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Predovšetkým si musíte uvedomiť, že len ak zabijete  si môžete zachrániť život! Potom, 

že neprieteľ by  vás zabil bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste vinní!....... Až keď sa tieto fakty 

stanú podstatou vážho vedomia naučíte sa zabíjať tak rýchle, aby ste mali nádej na prežitie, to 

znamená, že až potom bude mať význam výučba techník zabíjania! Teraz chcem od každého 

z vás  počuť, či chce žiť!“ Vystupovali jeden po druhom.... 

„Chcem žiť! Chcem žiť! Chcem žiť!“ vraveli ich ústa, ale kým major Le Févre, veliteľ vý- 

cvikového tábora osobitných jednotiek cudzineckej légie, nebol presvedčený, že pochopili a stotožnili 

sa s povedaným, museli znova a znova vystupovať z radu a hovoriť túto prísahu. 

 

           I. 

 Sedel v obývačke, pozeral na televíznu obrazovku, ale nevedel čo na nej beží. Len okrajovo 

evidoval, že dávajú nejaký horor. Ale ak je život človeka hororom v tom najplnšom slova zmysle, tak 

ho vymyslené príbehy nemôžu uspokojiť, lebo v  podvedomí začne porovnávať fantáziu autora 

s fantáziou života. Analyzuje vlastný život, prechádza ním znova a znova, obracia, obkukáva ho 

odpredu, odzadu, z bokov, aj z vtáčej perspektívy, ponára sa do neho a napokon sa pýta: „Muselo to 

prebiehať takto? Nemohol som sa vyhnúť tomuto alebo tamtomu?“ ale najmä si kladie otázku: „Prečo 

som žil takto a nie inakšie..? Kto vlastne som? Ten, čo sa dnes pýta alebo ten, čo vtedy žil..? Som za 

to všetko vinný len  ja alebo niekto iný..?“  

Kým je človek v rozkvete síl, mladý a zdravý, tak život len žije, správnejšie beží ním a nezáleží 

mu na tom, či je búrka alebo svieti slnko, lebo aj najhoršie nečasy berie ako nevyhnutnú zmenu, ktorá 

mu len pripomína, že život je pestrý s množstvom neočakávaných zvratov a práve preto zaujímavý. 

Každá zmena ho poteší, lebo aj najväčšie prekážky zdoláva ľahko, bez nich by bol život jednotvárny 

a príliš ho ani nezaujíma, kam ho zmeny  zanesú. Kráča stále dopredu . Ak sa zastaví, tak len preto, 

aby sa zhlboka nadýchol pred novými zápasmi a ani na um mu nepríde, že tam, hoci ešte veľmi 

ďaleko pred ním, je hranica. Nik a nič mu nenaznačuje, že sa každým dňom, každým krokom 

približuje k rieke Styx. Nik mu neprikazuje: Zastaň! Porozmýšľaj! A prečo by aj? Bolesť je len 

chvíľočkou, vďaka ktorej si uvedomuje, že existuje aj nebolesť.Únavu vníma ako zmenu stavu, ako 

zistenie, že aj jeho telo, jeho sily majú hranice. Keď od vyčerpania odpadne, najskôr sa zhrozí, ale ako 

sa mu sily vracajú, prichádza úľava spojená s výborným pocitom, lebo spálil všetko prebytočné, čo 

neraz narúšalo harmóniu jeho psychiky, ale aj preto, lebo pochopil, že bol blízko konca, blízko toho 

nepoznaného, tajomného a práve to človeka vždy najviac lákalo a bude lákať. Veď či práve túžba 
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odhaliť to, čo je za oponou dennej skutočnosti, neurobila z obyčajného živočícha, mysliaceho tvora, 

človeka...? Pribúdaním rokov sa učí hospodáriť s časom, lebo ten, ako na protiveň, práve s ubúdaním 

síl, zrýchľuje svoje tempo. Naučí sa rozoznávať, kedy môže aj kedy musí. Keď dospeje do tejto etapy 

svojej cesty už vie, že nie je najmúdrejší,  že sa musí učiť a to dokonca aj sám od seba. Samozrejme 

úroveň poznania závisí od toho, ako sa vzdialil od primitíva, ktorý napriek všetkému v každom z nás 

prežíva, lebo cesta k poznaniu sveta, ktorá začína, ale aj končí poznaním seba samého, je plná 

neprehľadných uličiek Labyrintu, ktoré oveľa ľahšie zdolá človek s  vrodenou inteligenciou, lebo 

vzdelanie mu poskytuje len mapu ku kompasu, s ktorým sa narodil.  

Skoro dennodenne sa púšťal po tejto ceste,  až kým sa nevrátil na začiatok úseku,  na ktorom 

sa začal život toho druhého, vlastne kedy ten druhý zanikol,  aby ten prvý mohol žiť. V ten deň si tretí 

raz, vo svojom krátkom živote, obliekol nové šaty, nasadil novú masku, aby mohol prísť pred 

obecenstvo bez obáv. Keď mu zobliekal šaty ešte nebol celkom studený, ale nerozmýšľal nad tým. 

Smrť a život sa v jeho existencii prelínali tak samozrejme, že si ani neuvedomoval rozdiel medzi nimi. 

Keď sa rozhodol z légií utiecť, tak to nebola túžba, aby sa zachránil pred smrťou, veď nádej na prežitie 

mal v légiách oveľa väčšiu, ako na úteku cez púšť, ktorá nemá konca. Jeho útek nebol výsledkom 

analytického úsudku, ale len zvyškom vzdoru. Dôkazom, že ešte aspoň kúsok toho chlapca, ktorého 

otec poslal samotného do neznámeho sveta, žije. Obliekol neznámeho do uniformy príslušníka 

osobitných jednotiek francúzskych cudzineckých légií v Alžírsku, keď mu predtým dokonca vytetoval 

na plece aj svoje identifikačné číslo. Bola to taká rana istoty. Čo keby..?   

´ Čo ak ho nájdu moji prenasledovatelia skôr ako sa rozpadne na atómy a niekto z nich bude 

príliš horlivý..? ´ rozmýšľal. Nepamätal si, ako sa mu to podarilo, ale veril, že o niekoľko hodín páliace 

slnko a bičujúce čiastočky prachu odstránia nedostatky jeho snaženia a prenasledovatelia nájdu 

mŕtvolu v rozklade a ak sa poponáhľajú hrobári púšte, tak nájdu len ohryzené kosti alebo dokonca ani 

tie. O tom, že chlap, ktorého vyzlieka, je mŕtvy nepochyboval a nakoniec, keby v ňom aj pulzovala 

iskierka života, mohol mu pomôcť..? Nie! Na jeho záchranu by bola ihneď potrebná najväčšia 

starostlivosť lekárov, so všetkým čím disponuje moderná lekárska veda a on nemal ani len kvapku 

vody. Keď mu odovzdal svoje šaty, meno, známku, aj zbrane, prehodil si ho na chrbát a vrátil sa s ním 

k neveľkému bralu, pri ktorom naposledy oddychoval. Nebolo to nič príjemného, ale vari sa už človek, 

ktorý sa vyše dva týždne plahočí púšťou v boji o holý život, obzerá na to, či je niečo príjemné alebo 

nie? Toto bol jediný spôsob, ktorý mu mohol otvoriť dvere do normálneho života. Musel zomrieť, aby 

mohol žiť!  

Na tému túžby po živote a ceny, ktorú je zaň človek ochotný zaplatiť, sa už povedalo a popísalo 

veľmi veľa, ale je to jedna z  tém, ktorá sa nikdy nevyčerpá a to nielen preto, lebo každý človek je iný, 

každý má vlastný pocitový svet, ale najmä preto, lebo nikdy neumierali a nebojovali o život dvaja ľudia 
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rovnakým spôsobom a to ani vtedy, keď umierali v tej istej izbe, na tej istej posteli, lebo túžba po  

živote, snaha zachovať si ho, je u každého iná.  

Keď neznámeho oprel o skalný výbežok tak, aby pôsobil dojmom človeka, ktorý si chce 

oddýchnuť, ktorý sa len na chvíľku  posadil, aby načerpal nových síl na ďalšiu cestu, začal prezerať 

vrecká na obleku, ktorý si privlastnil. Najskôr našiel peňaženku. Bolo v nej vyše päťtisíc nových frankov, 

preukaz študenta na parížskej Sorbone, fotografia dvoch starších ľudí a pekného dievčaťa, ktorému by 

bol za iných okolností určite venoval väčšiu pozornosť. Z preukazu sa dozvedel, že mládenec sa volá 

Marcel Protivňák a je študentom tretieho ročníka astronautiky. V taštičke, ktorú Marcel držal v zovretej 

pästi tak, akoby ju nikdy nechcel pustiť, bol pas, cigarety, zlatý zapaľovač s vygravírovanými iniciálami 

a mnoho ďalších zbytočností. Pri prezeraní pasu s prekvapením zistil, že ten mladý muž, ktorý sedí 

kúsok od neho na neidentifikovanom  mieste Sahary,  je jeho krajan,  rodák... Vlastne ani nevedel, kam 

ho zaradiť. Doma na Slovensku by bol Bratislavčanom. Tu na Sahare bol bielym Európanom. 

Prekvapilo ho to. V priebehu rokov, počas ktorých musel žiť mimo svoju vlasť, si neraz predstavoval 

stretnutie  s rodákom. Srdce mu zakaždým zaplavovala radosť a neha. Teraz necítil nič. Mrzelo ho to, 

ale nemohol klamať sám seba. Mŕtveho vnímal len ako súpera, ktorý bol slabší a preto prehral.  

´ A možno ani nebol slabší, len nebol prispôsobený na život v púšti. Nepripravoval sa vyše štyri 

roky na to, že raz sa, navzdory všetkému, pustí krížom cez najhroznejšiu púšť sveta, ´ prebleslo mu 

mysľou, keď sa mu oči zastavili  na lakýrkach, ktoré mŕtvemu zobul. ´ Ako vieš, že nezablúdil v púštnej 

búrke, ktorá ani tebe nedala veľa šancí? Ale ako sa sem dostal človek oblečený na prechádzku po 

Champs Elyseé....?´ pýtal sa a akosi automaticky sa prehrabával v pase aj v mysli. Takto sa dostal až 

na poslednú stranu pasu, zavrel ho a znova otvoril. Nevedel prečo, ale niečo ho znepokojovalo. Znova 

a znova, sa pozeral na fotografiu  mŕtveho.  

´ Tento chlapík by mohol byť pokojne aj mojím jednovaječným dvojčaťom, ´ zaškeril sa v  duchu, 

keď ho už od rozmýšľania rozbolela hlava, lebo z pasu hľadela na neho jeho vlastná tvár. Síce mäkšia, 

menej hranatá, bez jaziev a tvrdých čŕt, ktoré človekovi daruje dlhý pobyt v drsnom prostredí, ale oči, 

nos, pery, modelácia tváre a vlasy boli jeho. Až teraz si uvedomil, že si Marcelove šaty obliekol bez 

rozmýšľania a sadli mu akoby boli na neho šité. Najskôr si myslel, že si privlastní len mládencove šaty, 

ale keď sa nad celým problémom poriadnejšie zamyslel, rozhodol sa, že ďaľším životom bude kráčať 

ako Marcel Protivňák.  

„ No a čo? Domov sa aj tak  vrátiť nemôžem a kto môže vedieť koľko Marcelov Protivňákovcov sa 

túla po svete?“ povedal si a vykročil po svojich stopách hľadať príčinu smrti človeka, ktorého zanechal 

v púšti opretého o skalné bralo.  

Na miesto, kde pôvodne Marcela Protivňáka našiel, prišiel za necelú  hodinu, lebo krátky oddych, 

počas ktorého prešacovával Marcelove veci a zároveň premieňal Ondreja Puteru na Marcela Protivňáka 
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a naopak, mu veľmi pomohol. Vietor ešte nestačil zakryť stopy, ktoré zanechal. Znova si ujasnil polohu 

Marcela vo chvíli keď ho našiel a zmenil sa na stopovacieho psa, lebo vedel, že len ak sa mu podarí 

nájsť Marcelove stopy do chvíle kým nepadol, má nádej nájsť aj pokračovanie jeho apokalypsy a aspoň 

časť z osobnosti Protivňáka, lebo to bol najdôležitejší bod jeho premeny.  

´ Najmä na prvých pár mesiacov, až rokov môjho nového života to bude mimoriadne dôležité. 

Veď sa, hoci len náhodou, môžem dostať do spoločnosti, ktorá Marcela dôkladne poznala, vydávať sa 

za neho a nevedieť o ňom ani mäkké ň...? To by teda bol poriadny risk! ´ pomyslel si nespokojný. 

 Najskôr našiel vreckovku, ktorou si Marcel utieral pot, potom škatuľku od zápaliek, plniace pero, 

púzdro s kľúčami... Takto získal určitý smerník a zároveň istotu, že sa mu podarí rozlúštiť záhadu 

tragédie rodáka najdeného v púšti. Sprvoti kráčal rezko a plne sa sústreďoval na úlohu, ktorú si dal, ale 

postupne mu sily ubúdali a po nejakom čase už ani nevedel kde je a prečo sa tam nachádza. Keď sa 

mu na chvíľu vrátila pamäť obzrel sa a ďaleko za sebou uvidel mužov na ťavách.  

„A už ma majú,“ zahundral si trpko, ale v podstate mu bolo úplne  jedno či ho prenasledovatelia 

chytia alebo nie. Jedna časť jeho ja mu radila, aby sa posadil a počkal na jazdcov, ale druhá, tá 

nepodajnejšia hovorila: „A just nie! Nepoddám sa! Možno ma ani nezbadali...“ vravel si, lebo sa mu 

nezdalo, že ťavy zrýchlili krok a kráčal ďalej alebo si aspoň myslel, že kráča. Znova sa obzrel, ale po 

jazdcoch nebolo ani chýru. Kúsok od seba, len nejakých pár metrov,  zbadal hyenu, ktorá si oblizovala 

papuľu. Priam cítil ako čaká, kedy padne....  

„Ideš ho preč ty, potvora!“ zahrozil jej, ale tá len vycerila svoje odporné zubále. Dostal strach, 

lebo skončiť ešte napoly živý v papuli toho odporného tvora bolo to posledné, na čo mal  chuť. Zlostne 

hodil rukou a narazil na púzdro, v ktorom mal na opasku americký kolt. Zastal, vytiahol ho, zamieril 

a vystrelil. Hyena zmizla, akoby sa rozplynula. Nechápal to, ale dlho sa tým netrápil.  

´Možno by som sa mal napiť jej krvi´ pomyslel si, keď pocítil v žalúdku neznesiteľnú  bolesť. 

Kedykoľvek predtým, keď videl tohto hrobára púšte, sa  striasol  odporom. Teraz s prekvapením zistil, 

že by mäso toho odporného zvieraťa celkom rád ochutnal.  

„No a čo? Keď ide o život, tak človek dokáže zjesť aj potkana a ten je ovedľa odpornejší...“  

Ani si neuvedomoval, že sa rozpráva sám so sebou nahlas. Za tie najmenej dva týždne sa 

rozprával nahlas skoro každý deň, ale vždy si to uvedomoval a robil to cieľavedome, lebo tak sa mu 

samota oveľa ľahšie znášala.....  

„ Ondrík, neskočil by si k mäsiarovi a do pekárne? Nechce sa mi variť večeru a vieš, že ocko má 

párky s čerstvým chlebom veľmi rád...!“  
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Strhol sa, lebo mamin hlas počul tak zreteľne akoby stála kúsok od neho. S prekvapením zdvihol 

hlavu a do očí mu vstúpili slzy. Mama stála na verande ich domu v Mestečku.  

„Mamička!“ skričal a s roztvoreným náručím sa rozbehol k nej. 

„Dávaj si pozor, ty blázonko! Len pred dvoma týždňami  ti sňali z nohy sádru...“  

„Sádru..?  A prečo som mal sádru?“  

„Lebo si sa zranil, ty blázonko. Vari sa už na to ani nepamätáš?“ odpovedala matka a Andrej 

vycítil v jej hlase prekvapenie.  

„A kde som sa zranil..?“ nechápal.  

„Andrej! Prestaň zo mňa robiť hlupáčku a choď na ten nákup!“ povedala matka prísne a stratila sa 

v dome. No zároveň s ňou sa stratil aj dom a Andrej sa našiel v obrovskom neznámom meste. Okolo 

neho sa valili nekonečné davy ľudí a on len stál.., stál... Rád by sa tých ľudí opýtal na cestu, ktorou sa 

dostane k svojmu cieľu, ale nevedel kam, ani aký cieľ má. A ľudia sa len hrnuli, narážali na neho, pre- 

hadzovali ho z jednej strany pešníka na druhú ako handrovú bábiku a on bol taký bezmocný... Dokon- 

ca ani hovoriť nedokázal. Už niekoľkokrát sa pokúsil tých ľudí osloviť, ale podarilo sa mu povedať len 

pár nezmyselných hlások. Ľudia ho surovo odstrčili a on nebol schopný odporovať. Bol naozaj taký 

bezmocný ako handrová bábika... 

              II. 

Primár chirurgie nemocnice v Mestečku, MUDr. Juraj Putera, sa aj s manželkou práve zberali 

do postele, keď ich vyrušilo nástojčivé cenganie vchodového zvonca. 

„Koho to zase čerti nesú tak neskoro?“ zanadával, lebo po celodennej drine v nemocnici, nemal 

ani najmänšiu chuť prijímať návštevy  a neohlásené prijímal vždy veľmi nerád. 

„Možno sa niečo vyskytlo v nemocnici,“ upokojovala ho manželka, Judita. „Pozriem sa a ak to 

bude niektorý z  tvojich kolegov, ktorý si obul túlavé topánky, tak mu poviem, že si v nemocnici. 

Súhlasíš?“ opýtala sa, ale bez toho, aby počkala čo odpovie, zamierila do predsiene, z ktorej sa 

nepretržite ozývalo cenganie. 

 „Kto je tam?“ opýtala sa, nie práve najpríjemnejším tónom, dverí. 

„Ja,“ odpovedal z druhej strany chrapľavý mužský hlas. 

„A kto je to ja..? Potrebujete niečo..?“ vyzvedala ešte príkrejšie. 

„Súdružka, keď poviem ja, tak som to ja, Lemeš. Azda ma nepoznávaš?“ brbľal hlas na druhej 

strane dverí tónom, ktorý nepripúšťal odmietnutie. 
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„Vedúci tajomník okresu..,“ zašepkala. „A poriadne nadratý..“ doložila s obavami v hlase sme- 

rom k manželovi. 

„Tak čo? Otvoríš už konečne alebo tu mám  čakať ako dáky žobrák?“ opýtal sa tajomník 

podráždene. Judita rýchlo odomkla a nasadila sladký úsmev. 

„Prepáčte, súdruh vedúci tajomník, ale nečakali sme vás. No vitajte! A nech sa páči ďalej! Juraj 

sa veľmi poteší. Jurko, ani si nevieš predstaviť akú vzácnu návštevu sme dostali,“ zapriadla lekárova 

manželka, čo najsladšie.  

Do dverí sa vteperil nevysoký, asi štyridsaťročný chlap. Okrúhla hlava na mocnom krku, 

s veľkými očami a mäsitými perami, pripomínala žabiaka. Krk mal taký krátky, že to vyvolávalo dojem, 

akoby hlava vyrastala priamo z trupu. Široké plecia,  mohutný hrudný kôš a dlhé mocné ruky svedčili o 

tom, že tento chlap od útleho detstva ťažko pracoval. Z jeho tváre sa dalo vyčítať, že už dlhšie pije, ale 

oči mal, na prekvapenie, jasné a veselé, čo dokazovalo, že zlú náladu len predstiera. Za tajomní- kom 

kráčal vysoký, šľachovitý mládenec s tvrdými, sklenenými očami v hranatej tvári. Čierne, ako drôt 

tvrdé vlasy, len dopĺňali nepriaznivý dojem, ktorý z neho priam vyžaroval. 

„Toto je môj anjel strážny!“ ukázal tajomník na mládenca a zaknísal sa tak, že keby ho šofér 

nezachytil, by bol spadol. „ A vlastne  načo ty ideš za mnou? Ja som tu medzi priateľmi, a preto ni- 

jakú ochranku nepotrebujem! Je to tak, súdruh doktor?“ opýtal sa primára, ktorý už stačil zísť z pos- 

chodia. „Ja medzi priateľmi nijakú ochranku nepotrebujem!“ prisvedčil si. „ Choď chrápať domov!“ roz- 

kázal prísne a postavil sa tak pevne, akoby chcel šoférovi dokázať pravdivosť svojho tvrdenia.   

„Ale súdruh vedúci tajomník...“ ohradzoval sa šofér, ktorý chcel využiť príležitosť, aby sa do- stal 

do lekárovho bytu. 

„Nijaké ale! Počul si? Keď ti poviem, že pôjdeš domov, tak pôjdeš domov a keď ťa pošlem do 

riti, tak pôjdeš do riti! Rozumieš?“ 

„Áno, súdruh vedúci tajomník,“ prisvedčil mládenec pokorne, ale z miesta sa nepohol. V o- 

čiach mu zahorela zlosť. Lekár s manželkou pobavene na seba pozreli. 

 „A kto ťa odvezie domov?“ pokúšal sa šofér zachrániť svoju nenahraditeľnosť. 

„Ak sa rozhodnem, že idem domov, tak ti zavolám a pribehneš ein zwei , rozumieš? A teraz sa 

pakuj!“ zrúkol a ukázal na dvere. Šofér chcel ešte niečo namietať, ale keď sa pozrel do tajomníkových 

očí, vykročil neochotne k dverám a zavrel ich tak, že skoro vyleteli z pántov. „Taká voš eštebácka. My- 

slí si, že keď mu nariadili, aby ma ochraňoval, tak má právo mi aj rozkazovať... A čo to, súdruh doktor? 

Vari v tomto dome nemajú hosťa ani čím ponúknuť..?“ zahulákal s veselým ohníkom v očiach.„Veru, 

moja milá, pri mne by si mala tvrdší život. Ja nie som hocijaký posratý intelektuál, pre ktorého žena nie 
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je plnohodnotný tvor, ale kvetinka na ovoniavanie! Pre mňa, súdružka, je žena taký istý človek ako 

chlap, ale práve preto musí aj svoje povinnosti plniť tak, ako chlap! A čo je povinnosťou ženy, ako 

vedúcej tohoto domu, keď dostane takú vzácnu návštevu ako som ja..? Správne, súdružka!  Správne si 

to pochopila! Tvojou povinnosťou je dobre sa o hosťa postarať!“  

Tajomník dokončil svoj prejav o úlohe rovnoprávnej ženy v domácnosti za socializmu a bez 

vyzvania, sa pohodlne rozvalil vo foteli.  

„Verte, či nie, ale ja si nepotrpím na nejaké fajnovosti! Mne stačí obyčajný gruzínsky koňak. 

K vám však budem úprimný, lebo ste moji priatelia. Najradšej zo všetkého mám stoličnú. Súdružka, 

keby si prišla do môjho bytu, tak by si videla ako sa má správať rovnoprávna žena!“  

Lekárovej manželke, po týchto slovách, preskočil popod nos jemný smiešok. V meste bolo 

všeobecne známe, že doma je tajomník najväčším pánom, ale až po mačke a psovi. Ba, povrávalo sa, 

že tajomník navštevuje svojich priateľov najmä preto, lebo z domácej stravy by nevyžil. 

 „Určite sa čuduješ, súdruh doktor, prečo som tak nenazdajky prišiel..?“ obrátil sa na lekára. 

„Pozri! Ja ti to vysvetlím veľmi jednoducho. Ja sa nehanbím priznať, že si mi zachránil život, ale aj ty 

musíš uznať, že som ti dlžný neostal! Vari neviem, že si bol oficiálne, skoro dva roky, vedený v našej 

nemocnici ako sanitár, ale pri operáciách si bol primárom? My vieme všetko, súdruh doktor, ale nám to 

bolo jedno. Nám si nezavadzal. Plat si bral ako sanitár a pri udeľovaní odmien ti riaditeľ určite nedal viac 

ako ktorémukoľvek inému sanitárovi. Tak prečo by nám to malo vadiť.....? Trest, ktorý sme ti dali 

nespočíval v tom, aby si nemohol pracovať! My ľuďom robiť nezakazujeme. Práve naopak. Dávame im 

možnosť, aby prácou zmazali svoje viny... Viem.., viem, že aj za sanitára si sa dostal len vďaka tomu, 

lebo si zachránil život vedúcemu oddelenia ÚV KSSZ súdruhovi Jeremenkovi. Ja som dokonca pre- 

svedčený aj o tom, že si o synovej hlúposti nič nevedel. Vari nemám deti..? Tie sa nám veru nezvyknú 

spovedať. Ale vypi! Nešpor! Veď je to tvoj koňak, či nie..?“ Tajomník vzal do ruky svoj pohárik, vypil a 

držiac ho v prstoch nechápavo krútil hlavou. „No toto..? Vy, inteligenti, ste naozaj čudná cháska. 

Pálenku pijete z náprstkov a ani zahryznúť neponúknete. Počuj, súdruh doktor! Vari to naozaj nemáš 

poriadnejšie poháre? Veď ja nie som prieberčivý, uspokojím sa aj s Ruskou Zuzanou, ako zvyknete 

nazývať horčičáky. Vy si myslíte, že nás tým degradujete? Omyl, súdruh doktor! Keď si Inteligentík, ako 

si aj ty, hodí také dve Zuzany hneď vysype zo seba aj to čo spáchal ešte v  minulom tisícročí, ale 

našinec si len ústa spakruky utrie. Tak čo..? Máš alebo nemáš poriadnejšie poháre..?“ Otázka zavisla 

nad stolom ako rozkaz. Lekár sa najskôr zarazil, očervenel, ale rozhýbať sa nedokázal. 

„Prepáčte, súdruh vedúci tajomník, myslel som..,“ zajakal sa, „že by som vás tým...“ 

„Tak nemysli a daj poriadnejšie poháre!“ nenechal ho tajomník dohovoriť. „Vieš z akých sme 

píjavali v škole v Moskve s Ostapom Ivanovičom, ktorý je teraz tajomníkom Ukrajiny? Máš pravdu, z 
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dvojdecákov, ale piť bez zahryznutia..? To by sa ti Rus pekne poďakoval. Veď to sa hádam v  hrobe 

obracajú nielen súdruh Stalin s Leninom, no aj Marx s Engelsom a to neboli dobré ruské duše, ale 

nemčúri. Veď či to kto kedy videl..? Človeče biedny, to je aj u nás prejav neúcty k hosťovi...“  

Práve keď tajomník končil svoju úvahu, o základných pravidlách správneho pohostenia, vošla  

lekárova manželka s tácňou naloženou vkusne naukladanými plátkami salámy, šunky, syra a 

štvrťkami natvrdo uvarených vajec. Tieto boli položené  na veľkých škvarkách domácej slaniny. 

V celom okrese bolo totiž známe, že vedúci tajomník musí mať k  pijatike slaninu a preto lekári raz 

nenápadnejšie, inokedy nápadnejšie upozorňovali pacientov z okolitých dedín, že aj slanina je víta- 

ným artiklom vďaky za  lekársku starostlivosť. Najjednoznačnejším kritériom odbornej kvalifikácie 

lekára bola mienka vedúceho tajomníka okresného výboru Strany. Z tohoto kvalifikačného katalógu 

bol chirurg MUDr. Juraj Putera vyňatý. Primár chirurgie okresnej nemocnice v Mestečku, bol potom -

kom siedmych generácií slávneho rodu bratislavských chirurgov, v ktorých sa tradovalo, že liečili 

cisárovnú Sisi, Mozarta, Jozefa II, ale aj cisára Napoleona Bonaparta III. a treba hneď doložiť, že to 

nepovažovali za česť pre seba, ale naopak predpokladali, že to považujú za česť ich pacienti. Naj -

mladší adept chirurgie puterovskej rodiny už ako študent dokazoval, že  svojim predkom hanbu robiť 

nebude. Hneď po nástupe do praxe potvrdzoval svoj neobyčajný talent a každým rokom získaval 

čoraz väčšie uznanie. V necelých tridsiatichpiatich rokoch sa stal docentom na lekárskej fakulte 

v Bratislave a bol by pokojne čakal na profesúru keby...  

Dňa l8. apríla l948 sa Juraj Putera mladší, starší syn docenta chirurgie na Lekárskej fakulte 

Slovenskej univerzity v Bratislave, so svojím kamarátom Jarom Rančíkom rozhodli, že pri výročí 

justičnej vraždy prezidenta Slovenskej republiky msr. ThDr. Jozefa Tisa, upozornia svet na tento zločin 

tím, že podmínujú sklad nitroglycerínu bratislavskej dynamitky. Chlapci videli jediné – obrovský 

výbuch, veľký hrmot a ani ich nenapadlo, že ten výbuch zaradí Bratislavu medzi mestá ako Hirošima a 

Nagasaky. Našťastie chlapci nevedeli nič o zaobchádzaní s výbušninami a tak nastal iný výbuch. 

Polícia chlapcov aj ich rodičov zatkla. A hoci chlapci už prekročili vek l8. rokov, čiže rodičia podľa 

platných zákonov už za nich právne zodpovední neboli a vyšetrovania nepotvrdili, že o plánoch 

svojich synov niečo vedeli, zatkla aj rodičov. Mládenci boli odsúdení na trest smrti obesením. Otcovia 

chlapcov dostali po desať rokov a matky po päť rokov väzenia. Matky, ktoré mali malé deti, pre 

nedostatok dôkazov po poldruha roku vyšetrovacej väzby prepustili, ale otcovia zostávali vo väzbe. 

Doktora Puteru prepustili v septembri roku l951 z vďaky za záchranu života už spomínaného 

vedúceho oddelenia ÚVKSSZ Jeremenka, s podmienkou, že opustí Bratislavu a nebude vykonávať 

lekársku prax. Podľa JPP vysídlenie rodiny z Bratislavy bolo vyvolané najmä záujmom vysokého 

straníckeho funkcionára o puterovskú vilu na Palisádach. Rodina sa presťahovala do Mestečka, 

rodiska  Puterovej manželky, v ktorom žila jej matka, vdova po zaslúžilom straníckom funkcionárovi, 

sama v rodinnom dome. MUDr. Putera získal už spomínané zamestnanie v tamojšej nemocnici ako 
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sanitár. V tom čase vedúci tajomník OV KSS a kandidát predsedníctva ÚV KSS, Mikuláš Lemeš, mal 

problémy s chronickým zápalom žlčníka a lekári navrhovali operáciu. Lemeš sa však operácie bál, 

lebo pri takejto operácii zomrel jeho otec. No žlčník ho trápil stále viac a viac. Preto sa na jednom 

zasadaní ÚV KSS obrátil na známeho chirurga, profesora Čákyho s prosbou, aby ho operoval. 

„Ale Miki, veď nebuď smiešny! V Mestečku máš chirurga, doktora Puteru, ktorý operoval súdru- 

ha Jeremenka. Nik neveril, že je ho možné zachrániť. Jeho osobný lekár nám otvorene povedal, že 

v celom Sojuze niet chirurga, ktorý by sa na tú operáciu dobrovoľne podobral. Puteru vytiahli z basy 

len preto, aby mali na koho zvaliť vinu za Jeremenkovu smrť. Budem úprimný. Keď som sa dozvedel, 

že sa mám na tej operácii len zúčastniť, urobil som sa chorým,“ vysvetľoval profesor neochotu opero- 

vať svojho priateľa. 

„Putera..? Chirurg v našej nemocnici? Prepáč, ale hovoríš nezmysly. Poznám všetkých leká-

rov, čo za niečo stoja, ale s takým menom som sa doteraz nestretol..,“ namietal tajomník. 

„Nuž, to je možné, že si sa s jeho menom nestretol, lebo má zakázané vykonávať lekársku prax, 

ale ako poznám Sliačana, tak ho určite využíva a jeho úspechy pripisuje na svoje triko. A nepo-

chybujem, že pomastil kolieska na vašej kádrovke, aby sa o tom nehovorilo,“ zasmial sa Čáky. 

„Vieš, že by som ti dlžníkom nezostal,“ snažil sa Lemeš obmäkčiť profesora. 

„Prepáč, Miky! Ja ťa naozaj zoperujem veľmi rád. Správnejšie, rád budem šéfom tímu, ktorý ťa 

bude operovať, ale len ak zariadiš, aby mi Sliačan požičal doktora Puteru! Miky, ver mi, že keby som 

musel byť operovaný a mohol by som si vybrať z chirurgov celého sveta, tak nerozmýšľam ani se- 

kundu. Teraz mi však prepáč! O minútu začína zasadanies našej komisie a poznáš tajomníka. No to, čo 

som ti povedal, platí!“  

Lemeš profesorovi veril nielen preto, lebo medzi nimi panovalo vzájomné pochopenie a sym- 

patie, ale aj preto, lebo Lemešovým švagrom bol predseda revíznej komisie ÚV KSČ a bolo všeobec -

ným tajomstvom, že faktickým šéfom tohoto orgánu je Lemešova staršia sestra, o ktorej sa hovorilo, že 

v intrigovaní by sa jej nebol vyrovnal ani Fouché. Tajomník si zároveň uvedomil výhody, ktoré by získal, 

keby sa nechal operovať vo svojom meste. Už dopredu sa tešil, ako to bude otrepávať o hlavu kaž- 

dému, čo sa ju pokúsi vystrčiť. A nezaháľal.  Ihneď po príchode do Mestečka vykrútil číslo riaditeľa 

nemocnice. 

„Tak čo, súdruh riaditeľ, kedy ma budeš operovať?“ spustil na neho zhurta. 

„Ak rozkážeš, súdruh vedúci tajomník, tak aj dnes. Dobre vieš, že tvoje slovo je pre nás rozka -

zom a nemocnica je stále v pohotovosti,“ zapoklonkoval riaditeľ  MUDr. Emil Sliačan. 
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„Dúfam, že ma budeš operovať ty osobne?“ zatiahol Lemeš čo najsladšie. „Človek je spokojnej- 

ší, keď vie, že jeho život je v tých najlepších rukách,“ pokračoval v načatom tóne, ale Sliačan ho už 

poznal príliš dobre, aby nevedel, že je to najhorší tón, ktorý tajomník používa najmä vtedy, keď má 

korisť na muške. Konečne ani sa tajomníkovi veľmi nečudoval. Posledné dva žlčníky, ktoré operoval 

umreli a nikoho nezaujímalo, že v jednom prípade sa len pri operácii zistila rakovina pečene a v dru- 

hom pacient prišiel až vtedy, keď bol žlčník prasknutý.  

´ Ech, ty hovädo jedno vypasené, keby som ťa mohol zoperovať tak, aby si už nikdy hubu ne- 

otvoril,´ zanadával Sliačan v duchu, lebo bol presvedčený, že na tých úmrtiach nenesie nijakú vinu,   

ale aj o tom, že ho Lemeš surovo provokuje.  

„Pre teba, súdruh tajomník, mám vždy len to najlepšie. O tom ťa určite presviedča aj Samka,“ do- 

ložil, aby tajomníkovi pripomenul, že jeho románik s hlavnou sestrou na internom, nezostal utajený. 

„To má byť narážka, súdruh riaditeľ...?“ nenechal ho Lemeš dohovoriť. 

 „Narážka, súdruh vedúci tajomník? A na čo..?“ zatiahol riaditeľ nechápavo.  

„Nerob sa sprostým, dobre? ...na môj vzťah k Samke!“  

„K Samke..? Ale prosím ťa! Ako by som si mohol niečo také dovoliť..?“ zaspätkoval Sliačan. 

Nedokázal však v hlase potlačiť nádych podtónu víťazstva, ktorý vycvičené Lemešovo ucho zachytilo 

a tým bolo o riaditeľovej budúcnosti rozhodnuté. No, ani všemocný vedúci tajomník okresu nevedel 

všetko.  „Vieš dobre, súdruh vedúci tajomník, že som tvojím najvernejším a okrem toho sme aj kama- 

ráti, či nie.?“ doložil tónom, ktorý tajomníkovi naznačil, že existuje medzi nebom a zemou niečo, čo 

podporuje Sliačanovu sebaistotu. Preto si v  mysli poznačil otázku, ktorú mu bude musieť v bu- 

dúcnosti  jeho sestra zodpovedať. 

„Azda si sa len nevyplašil..?“ zasmial sa Lemeš. „Vieš dobre, že som ťa len podpichoval... Ale 

teraz vážne! Na zasadnutí ÚV niekto spomínal, že na Slovensku žije chirurg, ktorý vraj súdruha 

Jeremenka zubatej priamo spod kosy uchmatol..? No, ja som bol, ako iste vieš, vtedy v Moskve 

v škole–?“ 

„A čo si myslíš, súdruh tajomník, že ťa chcem zveriť nejakému céčku? Chirurg, ktorý operoval 

súdruha Jeremenka, čaká v mojej nemocnici už niekoľko mesiacov na teba!“ 

„Ale, prosím ťa! Hojdaj niekoho druhého! Dobre? Taký kanón by ťa okašľal aj s tvojou nemoc- 

nicou,“ pokračoval Lemeš v podpichovaní. 

„Nuž, netvrdím, že je to len moja zásluha, ale určite aj! Vieš, že sme boli švagrovia so súdru- 

hom profesorom Čákym. No a keď  som sa dozvedel, že v Bratislave je výnimočný chirurg, ktorý, ako 

politický, nesmie vykonávať prax, tak si hovorím: Emil, politika je jedna vec a zdravie súdruha vedúce 
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ho tajomníka druhá! V Bratislave ho neustrážia, lebo tam je chirurgov ako sračiek, ale tu..? Tu si nik 

nemôže ani prdnúť, aby sme o tom nevedeli a tak som povedal: Daj mi ho, súdruh profesor a ja sa po- 

starám, aby sekal dobrotu a slúžil veci nášho pracujúceho ľudu tak, ako sa patrí.“       

 

VII. 

Odvtedy, ako sme opustili primára Puteru a inžiniera Rančíka na Príslope, uplynulo skoro pol 

roka. Za tohoto pol roka sa z plánovaných zmien neudiala ani jedna. Cyril Michniak, na žiadosť mlad- 

šieho brata, podržal Lemeša a skupina okolo prvého tajomníka ÚV KSČ musela sklopiť uši pred mos- 

kovskými ochrancami Cyrila. Dcéra prvého tajomníka ÚVKSČ  a prezidenta Republiky sa v jeho prie- 

behu dvakrát zastavila v novej fabrike. Zlé jazyky tvrdili, že hodila udicu po Janovi Michniakovi. 

„Súdruh riaditeľ, keď Paríž uvidí váš nábytok, tak ho máte pod nohami,“lichotila Janovi. Zlé ja -

zyky sa mýlili. Dcéra všemocného prvého tajomníka ÚV KSČ si obchádzala Jana Michniaka len preto, 

lebo suma odsúhlasená v rozpočte, na oslavy  manžela jeho dcéry a veľvyslanca ČSR v jednej osobe, 

všemohúcim otcom nepokrývala ani polovicu nákladov na nábytok. Jano Michniak bol však nielen 

schopný riaditeľ, ale aj dobrý obchodník. Preto po rozhovore s Lemešom rozhodol, že nábytok bude 

darom mladej fabriky a okresu k  štyridsiatinám súdruha československého veľvyslanca vo Francúzku. 

Samozrejme, že vec dopredu predebatoval s Cyrilom a ten mu s bohorovným pokojom sľúbil, že stratu 

im vyrovná štátny rozpočet. 

„Vieš, braček! Aj prezidentovi sa ľahšie dávajú peniaze štátnemu podniku, ktorý si navyše urči- 

te urobí dobré meno, ako veľvyslancovi, ktorého by radšej videl v pekle, ako po boku svojej dcéry,“ 

smial sa šéf ŠTB  ČSR, ktorý vedel o pozadí celej oslavy viac, ako sám prezident.    

„Treba však zabezpečiť, aby nábytok počas prepravy nebol vystavený veľkým klimatickým vý-  

kyvom. Preto musí byť prepravený v čo najkratšom možnom čase a v klimatizovaných vagónoch, lebo 

materiál by potreboval vyzrieť a na to nemáme čas!“ povedal Rančík, ktorého Michniak, ako obyčajne, 

pozval na poradu s manželkou veľvyslanca. 

„Už sme to hovorili... Preto som dala  súdruhovi generálnemu riaditeľovi železníc príkaz, aby sa 

v otázkach prepravy riadil zásadne vašimi pokynmi, súdruh inžinier“ vyhlásila tónom, akoby generálny 

riaditeľ železníc bol jej osobným sluhom. O dva týždne dostal Rančík pozvanie od riaditeľa železnič- 

ného depa s prosbou, aby im pomohol vybrať najvhodnejšie vagóny. 

„Myslím, že som vyriešil problém ako dostať našich chlapcov do zaplombovaného vagóna,“ re-

feroval Rančík primárovi, keď sa po dlhšom čase zase stretli. „Potrebujeme však medzi železničiarmi 

chlapa, na ktorého sa môžeme spoľahnúť tak, ako na seba. Nepoznáš niekoho takého?“ obrátil sa na 

Puteru. 
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„Nuž, operoval som jednému železničiarovi syna, ktorému už nik v Republike nedával nádej. 

Keď sa mu chlapec pred rokom vrátil z kontroly v Hradci Králové s tým, že je úplne zdravý, tak prišiel 

otec za mnou a povedal: Pán primár, môj život patrí vám. Verte mi, že neexistuje nič, čo by som pre 

vás neurobil. Viem, že vám zabili syna a ak chcete...“ nedovolil som mu pokračovať... Nechcel by som, 

aby sa mu niečo stalo, lebo je to výnimočne dobrý a čestný chlap.“ 

„Keby sa niečo prevalilo, tak to vezmem na seba!“ vyhlásil Rančík rozhodne.  

„To neprichádza do úvahy, lebo on by to neprijal. No, pokúsim sa nájsť na neho nejakú fintu, 

aby to v prípade, že by sa to prevalilo, nechal na nás..!“ súhlasil Putera po krátkom rozmýšľaní, lebo 

cesta na oslobodenie chlapcov, ktorú inžinier ukazoval , sa mu zdala reálna. 

„Pozrite, pán Nemec!.Ak vo vlaku objavia naše deti, tak my v tom budeme namočení, či sa priz- 

náte alebo nie. Povedzte, nebola by to hlúposť, keby dostali aj vás?“ vysvetľoval o niekoľko dní pri- 

már železničiarovi, keď ten tvrdil, že v prípade potreby bude niesť svoj diel zodpovednosti. Nakoniec 

sa nechal presvedčiť, najmä keď mu Putera dokázal, že na slobode im bude oveľa osožnejší ako 

v base. Po vyjasnení týchto otázok pristúpili k detailnému plánovaniu celého postupu. Uvedomovali si, 

že chlapci nemôžu len tak z ničoho nič zmiznúť z povrchu zemského. 

„Prepáč, Ivan, ale už ani operovať poriadne neviem, lebo stále rozmýšľam nad spôsobom, ako 

zariadiť, aby zmiznutie chlapcov bolo chápané ako náhodné nešťastie..“ ospravedlňoval sa lekár pria- 

teľovi.  

„Tak ja som na niečo prišiel, aspoň dúfam?“ povedal Rančík a na neveriaci pohľad Puteru po- 

kračoval: „Pamätáš , že sme už dávnejšie sľúbili chlapcom  hrebeňovku od Nízkych Tatier, cez Malú aj 

Veľkú Fatru, Západné a Vysoké Tatry, cez  Nízke Tatry až domov .? Doteraz sme sľub nesplnili. 

Vladko mi to už neraz  vyhodil na oči... Vieš, pochválil sa s tým chlapcom v klube ..“ 

„To nám nepomôže..“ nesúhlasil primár. 

 „ Ale pomôže. Ak budeme mať v čase, keď sa chlapci stratia neočakávané povinnosti ďaleko 

od svojich synov, medzi množstvom svedkov, tak pomôže! Nechápeš..? Máme more času, aby sme to 

perfektne naplánovali! V súčasnosti sme obaja takí dôležití, že čokoľvek si naplánujeme môžeme 

dostať ako príkaz  zhora.., dokonca aj z najvyšších miest...!“ vysvetľoval inžinier reálnosť svojho 

nápsau. 

A tak aj bolo. Lekár s Ondríkom si práve balili ruksaky, keď Putera dostal zo štátneho sanató- 

ria depešu, aby ihneď prišiel do Bratislavy operovať dcéru podpredsedu SNR, „...Lebo súdruh 

podpredseda si vyslovene praje, aby si ju operoval ty, vážený súdruh primár!“ uvádzalo sa v depeši. 
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„Pozri, Ivan! Budem úprimný. Keby si teraz prišiel za mnou, že potrebuješ dovolenku, lebo ti 

umiera otec, tak ti ju nedám. Nie, nie som surovec, ktorý nechápe, čo pre otca taká túra so synom 

znamená. A viem, že aj pre Vladka je to viac ako vystúpiť na Mont Everes, ale uvedom si, že ak sa 

nám podarí uskutpčniť  zámery s týmto nábytkom v celom rozsahu, tak niet toho boha, ktorý by 

zabránil tvojmu synovi študovať! Rozumieš..? A túru si môžete urobiť hoci o mesiac alebo o rok...! 

Uznávam, že to už nemusí byť ono, ba nemusí sa uskutočniť nikdy .., a naozaj ma to veľmi mrzí, ale 

musím trvať na tom, čo som povedal..!“ zastavil riaditeľ Rančíka rázne ešte skôr, ako stačil dokončiť 

odôvodňovanie svojej žiadosti o dovolenku.  

Chlapci prijali správu o tom, že otcovia na túru ísť nemôžu, indiánskym bojovým tancom a ženy 

kategorickým odmietnutím akejkoľvek túry. 

„Uvedomuješ si, že Ondrík nemá ešte ani trinásť rokov..?“ pýtala sa Puterová prísnym profe- 

sorským tónom, ktorý nepripúšťal námietky .  

„Nestačí ti, že sme už o jedno dieťa prišli?“ nariekala manželka inžiniera Rančíka. Ani jeden 

z otcov sa nezmohol na odpor, ale chlapci neboli ochotní ustúpiť.  

„Ocko, veď tá operácia nepotrvá večne. Môžeme vás každý večer čakať na presne určenom 

mieste. Možno sa niektorý z vás uvoľní už o dva dni, možno o tri alebo o týždeň..?“ prehováral otca 

Ondrík. 

„Prepáčte, ale naozaj nie som retardovaný! Konečne, ak ste si nevšimli o dva týždne skladám 

skúšku dospelosti alebo to na veci nič nemení..?“ ohradzoval sa Vlado a rodičia aj ústa zabudli za- 

vrieť. A tak, na záverečnej porade obidvoch rodín, rodičia súhlasili. 

„Prepáčte, ale ja mám taký zlý pocit... Bojím sa, že si môžu zlomiť nohu, dostať zápal slepého 

čreva a budú ďaleko od civilizácie...“ snažila sa Rančíková ešte v poslednej chvíli zmeniť rozhodnu- 

tie, ale primár sa len pousmial.  

„ Nie, takýto argument nám chlapci nezhltnú! Veď niektoré časti z tejto hrebeňovky sme už ne- 

raz prešli a chlapci od nás vedia, že v tomto období je lekárov na horách viac ako v nemocniciach...“ 

povedal primár s bezradným úsmevom. Tým bola vec rozhodnutá. Chlapci to všade rozhlasovali ako 

svoje veľké víťazstvo a bez toho, aby to rodičia od nich žiadali, čo najrozhodnejšie odmietali účasť 

niekoho ďaľšieho.  A keď prišiel deň D sa cítili ako veľkí cestovatelia. Autobusom sa vyviezli na 

Čertovicu. Bez akejkoľvek prestávky  vyhodili ruksaky na chrbát. Pretekárskym tempom vystúpili na 

Rovienky a pokračovali na Lajstroch a ďalej smerom na Ďumbier. Krása krajiny, ktorá sa im predo -

stierala zo všetkých strán, ich uchvacovala. Fantázia pracovala, na plné obrátky a mladosť túžiaca po 

dobrodružstvách zaháňala únavu. No  ako plynuli dni, aj keď si to nepriznávali ani sami pred sebou 

a v sebe, predsa im otcovia chýbali. Celý výlet pôvodne naplánovali s nimi. V predstavách ho 
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niekoľkokrát prežili. Teraz tieto predstavy porovnávali so skutočnosťou  a niečo tam chýbalo. Pred- 

stavovali si ako budú otcovia s uznaním pokyvovať hlavami, keď im budú popisovať svoje dojmy 

a zážitky, ale už prešli viac ako tri štvrtiny celej túry a po otcoch nebolo ani chýru, ani slychu. Hnevali 

sa na nich, aj strach ich omínal, či sa v rodinách neprihodilo niečo nepredvídané. Raz, pred večerom, 

keď sa práve spúšťali dolu prťou z Baníkova, aby v závere doliny vyhľadali drevorubačský zrub, sa 

pred nimi vynoril Putera. 

„Oci, ty si predsa len prišiel?“ tešil sa Ondrík. „Aspoň nám pomôžeš pri varení.“ 

„Ľutujem, synku, ale musím ťa sklamať! Prišiel som len preto, aby som sa s vami porozprával. 

Poďte sem a posaďte sa!“ rozkázal im, keď prišli celkom k nemu. 

„Nie, všetko je doma v poriadku... Ale to, čo vám teraz poviem, vás možno nepoteší, ale určite 

prekvapí. Toto stretnutie sme pripravovali aj s tvojím otcom vyše roka aj  s naplánovaním tých zádrhe- 

ľov ohľadne našej neprítomnosti, milí moji. Zdôrazňujem, že vaše matky o ničom nevedia!“ povedal 

Putera vážnym hlasom. 

„Veď nás už nenapínaj!“ vyzval ho Ondrík, ktorý vycítil, že otec prichádza s veľmi zlou správou. 

„Z tejto túry sa už domov nevrátite! Zahyniete niekde v horách!“ pokračoval lekár tichým hla- 

som a chlapci cítili, že má čo robiť, aby sa nezosypal. „Nechceme, aby ste pod tlakom nepriaznivých 

okolností skončili ako vaši starší bratia! Nesmieme to pripustiť!“ doložil už pevnejšie. 

„A to nám nedáte ani možnosť voľby..? Nezaujíma vás, či s tým budeme súhlasiť..?“ opýtal sa 

Vlado príkro, lebo pri pomyslení, že by už nikdy nemal uvidieť Martu, ho premkla neznesiteľná bolesť. 

„Máš pravdu, nedáme! Ešte nie ste schopní vidieť tak ďaleko dopredu, aby ste sa mohli správ- 

ne rozhodnúť! Musíte zomrieť, aby ste mohli žiť a ja verím, Vladko, že sa o niekoľko rokov stretneš aj 

s Martuškou!“ povedal primár tvrdo a vysvetlil im plán, ktorý mal priviesť štátne orgány k záveru, že ich 

životy skončili niekde v neprístupnej rokline. „Teraz musíte zo dva dni nadväzovať priateľstvá s čo 

najväčším počtom turistov. Potom sa stratíte!  Musíte sa stať takí nenápadní, že si vás nik nevšimne 

ani keby na vás stupil! Rozumiete..? Stretneme sa o sedem dní večer v lesíku pod Príslopom pri 

našom ohnisku!“ Putera vysvetlil chlapcom ako dôvody, tak aj cestu, ktorou ich dostanú z Republiky a 

postarajú sa o nich aj mimo nej.  

.„Doktor Považanec je môj najlepší priateľ. Rástli sme spolu od najútlejšieho detstva. Dovolím si 

dokonca tvrdiť, že aj na medicínu išiel len preto, aby bol vedľa mňa a skončil ju aj vďaka mne. Viem, 

že sa v Paríži dobre uchytil. Má výnosnú ordináciu v centre mesta. Keď sa v máji roku 1948 rozhodol 

utiecť, dal som mu päťtisíc libier šterlingov. Boli to v tej dobe obrovské peniaze. Okrem toho som mu 

dal k dispozícii svoje konto vo švajčiarskej národnej banke, ktoré mi otec založil pri narodení. Ondrík, 

odovzdáš mu tento amulet a on bude vedieť, čo je jeho povinnosťou! Nepochybujem však, že by vám 
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pomáhal ako bude vládať, aj keby mi nebol dlžný ani halier. No, spolieham sa najmä na vás! Vy obaja 

ste takí skromní, ale najmä takí schopní, že nech by sa stalo čokoľvek, prebijete sa k úspechom a 

nikdy nedovolíte, aby vám niekto určoval miesto v živote!“  

Večer strávil primár s chlapcami. Ešte niekoľkokrát prebrali všetky detaily a možnosti, ktoré sa 

mohli vyskytnúť. 

„Vladko, tvoj otec vo fabrike aj spáva. Samozrejme, že vec mohol vyriešiť ihneď ako nastala, 

lebo celú komplikáciu vyvolal sám. Všetko toto sme podnikli len preto, aby sme vylúčili akékoľvek 

podozrenie ŠTB proti nám a vaším matkám. Jednoducho, musíte sa stratiť, aby ste mohli žiť, ale 

stratiť sa musíte tak, akoby ste sa do zeme prepadli...!“ povedal Putera, keď  si dohodli všetky ďaľšie 

kroky až po deň nástupu chlapcov do vlaku. 

 

              VIII.  

V malej úžľabine, lesíka pod Príslopom,  pukotal ohník. Z kotlíka, nad ním, sa šírila vábivá vôňa 

guľáša. Neďaleko ohníka sedeli Ondrík Putera, Vlado Rančík a  jeho otec, Ivan Rančík. Chceli pôsobiť 

dojmom nenútenosti, ale stačila chvíľka  pobytu s trojicou, aby aj neskúsený pozorovateľ zis- til, že je 

to naozaj len snaha a dokonca márna, lebo ani len plynulý rozhovor sa im nedarilo udržiavať. 

„A ty sa nebojíš, že tá vôňa sem niekoho priláka? Turisti majú takto k večeru citlivejšie nozd- ry,“ 

podpichol Vlado otca  s úsmevom, ktorý mal svedčiť o dobrej nálade. Nedarilo sa mu to. Bola z to- ho 

len akási nepodarená grimasa. 

„Neboj sa! Sme dosť ďaleko od cesty a takto neskoro večer by sa k trom neznámym,  ale naj- 

mä takým urasteným chlapom, ako sme my, nik neodvážil. Tak, čo poviete? Stojí ešte za niečo to 

moje kuchárske umenie..?“ opýtal sa, keď chlapcom ponaberal do šálok a tí začali jesť. 

„Musíš sa stále chváliť..? Veď na celom okolí je všeobecne známe, že tvoj kotlíkový guľáš nemá 

konkurenciu..., ale  najmä to, že sa tým stále vychvaľuješ!“ zapriečil Vlado. 

„ Vladko  si z vás chce len uťahovať..! Naozaj ho robíte výborný! Aj keď je dnes troška inakší 

ako obyčajne...“  snažil sa Ondrík  zmäkčiť Vladove zapáranie, ale z jeho hlasu bolo cítiť, že sa ich 

snaží len odpútať od nepríjemnej skutočnosti. 

„Fakt! Čím sa ti ho zase podarilo spestriť..?“ vyzvedal Vlado. 

„No, či uhádneš..?“ provokoval Rančík syna.  

Ondrík počas rozhovoru Rančíkovcov, so snahou o prekáranie, si sadol trocha bokom. Snažil 

sa zapadnúť medzi nich, ale nedarilo sa mu to. Šálku mal zaseknutú medzi kolenami a pozeral 
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neprítomne do pahreby. Občas, ako robot odlomil kúsok chleba, vložil ho do úst, požuval, chvíľku 

akoby rozmýšľal, čo má robiť s tým v ústach, lebo ho prehltol až vtedy, keď už zase mal ďaľší kúsok 

skoro pod nosom. Potom ponoril lyžicu do guľášu, nabral ju tak, že sa z nej až vylievalo, ale potom, 

akoby si na niečo spomenul, sa strhol, zastal na polceste a skamenel. V takejto póze minútu - dve 

zotrval, prebral sa a pokračoval s lyžicou po začatej ceste, ale nestranný pozorovateľ by tŕpol 

obavami, či si do úst trafí. Rančík si to po chvíli všimol. Podišiel k nemu a položil mu zúčastnene ruku 

na hlavu. 

 „Aj nám je ťažko, Ondrík, ale naozaj niet inej cesty,“ povedal a postrapatil mu vlasy. „Ťahali 

sme s pánom primárom lós. Šťastie žičilo mne, a preto som s vami, zatiaľ čo on sleduje pohyb bezpe-

čnosti na stanici. Ver mi, že by bol teraz oveľa radšej s tebou! Nehnevaj sa na mňa za moje sebec- 

tvo!“ dokončil, len vypätím všetkých síl, potláčajúc slzy. 

„Nie som už malý a odvtedy ako nám ocko oznámil, že ste pripravili náš útek z ČSR, tak sme to 

s Vladkom už stokrát pretriasli z každej strany. Nechápali sme, že sa nás chcete zbaviť, ale za tých 

niekoľko dní sme ostarli o tisíc rokov. Všetko sme stačili pochopiť aj precíť...“ Chlapec hovoril 

monotónne, s takou vyrovnanosťou aká by bola obdivuhodná aj u starca. Inžinier si až teraz v celej 

nahote uvedomil, čím tieto deti prešli a srdce mu zovrela taká bolesť, že sa už nedokázal ovládať. 

Podišiel k ohňu, rozhriebol pahrebu, vytiahol niekoľko pečených zemiakov a začal si utierať slzy. 

„Do čerta, ako mi šľahol dym do očí,“ vyhováral sa. 

„Vždy si ma učil, že priznať sa k citom nie je hanbou..!“povedal Vlado tónom, ktorý znel vyslo- 

vene drsne. 

„Nenechajte sa núkať! Berte si! Lebo s takouto lahôdkou sa v cudzine nestretnete,“ pokračo- val 

Rančík, akoby syna ani nepočul, prehadzujúc zemiak z jednej dlane do druhej. „Ale čas sa nám kráti, 

a preto preberme ešte raz celý postup po príchode na stanicu!... Vladko, ako som už povedal, ty 

pôjdeš prvý! Jednou rukou dlátom podvážiš vetraciu mrežu a druhou ju pridržíš, aby nespadla a ihneď 

vlezieš do vozňa! Akonáhle bude Vladko v otvore pribehneš ty, Ondrík a vylezieš za ním. Keď budete 

vnútri, ihneď vložíte mriežku na miesto. Tu máte šróby! Je ich dvojnásobné množstvo, ako budete po- 

trebovať. Každý budete mať polovicu, aby ste nemali problémy. Spadnuté pohľadáte až za denného 

svetla. Dôležité bude nasadenie mriežky! Preto ju musíš držať v ruke až dovtedy, kým si nebudeš is- 

tý, že ju má v ruke Ondrík!“ zdôrazňoval synovi. „ No ak zacítite čo len náznak akéhokoľvek pohybu 

musíte zamrieť! Pamätajte! Stanica je v noci tichá, počuteľnosť výborná široko - ďaleko. Vlak má na 

starosti Krajská správa štátnej bezpečnosti a tam už nie sú nejakí trhani, ale vzdelaní, inteligentní 

ľudia s osobitným výcvikom a s bohatými skúsenosťami. Keď sa vlak pohne máte po starostiach, lebo 

vagóny boli zaplombované štátnou bezpečnosťou a otvorené budú až pri vykládke v Paríži. No čert 

nikdy nespí, a preto musíte byť stále ostražití! Predpokladáme, že do Paríža dorazíte v  skorých ran-
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ných hodinách, lebo takéto zásielky sú prepravované najmä v noci. Ak to bude možné, vystúpte na 

niektorom parížskom predmestí, a preto sa snažte naučiť názvy všetkých staníc na okraji Paríža! 

Brožúrku máš v batohu, Ondrík! Času budete mať dosť a ľahšie sa vám minie cesta... A nezabudnite 

na žuvačku! Nešanujte ju, lebo ak by chýbala čo len jedna matica, tak by to mohlo u nás narobiť 

poplach, aj keď tomu veľmi neverím.“  

Rančík prebral každú eventualitu, ktorá sa môže vyskytnúť, kým sa dostanú do vagóna a aj 

počas cesty a keby ho netlačil čas, tak by bol chlapcov aj vyskúšal, či si všetko uložili do pamäti. Na 

záver ešte zopakopval: Vagón musíte opustiť tak, aby nik ani len netušil, že sa v ňom počas cesty 

nachádzala živá duša, lebo nám doma pôjde o krk! Na to nesmiete ani na sekundu zabudnúť!“ 

 Keď dôkladne uhasili oheň vykročili smerom do mesta. Večerné polia boli také pokojné, že 

pripomínali opustený cintorín, lebo ani medzi sebou sa nerozprávali. Aj keď išli krížom cez polia, po 

chodníkoch, ktoré Rančík s Puterom ponachádzali, aby sa cestou  s nikým nestretli, trvalo im to skoro 

dve hodiny, kým dorazili na stanicu. Ani nezbadali, keď  sa, v priebehu posledných asi dvesto metrov, 

k nim pripojil aj primár, ktorý vystúpil spoza skupiny kriakov. 

„Všetko je v najlepšom poriadku,“ povedal, keď sa zvítal s Ondríkom. „Bezpečáci sem - tam 

prejdú povedľa vlaku, občas skontrolujú aj nejakú plombu, ale hneď sa vrátia do kancelárie. Zdá sa, 

že sa tam celkom dobre zabávajú. Kontroly robia zhruba každých tridsať minút ale len veľmi formálne. 

Poslednú robili pred štvrť hodinou. Času máme dosť. Preto si odtiaľto spoločne pozrieme ešte jednu 

kontrolu a keď si budete istí, že to zvládnete, tak sa rozlúčime!“ukončil svoje informácie a zamieril 

k neďalekým kriakom, ktoré už predtým vybral za pozorovateľňu. 

„Ja teraz využijem svoje právo kontroly stráženia. Dúfam, že sa stretneme za priaznivejších 

okolností..,“ povedal Rančík, postrapatil Ondríkovi vlasy, bez slova pristúpil k Vladovi, silne ho objal a 

odbehol. Po niekoľkých krokoch zastal, obrátil sa a zašepkal: „Neboj sa, synček! Všetko dobre 

dopadne, lebo Boh nedopustí, aby sme ešte viac trpeli. Synček, ver mi, že toto je najťažší a najhorší 

deň v mojom živote,“ doložil, chvíľku postál, potom hodil zaťatou päsťou a vykročil do tmy. Putera 

s chlapcami si sadol za kriaky, ktoré boli od vagónov len  nejakých dvadsať metrov a čakali. Po 

niekoľkých minútach uvideli Rančíka ako vchádza do kancelárie.Chvíľu tam pobudol, a potom sa ob-

javil v sprievode dvoch príslušníkov štátnej bezpečnosti. Veselo sa rozprávajúc obišli vlak, pričom 

naozaj dôkladne kontrolovali plomby na vagónoch s nábytkom. 

„Poďte ešte na chvíľku medzi nás, súdruh inžinier! Máme tam dobrú slivovicu a drvíme mari –

áš...“,pozýval Rančíka nevysoký chlap, tak hlasne akoby bol na holiach . 

„Mariáš..? To sa rád pozriem... Už dávno som nehral a nuž, viete, myslel som, že v službe ne- 

pijete..? Ale pre istotu mám  aha aj ja ťapôčku...“ ukázal pollitrovku, ktorú vybral z bočného vrecka. 
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„Samozrejme,  že nepijeme, ale pohárik, či dva ani v službe nezaškodia, najmä takto v noci, 

keď je už chladnejšie a keď naša služba je len formalitou, aby sa urobilo zadosť malichernosti 

mocných. Poďte, naozaj máme vynikajúcu, bošácku a aj mariáš si môžete zahrať!“ 

„Asi sme jednej krvnej skupiny, lebo aj ja mám bošácku,“ zasmial sa Rančík... 

Ešte sa dvere na kancelárii ani poriadne nezavreli a Vlado už bol pri vetracom otvore na va- 

góne. Vytiahol šraubovák, podvážil mriežku a posunul ju mimo otvoru.Potom sa vložil do otvoru a zmi- 

zol v ňom. Putera celý ten čas zvieral syna, akoby ho chcel rozdrviť. 

„Ocko, musím ísť! Vladko je už vnútri,“ zašepkal chlapec, privinul sa k otcovi, chvíľu akoby za- 

mrel, ale hneď sa odtrhol, prebehol k vagónu, bleskove sa naň vyškriabal, prišiel k otvoru, spustil sa 

do neho a hneď nato sa na otvore, bez toho, aby bolo počuť čo len najmenší šramot, objavila mriež- 

ka. Primára obliala taká slabosť, že si musel sadnúť. Potom prešiel k vzdialenejším kriakom a počkal 

na ďaľšiu kontrolu. Keď aj tá skončila, prešiel cez trať a sadol si pod mohutný smrek, ktorý rástol na 

medzi asi pol kilometra od stanice. Sedel tam ako odsúdený na smrť. Minúty mu trvali hodiny a hodiny 

dni. Pre istotu prehltol pilulku silného sedatíva, ale ani to mu nepomáhalo. Trýznivá bolesť ho štvrtila a 

len s vypätím vôle nereval ako smrteľne ranený dravec. Keď o polnoci ostrý hvizd lokomotívy preťal 

pokojnú noc zahryzol si do päste a nepustil ani vtedy, keď pocítil, že mu dolu bradou tečie krv.   

´ Pochopíš niekedy, synček môj, čo cíti rodič, keď mu odchádza dieťa a nevie, či ho ešte nie- 

kedy uvidí..? ´ opýtal sa v duchu chlapca.  

    XXXIII. 

 

    Uplynulo možno aj vyše pol hodiny odvtedy, ako nadporučík so svojím štábom, odišiel a otec so sy-

nom si nepovedali ani tridsať slov. Zodpovednosť za život človeka mali zakódovanú v sebe tak, že sa jej ani 

s vypätím všetkých síl nedokázali zbaviť. Smrť prijímali ako súčasť života, ale až vtedy, keď si zodovedali 

otázku, či neurobili najakú chybu, ktorej smrť bola dôsledkom a či nebolo v ich silách nad ňou zvíťaziť. Pri 

odpovedi na druhú otázku stáli v tomto prípade na veľmi neistej pôde. Profesor Putera, či chcel alebo nie, 

musel pripustiť, že na začiatku anabázy jeho syna, ktorej súčasťou bolo aj manželstvo s Ľubou, zavraždenie 

Moniky a Ľubina samovražda , bol on a Rančík. Nech robil, čo robil, nech sa akokoľvek snažil argumento- 

vať svojmu svedomiu, nepomohol si. V konečnom účtovaní sa nemohol zbaviť zodpovednosti za smrť 

Moniky a Ľuby a ani sa o to nesnažil. Keby bola Ľuba zomrela prirodzenou cestou, pre chorobu, či inú 

príčinu, ktorá by nesúvisela s ním, alebo jeho synom, bol by to vzal ako fakt. Samozrejme, že v prípade 

choroby alebo úrazu, by to pani s kosou nemala také jednoduché, lebo on, aj jeho syn boli lekári, ktorí neradi 

prehrávali a nezáležalo im na tom, či človek, ktorého sa snaží smrť zbaviť života je černoch, beloch, 

mohamedán, kresťan, multimilionár alebo žobrák. Pred operáciou, oblečení v erári,  sú si pacienti veľmi 

podobní. Ich nacionále v chorobopise sú uvádzané len v rozsahu potrebnom na identifikáciu choroby a 
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pohlavia a ak sú v ňom zašifrované údaje o majetkových alebo iných pomeroch, ktoré by pacienta 

zvýhodňovali alebo znevýhodňovali pred inými, dobrý lekár ich neeviduje. Len výnimočne sa tieto údaje pro- 

fesor Putera dozvedel pred operáciou, lebo personál mal prísne zakázané takéto informácie  predkladať 

a keď mu ich raz sestry chceli poskytnúť formou rozhovoru medzi sebou, v prípade riaditeľa  významného 

podniku, o ktorom bolo známe, že sa nikdy nezabudol odvďačiť, profesor ich nechal ihneď preložiť na iné 

oddelenie. To sa stalo len raz a pred vyše desiatimi rokmi. Aj Protivňákovi sa taký prípad stal len raz. Na 

rozdiel od Puteru v jeho prípade sa o to snažil sekundár s hlavnou sestrou v priebehu operácie. Marcel 

operáciu dokončil a ešte skôr, ako si umyl ruky, oznámil sekundárovi aj hlavnej sestre, že si nepraje, aby sa 

kedykoľvek v budúcnosti zúčastnili na jeho operácii hoci len ako diváci. Samozrejme, že sa táto príhoda 

ihneď medzi personálom rozoberala a niekto si dokonca spomenul aj na podobnú reakciu Puteru. Našťastie 

nik nehľadal za touto podobnosťou konania ich spoločný genetický základ. Putera si na tento fakt spomenul 

práve v súvislosti s Andrejovým rozmýšľaním o pomste. Samozrejme, že si uvedomoval aké dopady by malo 

zistenie skutočnej Protivňákovej totožnosti na rozmýšľanie ľudí v súvislosti s Ľubinou samovraždou, či 

dokonca o pravdivosti jej podstaty. 

 „Čo teraz urobíme, Marko?“ prerušil mlčanie, lebo sa chcel presvedčiť, že syn aspoň rozmýšľa nad 

svojím rozhodnutím riešiť smrť svojich najbližších pomstou, ale zároveň mu chcel dať jednoznačne najavo, 

že pre neho ostáva Marcelom Protivňákom, lebo nevidí iného východiska. 

„Neviem... Viem však, že ťa budem veľmi potrebovať... A dúfam, že sa mi podarí získať mnoho infor -

mácií aj od Mrázika.....“ 

„Na toho mládenca sa môžeš spoľahnúť! Nadporučík  ma dokonca poprosil, aby som sa ti aspoň nie- 

koľko dní venoval koľko len budem môcť! Ale napriek tomu pochybujem, že by ho bolo rozumné zasvätiť do 

celej veci...!“ 

 „Azda si nemyslíš, že ho mienim informovať o svojom pravom mene, či iných skutočnostiach , ktoré 

nemajú fyzicky s Ľubkinou samovraždou nič spoločného..? Konečne to by  polícii iba zbytočne skompli- 

kovalo situáciu.. No chlapec rád rozpráva. Aj keď je to múdry človek, trpí slovenskou zhovorčivosťou.... 

Práve túto našu dobrú vlastnosť považujem, pri získavaní informácií, za svojho najlepšieho spojenca.. 

A samozrejme teba...“ obrátil sa na otca čakajúc odpoveď.  

 „Nevezmeš si po Ľubkinom a Monikinom pohrebe niekoľko dní voľna...? Mohli by sme si zájsť do Ta- 

tier a aspoň v spomienkach prejsť časť trasy, z ktorej ste sa vtedy už nevrátili...! Veď za tých vyše dvadsať 

rokov sme si nedovolili nikdy stráviť spolu viac, ako niekoľko hodín...“ prekvapil Putera syna otázkou, ktorá 

Marcela presvedčila, že otcovo trápenie má úplne inú podstatu, ako jeho. 

Profesor sa snažil udržiavať so synom čo najdlhšie nezáväzný rozhovor v nádeji, že sa mu podarí 

vysledovať synove plány na najbližšie obdobie. Bál sa o Andreja. Vedel o zmenách, ktoré nastali vo vzťa- 

hoch medzi ľuďmi, aj v ľuďoch, človekovi ako takom, ale najmä k  životným hodnotám oveľa viac ako syn. 

Odvtedy, ako sa stal emeritným profesorom, mal čas aj na posedenia s kamarátmi. Tento pojem v súčas-

nosti, v jeho prípade, zahrňoval susedov, pacientov, kolegov, ale aj náhodných známych, s ktorými sa stretol 



21 

na prechádzakach, v horách, či v mestských parkoch. Do hôr chodil väčšinou s puškou na pleci a vždy 

s veľkým čuvačom, ktorého mu syn daroval k sedemdesiatympiatym narodeninám. Preto sa k nemu ľudia 

radi pridružovali ak  pocítili akúkoľvek neistotu.  

„Ako ten čas strašne uteká..., veď Hektor už bude mať onedlho desať rokov,“ povzdychol si. 

 „Čo ťa to napadlo..?“ opýtal sa Ondrík s prekvapeným výrazom na tvári. 

            „Vieš, Marko, pre mňa ten čas, ktorý sme neboli spolu, ba dokonca som ani nevedel či vôbec žiješ, 

sa tvojím návratom stratil. Mám čochvíľa osemdesiatpäť a neviem prečo. Nežije mama a ja to nechápem... 

Neviem, či sa vyjadrujem zrozumiteľne...? Rozumovo to mám v sebe samozrejme vyriešené, ale neraz sa mi 

zdá akoby som ja nebol ja, akoby sme boli dvaja... Starý profesor Putera, ktorý sa všemožne snaží žiť, 

udržiavať s ľuďmi kontakt, trápiť sa pre nich, keď sú chorí a potom prídem domov a tam na mňa čaká, okrem 

holých stien, len ten druhý, ktorého bolí to, že jeho syn pre ľudskú zlobu musel prežiť peklo a podarilo sa mu 

to len vďaka šťastiu a tomu, že už v trinástich rokoch vedel byť dospelý a dokázal riešiť veci, ktoré boli nad 

schopnosti obyčaného chlapa. A teraz, keď by už konečne mohol žiť pokojný život, keby sa bez obáv mohol 

prihlásiť za môjho syna a žať slávu za to, čo dokázal, znova sa objaví ľudská zloba, aby ho zgniavila. 

Prečo....? Pýtam sa a odpoveď nenachádzam... Ľúto mi je Moniky, aj Ľubky, ale im už nemôžem pomôcť ja, 

ale ani ty! Tak sa upokoj a snaž sa aspoň trocha žiť pre seba...! Prepáč, neviem ti to povedať tak, ako by 

som chcel! Nedokážem nájsť správne slová. Nechcem ani to, aby si ma pokladal za sebca, ktorému od ra-

dosti, že má syna znova po svojom boku, už na ničom inom nezáleží...! Monika bola moja jediná vnučka 

a mal som ju tak rád, ako teba... Ľubka bola moja jediná dcéra a nič na tom nemenil fakt, že váš sobáš nebol 

sobášom môjho syna, lebo ten pri tom obrade len zastupoval niekoho, ktorý už nežil...“      

 Putera pozeral na syna prosebným pohľadom, akoby mu chcel povedať: „Syn môj, žil som tak dlho 

bez teba, či vlastne nežil len dúfal, že budem žiť... Splnil sa mi sen. Dovoľ mi ho dosnívať! “   

Protivňák mal hlavu v dlaniach a ani nebolo videť či vníma, čo mu otec hovorí. Skôr sa zdalo, že ho 

ani nepočúva. Vlastne počul otcove slová, ale nenachádzal v nich nijaký zmysel a pripomínalo mu to ako 

keď veľké, ale riedke kvapky dažďa padajú na horúcu škridľu strechy v suchom vzduchu za páliaceho 

letného slnka. Dopadnú a zaniknú. Množstvo vody v nich je  také malé, že jej premena na paru nie je ani 

pozorovateľná. Počul, čo mu otec hovorí, ale neodvážil sa ihneď reagovať, lebo ani po takej dlhej dobe sa 

nedokázal zbaviť nesúhlasu s tým, že ho poslal preč. Vedel prečo to otec urobil.Chápal jeho strach o život 

svojho syna Andreja, ale napriek tomu nemohol súhlasiť, že sa k tomu dokázal odhodlať. Preto v naj- 

tajnejších záhyboch svojho srdca ani mu odpustiť. Putera si už myslel, že syn od psychického vyčerpania 

zadriemal a v duchu to privítal, keď sa Andrej ozval. 

„Budem sa ti možno zdať veľmi naivný. Ale obidvaja vieme, že dobro a zlo sú dve krajnosti,  medzi 

ktorými panuje neustála vojna. V mojom prípade azda zohráva zásadnú úlohu aj fakt, že som si dobro sto- 

tožnil s hrdinami gréckych bájí, hrdinami Dobšinského rozprávok, či doteraz možno ani nikým nezapísaných 

rozprávok starej mamy z Mestečka, ktorými ma chcela potešiť keď ste vy dvaja boli ešte v base.. V koneč- 

nom dôsledku som si ho stotožnil s mamou, s tebou a v náväznosti na vás so všetkými ľuďmi, ktorí konajú 
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dobro, trpia pre dobro, umierajú pre dobro a prišiel som k záveru, že je to aj preto, lebo zbrane, ktoré 

používajú obe strany tejto vojny by mali byť úplne odlišné, ale skutočnosť je iná. Či nie...?“  

 Andrej pozrel na otca akoby čakal odpoveď, ale skôr ako Putera mohol  zareagovať pokračoval:„Žiaľ 

vďaka vplyvu propagandy, ktorá pravdu prispôsobuje potrebám politiky v boji o moc, bežný človek  je bez 

šance dopátrať sa podstaty a teda pravdy. Preto tápe ako slepý. A tento fakt ničí silu pravdy ako rakovina 

organizmus a robí ju neschopnou a neúčinnou. Zlo je ako tisíchlavá Hydra. Zasahuje do všetkých sfér súča-

sného sveta, dokonca aj do tých, ktoré vždy boli garantom dobra a pravdy. Odťať tejto Hydre naraz všetky 

hlavy je nemožné, lebo je nemožné vymedziť to, čo je pre človeka skutočným dobrom a čo skutočným zlom. 

Som však presvedčený, že v jednotlivostiach je možné nájsť viníkov. Možné je zmyť bahno z pravdy, určiť 

hranice tejto rakoviny a jednotlivé uzliny   vyoperovať. Preto som sa rozhodol využiť svoje schopnosti, ktoré 

som získal výcvikom v osobitných jednotkách francúzskej cudzineckej légie. Nemusíš sa báť, ocko! Schop- 

nosti, ktoré som zdedil po svojich predkoch na liečenie ľudí, budem v čo najväčšej miere využívať 

v nemocnici aj pri odovzdávaní vedomostí svojim žiakom....“  

Protivňák hovoril pokojne, bez vášne, hnevu, či nenávisti a jeho hlas pôsobill na Puteru ako hlas ro- 

bota. Bol z toho zhrozený. Od prvého stretnutia a priznania sa k synovi, na Pezinskej Babe, robil všetko pre 

to, aby sa Ondrík úplne adaptoval do normálneho života, lebo či chcel alebo nie, či si to uvedomoval alebo 

nie,  život v légiách sa mu priveľmi dostal do krvi. Putera striehol na každú maličkosť, ktorá syna odlišovala  

od jeho rovestníkov, poznamenal si ju a ak mal príležitosť chlapca ihneď na to upozornil, lebo každú minútku 

odvtedy, ako sa Andrej vrátil, mal strach, že ŠTB zistí jeho totožnosť.  

 „Vieš, ocko! Ja som nemal ani najmenšiu predstavu do akého rizika idem, keď som sa rozhodol, že sa 

stanem Marcelom Protivňákom. Myslel som si.. Máme rovnakú postavu, farbu očí a všetko tak, akoby sme 

boli jednovaječné dvojčatá. Ak sa mi podarí získať trocha času na adaptáciu v novom prostredí, tak som 

vyhral. Vtedy som  považoval fyzickú identitu za najdôležitejšiu. Až ty si ma upozornil, že Marcel bol chlapec, 

ktorý sa nikdy nedostal do prostredia spoločenskej spodiny, teda nemal kde získať jej spôsob myslenia, 

vyjadrovania sa, reagovania na vonkajšie podnety a len vďaka tomu, že si ma upozorňoval na chyby, ktoré 

robím, moje okolie neprišlo na to, že ja nemôžem byť Marcelom Protivňákom. A vlastne som sa nim nikdy 

ani nestal, len legionár Andrej Staroň sa, tvojou zásluhou, stal znova Ondríkom Puterom... Bál a bojím sa 

však, že ak občas nepovolím ventil, tak sa ten legionár vo vypätých situáciách znova prihlási.... Preto som 

občas chodil do rôznych najvykričanejších brlohov, aby som sa aspoň na chvíľku stal legionárom. Našťastie 

prišiel si na to len ty, lebo len tebe na mne záležalo tak veľmi, že si so mnou aj dýchal a len ty si ma poznal 

nielen zvonka, ale aj zvnútra...“ povedal a znova sklonil hlavu do dlaní!  

         ´ Tak a je to tu..! ´pomyslel si, Putera, keď synovo rozprávanie prišlo do tohto štádia. Uvedomil si, že 

teraz nastal čas, kedy musí stáť pri synovi každou čiastočkou svojho bytia či bude s jeho konaním súhlasiť 

alebo nie. 

          „ Marko, vieš dobre, že s mojou pomocou môžeš bezpodmienečne počítať. Prosím ťa len o to, aby 

sme každý detail kroku, ktorý mieniš urobiť, dopredu spolu prebrali! Len tak dokážeme vylúčiť mnohé chyby 
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a omyly, ale zároveň vždy budeš mať zabezpečené aliby  alebo inú pomoc, aj keď by som bol rád, keby si sa 

snažil nájsť aj inú cestu potrestania vinníkov, ako  zabitie...“ 

             „ Ocko, ale ja ich predsa nemienim zabiť... Aj keď túto alternatívu nevylučujem... Nakoniec najskôr 

predsa musím spoznať pravdu...!“ 

             „Nie, syn môj! Najskôr sa musíš, či vlastne musíme postarať o pohreb našich dievčat...! Ale ak to 

chceme zvládnuť tak musíme aj žiť! To znamená spať aj jesť!“  

 

          XXXIV. 

 

Nestihol zasiahnuť. Chlapi boli k Monike oveľa bližšie ako on. Nechcel ich upozorniť na  svoju pritom- 

nosť, lebo sa bál, aby jej, v prípade nepripraveného stretu, neublížili. Veril, že ak sa neunáhli, tak ju, vďaka 

svojmu výcviku a schopnostiam, neskoršie bez problémov zachráni. Preto nasadol do auta pripravený 

sledovať neznámych tak, aby o tom nemali ani tušenia.  

´ Do čerta. keby som mohol aspoň predpokladať kto to je a čo má za lubom!´ zanadával si, lebo  ne- 

znalosť situácie mu sťažovala rozhodovanie. Keď Honda s Monikou vyrazila, chvíľu ju sledoval bez 

zapnutých svetiel. Zapol ich až pred Lafankoňou, ale ani vtedy sa nepriblížil k sledovanému autu bližšie.       

´ Bude lepšie ak nebudú ani tušiť, že idem za nimi,´ rozmýšľal, lebo jeho obavy o Moniku stále rástli. Podľa 

toho, čo videl, neznámi sa k nej nesprávali zle. Monika sedela sebavedome medzi dvoma chlapami, ale 

vedel, že jeho dcéra je veľmi racionálna mladá žena, ktorá by si nikdy nedovolila podľahnúť hystérii ak by 

nebola presvedčená, že jej to pomôže a  v ľudopráznom priestore na okraji mesta pomoc naozaj  nemohla 

očakávať,  nech by akokoľvek hysteričila.  ´ Teraz sa už môžem priblížiť azda aj tak, aby som si prečítal 

ešpézetku! ´ rozhodol sa, keď prešli vedľa Galérie, kde napriek pokročilej noci panovala živá premávka. 

Chvíľku sa držal za veľkou Hondou, s viedenskou poznávacou značkou, ktorú si pre istotu aj odfotil. Auto 

prešlo mestom a na začiatku Krasňan odbočilo do vinohradov, kde sa, okrem jednej modernej bytovky, 

nachádzalo len niekoľko zväčša ešte nedokončených stavieb. Chvíľu pokračoval v smere na Pezinok, ale 

potom zhasol svetlá a bez ohľadu na značenie, či eletričkovú trať, prešiel do protismerného prúdu. Pouličné 

osvetlenie mu postačovalo na orientáciu. Hondu uvidel, asi dvesto metrov pred sebou, ako zabočuje doľava. 

Spomalil rýchlosť, ale aj tak sa mu ju podarilo uvidieť keď zabočovala do garáže pod novostavbou honosnej 

vilky, postavenou vo veľkom  vinohrade. Pri poslednej bytovke  auto zastavil. Vystúpil tak, že by ho mohol 

zbadať iba človek, ktorý by na jeho auto špeciálne sústreďoval pozornosť. Napriek tomu, že to nepred-

pokladal, postupoval veľmi opatrne,  hoci doteraz nezbadal, že by si ho neznámi vôbec všimli. Už sa plazil 

dosť dlho, keď pred ním niekto žalostne vykríkol.... Strhol sa, no podľa inštiktov  zachovaných ešte z čias 

služby v osobitných jednotkách Francúzskej cudzineckej légie, neurobil nijaký pohyb, ale sústredil všetky 

svoje zmysly na analyzovanie momentálnej situácie.  
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Skoro plynule prešiel od sna do reality. Napriek tomu sa ani nepohol a analyzoval situáciu. Trvalo mu 

dosť dlho kým si bol istý, že sa mu už nesníva a v spálni je úplne sám. Okolo neho panovala taká tma, že 

nevidel ani svoj vlastný nos. Najskôr chcel zažať nočnú lampu, ale potom túto myšlienku zamietol. 

´ Načo budem rušiť umelým svetlom prirodzený beh mojich pocitov....? ´ položil si otázku, ale nechal ju 

nezodpovedanú. Prehodil sa na druhý bok v nádeji, že znova zaspí. Nedarilo sa mu to. Snažil sa uspať  

rátaním barančekov, potom v duchu recitoval básne rôznych autorov, ale hoci si stihol zopakovať Smrekovo 

„Bacardi“, Rúfusov „Tichý plač srdca“, ba aj niektoré pasáže z Puškinovho Eugena Onegina a viacerých 

ďaľších autorov, spánok neprichádzal. Rozhodol sa, že si vylepšií náladu Villonovou „Baladou o naučeniach 

krásnej zbrojmajstrovej dievkam radodajným“, ale ani to mu nepomohlo. Ležal takto, bez pohybu veľmi dlho. 

Hlava ho bolela nie z množstva myšlienok, ale práve preto, že mu chýbali.Vedel, že sa zbytočne snaží okla-

mať sám seba. ´ Kým sa mi nepodarí vyriešiť problém Monikinej vraždy a tým aj smrti Ľubky, v celom 

rozsahu, teda aj s odplatou tým, čo ju zavinili, ťažko sa mi bude zaspávať..,´ uzavrel nespokojnosť so svojím 

životom a v nádeji, že sa mu  azda konečne predsa len podarí usnúť,  znova začal rátať barančekov. Keď 

prekročil tisícku išlo mu hlavu rozhodiť. Nepatril medzi prehliadnuteľných ľudí nielen spoločenským postave- 

ním, ale aj svojím výzorom. Keby chcel priznať svoj  záujem na pátraní po vrahoch svojej dcéry, polícia by 

možno ani nebola namietala a Mrázik by mu určite všemožne vychádzal v ústrety tak, že by šiel aj za hrani- 

ce dovoleného. No to on nechcel. Pre neho bol jediným dôveruhodným človekom Andrej Putera, lebo mal 

potrebný výcvik aj schopnosti, aby sa dopátral pravdy. Ten však pre ostatný svet neexistoval a existovať ani 

nesmel.  

Keď sa už azda tisíci raz na posteli prehodil, prebehla mu mysľou návšteva u kolegu, ktorý bol leká-

rom v Leopoldovskej  base. Od promócií sa nevideli. Stretli sa na seminári, o význame balneologie v mo- 

dernej medicínskej praxi, v Piešťanoch krátko po zmene režimu. Diskusia sa, po niekoľkých nedôležitých 

odborných poznámkach, odklonila od otázok medicínskych k problémom spoločneskýcm. Vlastne ani si 

neuvedomili ako k  tomu došlo. Jednoducho témou dňa bola demokracia a podľa niektorých, práva človeka 

dokonca len ako živočícha, bez zodpovednosti oproti blížnym, či spoločnosti. Nahnevalo ho to.  

„Páni! Chválime sa tým, že sme vykonali zmenu režimu bez krvavej revolúcie, tzv. nežnou cestou. Ale 

pamätajte si!  Ak sa nezobudíme a nenaplníme ten abstraktný pojem demokracia presnými zákonnými opa- 

treniami, tak keď budeme hodnotiť desať, či dvadsiate výročie týchto naozaj významných dní, a urobíme bi- 

lanciu mŕtvych  zistíme, že v konečnom dôsledku tých mŕtvych  bolo viac ako keby  bola, počas tej revolúcie, 

na uliciach niekoľko dní, tiekla aj krv.  Vari nikto nevidí ako k nám preniká brutalita a násilie..?Ako sa aj 

v našom človekovi prebúdzajú nedobré vlastnosti ako je túžba po mamone, bezohľadnosť oproti blížnemu, 

blízkemu ba dokonca aj najbližšiemu..? Necítite ako v nás začínajú prevládať živočíšne pudy nad tým, čo sa 

volá človek..?“ pýtal sa, keď sa dostal k slovu. 
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„Toto je vážne obvinenie, pán profwesor. A žiadam vás, aby ste vec vysvetlili!“ povedal  predsedajúci 

vo faktickej poznámke. 

„Prosím!“ súhlasil a pokračoval: „ Akékoľvek zoskupenie ľudí môže smerovať k pozitívnemu výsledku 

len vtedy, keď si určí pravidlá spolužitia a tieto pravidlá aj dodržuje! V ľudskej spoločnosti, na dnešnej úrovni 

myslenia, by pravidlá mali byť postavené dokonca aj nad vládcov! Tí by vlastne mali len kontrolovať ich 

uplatňovanie spoločnosťou. Samozrejme, že to, čo som povedal je len kostra, ktorá je všelijako vypĺňaná a aj 

vyplniteľná.  To, páni, väčšina z nás si pamätá zo škôl a kníh. Žiaľ, vytvorením skupín, ktoré sa snažia a sú 

aj schopné privlastniť si moc, sa tieto pravidlá často znefunkčňujú a prispôsobujú potrebám tých, ktorí si moc 

už aspoň čiastočne uzurpovali. O tom nás presviedčajú  skúsenosti z minulého režimu, ale aj súčas- nosti 

z dennodenného života, lebo mnohí z tých,ktorí vyhlasujú, že oni povalili diktatúru proletariátu, sa sna- žia 

ustanoviť také pravidlá, ktoré  umožnia vytvorenie a existenciu ich diktatúry. Je preto našou povinnosťou 

postrážiť, aby sa tak nestalo....!“ Hovoril zhruba dvadsať minút a keď skončil svoju úvahu, prítomní ho 

odmenili potleskom. Neskoršie ho požiadali, aby niektoré jeho myšlienky mohli zakomponovať do uznesení 

zo seminára, ktoré sa rozhodli poslať SNR, vláde SR, aj vedúcim politických strán. 

„Vieš, Marko! Veľmi sa mi páčia tvoje názory na fungovanie moci v demokratickej spoločnposti. No, 

niekedy sa mi zdá, že tí dnešní vladári cítia viac so zločincami, ako s človekom, ktorý sa dennodenne zdie- 

ra, aby sme mali čo najväčší krajec,“ odpovedal mu kolega, s ktorým bol, počas štúdií na lekárskej fakulte, 

dva roky v jednom krúžku, keď sa ho opýtal, či sociálne pomery veznených sú naozaj také zlé, ako sa o nich 

hovorí v masovokomunikačných prostriedkoch.Slovo dalo slovo. Nakoniec ho zvedavosť prinútila  prijať ko- 

legovo pozvanie na návštevu väznice.  

„Zoznámim ťa so zaujímavými ľuďmi. Najmä jeden je mimoriadna osobnosť. Neviem prečo sedí, lebo 

ja to vlastne ani vedieť nesmiem.,“ ubezpečill ho kolega, keď sa pri prehliadke starostlivosti o bývanie a  

iných sociálnych potrieb odsúdencov, opýtal na osobnostnú úroveň väzňov. „Vieš, Marko, za starého režimu 

by si nemal šancu takto sa tu prechádzať, ale naši šéfovia, od ministra vnútra počnúc, videli nejaké americ- 

ké filmy z väzenského prostredia a snažia sa ich kopírovať ..,“ kolega pozrel na hodinky. „No, musíme sa 

poponáhľať, lebo o chvíľu mi do ordinácie privedú chlapa, ktorý ťa určite zaujme..!“povedal a oznámil dozor- 

ovi, ktorý ich sprevádzal, že ho už nepotrebujú. 

Chlap, ktorého priviedol iný dozorca, bol len o nejakých desať rokov starší od jeho kolegu a taký vy- 

soký ako Protivňák. Hlboko posadené tmavé oči a prísne vrásky po obidvoch stranách nosa, vzbudzovali 

v pozorovateľovi rešpekt. Keď sa vyzliekol Marcela ihneď napadlo porovnávať ho s Jacekom Kocubom. Až 

na to, že tento chlap mal výrazne poklesnuté pravé plece, aj on mohol stáť za model slávnemu antickému 

sochárovi, Myrónovi, pri tvorbe Discobola.Najskôr mu urobil bežnú zdravotnú prehliadku. Na položené otáz- 

ky odpovedal väzeň stručne, ale vyčerpávajúco.  
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„Mali ste autonehodu..?“ opýtal sa Protivňák, po ukončení prehliadky a ukázal bradou na chlapovo 

plece. 

„Hej, ale už je v poriadku. Dali ho do šrotu..., “ odpovedal mu bez akéhokoľvek náznaku, že sa snaží 

srandovať. „ Mám niečo vážne, pán primár..?“ obrátil sa potom na Protivňákovho kolegu. 

„Nie, pán Jachnicky, myslím, že nie. Chcel som si len niečo potvrdiť a predebatovať to tuto s pánom 

profesorom Protivňákom,“ odovedal lekár a kývol dozorcovi, že môže väzňa odviezť. 

„Tak, priateľ môj!“ začal rozprávať kolega, keď dozorca s väzňom odišli. „Tu si videl chlapa, ktorý je 

ukážkou skutočnosti, že ak si nepohodlný nezáleží na tom aké zriadenie panuje.Šuškanda hovorí, že ho za- 

vreli za protištátnu činnosť ešte v roku 1982. Keby to však bola pravda, tak by dnes už mal byť rehabi- 

litovaný a užívať si odškodné. Či nie...? A... videl si!“ lekár hodil nespokojne rukou. „Pritom je to absolvent 

Filpozofickej fakulty v Bratislave, medzinárodného obchodu a vzťahov na Lomonosovej univerzite a práv-

nickej fakulty Karlovej univerzity. Hovorí perfektne anglicky, nemecky, francúzsky, Rusky. Ovláda niekoľko 

jazykov afrických kmeňov z oblasti Atlasu a Sahary..Údajne sa jeho rodičia vrátili do ČSR, po skončení 

druhej svetovej vojny, z Alžírska, kam sa dostali pri túlaní  sa po svete za prácou. Má naozaj úžasný talent 

na jazyky, lebo sa dohovorí hádam v každom jazyku na zemeguli ak sa ním len trocha zaoberal. Ale ani 

s tým nie je spokojný. Už tu, z basy, sa prihlásil na VŠE v Bratislave. Nedovolili mu to ani minulí, ani terajší 

páni.  Keď  sa mi žaloval, tak som sa ho opýtal: Pán Jachnický, dohovoríte sa skoro v  každom kultúrnom 

jazyku, vyznáte sa v ekonomike zahraničného obchodu, aj v zahraničných vzťahoch. Údajne ste vynikajúci 

právnik a čo ja viem ešte v čom ste doma! Prečo vás ešte láka Vysoká škola ekonomická...? A konečne na 

čo vám to vzdelanie bude? Naozaj sa schuti zasmial. Viete, pán doktor! Pri učení..  Najťažšie je zvládnuť 

prvé dva jazykya potom, pri troche talentu, vám na dohovorenie postačí niekoľko týždenných pobytov 

v danej krajine... Ja, ako určite viete, som žil až do roku 1948 v Alžírsku, v meste Vahrán a teda až po ôsmu 

triedu som vedel spisovne len francúzštinu a lepšie ako slovenčinu som ovládal najmenej päť Alžírskych 

nárečí. A to ostatné...? Chcem sa stať prezidentom alebo prinajmenšom predsedom ústavného súdu, aby 

som mohol zariadiť spoločnú celu pre minulých aj terajších papalášov, “  povedal vážne a ja som mu uveril. 

Niektorí dozorcovia tvrdia, že to bol jeden z najschopnejších agentov východného bloku. Údajne vďaka 

nemu nedošlo ku krachu zahraničného obchodu Československa s cukrom, žiaruvzdornými výstelkami do 

vysokých pecí, ale aj v medi. Po puči v Čhile nastal na svetových trhoch s meďou veľký chaos, lebo vo 

viacerých baniach Južnej  Ameriky, aj Afriky došlo k  nepochopiteľným obrovským haváriám a tým aj k zne- 

možneniu ťažby v nich. Jachnický, ako mi sám povedal, mal v tejto oblasti vlastné kontakty, v okolí Allen- 

deho, ale aj neskoršie Pinocheta Ugarteho, no najmä medzi slovenskými vysťahovalcami. Raz mu jeden 

starý Slovák, prospektor, ponúkol, že mu za desaťtisíc dolárov predá dokumentáciu,  aj s vlastníckymi 

právami, veľmi bohatej starej bane na cín, wolfrám a meď, ktorá sa stratila kedysi v sedemnástom storočí. 

„Viete, pán doktor, desaťtisíc dolárov nebola pre našinca až taká veľká suma, ale zase na oltár vlasti som ich 
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nechcel obetovať. Preto som poslal depešu šéfstvu do Prahy. Ani nie o mesiac som dostal pozvánku, aby 

som prišiel domov. O veci som sa bavil so svojim šéfom na ministerstve a mne vtedy neznámym súdru- 

hom.  Boli ochotní riskovať, lebo hneď chceli vedieť koľko starý Slovák za tú dokumentáciu pýta. Samozrej- 

me, povedal som desaťnásobok. Nevyjednávali, len ma upozornili, že keby som ich chcel oklamať a s 

peniazmi zdupkať, tak si ma nájdu. Prekvapilo ma že som peniaze dostal na dlaň. O mesiac som doku- 

mentáciu aj seba doručil  domov diplomatickou cestou. O dva týždne mi zaklopali na hotelové dvere dvaja 

elegantní páni a zaviezli ma  na Pankrác. Dozvedel som sa, že spolupracujem s CIC. Na moje vysvetľovanie 

o bani a pod. sa každý len zasmial.  Našťastie pre mňa, aj medzi najvyššími  panovali a panujú nezhody a už 

neboli päťdesiate roky, kedy sa mohol človek z ničoho nič stratiť..!“ ukončil svoje rozprávanie a viac sa na 

túto tému so mnou nerozprával.  Viem však, že niekoľkokrát si na neho najali v base vrahov, ale je to chlap!  

Hovorí sa, že na Pankráci holou rukou zabil dvoch, ktorí mali nože a aj pištole. Vravia, že v base už zabil 

sedem chlapov, ale nikdy sa to nedostalo ani len na prokuratúru. Má aj svojich ochrancov a keď preniklo 

medzi agentov, ako s ním nakladajú, niekto z nich pohrozil zverejnením v západnej tlači a poslal to údajne aj 

na vedomie Rusom. Potom ho preložili z Pankrácu k nám, asi s pokynom, aby sme si ho my zlikvidovali. 

Nepodarilo sa to. Aj tu už stačil zabiť dvoch ochotníkov a teraz čaká na prepustenie... Možno rátajú s tým, že 

v dnešnej dobe sa ho najľahšie zbavia, keď ho prepustia na slobodu. Veru tak! Som zvedavý, či sa pán 

Jachnický konečne dožije slobody... a na ako dlho..?“ kolega dohovoril a Protivňák videl, že mu je 

Jachnického ľúto. Ani on neprijal túto informáciiu s porozumením a cítil sa trápne, lebo, o čom kolega nemal 

ani tušenia, celú návštevu v Leopoldovskej base si nahrával miniatúrnou kamerou, ktorú si doniesol pred 

rokom z Paríža a Jachnickému venoval osobitnú pozornosť. 

           Vstal z postele a začal prehľadávať noviny z minulých dní. Marilo sa mu, že niekde zachytil poznám-

ku o prepustení Jachnického z basy, ale pre zmiznutie Moniky, jej smrť a samovraždu Ľuby  nevenoval tomu 

pozornosť. Našťastie kupoval len šport a SME a tak mu veľmi dlho netrvalo kým tú poznámku našiel. Bola 

stručná. „Najvyšší súd SR, aj pod vplyvom intervencíi významných osobností spoločenského aj politického 

života ČSFR , rozhodol o prepustení pána Antona Jachnického, pre nedostatok dôkazov, z väzenia. .“  To 

bolo všetko. Noviny neuvádzali kedy Jachnického prepustia ani v ktorom väzení sa momentálne nachádza.  

Pozbieral noviny a šiel ich odložiť do koša, z ktorého ich predtým vybral. Akosi podvedome sa pozrel do zr- 

kadla, ktoré si nechala Ľuba namontovať, vedľa dverí z haly do predsiene. 

´Už to bude tak! Jachnický sa mi veľmi dostal pod kožu alebo mu osud dal určitú úlohu v mojom  živo- 

te..? ´ zahundral si v duchu, keď si všimol, že zase napodobuje Jachnického držaním tela, aj chôdzou. 

Len tak, pre zábavu, sa pri prehrávaní filmu z návštevy  leopoldovského, väzenia občas pokúšal 

zahrať si Jachnického v rôznych situáciách. Po krátkom čase s prekvapením zistil že sa mu celkom podarilo 

stotožniť sa s väzňom nielen  držaním tela, ale aj mimikou a  pohybmi. 
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´ Musím zavolať Romanovi a opýtať sa ho či Jachnického už prepustili alebo mám šťastie a požehna- 

ná byrokracia mi zase poslúžila? ´ pomyslel si s nádejou, lebo sa rozhodol, že pátranie začne pod hlavičkou 

Jachnický.  

„ Kým nemusíte, tak sa nikdy nepredstavujte prvý a najlepšie je, keď sa  nepredstavíte vôbec, ale ne- 

cháte sa spoznať niekým iným! Správnejšie prinútite niekoho, aby vás spoznal pod firmou, ktorú si chcete 

privlastniť!“ spomenul si na slová jedného inštruktora, údajne  slávneho parížskeho divadelného režiséra,  

ktorý ich učil, ako sám hovoril, umeniu preobliekania duše aj kože podľa toho, čo si vyžaduje splnenie úlohy 

alebo záchrana života .  

Keď  po sebe poupratoval neporiadok, ktorý narobil pri hľadaní správy o prepustení Jachnického, 

otvoril si fľašku piva, zapálil cigaretu a vypäl všetky aparáty, ktoré ho oddeľovali od ostatných vyšších 

organizmov. Už vedel, čo aj ako má robiť. Keď dofajčil, otvoril oblok a chvíľu sa pozeral ako sa dym ponáhľa 

na zdravý vzduch. Bol unavený ako keby vyfáral po šestnástich hodinách z bane, ale zároveň spokojný, ako 

po dobre vykonanej práci.  Neuvedomoval si, že sa zoblieka a líha si do postele. Robil to automaticky. Vedel, 

že úlohu, ktorú si dal pri mŕtvolách dcéry a manželky, splní. 

 


