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Rozlúčka 

 

 

1. 

 

Suseda Milica si opäť a opäť utierala ľútostivé slzy, usmievala sa ako 

slnko v kaluži a zvedavcom pod oknami Bekimovho bytu prezradila 

tajomstvo, ktoré pôvodne plánovala uchovať v nedostupnej večnosti: „V 

Bekimovej blízkosti sa ženám stávali zázraky! Niektoré z nás obdaroval 

vlastnosťami o ktorých sme predtým ani netušili...“ 

Zvedavci načúvali, pritakávali, pokúšali sa o ženských tajomstvách 

prezvedieť niečo viac, ale ďalej ako k  Milicinmu uslzenému úsmevu  sa 

v ten deň už nedostali. Nuž, v smútočnom rozrušení si aspoň popozerali  

roztržité tváre známe z televízie a z novín a pomaly sa rozchádzali. Poslední 

novinári ešte hľadali spoľahlivých susedov alebo znalcov, ktorí by 

dopovedali o Bekimovom tragickom skone nejaké podrobnosti, alebo aspoň 

ďalšie pikantérie,  čo v posledných rokoch unikli ich pozornosti.  

 „A vrabce z diaľky skúmali, či orol vskutku dodýchal,“ zapísal si 

trasľavou rukou do notesa penzionovaný novinár a príležitostný básnik 

Agim. „Prečo nám to urobil,“ hundral si popod nos a popúšťal si opasok na 

širokánskom bruchu. Všetko ho omínalo, najviac však Bekimova nečakaná 

smrť. Skrslo v ňom, že  Bekim to vari urobil naschvál... Pritom – čo sa 

načakal na svoju smrť on sám, čo sa o nej narozprával, koľko veršov o nej 

napísal, a tu postačil jeden výstrel a celá krajina je hore nohami.    

Čo sa v ten deň s Bekimom, miláčikom obecenstva, stalo? Je 

nepochybné, že krátko predtým, ako Bekimova zbraň vystrelila posledný 

náboj, preletel popred otvorené okná jeho vzdušného bytu červenožltý balón. 

Žeby práve on spustil nečakané Bekimovo rozhodnutie? Je to vôbec možné? 

Pripusťme,  že za sedemdesiat rokov života videl Bekim nad mestom 
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kadečo, šípy divokých kačíc, bojové lietadlá, pestrofarebnú dúhu, hlbočiny 

modrej oblohy i temnotu letných búrok. Zdalo by sa, že obloha už nemôže 

priniesť nič prekvapujúce. A tu sa dnes zrazu zjavil tichý ľahký obor a plával 

si rovno popred jeho okná a jeho plavný let mu pripomenul dávne detstvo. 

V tom čase, krátko po vojne bolo západne od Podgorice vídať na oblohe sivé 

podlhovasté vzducholode. Striebristé monštrá zakaždým spôsobili rozruch a 

vyburcovali všetky deti z ulice. Hovorilo sa, že hliadkujú nad Skadarským 

jazerom a jadranským pobrežím, sliedia, či sa Albánci alebo Taliani náhodou 

nechystajú prepadnúť Juhosláviu. Ale ako šiel čas, ako jeden po druhom 

umierali vojnoví generáli, postupne sa na útočné plány zabúdalo, až napokon 

po nich ostali len otázky, či takéto úmysly vôbec existovali. 

Balón za oknom sa vznášal vznešene, dôstojne a neodvratne ako 

vesmírne teleso. Ktovie, prečo sa zatúlal do tichej zelenej štvrte, či ho 

prihnali neviditeľné vzdušné prúdy, zámer vzduchoplavca, alebo iné dôvody 

medzi nebom a zemou. Bol takmer na dosah ruky, pilotovi bolo vidno do 

vážnej počernej tváre a tak trocha pripomínal Bekimovho žiaka, démona 

Besu, v dôstojnej úlohe werneovského objaviteľa neznámych končín.  

Bekim v to ráno stál prekvapený pred oknom, dýchal ranný vzduch po 

osviežujúcom daždi a neveriacky sledoval  tiché nebeské predstavenie. Bolo 

mu čudné, že je s týmto zjavením sám, že ešte neklope na dvere rozrušená 

suseda Milica, starostlivá dávna kráska, dodnes ladná ako volavka.  Milica 

využíva každú drobnú príležitosť, aby mu pripomenula dookola putujúce 

a nezničiteľné správy z novín, alebo aj novinky zo susedných honosných 

bytov. Tentoraz sa neozvala. Nuž čo, od rána miešala vanilku s bielkom 

a práškovým cukrom, a keby nebola ponorená do pýchy na svoju chystanú 

tortu, keby sa nevidela ako kráľovná kuchyne a zbytočne sa s prípravou 

neponáhľala, zaručene by neporušila svoju tradíciu a vybehla by o poschodie 

vyššie. Vyložila by stále úžasnému Bekimovi, že pruhovaný balón nad 

mestom znamená dlhý a pokojný život, v dohľadnom čase azda jedného či 
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dvoch vnukov, hoci dnešné deti sa s vnukmi bohvieako neponáhľajú. 

Nezabudla by ani na jeho návrat na divadelnú scénu, aj napriek Bekimovmu 

usmievavému tvrdeniu, že jeho rozlúčka so scénou je jednosmernou cestou a 

niet z nej návratu. Ustarostená a ktovie, či nie aj trocha zamilovaná Milica je 

dodnes presvedčená, že nebyť jej vanilkového sebectva, isto by nejakým 

zázrakom zabránila tragédii.  

– Poondiata torta, – žalostila v ten deň. – To mám za trest! Veď nakoniec 

sa vôbec nevydarila. Čo si mám o tom myslieť? 

 „Od toho dňa mi vanilka pripomína Bekima. A tiež môj hriech, že som 

ju zamenila za život veľkého a spravodlivého muža...“ smútila celkom 

úprimne aj pred Bekimovou ženou Janicou. Janica popočúvala jej trápenie 

a potom ho v rôznych obmenách počúvala ešte ďalšie roky; ako Milica od 

Bekimovej tragédie cíti vanilku v každej cukrárni, v každom obchode 

s korením a že to je pre ňu jasné znamenie, že Bekim na ňu nezabudol a jeho 

duch za ňou chodí ako tieň, „samozrejme, milá Janica, vo všetkej 

počestnosti“.  

Zázrak na oblohe prekvapil aj poštára Danila. Kývol šteklivej Milici 

v okne, pozrel sa tým smerom, ako mu ukazovala svojím neodolateľným 

prštekom, ale medzi korunami stromov nevidel nič, čo by stálo za 

pozornosť. Aj tak si spomenul práve na Bekima. Veď jemu nosil takmer 

každý deň listy od akýchsi detí z Kosova. Zrazu začul nad sebou čudné 

syčanie a keď vyvrátil hlavu, zbadal, ako sa z hustej zelene nad hlavou 

vynorilo červenožlté monštrum. Američania! To bolo prvé, čo mu napadlo. 

Odskočil od ligotavých mosadzných poštových schránok, vrhol sa 

k domovým dverám a hľadal úkryt. V tom chvate sa potkol na prázdnej 

fľaši, chorá noha vyletela hore, potom dopadol na tú zdravú, lenže akosi 

nakrivo. Kolenom narazil na dlažbu a taška plná listov mu za jeho 

neopatrnosť doložila buchnát. „Šľak aby trafil kosovské listy, toľká váha! 
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Čo mu to len neustále píšu, detiská nepodarené? A vôbec, kedy bolo čo 

z Kosova dobré?“ 

Ach, priatelia, veď je to balón! To bol ten Milicin prštek smerom do 

neba, beťár Milica. Potom je ale všetko inak. Danilo sa usmial, strach sa 

pominul a premkla ho radosť aj nadšenie. Ľahučko dvihol zo zeme poštársku 

kabelu s listami, rezko sa postavil na nohy, utrel sa od blatistého piesku 

a vykročil k prázdnym schránkam. Potom každému koho stretol nadšene 

rozprával o zázraku. Za dlhé roky služby poroznášal všelijaké správy, aj 

nedobré, pravdupovediac, najhoršia robota bola v čase nezmyselných 

vlasteneckých vojen a nedobré zvesti sa potom zopakovali aj počas 

amerického bombardovania. Zato teraz si na správe o nezvyčajnej 

vzduchoplavbe  dal mimoriadne záležať. Po nešikovnom úskoku síce trocha 

kríval, ale novinu doručil do vlastných uší každému koho stretol.  

Z diaľky kýval aj na Janicu, videl ju, ako sa s novým účesom a nákupmi  

náhli z trhu. Obchádzala mláky po rannej spŕške, hneď teda priskackal aj 

k nej a zopakoval jej zvesť o balónovom zjavení. „Bol to zázrak,“ volal 

nadšene. Nemýlil sa. Každý predsa vie, že zázraky prichádzajú po 

neľahkých dobách, pohromách, duchovných skazách a oplakaných 

hriechoch. „To sú správy z iného sveta, čo nás prevy-prevy-prevyšuje,“, 

šepkal zasnene, masíroval si zdravú nohu a potom poklepal kabelu s listami. 

Janica sa na neho usmiala prekrásnym úsmevom a on spokojne, krútiac 

hlavou pokračoval ďalej v tieni platanov.  

 

2. 

 

Červenožltý balón akoby visel na oblohe kúsok nad korunami stromov. 

Bekim stál v okne a  neveriacky sledoval, ako odvážny pilot poťahoval 

ligotavou kľukou. Za každým úkonom nakrátko zasyčali plamene, šľahli 

horúčavu do útrob balóna a ten opatrne stúpol do výšky. Nie veľa, len toľko, 
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aby sa kôš s jediným cestujúcim nepotkol o komíny a strechy domov. 

Syčiace záblesky plameňa pôsobili ako pekelné šľahy. Niečo z nich sálalo 

nielen do vnútra fučiaceho obra, ale aj do okolia a prekvapivo zasiahli aj 

Bekima. Šľahy ohňa ho priviedli k akejsi starej spomienke, z ničoho nič 

zacítil blízkosť jej mľandravej masy páliacej ako medúza. Ten krátky dych 

ohňa... Počúvajte, niečo za ním je!  

Ale čo? Urputne premýšľal, prechádzal si dlaňou po hladko oholenej 

tvári a skúšal si spomenúť. Lovil v pamäti a cítil  nejasnú spomienku, ale tá 

sa schovávala v akejsi riedkej hmle. Spomenul si,  že niekde to už zažil – 

buchnutie, vzápätí blkot ohňa, čísi výkrik, čo ukončil akúsi zvadu a privolal 

vzdialený výstrel... Dychčanie ohňa, krik a výstrel patria predsa jemu, 

presnejšie, jeho úteku z presenského pekla. Ako to vlastne bolo? Premýšľal, 

no ďalšia spomienka sa mu už odmietla vyjaviť. V ruke stískal plastové pero 

a ako namáhal svoju pamäť, pero v rukách rozlomil vo dvoje. Celé mesiace  

sa mu opakujú podobné scény z úteku, raz je to plameň, inokedy buchnutie 

dvermi, štrngotanie riadmi, alebo sa mu z niektorého kúta prihlási známy 

hlas. Bekimov lov dávnych obrazov v pamäti bol ešte pred rokom ako-tak 

úspešný, hoci trocha nemotorný, čo-to mu však slabnúca pamäť láskavo 

poodhalila. Postupne farebná minulosť vybledla a väčšina  spomienok 

zostala v jeho mysli neúctivo rozhádzaná, ako rodinné fotografie vo 

vyrabovanom dome.  

 Pozrel sa na kresby detí zoradené na stole a na kostrbaté slohové práce 

písané veľkými váhavými písmenami. Pripomenuli sa mu deti z kosovského 

detského domova v Presene. Listy od detí mu nosí takmer každý deň poštár 

Danilo. Kačacou chôdzou sa vyštverá na druhé poschodie, úctivo sa ukloní, 

odovzdá mu do rúk objemný balík a povie obligátne, „ach, deti, deti...“ 

a zinkasuje drobné.  

Sú to Bekimove deti. V listoch vidí Artine detské oči plné zvedavosti, 

alebo tuší Zora, ktorý kedysi odmietol odísť s čudáckym strýkom do Nového 
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Sadu a povedal, že jeho otcom je odteraz Bekim. Aj  bojazlivý Rabčak, ten 

sa Bekima sprvu bál a prvé mesiace s nikým nerozprával. Bekim skúšal na 

neho všelijaké triky až raz mlčanlivého chlapca poprosil, aby ho nakreslil. 

Rabčak mu vyrobil profil s tenučkým krkom a orlím nosom. Bekim potom 

pastelkou vymaľoval svoj krk na zeleno, zväčšil si nos do vtáčej podoby, 

sfarbil ho na červeno a deti sa smiali, až sa schovávali  jedno za druhé. 

Rabčak sa vtedy z ničoho nič otočil k Bekimovi a na chvíľu ho chytil za 

ruku, akoby hľadal pomoc.  „Každé z tých detí  malo u mňa kúsok miesta na 

státie,“ vravieval Bekim.  Zaujímavé je, že na Rabčaka si Bekim pamätá 

obdivuhodne dobre. Dávnejšie postrehol, že nepríjemné situácie sa z pamäti 

zvyknú znepokojivo stratiť a hlásiť sa v netušených hlučných zvukoch ako 

rany päsťou. Zato príjemné udalosti sa pripomínajú takmer na počkanie. 

Kresby ležali zoradené na stole, isto si ich usporiadal sám, možno ešte včera. 

Ľahučký závan slobody sponad striech ho oslobodil od niečoho neznámeho, 

utvrdil ho v presvedčení, že robiť niektoré veci malo svoj hlboký zmysel. 

Ale musí si spomenúť – aké veci to vlastne boli? 

Medzi kresby sa zaplietol aj list od priateľa, básnika Agima. Pozrel sa na 

obálku a prekvapilo ho, že na pečiatke odosielateľa bolo nielen Agimovo 

meno s adresou, ale aj čísi portrét. Opäť ho preskúmal a postupne si 

spomenul, že je to Agim z mladších čias. Takáto pozornosť človeka 

obveselí.  

Ešte pred desiatimi rokmi, keď sa skončila kosovská kríza, stretávali sa 

v divadelnom bare v kosovskom Presene. Novinár, básnik a rebel Agim sa 

vrátil z exilu zo Skopje a aj Bekim s Janicou pricestovali späť z Belehradu 

do letného bytu. Penzionovaný Agim navštívil Bekima a plný nadšenia a 

nových predsavzatí mu  hrdo mu ukazoval noviny Dritare. Po vojne sa do 

nich vrátil, aj keď už len ako pracujúci penzista. „Aspoň aké-také víťazstvo 

nad bohatiermi v redakcii,“ hovoril. Bekim v nich zalistoval, prechádzal 

očami článok po článku a neprejavil očakávané nadšenie. Dokonca mal v 
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očiach zvláštnu nevôľu. V onom pohnutom povojnovom čase boli čudne 

pohnuté aj Agimove noviny, boli plné srdcervúcich veršov, 

trudnomyseľných spomienok, oduševnených zaklínadiel, prísah vernosti... 

Zovšadiaľ svietili ponuky zomierať za vlasť, za národ a  spravodlivosť. 

Bekim po dlhšom mlčaní ho zrazu prekvapil postrehom, že „každý tu 

ponúka za vlasť iba svoju smrť. Nikde nevidím ponuku pracovať a žiť,“ 

povedal doslova. „Ale smrti bolo dosť, či nie? Prečo nik nechce vo svojej 

vlasti žiť?“  

Agima to zaskočilo. Dotknutý poskladal noviny a požiadal o pohár vody. 

To je celý Bekim, pomyslel si a urazene popíjal čistú vodu. Bekimove 

otázky ťa zakaždým načnú z iného konca, priam ťa spochybnia, no a získať 

od neho súhlasné porozumenie vyžaduje asi prijať úlohu večného a 

učenlivého žiaka. Nechápavo sa pozrel na priateľa, utrel si ústa a zo samých 

rozpakov by si bol aj popýtal cigaretu. Lenže rozlúčka s fajčením bola jeho 

osobným vkladom na oslavu príchodu zahraničných vojsk, preto si chuť 

nechal zájsť a iba chabo prikývol. Zahundral, že po zlých rokoch sa iste 

všetko zmení a s týmto želaním jeho nadšenie pre nové časy spľaslo. Opäť 

sa dostal do svojej útrpnej baladickej polohy, životodarnej pôdy pre jeho 

žalostivé básne. 

Spomienka na Agima  sa napriek neposlušnej pamäti zreteľne predierala 

uzučkým, desať rokov dlhým kaňonom až k  tragickému bodu. Tým bodom 

bola  dnes už známa, nemilá báseň o srbskom novinárovi. Naďabila na ňu 

Janica v jeho novinách práve v časoch poeticko-romantických sľubov. Báseň 

sa začínala slovami: 

 

Zabijú, zabijú, Mladena Stankoviča 

na miesto činu sa vrátil... 
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 Zasmiala sa nad hlúpučkou veršovačkou vraj „ako niekto môže toto 

písať vážne“. Stalo sa však oveľa horšie. Prešlo pár dní a novinára Mladena 

Stankoviča našli mŕtveho. Ležal s krvavou hruďou hneď vedľa záhrady 

detského domova v Presene, kde Bekim trávil popoludnia s deťmi. Mladen 

už nestihol doň dôjsť, aby konečne potriasol Bekimovi rukou a poprial mu 

k úspechu, a možno aj zavrátil  staré prekáračky okolo Bekimovej kariéry. 

Od mŕtveho novinára odviedli aj nepríčetného muža, ktorý dookola všetkým 

vykladal, že všetci vrahovia jeho Aniky si zaslúžia takú istú smrť.  

– Áno, bola to vražda, – prikývol Bekim Janici. – Začali ju patrioti 

v novinách a  dokončili ju im podobní v uličke vedľa sirotinca, div nie pred 

očami nevinných detí.  

Máloktoré povojnové dni prinášajú ozajstnú úľavu či nebodaj šťastie. 

Asi preto Agim ľahostajne mávol rukou nad akousi básničkou. „Je tam toho. 

Kto ponesie zodpovednosť za každý zlostný nápis na plote? Aj ja som prišiel 

o všetko. Vyrabovali môj byt aj moju dušu, ostal mi len  poklad poézie. 

Kašlať na uštipačných zradcov Mladenov, ktorí nevedeli prísť našej poézii 

na meno. A ty, Bekim? Pred kým si utekal v tej hroznej neprávosti?  Utekal 

si pred tými, ktorým si skladal svoju slávu až k nohám, dvíhal za nich svoj 

hlas. Nezabúdam na to a  zložím  ti hold,  napíšem poetickú drámu o tvojom 

hrdinskom úteku z Presenu a odčiním všetky krivdy napáchané na tebe. 

Dráma sa bude  volať „Balkán blues, alebo keby všetci herci sveta...“  

Bystrá Janica už v tom čase  vytušila autorstvo udavačskej básne 

o novinárovi Mladenovi a dokonca to povedala nahlas: „Spískal to Agim 

a jedného dňa to oľutuje.“ Nepovedala, že Agim báseň napísal alebo že ju 

spísal. Povedala to presne takto – spískal – a dodala, že „je nemysliteľné, 

aby na konci básne bola smrť nevinného človeka.“  

 

Od kosovských útekov pred gardistami a opätovných návratov prešlo 

viac ako desať rokov.  Postupne nadišli obyčajné dni, títo plaziví požierači 
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skvelých nápadov, aj  Agimovej  plánovanej  drámy o utečencovi Bekimovi.   

Teraz, v tom letnom dopoludní, osvieženom krátkym ľahkým dažďom, 

Bekim čítal  rozháraný  sebabičujúci Agimov  list bez prísľubu akejkoľvek 

novej tvorby,  zato s proroctvom: „Viem, k čomu si sa odhodlal, milý 

Bekim. Zadrž, rozhliadni sa okolo seba. Zaručene naďabíš na zázrak, pre 

ktorý sa oplatí ísť ďalej. Prezradím ti ho jedenásteho júla presne napoludnie. 

Čakaj na svojho zničeného priateľa, ako káže Lekov kánon!“ 

Bekim dočítal list, položil ho medzi detské kresby a zaťažil  nabitou 

pištoľou, aby ho náhodou neodvial nečakaný prievan. Dostal chuť na kávu. 

Položil elektrickú kanvicu s vodou na šporák a zapálil plyn. Keď kanvica 

začala dymiť, náramne sa začudoval, hodil ju do drezu a pustil na ňu vodu. 

Neslýchané výrobky, zahromžil.  

Vrátil sa k listom detí. Všetky s nadšením písali slohové práce 

s Bekimovými námetmi. Okatá Arta mu vlani poslala svadobné oznámenie. 

V domove bola od čias krízy, ustráchaná, celé dni so slzami v očiach. „Môj 

domov je strach,“ napísala vtedy na svoju kresbu zelenej krajiny s bielymi 

domčekmi. Bekim sa dlho díval na výkres a hľadal v ňom Artino tajomstvo. 

Nenašiel tam nič agresívne ani odstrašujúce. Zaujali ho len tri motýle, 

čierny, žltý a červený. Leteli, či skôr sa plahočili v tráve a na oblohu si 

netrúfli... Artine veľké oči boli tajomné ako jej motýle. Môj domov je strach, 

vírilo Bekimovi hlavou a myšlienka sa mu pripomínala ešte aj ďalšie roky a 

kalila  mu jeho premýšľanie o živote. Ako šiel čas, postupne sa menili aj 

témy detí z domova. Po rokoch už nepísali o hlade ani o streľbe. Vracali sa k 

strateným rodičom a najradšej písali o rodnom kraji. Posielali mu hotové 

práce spolu s obrázkami, aj teraz pred ním ležali na veľkej hromade a Bekim 

si ich ešte raz a naposledy prezeral jeden po druhom. Cítil sa ako kmeť, 

ktorý nazrel do duší svojich potomkov a s potešením usúdil, že svoju úlohu 

splnil.  
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Pokoj sálajúci z otvoreného okna sa rozhostil aj v jeho duši a nadobro ho 

opustil strach z budúcnosti. Veď sa mu podarilo do starých hnevov a novej 

nenávisti zatĺcť stĺpik nádejného začiatku. „Čo je silnejšie ako detská viera 

v pravdu?“ pýtal sa často svojich spolubesedníkov. „Je v nich viac viery ako 

vo všetkých nás,“ zvykol pripomenúť  v kaviarni na Presenskom námestí. 

Branko Popovič, režisér z divadla nad ním rezignovane mávol rukou, 

pretože  ponúkol Bekimovi úlohu v hre mladého Iva Juriča, ale on  úlohu 

neprijal, a to kvôli „akýmsi bezprizorným deťom“, čo považoval za 

definitívnu stratu zdravého rozumu. Neskôr sa Bekimova myšlienka 

o deťoch objavila v novinách. Najprv tak trocha úsmevne, potom s jemnou 

výčitkou a napokon s nostalgickou blahosklonnosťou. Niekedy ju vytiahnu 

aj dnes, po toľkých rokoch, tentoraz však s neskrývaným rešpektom.  

 

Začínal sa horúci júlový deň. Bekimov pohľad padol na zoradené lieky 

na stolíku a chvíľu premýšľal, kto ich tam nastražil. Lieky pôsobili ako tichí 

generáli, pripomenuli mu, že deň má rozdelený na termíny zásahov do jeho 

tela a že sú pripravené korigovať jeho život smerom k lepším výsledkom. 

Bekim už Zoranovým liekom nedôveroval, staré spomienky aj obrazy sa 

v mysli tak či tak zahmlievali čoraz viac a udalosť so syčiacim  ohňom  

v balóne to len potvrdila. Nikdy nepotreboval naprávať svoj život, ani 

duchovne, ani telesne, pretože „striedmosť mi nikdy nebola cudzia“, 

vravieval. Pred pár dňami si do denníka dokonca napísal, že „keď človek 

splní svoju úlohu, nepotrebuje žiadne lieky“. Myšlienka sa mu veľmi 

zapáčila, zamyslel sa a ešte si tam niečo poznačil o „panne Márii Garrone“, 

ale už zabudol čo. Asi nič dôležité. Denník potom odložil tak, aby ho Janica 

nenašla a nepodľahla pokušeniu si v ňom zalistovať. Dnes ráno ho hľadal on 

sám, no bezvýsledne. Blahosklonne nad tým mávol rukou, veď schovať si 

niečo a potom nenájsť, to nie je tá najhoršia bilancia, povedal si pre útechu. 

Horšie by bolo neschovať si nič a napriek tomu v bludisku pamäti o to prísť. 
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Aspoň niečo sa teda vydarilo, povedal si a mávol rukou nad záznamom 

o Gine, najúžasnejšej  predstaviteľke  Kristovej matky.  

 

Dnešné dopoludnie patrilo celé jemu. Janica kamsi odišla, zrána však 

chodievala na trh. Dnes sa vydala do mesta včaššie, a predtým než odišla, 

pripomenula mu, že sa  zastaví  u kaderníka a spomenula aj Agimovu 

návštevu. Pre istotu to napísala aj na kúsok papiera a magnetom ho pripla na 

chladničku. Bekim už dlhší čas o návštevy nestál, aj svojho lekára, Zorana, 

už navštevoval len zo zvyku. Ešte pred pár rokmi veril, že v rukách lekárov 

sú schované šamanské tajomstvá práve tak, ako schovávajú svoje tajomstvá 

tvorcovia umeleckých diel.  Preto naliehal na lekára a  chcel počuť pravdu 

o svojej budúcnosti, majúc na mysli najmä jej optimistickú časť.  Zoran 

zbavený opatrníckeho vysvetľovania pokrčil plecami a prezradil aspoň tieň 

tajomstva Bekimovho neblahého stavu, pretože „o to, čomu hovoríme 

zdravie, zápasí v nekonečnom boji náš duch  s naším telom. No a sám   vieš, 

že najťažšie vojny sú tie, ktoré vedieš s vlastnou hlavou...“ 

Bekim pochopil lekárovu účasť na svojom zápase, pochopil aj to, že jeho 

budúcnosť nie je nastavená smerom k očividnej výhre. Uvedomil si však aj 

pravdu, s ktorou pracoval celý život, a síce – ak už nedokážeme vyhrať, 

dokážme aspoň zabrániť hanebnej prehre. Práve toto si predsavzal, nech to 

už vyzerá akokoľvek nevhodne. Rozhodol sa – napriek Janiciným odkazom,  

napriek jej nekončiacej  trpezlivosti a láske, napriek mieru v slnečnom byte, 

aj úžasu z ľahkej vzduchoplavby, nehovoriac o potešení z listov detí, a aj 

napriek Agimovej výzve na zdržanlivosť.  

 

Bekim od mladosti opatroval presne túto zbraň. Bola to pištoľ ešte z čias 

vojny a nijako sa ňou ani netajil. Nuž a zbraň, či chceme alebo nie, je určená 

na streľbu. Tak ako „my sme určení pre lásku žien“, vravieval Bekim. 

Samozrejme, že túto sentenciu myslel nadnesene a vždy sa pred podobným 
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vyhlásením uistil, že sa nablízku nenachádza Janica so svojimi 

precitlivenými ušami. Jeho stála obdivovateľka Dina Račič mu oneskorene 

oponovala, keď v Kultúrnom prehľade vyčítavo napísala, že „človek, ktorý 

toľko rozprával o láske, by si nemal siahať na život“. Tým si potvrdila 

miesto medzi jeho početnými ženskými ctiteľkami, vari aj s tušením 

dôvernej spriaznenosti, o ktorej vedia zakaždým len dvaja, iný nik. Akurát 

že už bolo neskoro...  

Je mnoho svedectiev, že nielen zbraň dokáže tvrdo zasiahnuť človeka, 

ale aj slovo, obraz, skutok, myšlienka a s týmto presvedčením pracoval 

Bekim po celý život. Dlho nevnímal útočnú či obrannú funkciu zbrane. 

Zaoberal sa len jej sprostredkovávaním umeleckého posolstva a vzdelávania 

a istý čas sa takto správal aj k pištoli po strýkovi Rinovi. Niet divu, že 

streľba na človeka v jeho zozname úloh chýbala. Isté je, že Bekim sa s ňou 

niekedy doslova hrával. Bral ju úctivo do rúk, kontroloval ju, čistil, leštil 

utierkou, prirodzene, ak pri tom nebola Janica alebo niektoré z jeho dvoch 

detí. 

 Zatajovanie zbrane neprinieslo žiadaný účinok, aspoň nie u detí. Starší 

syn Miran raz doniesol z dvora plastovú pištoľ, vložil ju Bekimovi do dlane 

a nadšene žmurkal čiernymi očami: 

– Tati, strieľaj.  

– A kam? 

– Do mamy! – zvolal nadšene syn. 

Bekima zarazilo.  

– Do mamy sa nestrieľa! – povedal.  

Na druhý deň už okruh ľudí do ktorých sa nestrieľa rozšíril: ani do otca 

sa nestrieľa, ani do deda, do babky, do sestry. Ako šli dni, pribudli susedia, 

kamaráti, spolužiaci, náhodní ľudia v meste, diváci v divadle, futbalisti a 

napokon aj učitelia.  
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Svoju sparťanskú výchovu syna i dcéry považoval za dokonalú, preto za 

jej trhlinku hľadal vinníka. Janica sa ho viackrát pýtala na jeho tajné 

rozhovory so synom a pre istotu sa ho pýtala aj na to, či sa necíti zle. Vieme, 

že „veľký umelec je vratká loď“, aspoň podľa jeho ženy, kapitánky toho 

vratkého korábu. Bekim ju ubezpečil, že tentoraz je všetko v najlepšom 

poriadku. „Len aby za tým opäť nebola nejaká štetka,“ fľochla známu 

a dokonale ošúchanú frázu. Bekim ju objal, vtisol jej nos na šiju do 

medzierky pod jej voňavé ucho, párkrát vtipne zafučal ako diviak a počkal, 

kým sa Janica zasmeje.  

Dnes už môžeme prezradiť niečo aj to, že z ničoho nič mu niečo napadlo 

a cvične si namieril aj na obrazovku televízora. Bolo to v časoch, keď sa 

krajina hemžila prebudenými vlastencami. Ohnivo diskutovali, spievali, 

pochodovali a vytvárali dojem, že krajina je v ohrození, že je plná 

nepriateľov, preto je vojna nevyhnutná. Len čo sa v televíznych správach 

objavil Ľubovič, obklopený väčšími i menšími poskokmi a nadšenými 

novinármi, Bekim sa uistil, že v izbe je naozaj sám a potom kovbojským 

spôsobom spravil na obrazovke poriadok. Na záver odfúkol fiktívny dym 

z hlavne a pištoľ odložil. Vedel, že Janica by sa hnevala, obvinila by ho zo 

stareckého mäknutia mozgu, opäť by ho nabádala, aby „konečne prestal 

riešiť starosti zemegule“, aby sa prestal zapodievať sám sebou, aby, aby, 

aby... ale on nedokázal odolať svojej tajnej hre. 

 

Bekim sa v to júlové dopoludnie usmieval. Bol mier a niet lepšieho posla 

pokoja a objaviteľského nadšenia, ako je lietajúci balón nad mestom. Už nič 

nie je ani na život, ani na smrť, len na obyčajný a prirodzený poriadok. 

Takto si Bekim všetko nechal prejsť hlavou a napísal na kúsok papiera: 

„Milí moji, nehovorte nikdy o samovražde. Pokojne rozprávajte o poriadku 

života. Zbohom. Váš Bekim.“  
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Bekimova zbraň nakoniec vystrelila. Mnohí sa poslednému výstrelu 

čudovali. Aj tí, čo ho počuli, aj tí, čo svätosväte tvrdili, že niečo sa im 

zamarilo, a napokon aj tí ostatní, odkázaní na správy z rádia a pohotových 

novín všetkého druhu. Nečakaná správa rozprúdila siahodlhé reči o 

Bekimovej úspešnej kariére a tak trocha aj o jeho bohémskom živote. Mnohí 

z jeho obdivovateľov dlho v sebe  nosili čriepky z jeho hrdinstiev, filmových 

aj tých živých, a tvrdili, že s jeho prítomnosťou žili svoje životy spokojnejšie 

a pravdivejšie. Vášnivo medzi sebou diskutovali a  viedli spory, či Bekim 

mal, alebo nemal takto smutne použiť jediný náboj. Neskôr sa menili  aj 

názory na onen výstrel, horlivé debaty postupne ustávali a ako plynuli roky, 

pozvoľna sa mnohé prekvapené a začudované pohľady menili na chápavé.  

Suseda Milica zanietená šľahaním bielka počula nejaké buchnutie. 

Prestrašená položila na stôl misu so snehom a bežala k oknu zistiť, či to 

nevybuchol balón. Ach, bolo by to veľmi nepríjemné, alebo rovno tragické. 

Uznajte, výbuch balóna nad mestom, krv, obete, nebolo už zlých správ dosť? 

Okrem toho nečakaná katastrofa by radikálne zmenila Milicinu pôvodnú 

veštbu pre milovaného Bekima. Vyzrela z okna a s úľavou videla, ako balón 

stúpal do výšky.  

Po výbuchu nastalo ticho. V náhlom poryve vetra krátko zašumeli mäkké 

listy javorov a platanov pod oknami domu a priviali vlhký voňavý závan. 

Balón stúpal a stúpal, chvíľu sa niesol na sever k Dunaju, potom sa otočil na 

východ a dlho visel nad Milicevom Brdom.  

Janica sa z trhu ponáhľala domov, posledné týždne nerada nechávala 

čoraz viac uzavretého muža doma samého. Vošla do bytu a veselo švitorila  

o peknej zelenine na polievku, aj o  prekvapení, ktoré musí vidieť na vlastné 

oči, pretože dobrá práca jej kaderníka sa nedá len tak opísať slovami. 

 – Niektoré veci musí človek vidieť, – hrkútala  s potešením, a keď jej 

slová  nenašli odozvu, nazrela do obývacej izby, aby si overila  dôvody 

Bekimovho neobvyklého mlčania.   
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Uprostred izby našla dôkladne prestretú bielu plachtu s kontúrami 

ležiaceho tela a hrozivú krvavú škvrnu s prepálenou dierou v mieste 

výstrelu.  Takto nešťastne sa naplnilo Janicino tušenie, celé mesiace úporne 

schovávané do jej švitorivých príhovorov k Bekimovi a jeho odovzdanému 

mlčaniu...  

Neskôr, keď sa vystrábila zo zármutku a privykla si na osamelosť, 

povedala, že „nie je pravda, že Bekim si vzal život preto, že nezniesol 

potupu po úteku z Kosova, to si vymysleli v bulvárnych novinách“. Sama 

utešovala známych i neznámych, snímala im ťažobu zo svedomia, pretože 

mnohí zrazu pocítili na jeho smrti svoj podiel viny. Upokojovala ich, veď čo 

už môžu mať spoločné s jeho náhlym a dobrovoľným odchodom z tohto 

sveta? „Všetci dobre vieme, že nik neustráži drámu každého drobného 

rázcestia, kde sa menia osudy ľudí, veď takmer každý deň nám vstupujú do 

cesty nevyspytateľné križovatky a je ich priveľa na jeden ľudský život. 

Rázcestia nás budú prenasledovať stále, aj nepochopiteľné čudáctva 

a málokedy sa o nás otrú bez toho, aby nás navždy nepoznačili...“  
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Návrat späť a  presenské  leto 

 

 

1. 

 

Musíme sa vrátiť o desať rokov naspäť. Bekimova zbraň predsa 

nevystrelila len tak, sama od seba, zrazu sa niečo muselo stať, čosi vážne 

a zničujúce. Popravde, niektorí novinári Bekimovo rozhodnutie navždy 

odísť pripisovali jeho „zbytočnému návratu do nevďačného Kosova“. Vraj 

sa netreba vracať na miesto, odkiaľ človeka vyženú, nech už to bol 

ktokoľvek, lebo vraj v neuvážených návratoch sú zárodky tragédií. Ťažko sa 

po rokoch vyjadrovať, či práve jeho návrat a pripomínanie nepríjemných 

chvíľ môžu mať vplyv na také vážne rozhodnutia, k akému sa odhodlal. 

 Môžeme uvažovať aj naopak, že sa nestalo nič dramatické, len ako 

plynul čas, na Bekima kvapkali nepatrné bizarnosti s vlastnosťami 

nenapitých komárov. Každá kvapnutá drobnosť na jeho dušu mala rovnako 

zničujúci vplyv ako vypitá kvapka krvi nespočítateľného bzučiaceho hmyzu 

– jedného dňa ostaneš bez síl ani nevieš ako.  

Bol to povojnový čas, čas mieru i trápenia. Všade boli stopy po 

svištiacich guľkách a nebezpečných strelách a prechádzka po rozstrieľanom 

meste pripomínala, že aj rozstrieľané duše budú potrebovať opravu. Bolo 

horúce leto na prelome tisícročí a aj seriózni novinári podľahli digitálnej 

bezradnosti ohľadom písania nového dátumu. Údajne prichádzal čas, keď v 

posledný deň roka sa deviatky v kalendároch počítačov pobláznia a 

nedokážu sa samy od seba premeniť na nasledujúce zmysluplné číslo. Vraj 

hrozilo riziko, že po deviatkach sa ukážu obyčajné nuly a s nimi prídu 

netušené  starosti. Prirodzene, na to, aby sa niečo premenilo v nič, nebolo 

treba ktovieakú tvorivosť, na svete nie je nič ľahšie, ako nivočiť veci a 
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vzťahy, preto prípad prelomu tisícročí vyvolával nielen pobavené úsmevy, 

ale i vážne diskusie a obavy.  

V kosovskom Presene nebolo veľa času ani chuti zaoberať sa koncom 

digitálneho či skutočného sveta. Strašidlo konca sveta sa tu po stáročia 

ohlasovalo oveľa častejšie ako len na prelome storočí, zjavovalo sa po 

kúskoch a zakaždým po sebe zanechalo nepríjemné dedičstvo.  Jeden malý 

koniec sveta práve prehrmel ponad krajinu a Presenčania sa viac starali 

o opravu zničených domov než o prípadnú digitálnu skazu. V  čase oných 

deviatok už po srbských gardistoch nebolo ani chýru. Odišli po prvých, 

nečakane presných strelách z neviditeľných amerických lietadiel. Jedna 

z nich prevŕtala Dom novinárov neveľkou dierou a explodovala na prízemí v 

sídle velenia gardy. Tam zabilo jediného človeka, obávaného policajta 

s dvoma prezývkami. V meste ho nemali príliš v láske, možno preto 

dávnejšie stotožnili jeho holú hlavu s jeho neobľúbenosťou a istý čas mu 

hovorili Plešatý. Neskôr, po cielenej zmene zovňajška krikľavou parochňou 

mu medzi gardistami prischlo meno Strapatý. Údajne Plešatého, alias 

Strapatého nezabila samotná moderná raketa, až také presné strely to zasa 

neboli, ale stačilo, že v jeho honosnej kancelárii spôsobili riadny chaos. 

Vzduchom lietali všetky predmety, tlaková vlna schmatla aj starý meč, 

vojnovú korisť po advokátovi Amirovi Kalmendem. Meč vraj nebezpečne 

švihol pomedzi lietajúce poháre, skrinky, obrazy, písací stroj s rozpísanou 

správou o  bojových úlohách, a veliteľa gardistov preťal v páse napoly. Vie 

Boh, či toto je pravda, ale takto to vylíčil svetobežník Besa, balkánsky 

dobrodruh a známy rozprávač farbistých príhod. Telo mŕtveho odniesli 

gardisti, len fialových páchnucich čriev svojho veliteľa sa zo samej štítivosti 

ani nedotkli. 

 – Kto by bol povedal, čo všetko sa nachádza vnútri obávaného veliteľa, 

–  mudroval Besa. – Z čoho vlastne taký veliteľ pozostáva... 
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Črevá nešťastníka sa totiž zamotali okolo nôh stola, nuž ostali tam, spolu 

s krvavými fľakmi po stenách. Ďalšie strely prevŕtali dva mosty ponad rieku 

Bistricu a tiež sklady s novými transportérmi určenými pre gardistov. 

Neskôr podobné rakety dopadli aj na policajnú stanicu a zničili tri poschodia 

najdôležitejších úradovní. Dokonalú presnosť úderov si gardisti vysvetľovali  

cieleným  navádzaním rakiet zradcami, ktorí podľahli „judášskym grošom“, 

ale po treťom útoku definitívne odtiahli. Do mesta sa postupne vracali 

utečenci z Macedónska, Albánska, Čiernej hory, zovšadiaľ. 

– V meste je mier, – kričal do telefónu rozrušený Agim. – Konečne bude 

pokoj a zavládne kultúra.  

– Len aby, – zapochyboval Bekim. 

Agim sa na chvíľu odmlčal a priznal: 

– To je pravda. Už nič nie je ako predtým. 

 Dobrá nálada ho celkom neopustila a s oduševnením zanieteného 

mladíka opäť nadšene zvolal trasľavým hlasom: 

 – Mal by si byť pri tom!  

Bekim jeho nadšenie nezdieľal. Na úteku zanechal v Presene „priveľa 

vecí na premýšľanie“, ako mu pripomenula Janica, a „priveľa vecí na 

doživotnú hanbu“, ako ho mátalo občas v noci aj bez jej pričinenia.  

Doktor Zoran v Belehrade mu opäť pomáhal, tentoraz z utečeneckej 

traumy. Ubezpečoval Bekima,  že muži v jeho veku sa z chmúrnych chmár 

liečia pohárom červeného vína, škoda si kaziť pečeň a obličky liekmi. 

Usmial sa na neho a keď sestrička vyšla z ordinácie, opýtal sa:  

– Ako sa cítiš teraz, po zbombardovaných mostoch v Novom Sade?  

Bekim podobné otázky dostával niekoľkokrát denne, akoby on riadil 

bombardovanie Juhoslávie.  

– Máš pravdu, Zoran, zle, – povedal. – Cítim sa ako pri žurských deťoch, 

keď ich ukladali do truhiel.  
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Zoran sa odmlčal, zvesil hlavu a prešiel sa po ordinácii. Potom zavolal 

sestričku dovnútra a pred ňou povedal: 

– Prepáč, Bekim. Je to moja chyba, nemali by sme strácať  pamäť. Veď  

to je ako zahadzovať svoju dôstojnosť. Uznávam, že stratiť pamäť, to už 

potom radšej ani nežiť. Prepáč mi môj výpadok.  

 

2. 

 

Kolega Agim mal pravdu, Presen po návrate utečencov bol iný. Na 

Bekimovom letnom sídle boli okná  do ulice vytlčené. Lupiči vypáčili 

vstupné dvere, ale okná do záhrady ostali nepoškodené. Mali šťastie, že dom 

nevypálili, takže poriadok mohli urobiť pomerne rýchlo. „Knihy, najväčší 

nepriateľ idiota, boli nahádzané na jednej hromade, možno už len chýbali 

suché zápalky, alebo trocha benzínu,“ konštatoval Bekim. Sklenár pomeral 

vytlčené okná a potvrdil, že kamión s okenným sklom je už na ceste 

z Nemecka. Ten prvý rozchytali sklenári v Prištine, hoci tam sa nerabovalo, 

no a druhý zdržali zlomyseľní colníci na hranici v Čiernej hore. Hádam 

dorazí aj ten.  

– Sklo rozbiješ ľahko. Puk – a je po ňom, – usmieval sa popod nos.  

Bekim ho sledoval pri práci a trocha ho aj podozrieval z radosti z toľkej 

skazy v meste. Pozoroval jeho pracovný úsmev so skladacím metrom v ruke 

a mudrovanie o dôležitosti skla púšťal uchom von. Spozornel, až keď 

sklenár spomenul svoju dcéru, učiteľku  v detskom domove, kde je  „toho 

rozbitého až-až, čože je to tých pár okien,“ pohundrával.  

– Okno zasklíš, – mrmlal s ceruzou v ústach. – Nemci sklo dovezú. Ale 

tie deti... je to ako hrob. Už si videl deti natlačené v kúte, čo sa na teba 

dívajú a za celý deň neprehovoria ani slovo? To ti žiaden kamión neuvezie... 

Ďalšie pokračovanie príbehu predvídala Janica správne. Bekim sa 

popoludní vybral do detského domova, vraj len tak, na návštevu. Vrátil sa 
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očividne  znovuzrodený, deti tam „potrebujú všetko, na čo si len spomenieš, 

a aj to bude málo“.  

S Agimom sa naposledy videli vlani na sklonku leta, tesne predtým ako 

do mesta vtrhli gardisti, vyhlásili stanné právo a vyvolali ozbrojenú krízu. 

„Už päť rokov a dvestopäť dní som nenapísal žiadny verš, preto čoskoro 

zomriem,“ povedal vtedy na posedení v tej istej divadelnej kaviarni Múza. 

„Ale zato každý môj deň je jeden verš. Tragický,“ mával rukami okolo seba 

básnik. „Príde deň mojej smrti a moju poéziu budete zo mňa odmotávať ako 

niť z hodvábnika! A našej kultúre dobre tak. Nech trpí ako ja!“ 

Utečenci prečkali krátku čudesnú vojnu v závetrí a mesto napokon 

obsadili španielski, talianski a francúzski vojaci. Úrady zabrali Angličania, 

Kanaďania a Česi, na letisku v Prištine sa zabarikádovali ruskí výsadkári. 

Nastal krehký mier plný nervózneho očakávania. Bol príliš čerstvý, vzrušivý 

a tvorila ho zmes neistoty, smútku, túžby po pomste a slabučkej viery 

v normálnu budúcnosť. Gardisti po sebe zanechali vypálené a zničené domy, 

najmä na okraji mesta a viacero ľudí bolo nezvestných.  

Bekim postupne dával dom do poriadku a zistil, že starosti s farbami, 

omietkami, tmelmi a šmirgľami dokážu čistiť rovnako dobre dom aj dušu. 

Spolu s Janicou upratali rozhádzaný nábytok, pozametali črepiny, zničené 

knihy a polámané police vyložili pred dom podľa pokynov francúzskeho 

správcu mesta. Izby vymaľoval Bekim sám, pretože „pretieranie stien ma 

mimoriadne upokojovalo. Každý ťah štetca mi prišiel ako ťah bielou farbou 

po vlastnom živote,“ povedal.  

Básnik za ten čas nezomrel, ako predpokladal, len „veľa sa toho zmenilo, 

Bekim! Ako inak, k horšiemu. Sú predsa aj horšie veci, ako je smrť, však?“ 

prízvukoval. Spomienka na jesenný útek bola ťažká ako mlynský kameň, 

gniavila ho, dusila, hlásila sa vždy nadránom spolu s vtáčím čvirikaním. 

Budila ho so zničujúcou presnosťou, akoby mu kdesi v duši tikal kánon 

Leka Dukadjiniho. Tik-tak, nepodplatiteľné hodiny mu každý šťastnejší deň 
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osolili ponurými chmárami, prosto ako daň za všetky predchádzajúce 

hriechy. Netušil, že na staré kolená bude skrývať neblahé spomienky a na 

svitaní zápasiť s rannými morami. „Na to je najlepší liek vrátiť sa na miesto, 

kde ťa privalilo,“ spomenul si na myšlienku z Nušičovej hry. Takže 

rešpektujúc klasika je tu, v Presene, kde časť jeho snov, túžob, ale aj 

umeleckej pýchy vlani na jeseň pochovali neznámi vlastenci.  

 

3 

 

Bekim  sa na prvé povojnové stretnutie s utrápeným básnikom Agimom 

pripravoval oveľa dôkladnejšie a s väčšou dôstojnosťou ako kedykoľvek 

predtým. Možno sa chcel po dlhej odmlke ukázať v nedotknutom stave 

a zakryť tak katastrofu svojho úteku. Zároveň bude dobré ukázať, že jeho 

povesť neohrozeného muža ničím neutrpela. Agim bol kamarát z pikantnej 

fajty, inými slovami, ak všetkého veľa škodí, tak práve Agim bol 

reprezentantom podobných obáv. Vo víre emócií a snahách meniť svet  sa 

mu občas podarilo vytvoriť pôsobivé verše, inokedy zas divotvorné a nie 

celkom zrozumiteľné výtvory. Na to musel mať v sebe aj štipku blázniviny, 

aby s odvážnym  rizikom poukladal slová k sebe tak, že sa nad nimi 

pozastavili aj veršom odolní ľudia. Na jeseň, keď v Presene horel prvý dom, 

„Agim sa biedne vytratil k dcére do Skopje,“  povedal doslova Bekim. Lenže 

o pár dní, v sivastom mrholení a s oveľa väčším ponížením   zopakoval po 

ňom útek z mesta aj Bekim. O čo bol väčší hrdina? Všetko sú to samé 

nepríjemné spomienky a pred ich nástojčivým pichaním až kdesi za ušami 

niet kam ujsť. 

 

Digitálny koniec sveta napokon nenastal, ako predpovedali bulvárni 

novinári a šamani, nikde, ani v Kosove. Zrazu je tu aj leto a neuveriteľne sa 

práši. Prach sa tisne z ulice, kde ho neustále vírili obrnené autá, vytrvalo 
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sadal na nábytok a Janica ho denne  trpezlivo utierala. Suseda Borka prišla 

zadýchaná z trhu, utrela si spotené čelo a odhrnula riedke šedivé vlasy. 

Zložila tašku s paradajkami, paprikou a letnými jabĺčkami a smutne 

poznamenala, že „sú tam samé zachmúrené tváre, akoby predávali granáty 

a nie zeleninu“. Bekim pozrel na jabĺčka a zahryzol si do jazyka. Priateľsky 

objal jej kostnaté plece a umlčal v sebe poznámku, že granáty sa predávajú 

práve naopak, s veľkými nádejami a s nekonečnou radosťou kupujúcich aj 

predávajúcich. Miesto zbytočnej pripomienky si ju priateľsky pritisol a kdesi 

v hĺbke svojej márnivosti to dokonca považoval za skromný dar pre utrápenú 

Borku.  

Prišla trocha skôr ako zvyčajne a Bekim ešte noviny neprečítal, 

presnejšie – „neznehodnotil ich čítaním“, preto musí chvíľu počkať. Borka 

nemá na noviny vysoké nároky. Prečíta si len rubriku „Hľadáme“ a keď 

nenájde správy o synovi, kývne sivou hlavou a poberie sa domov. „Bola to 

taká krásna žena,“ spomenula toto leto Janica. „Aká?“ vyzvedal 

Bekim. Janica položila na pult škrabku na zeleninu a štíhlymi rukami 

napodobnila vábivé vlnenie, ako jej to predvádzala Borka v šťastnejších 

časoch. Bekim musel uznať, naozaj, žena, ktorá dokáže rozochvieť ovzdušie 

napätím svojich slabých rúk, drieku, nôh a pripomenúť dávno postrácané 

zvyšky vášní, je naozaj navždy krásna. Pohrúžil sa do Chazarského slovníka, 

kam sa utiekal vždy, keď sa potreboval nabiť energiou z priestoru medzi 

nebom a zemou, alebo  vzbudiť dojem, že ťažko duševne pracuje. Tentoraz 

hľadal pasáž o lodi s poéziou medzi plachtami, pretože chcel Agimovi 

položiť pár otázok o prúde básnických myšlienok a o temer zákonitom  

protismere životnej cesty obyčajného smrteľníka.  

Podišla  k nemu Janica, zozadu mu dýchla na šiju a  vložila mu do rúk 

otvorené noviny. Jej filmový poloúsmev v zrkadle oproti kreslu chcel 

dopovedať nejakú správu, lenže „správ je málo, zato ostňov pribúda“, ako 

tvrdila o vtedajších novinách. Od jesenného úteku už noviny vôbec 



24 

 

neznášala, brala ich do rúk s averziou a ako povedala, „správy v nich sú 

odporné ako omrvinky v posteli“. Nevenovala im pozornosť, zakaždým 

počkala na Bekimovu čitateľskú rezignáciu a rýchlo využila záverečnú 

funkciu dennej tlače – nastrúhala do nich šupky zo zemiakov, alebo nimi 

vyleštila okná do ulice. Názov novín, Dritare, napokon znamená okná, takže 

čistiť okná týmito novinami malo  aj svoje duchovné opodstatnenie. 

Vymyslel ho ešte pred vojnou Agim, pretože mali prinášať najnovšie 

a najmä necenzurované informácie z Presenu a okolia, teda čerstvé noviny 

ako  niečo vítané, ako keď cez otvorené okná prúdi svieži vzduch.  

Bekim prechádzal očami po kostrbatých článkoch a šúchal si dvojdňové 

strnisko. Odkedy sa vrátili z belehradského exilu nevedel im prísť na chuť, 

pýtali si od čitateľa priveľa síl a trpezlivosti. Pritom už len prežívať pod 

tenkou škrupinkou mieru v Presene si vyžadovalo nemálo energie. V kedysi 

veselom a rozšafnom meste očakával aspoň opatrný povojnový optimizmus, 

drobnú radosť, oduševnenie či chuť opravovať staré a stavať nové, tak ako si 

pamätal povojnovú dobu z detstva, keď odtiahli Taliani aj Nemci a obávanú 

jednotku Skanderbeg rozprášili. Netušil, že po tejto vojne na prelome 

tisícročí nastanú také ťažké dni. V Dritare krátkymi článkami s veľkými 

nadpismi masírovali skapaného vlka a  všetko sa v nich chvelo. Aj v uliciach 

mesta sa triasol horúci vzduch nad chodníkmi a asfaltovými cestami a budil 

dojem, že celé mesto sa pošklbáva, akoby sa bálo zlého usínania a 

nastávajúcej noci. Správy v novinách sa obtierali jedna o druhú, pretekali sa 

v bombastických formuláciách aj v banalitách. Hysterické a odporné, „cítim 

z nich psí štekot“, hundral Bekim a poznamenal,  že ľudské zemetrasenie 

pokračuje, len sa premiestnilo hlbšie do zeme, aj vyššie na oblohu.  

– Je to hneď na prvej strane. Pozri si to, – zakričala Janica z terasy. – 

Poézia... 

Báseň bola zalomená v ľavom strede, akoby jej nechceli pripisovať príliš 

veľký význam. Bola to vlastne len veršovačka o Mladenovi Stankovičovi, 
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„zradnom synovi a nepriateľovi pravdy“. Znechutený Bekim zahodil noviny, 

až potom si spomenul na Borku.  Ach,  Borka... ktovie, či v zneuctených 

novinách nájde povzbudzujúcu správu o synovi, na ktorú tak netrpezlivo 

čaká.  

– Čítal si? – volala Janica.  

– Žeby to bola báseň na privítanie? – utrúsil Bekim. 

Mladen Stankovič je zvláštna postava. Bekima vždy vyrušoval jeho 

neistý pohľad a rozpačité, zato bezočivé novinárske otázky. Trpezlivo 

vnímal jeho pokusy o hĺbavé vstupy do Bekimovej duše, boli vtieravé 

a smiešne, a Bekim to bral ako nevyhnutnú daň. Cítil  ako novinár zápasí 

s jeho popularitou aj s rozhľadenosťou a rád by sa mu v čomsi vyrovnal. 

Stále ho niečo hnalo za slávnym hercom, úzkostlivo sa vystríhal súhlasným 

a objímajúcim otázkam, a asi toto jediné bolo na ňom znesiteľné. Novinár 

rád zapáral do Bekimových filmových aj divadelných postáv, napríklad: 

„Nemyslíte si, že Gina Garrone ako Mária, teda vaša filmová matka, bola na 

takú úlohu príliš mladá?“ Takto narážal na správy z talianskeho bulváru, kde 

sa im dôkladne zavŕtali do ich spoločnej filmovačky na Sicílii. Rypol si aj do 

jeho netradičných vyučovacích spôsobov, lebo „možno zaťažuje študentov 

nežiadaným smerom, ak ich núti čítať jednu knihu týždenne...“ Prskol aj na 

rozhovory v iných časopisoch, či „nie sú náhodou objednané, keď sú také 

servilné?“. Raz ho zaskočil aj sugestívnou otázkou, vraj „prečo nevzdelávate 

tých, ktorých považujete za menejcenných?“ Bola z toho dlhá diskusia, 

pretože Bekim sa ohradil proti slovu menejcenní a nahradil ho výrazom 

menej talentovaní. V skutočnosti sa otázke potešil, pretože konečne mal 

príležitosť povedať, že menej talentovaní sa väčšinou nedožadujú vzdelania, 

ale výhod, a milý Mladen sklapol. Niekedy sú rypáci užitoční, netreba ich 

hneď odsudzovať. 

– Nepáči sa mi to,– zavolala Janica z terasy.  
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Na básničke je niečo zvláštne, preletelo Bekimovou mysľou, 

ale zvedavosť stratila na sile, ako to býva pri ľuďoch, ktorým klebetnícka 

slasť nie je životným cieľom.  

Dritare sa v tých dňoch nezaoberali siahodlhými úvahami. Zo správ si 

mal každý čitateľ poskladať výsledok sám, novinári radšej ostávali v úzadí 

a donekonečna pripomínali všetky možné krivdy a spory v meste.  Presen aj 

s okolím bol ako napätá struna. Brnkal na nej neviditeľný duch, struna bručí 

ako obrovský čmeliak, rozochvieva ešte aj spálenú trávu, aj rieku z hôr. Aj v 

Bekimovi niečo ešte kmitá, milióny ihličiek ho pália až v končekoch prstov, 

pritom od úteku prešli celé mesiace, na jeseň už bude tomu rok.  

Odložil knihu a  chystal sa na schôdzku s presenskými kamarátmi. 

Odhodlane sa holil tupým strojčekom, nepríjemné driapanie prekonával 

tichým spevom a myšlienkami na Ginu, patrónku jeho dohladka vyholenej 

tváre. Spomienka na kráľovnú nebies je večná, zakaždým, keď jej 

prechádzal čerstvo vyholenou bradou po hladkej šiji, málokedy odolala, 

pritisla sa k nemu a už nedopustila, aby to bol jediný Bekimov dotyk na jej 

božskom tele.  

Usmial sa do zrkadla a na záver siahol po príjemnom flakóne 

Trascinante uomo a nechal si vyštípať tvár korenistou vôňou s príchuťou 

medu,  levandule, cigaretového dymu a dubových pilín. Bol to príjemný 

záverečný úkon a vôňa mu pripomenula tmavú šmykňu holiča Tonyho. 

Predvčerom sa dal Bekim ostrihať a videl, ako sa pomenili veci aj ľudia, 

hoci navonok vyzerajú ako tí istí. Holič Tony sa vrtel presne ako pred rokmi, 

neobratne obchádzal svoje odjakživa veľké brucho a pohundrával. 

V skutočnosti stále niečo hľadal a vykladal, že „odkedy som sa vrátil 

z Tetova, neviem, kde čo mám, neviem, či vo fľaštičke s kolínskou mám 

vitriol, lúh, alebo rakiju. Desí ma, že idem niečo natrieť človeku na tvár, 

a vôbec som to nevyskúšal na sebe... Lenže – keď  si pričuchnem,  aj tak nič 

necítim. Ja som tu, ale čuch ostal v Tetove,  nech ich tam Boh živí, nech si 
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ho užijú“. Nuž áno, toto boli  zamínované pocity, o ktorých hovoril aj doktor 

Zoran, asi preto sa Tonymu triasli ruky spolu s nožnicami, a tak aj Bekimov 

zostrih bol poznačený povojnovou trasľavkou. Vojna sa skončila, a predsa sa 

šírila ďalej, aj obyčajným dotykom holičových nožníc. 

– Všetkých by som mal natierať elixírom zabudnutia, – povedal 

Bekimovi, keď mu omylom strihol do ucha.  

Bekim štipnutie pripísal celkovej nervóznej atmosfére, hryzol si do pery 

a statočne ho prekonal nehnúc brvou. Odpovedal:  

– Ale zasa priveľa zabúdania zabíja.  Uznáš, nie?   

– Och, to som nechcel, majstre! – ospravedlnil sa Tony za prehrešok na 

majstrovom uchu. – Nuž, ani z voza, ani na voz, – ohlásil potom kompromis 

v debate a zotrel kvapku krvi z majstrovho ucha. 

 

Teraz si Bekim poťapkal oholenú tvár, je čas ísť, nech priatelia nečakajú. 

Ešte si napudroval bolestivé svedectvo tupej žiletky, ľahko si hrabol do 

šedivých vlasov s povojnovým Tonyho strihom, ktorý Janica upravila  

manikúrovými nožnicami „na verejné použitie“. Golier bielej košele si 

pridvihol do svetáckej polohy, nadýchol sa, vypol hruď a pripravil sa na 

básnikove „spevy a náreky“. Nakukol k Janici ponorenej do textov a  usmial 

sa na ňu s krátkym oznanom: 

– Odchádzam do divadla. Večer som doma.  

Tak ľahko ju však neodbil ako kedysi. Od jesenného úteku sa zmenila aj 

ona. Janica sa mu odvtedy nedíva len do očí, ale rovno do duše. Akoby 

v ňom nepátrala po myšlienkach, ale po príčinách jeho myšlienok, jeho viet 

a odpovedí, a možno aj po príčinách týchto príčin. Jedným slovom, Janica 

ho od istého času skúma. 

Naozaj ho útek z Presenu tak zmenil? Nevie to posúdiť. Zápasil so 

spomienkami, hrabal sa v temnom zážitku a napokon musel priznať niečo 

pravdy zo  slov holiča Tonyho o elixíre zabúdania. Načo sa neustále vracať 
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do minulosti? Útek ho nesporne poznamenal, Janicu tiež, len sa ešte 

nedopátral ku skutočnej podobe svojich zmien.  

Ktovie, ako by sa teraz správal kamarát z detstva Mirko Dudič.  Mirko sa 

stal policajným veliteľom a Bekim známym hercom. Obaja milovali Presen, 

každý svojou podobou lásky. Bekim sa sem vracal už celé roky a nikdy 

neprijal lákavé ponuky, napríklad usadiť sa v Ríme alebo v Paríži a vôbec už 

nie v Amerike. „Môj domov je presenská Divadelná ulica a Štúdio 214 

v Belehrade,“ hovorieval novinárom. Mirko v tom čase podobné vety 

neznášal, prevaľoval ich v mysli ako kaktus vo vrecku. Ako môže byť niekto 

Albáncom a Srbom zároveň, pýtal sa, keď došla reč na každodenné 

konflikty.? Ako sa môže Albánec cítiť doma v našom  srbskom meste? Kde 

sa v ňom berie toľká opovážlivosť?  

Mirko odniekiaľ vyhrabal Plešatého, v čase krízy premenovaného na 

Strapatého a ako prišelca ho nechal robiť v meste najvhodnejšiu prácu pre 

človeka, ktorého nik nepozná a nemá zbytočné zábrany. „Povedzme rovno, 

že špinavú,“ vravieval Bekim svojmu susedovi, učiteľovi Brankovi. Plešatý 

sa s mladými policajtmi prevážal po albánskej štvrti a dbali na „dodržiavanie 

zákonov a nariadení“, ktoré v iných štvrtiach blahosklonne prehliadali. Aj 

Mirko Dudič sa vedel prihlásiť svojským spôsobom. Starý spolužiak prefrčal 

v policajnom aute okolo kaviarne pod platanmi a z otvoreného okienka 

Bekimovi uznanlivo zakričal: „videl som ťa v tom Vojakovi...“ Zamával mu 

zaťatou päsťou, aby bolo jasné, kto je tu pánom, a zmizol za rohom. Svojíim 

spôsobom to bola veľká pocta Bekimovi a Mirkova zaťatá päsť pri troche 

fantázie mohla mať hodnotu významného ocenenia.   

Po žurskej streľbe do detí na školskom dvore veliteľa Mirka z Presenu 

stiahli. Vravelo sa, že ho postavili pred súd, ale neskôr sa ukázalo, že 

v tichosti ho povýšili a nechali si ho v hlavnom meste. O tragédii v Žure sa 

Bekim dozvedel z rádia. Sedel s režisérom Juričom v klube nad Ionescovou 

hrou Kráľ umiera a rozoberali postavy. Zhodli sa, že kráľova prvá žena 
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Marguerite komentuje nielen kráľovu slepotu voči svojej ríši, ale poukazuje 

aj na slepotu moderného sveta, balkánskeho nevynímajúc. Skvelá téma do 

každej doby. 

– Cítim, ako sa kráľovstvo Bérengera I. neustále zmenšuje a rozumiem 

jeho nevedomiu, – povedal Bekim. – Cítim, ako naša ututlávaná balkánska 

nenávisť tým istým spôsobom zmenšuje náš svet, – dodal a Jovan Jurič sa 

škrabal po brade. Môže to byť pravda? – Ututlávaná nenávisť je horšia ako 

obyčajná. Nepoznáš jej skutočnú šírku... – presviedčal ho Bekim.  

Do toho zaznela oná správa z rádia, že  „dnes ráno policajné jednotky 

zasiahli v Žure proti útočiacim demonštrantom. Traja mladiství útočníci 

podľahli strelným zraneniam“.  

Bekim stíchol, zložil ruky na stôl, dlho mlčal a až po chvíli povedal, že 

„opäť je neskoro. Všetkému rozumiem, ale všade chodím neskoro...“ 

Pár dní po správe o streľbe do detí sa Bekim rozhodol pre krok, ktorý ho 

mal vyňať z nevšímavosti podobnej tej Bérengerovej. Stál na scéne svojho 

divadla v Belehrade  ako jeho predstaviteľ. 

– Naozaj umieram? – pýtal sa svojej kráľovskej ženy.   

Diváci čakali na kráľovninu odpoveď. Namiesto nej zachytili Bekimov 

úctivý úklon a vstup z kráľovského do toho obyčajného sveta. Počuli jeho 

mrazivé slová o tom, že smrť detí v Žure bola síce divadelná hra mocných, 

ale ani po jej skončení mŕtvi z hrobov nevstanú.   

– ... preto odchádzam zo scény, priatelia, a viac sa sem nevrátim. Môj 

svet už nemá žiadnych slov, – povedal naposledy svojim divákom a 

umierajúceho kráľa nechal v dušiach obecenstva živoriť ďalej. 

„Bekim odišiel zo scény, Bekim dobrovoľne ukončil svoju kariéru!“ 

Novinári akoby sa prebudili do zlého rána, dramatická Dina Račič dokonca 

prišla do divadla so slzami v očiach a vinila Bekima z toho, že zatvára ústa 

aj ľuďom, ktorí si to nezaslúžia, aj jej, komu bude odteraz klásť úžasné 

otázky a písať ešte úžasnejšie odpovede?  
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Bekim vtedy všetkým novinárom stroho oznámil, že „na svete nám ešte 

stále veľa slov chýba. Ľudia vynachádzajú dokonalé stroje, miniatúrne rádiá, 

magnetofóny, nechajú si patentovať prenosné hračky, aby ich mali neustále 

pri sebe. Lenže ešte stále nenosíme v sebe dôležité slová a už sa driapeme po 

veciach. Stále sme nevymysleli slovo na zabíjanie detí. Každý jazyk by mal 

mať také slovo. Malo by znieť tak strašne, že už pri jeho vyslovení by sa 

označení vrahovia detí navždy vyčlenili z ľudskej spoločnosti. Ostali by 

s biľagom na čele napospas vlkom, podobne ako vydedenci – muži bez cti. 

Takí,  ktorých dávno pred našimi múdrymi časmi preklial Lekov kánon“.  

 

4 

 

Janica zložila štíhle nohy z nízkeho stolíka podišla k nemu a objala ho. 

Ďobla mu ukazovákom blízko rany po tupej žiletke, ale dôležitejší bol pre ňu 

jeho návrat zo stretnutia s kolegami.  

– Takže večer? Ktorý večer? Dnešný? Si si tým úplne istý? Fajn, nech je 

to teda ten dnešný...  

Jej tón bol láskavý aj prísny, pritisla sa k nemu ako liana. Bola si 

vedomá svojho umenia ovíjať svet a Bekim musel uznať, že takto sa 

privinúť nedokázala žiadna iná žena. Jej objatia nazýval brečtanovými, lebo 

oslobodiť sa z nich sa dalo len za cenu bolestného trhania neviditeľných 

prísaviek na tele aj na duši. Od spoločného úteku cítil jej prítulnosť 

intenzívnejšie, niečo sa zmenilo aj medzi nimi, možno, že zmena zasiahla 

Janicu oveľa viac a aj v týchto chvíľach, akoby mu chcela niečo nahradiť. 

Alebo pripomenúť?  

– A zisti, čo znamená báseň o zradcovi. Veľmi ma to zaujíma.  

– Báseň z týchto chlpatých novín? 

Janica prikývla:  

– Možno je to náš Mladen Stankovič. 
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– Náš? – pozrel sa Bekim nevľúdne a mrzuto poznamenal: – Ten mi 

nikdy príliš nechýbal. Ani teraz. 

Janica sa posadila do Bekimovho kresla ako sudkyňa a sledovala svojho 

muža.  

– Dokedy ťa zaujímajú tí, čo ti pomohli?  

– Mladen mi niekedy pomáhal? – usmial sa Bekim.  

– Každý, kto sa o teba obtrel, – vyslovila láskavým tónom nie príliš 

vkusnú myšlienku. 

– Prečo by som sa mal zaoberať s hlúpymi básňami v hlúpych novinách? 

– Pretože niektoré postavy boli včera pomocníkmi a dnes sú z nich 

zradcovia.  

– Neviem o tom, žeby ma tam niekto ťahal z biedy.  

Slovo „tam“ zazvonilo jasným tónom. Tam – bol zakaždým návrat 

k úteku a opäť pripomínal Kalmendeho vilu, hlavný stan samozvaných 

ochrancov poriadku v čase veľkého rabovania a zmätených útekov.  

Bekimovi veru nie je známe, žeby mu v to usmoklené popoludnie niekto 

pomáhal z paprčí na všetko odhodlaných darebákov. 

Janica zrazu mala času nadostač,   skúmala mužovu tvár z Bekimovho 

kresla a potom sa rozhodla vyjsť  s pravdou von:   

– Ale Mladenove noviny nám tak trocha pomohli. Vlastne náš rozhovor 

v nich. Presnejšie, môj rozhovor s Mladenom Stankovičom.  

– Tvoj rozhovor... – nezdržal sa Bekim ironického tónu. 

– Aj s tvojou fotografiou na polovicu strany. 

Konečne si spomenul. Novinár chcel pôvodne pripraviť rozhovor s ním, 

ale keď narazil na Bekimovo uvzaté presvedčenie, že neprijíma herecké 

úlohy a rozhovory neposkytuje, obrátil sa na Janicu. Prirodzene, u nej 

pochodil a Bekim, priznajme, ako to bolo, jej rozhodnutie nespokojne 

ovrčal.  
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 – Lebo ty už iba múdro mlčíš a rozprávaš len pohľadom, – vrátila mu 

Janica. – Zabalila som do novín tvoj slávny poondiaty nôž. Aby nehrkotal 

o fľašu s rakijou. 

– Aký nôž? 

– Ten čo ti u Kelmendeho vzali gardisti.  

Bekimovi zarazilo dych. Kam smeruje jeho milovaná žena, prečo 

vyťahuje mizernú tému? Od onoho jesenného popoludnia radšej o tom 

nehovorili, útek  z Presenu bol  rodinné tabu. Hlboké mlčanie. Každý si ho 

niesol osve, každý si ho ticho trpel po svojom. Načo sa k nemu vracať, 

všetko je vysvetlené aj bez slov. Slová ako útek, odchod, kapitulácia, 

exodus, nič z toho nie je určené na diskusiu o mokvajúcej rane. Vie sa 

takmer o všetkých ranách, niekedy aj o podrobnostiach a práve preto sa 

o nich aj mlčí. Chce ho vari Janica ponížiť, že začala s touto odpornou 

príhodou?  

– No a? – spozornel podráždený Bekim. 

 Janica si ho opatrne prezrela, akoby skúšala, či nadišiel jej čas. 

– Najprv tvoj slávny nôž museli tí špinavci vybaliť... 

– Vybaliť... – pritakal Bekim. – Dávno som ho oželel. Mohol skončiť aj 

niekomu medzi rebrami. Bolo ich tam na to dosť.  

Janica ho nepočúvala. Chvíľu sa mu dívala do očí, potom si niekde za 

jeho chrbtom našla iné miesto.  

– Potom si mohli v novinách pozrieť tvoju veľkú fotku... a možno si 

všimli aj moju na tej istej strane. Ale ja som nebola dôležitá. Veľmi rýchlo 

zistili, s kým majú do činenia. Hádam by sa špinavci nenaťahovali so 

slávnym človekom z belehradských novín!?  

Bekimovi opäť vyrazilo dych. Janica sa usmievala s výrazom 

nadprirodzenej sily ako čarodejnica a ľavou rukou si prihladila vlasy, aby si 

na okamih schovala beštiálny úsmev. Sadol si na nízky stolík, čo nikdy 

predtým neurobil a prekvapený zízal na ženu v kresle. Útek, gardisti, streľba, 
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vypálený Josov dom... Naozaj sa všetko splietlo dohromady, aj  noviny 

s jeho fotografiou, aj  zabalený sardínsky nôž, ten, čo mu vychmatli 

z tanistry... 

– Prosím? Čo to má znamenať?  

Janica sa zbavila všetkých náznakov povýšenectva a chladným tónom 

pripomenula historku z jesenného úteku:  

– Darebák, čo niesol nôž do domu, si ho po ceste rozbaľoval. Vidím to 

ako dnes, pozrel sa do novín a zaliezol. Po chvíli už prišiel ďalší kripel a 

kývol modrookému fešáčikovi. Pamätáš sa? Pozreli sa na seba a  ich veliteľ  

v kresle štekol: Nech padajú odtiaľ... A my sme odišli. Áno, tie noviny som 

strčila do tašky zámerne! 

Bekim zízal, mlčal, nenachádzal slov. Čo  sa to dozvedá teraz, takmer po 

roku od svojej osobnej katastrofy? Po tom, ako zo všetkých strán rozobral 

ich útek z obsadeného mesta, keď sa konečne ako-tak usadil v interpretácii 

exodu či výprasku. Keď našiel znesiteľné vysvetlenie pre ten nešťastný 

novembrový deň a bezpečne zašil zlú ranu na duši a postupne ju zbavil  

stehov. Zrazu je tu nové prekvapenie. S toľkým ponížením nerátal.  

– Takže aj Mladen nám trocha pomohol z  pekla von. Presnejšie  náš 

starý rozhovor a tvoja skvelá fotka... Tak, – Janica vstala, podišla k stolíku a 

pohladila ho po tvári dlaňou ako osím žihadlom. Vydýchla si. Konečne zo 

seba dostala tajomstvo o priebehu ich úteku z obsadeného mesta. Pôvodne 

bola presvedčená, že Bekima ponechá v jeho viere o vlastnej neohrozenej 

statočnosti, tieto polohy mal celoživotne rád a ona mu ich dopriala, hoci na 

svete nie je nič smiešnejšie ako pyšný herec. To oddávna tvrdil aj samotný 

Bekim, vraj „pyšný herec, to je ako pyšný nákladiak s prázdnou korbou, 

alebo pyšná prázdna fľaša“. V tom boli zajedno. 

Teraz sa jej zazdalo, že vyrábať v Agimových novinách zradcu zo 

všetečného, uštipačného a  sebavedomého novinára je dosť priehľadnou 

pomstou za cudzie zlyhania, navyše výmysly o zradách i hrdinstvách bývajú  
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len mizernou povojnovou mytológiou, vydávajúcou sa za naozajstnú 

históriu. 

– Alebo, veľká voda spláchne všetko... – použila zámerne obľúbenú 

Agimovu repliku, ktorú rád pripomínal aj Bekim.  

Príliš ju už nepočúval. Opäť sa mu hmlilo pred očami – videl banditov 

na Kalmendeho dvore, bezočivé kopance do ľudí, vyberanie výpalného, 

fingovanú vraždu starého Adama a kolaps jeho ženy. Nechýbal ani jeho 

hrdinský vzdor, to sa rozumie celkom prirodzene. A tu vlastná žena z ničoho 

nič pripomenie jeho nôž a podstrčené noviny ako priepustku... Milosť od 

Mladena! Nie, tomu nemôže uveriť, sú to hlúposti a nezmysly. Horúčava. 

Chvejúce sa ovzdušie. Vôbec sa nebude s k tomu hanebnému dňu vracať.  

– Báseň je o zradcovi Mladenovi. Vlastne je to nechutné udanie. Spýtaj 

sa na ňu... – naliehala Janica.  

Rozrušený Bekim jej miesto odpovede kývol rukou. Naozaj je najlepšie 

použiť holičov elixír a obrátiť list. Dá sa pritom zhlboka vzdychnúť a Bekim  

tak aj urobil. Janica sa otočila a jej zadok v bielych nohaviciach sa zavrtel 

doprava a doľava.  Ach jaj, opäť sa ukázal ako jej strategická zbraň a aj po 

tomto nepríjemnom prekvapení ho ako vždy odzbrojil. Pripomenul sa mu 

svojou hladučkou kožkou a opanovala ho chuť zbaviť ho tesných bielych 

nohavíc. Vstal, podišiel k žene a pritisol si ju k sebe. Prešiel jej dlaňami po 

stehnách, guľatučký zadok chytil do dlaní a cítil, ako sa žena poddáva 

a mení sa na lianu. Ale už musí ísť. Čo mu to len vyviedla? Nôž, noviny, 

rozhovor... Prečo? Nehodná, nešťastná žena, naničhodný Mladen, bodaj by 

skapal.  

 

5. 

 

Agim sa po vojne opäť chytil v novinách, ktorým kedysi vymyslel 

názov, to však neznamená, že prepadol láskavej spokojnosti. „Spokojný 
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básnik je darmožráč“, vykrikoval, preto si svoj nepokoj vytrvalo a bolestne 

aj naďalej pestoval ako najväčší poklad. Vtedy na jeseň, pred vojnovou 

krízou básnik celému svetu vykladal o nespravodlivosti, pretože ho ako 

najstaršieho člena redakcie prepustili z práce. Rozhadzoval rukami, toľká 

neprávosť, starý človek určený do šrotu, či rovno do hrobu. Veď to je jedno. 

A prečo? Preto, lebo zatajil list od Mladena Stankoviča, provokatéra 

z Belehradu. V liste sa dožadoval kolegiálnych informácií o kosovských 

domobrancoch, pretože „chcel písať o objektívnej situácii v Kosove“. Ako 

mu mal Agim veriť? Stankovič už dlhé roky kritizoval jeho vlastenecké 

básne a obviňoval ho z „naivného nacionalizmu“. Agim považoval jeho 

zvedavosť za provokáciu a na vlastnú päsť mu poslal tvrdú odpoveď. Priložil 

aj  trocha umeleckých vyhrážok vo forme veršov. Čo iné si neobjektívny 

kritik zaslúži? Nikdy nenašiel pekné slovo pre Agimove myšlienky a zrazu 

by sa potešil zo stretnutia s kosovskými vlastencami, ak by mu to Agim 

sprostredkoval. Kolegovia z redakcie sa na Agimovom prehrešku nezhodli 

jednoznačne, ale šéfredaktor Jetmir spolu s kúdolom cigaretového dymu 

vykašlal zo seba aj charitatívny návrh na Agimov odchod z tímu: „KchAgim 

kchsi zakchlúži kchoddych,“ odkašliaval s veľkým potešením rozsudok nad 

Agimom.  

„A tak si našli zámienku, ako sa ma zbaviť,“ vykrikoval Agim. Vystrojili 

mu peknú rozlúčku a nechali mu pootvorené dvere, môže ďalej prispievať 

do novín, koľko len „oni budú láskavo chcieť“. Nebol sám, čo prišiel o prácu 

ešte pred krízou. Profesor  dejepisu Niko, Agimov rovesník, bol svätec, 

človek úcty k vzdelaniu, pokory pred spupnosťou mestských kráľov a 

celoživotný abstinent.  

Bekim mu dal za pravdu dávno, ešte v čase streľby v Žure. „Odteraz už 

bude iba horšie,“ povedal mu Niko. „Nielen preto, že starneme, ale najmä 

preto, že zostarol aj náš pokoj zbraní. Zdá sa, že práve zomiera.“  
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V tom čase už začínal v bare novú kariéru, lebo prišiel o miesto 

profesora dejepisu na gymnáziu v Prizrene. Pomaly nalieval koňak do 

pohárikov, s prižmúreným okom kontroloval proti svetlu, ako kvapká 

vzácny mok, a pomaličky po slabikách hovoril, že v  kritickom čase „som 

nový školský rok začal pravdivou históriou. Pozrite sa, kam ma priviedla. 

Rovno sem, k mojim najlepším priateľom!“ 

– Pravda! – zvolal Agim. – Žiadna náhoda! Všetko sa točí okolo pravdy. 

Spýtal som sa kolegov, – kam smerujú vaše úbohé články? Tomu hovoríte 

odvaha? Tu je výsledok,  ja som bez miesta a ani len nalievať nedokážem, 

ani sebe, nieto ešte cudzím!  

Barman – nováčik Niko obsluhoval vo svojich prvopočiatkoch dosť 

nešikovne. Pooblieval obrus jablkovým džúsom, káva bola hotová brečka, 

popolníky čmudili, zato každý svoj ťarbavý úkon sprevádzal šťastným 

úsmevom. Neisté kroky okolo ošarpaných stolov vyvažoval optimizmom: 

„Okovy ostali v triede a ja mnohé veci môžem povedať nahlas,“ ovieval sa 

zosivenou utierkou. „Taký Gavrilo Princip. Koľko nezmyslov je stále okolo 

neho. Akýže je to národný hrdina? Naopak, bol to obyčajný vrah a zločinec, 

páni umelci.“  

Niko zanietene utieral stôl od škvŕn po džúse a pripomenul, že „keby sa 

v kočiari miesto následníka trónu viezol Heydrich, v takom prípade, pŕŕŕ, 

páni. Mohlo by sa uvažovať o hrdinstve. Lenže smola, v tom čase mal 

zloduch Heydrich iba desať rokov, vlastne ešte ani nebol zloduchom, ešte ho 

len k tomu niekto dospelý cieľavedome viedol, žiak Heydrich ešte 

potreboval dorásť, zmohutnieť do veľkosti satana a až potom si počkať na 

svojich anglických popravcov československého pôvodu. Takže Gavrilovi 

ostal len následník trónu František Ferdinand, spolu s manželkou.  No, že 

bola tehotná, to nemusel náš hrdina vedieť, ale, páni, bolo to od neho slušné? 

Nebolo.“ 
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Pritom Gavrila je mu ľúto. Vraj ho vída v noci, ako ani nie dvadsaťročný 

pomaly umiera na tuberu v českej terezínskej pevnosti. „Niekedy ma obraz 

umierajúceho poblúdenca trápi... Aké mal predstavy o živote? Strelím do 

človeka a zmením svet k lepšiemu? Veľmi mi to pripomína dnešné brúsenie 

mečov. Počúvate štátny rozhlas? Každý deň vo svojich skleníkoch zalievajú 

nových Gavrilov, nových Principov. Keď prídu do puku, bude zle, 

pamätajte, priatelia.“ 

– Zostarli sme spolu s balkánskym mierom. To nie je dobré, – zopakoval 

prorok Niko.  V čase, keď to rozprával svojim hosťom, ani sa veľmi nemýlil, 

pretože ešte v tú jeseň prišli do mesta gardisti a začali horieť prvé domy.  

„Hrdinsky som im uvoľnil priestor, aby som do nich pálil odboku 

desivou silou poézie,“ povedal neskôr Agim, keď sa rozprávali o mizernej 

utečeneckej skúsenosti. Celú krízu s utečencami, bombardovaním 

a príchodom mierových vojsk prečkal u dcéry v Skopje. Niko a Bekim 

odchádzali z mesta medzi poslednými. „Nič hrdinské na tom nebolo,“ tvrdil 

až do konca života Bekim na rozdiel od svojich obdivovateľov. „Nič, okrem 

smútku.“ 

 

Dnes sa Bekim na stretnutie s kamarátmi celkom tešil aj sa poponáhľal. 

Vykročil z domu so zvyškami nepríjemnej  Janicinej správy o podstrčených 

novinách, zavrel za sebou bránku a  rozhliadol sa po okolí, aby si napravil 

náladu.   

Pri rozstrieľanej pravoslávnej kaplnke kývol slovenskému vojakovi na 

obrnenom transportéri. Vojačik  tak ako včera, aj teraz sedel na rozpálenom 

stroji a niečo písal do notesa. Obraz vojaka priviedol Bekima na mierové 

myšlienky. Minulý týždeň sa ho rovno opýtal, či píše list domov. Mládenec 

zmätene pokrútil hlavou a vyslúžil si ďalšiu otázku, či teda píše báseň. Tu sa 

mierotvorca začervenal a prikývol, áno, píše svojej milej, ale vymýšľa si vraj 

celkom nové vety, možno z toho bude napokon aj báseň. Ako tam sedel na 
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transportéri, tvoril trocha ikonický obraz: v popredí vojak so samopalom na 

pleci, s bielym notesom na kolenách, za ním stena kaplnky plná kráterov po 

strelách. Obraz pôsobil aj trocha humanisticky aj dôstojne, svetlo bolo zo 

štvrťboku, stačilo prisvietiť tiene a môže ísť kamera! Bekimovi napadli  

slová režiséra Marca Seccoriciho, keď natáčali Vojaka z blata. „S vojakom, 

čo premýšľa, nevyhráš žiadnu vojnu,“ povedal starý režisér akúsi odpočutú 

veteránsku múdrosť. Aký nezmysel. Bekimovi opäť preletel tieň spomienky 

na deň úteku a na dohorievajúci Josov dom konča mesta,  na Josu, ktorý 

kedysi dávno určite premýšľal rýchlosťou blesku, než hodil granát na 

nemeckú hliadku, aby vyslobodil srbských zajatcov. Ako to bolo dávno! 

A stále sa opakujú tie isté príbehy ako na kolotoči v lunaparku. Seccorici sa 

mohol aj mýliť. Určite sa mýlil. 

Za námestím prechádzali ďalšie obrnené transportéry s talianskymi 

zástavkami. Bekimova zodratá koža na šiji posilnená kolínskou voňala 

a pálila zároveň. Na boľavé miesto si priložil vreckovku a počkal pri výklade 

s topánkami, kým prejdú vrčiace obludy, dym z výfukov sa rozplynie  

a sadne prach. Výklad prekypoval červenými vlajkami s orlicami, väčšími 

i menšími, topánok bolo pomenej, ale nazrel dovnútra. 

– Máme slobodu, Bekim, – vítal ho nadšený predavač. – Pozrite sa na 

tieto vlajky. Už nikdy odtiaľ nezmiznú, povedzte im to aj v Belehrade, – 

pýšil sa. – Môžete si niektorú kúpiť. Jednu do auta, jednu na balkón, do 

bytu... nie? Páska na rukáv... 

Bekim vo dverách povedal, že možno by si vybral skôr topánky na jeseň. 

Niečo pevné, kožené, číslo štyridsaťdva. Prechádzal zrakom v záľahách 

zástav, pozrel si jedny mokasíny, no nevybral si nič. Sklamaný predavač 

ďalej vyrovnával vlajky do dôstojných radov a pozval Bekima, aby sa 

niekedy opäť zastavil. 

Vojenské vozidlá zastavili na parkovisku hneď za predajňou obuvi. Z 

prvého fľakatého monštra vybehol počerný vojak so samopalom na krku 
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a náhlil sa rovno k Bekimovi. Lámal jazyk starosvetskou albánčinou a pýtal 

sa na cestu k letisku. Bekim ho navigoval plynulou taliančinou a vojak 

vypleštil oči. Taliančina v tomto zapadnutom kúte sveta! Šťastne sa 

usmieval a naprával si ligotavú prilbu.  

– Odkiaľ si, – opýtal sa ho Bekim. 

– Zo Sicílie, – usmial sa vojak. 

– Palazzo Adriano? 

Prekvapený vojak ustúpil o krok a prikývol. Pozeral na šedivého muža 

so sugestívnym pohľadom a s červenou škvrnou na krku. Chcel sa opýtať, 

odkiaľ to vie, ale Bekimov prísny zjav a smejúce sa oči ho pozastavili. 

Krátko usúdil, že toto je naozaj začarovaná krajina, s úsmevom ustupoval 

k svojmu zelenému stroju ako pred prízrakom, jemne sa uklonil ešte tri razy 

a kývol na rozlúčku.  

Básnik Agim čakal v kaviarni v spoločnosti nestarnúceho svetobežníka 

Besu a francúzskeho spravodajcu AFP počerného územčistého Bertolda. 

Vzrušene bubnoval prstami po stole, pretože v ňom klokotalo tisíc nových 

správ. Tie poháňali prsty do pravidelného rytmu, aby usporiadali 

preháňajúce sa myšlienky a dali im smer. Keď Bekim vstúpil do dverí, Besa 

vyskočil ako prvý, predbehol nemotorného Agima a objal sa s Bekimom 

sprava i zľava. Básnik takéto predbiehanie neschvaľoval, ale strpel ho. Besa 

je totiž ďalší prípad nevyspytateľného umelca. Jeho hriechy mu rozumní 

ľudia radi odpustia, lebo inak by pre pár márnivých drobností život v celej 

svojej kráse rýchlo zosivel a spráchnivel.  

6 

Besa sa po dlhšom čase opäť zjavil v Presene a k básnikovi prikvitol 

včera v noci aj s francúzskym novinárom. Ach, Besa. Anjel a diabol v jednej 

osobe, svätec aj dobrodruh, albánsky, juhoslovanský a československý 

vlastenec, syn zmrzlinára, presnejšie, vlastenec celého sladkého sveta, dolce 
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vita, naučil sa aj po taliansky a bol najbližším človekom k Agimovmu 

nepokojnému básnickému naturelu. Zazvonil do jeho bytu na prvom 

poschodí malého činžiaku včera v noci,  trištvrte hodiny pred polnocou. Na 

opatrnú básnikovu otázku, „kto je“, tichým ráznym hlasom prezradil 

potešujúcu správu: „Predsa my, démon Balkánu a zástupca francúzskeho 

ľudu!“  

Stratení synovia, takí ako Besa, obvykle prinášajú potešenie, najmä 

vtedy, ak sa už zabudlo, koľko radosti odniesli so sebou v čase ich 

nenápadného odchodu či priamo – úniku. Tak bolo aj teraz, ó, čestný Besa, 

démon Balkánu, nezabudol na básnika! Agim v nočnej hodine objal 

nestarnúceho kolegu s nafarbenými vlasmi do havranieho tónu. Kedysi za 

mladších čias sa podobal na Winnetouovho brata, mal rovnaký orlí nos, 

priamy pohľad čiernych očí, náznak úsmevu a krutého odhodlania konať 

samé dobro. Teraz, po rokoch by sa dal priradiť k zmúdrenému indiánovi 

s vedomosťami o potrebných kompromisoch, a keď je treba, aj úskokoch. 

Démonom Balkánu ho kedysi nazval Agim vo svojej rovnomennej básni pre 

jeho ušľachtilý vzhľad, bijúci sa občas s jeho skutočnou povahou a postaral 

sa tak o jeho nesmrteľnosť. Besa od tých čias na svojich potulkách svetom 

nosil báseň so sebou. Šíril kultúru a osvetu a báseň ukazoval, alebo rovno aj 

prečítal ako dôkaz o svojom postavení chargé d´ affaires kosovského umenia 

pre celý okolitý svet.  

V tú noc prišiel k Agimovi spolu so spravodajským nováčikom z AFP 

Bertoldom, pretože veril, že Agimovu veľkosť je treba rozšíriť aj za hranice 

Balkánu.  Bertolda objavil v hotelovej kaviarni celkom náhodou,   všimol si 

jeho veľkú vizitku KFOR PRESS a neunikol mu ani následný sľubný obraz, 

ako mu starší kolega postrčil niekoľko bankoviek prijateľnej farby. 

Nadýchol sa a oslovil Bertolda ako kolega žurnalista, ktorým v podstate 

aspoň čiastočne bol, ak mal dobrý deň. Hneď vo dverách mu ponúkol 

niekoľko užitočných informácií z domácich zdrojov a dôveru spečatili v bare 
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rýchlym koňakom. Zvedavému spravodajcovi sa  zveril, že čaká na srbského 

novinára, istého Mladena Stankoviča. Každú chvíľu by mal prísť 

z Belehradu, pretože Besa má pre neho špičkové informácie z čias 

drancovania militantov v horských dedinách. No jedným slovom bomba!  

Bertold zbystril sluch a temer prevrátil stoličku. Veď presne toto zháňa! 

Streľbu, krv, obete! Besa ho upokojil. Pokynul rukou, aby sa posadil späť 

a priznal, že Mladen Stankovič má absolútnu prednosť, pretože mu pomohol 

neoceniteľným spôsobom. „Všetko má svoj čas,“ usmial sa na novinára 

a pavučinové puto medzi nimi sa v okamihu zmenilo na oceľové lano.  

Bertold sa držal nového kolegu, privítal aj nápad ísť na nočnú návštevu 

k akémusi básnikovi. V úzkej predsieni skromného bytu sa uklonil umelcovi 

aj jeho rozospatej manželke schovanej v škáre dverí do spálne. Potom až do 

skorého svitania počúvali prúd básnikových žalostí. Niť nepretržitého 

rozprávania prerušilo len pár vzdialených výstrelov smerom od letiska, inak 

čriepky udalostí z jeho úst začínali tvoriť nelichotivý obraz bolestného 

víťazstva. „Po zničených moslimských modlitebniach padol za obeť 

pravoslávny kostol a to nie je správne,“ kričal do noci básnik.  

Nadránom, keď obloha zosivela, Besa oznámil, že jeho tlmočnícka 

mašinka sa zadrhla a ukázal prstom na zaseknuté miesto. Bolo to jeho hrdlo, 

preto Bertold musel siahnuť do batohu po tretej fľaši merlotu. Po nej už 

z rozhovorov veľa nebolo, akurát čo básnik s nadšením pozval francúzskeho 

spravodajcu na stretnutie s najväčším hercom všetkých čias, so svojím 

priateľom z detstva a zároveň Besovým učiteľom, Bekimom Faharadom.  

Agimovi sa až triasli ruky od vzrušenia a možno aj od predčasnej 

staroby. Tak či tak by tej noci nezažmúril oka, nevedel sa dočkať stretnutia. 

Musia sa spolu zoznámiť a porozprávať! Bekim je ďalší národný 

svetoobčan, musí básnikovi a celému kultúrnemu svetu vysvetliť okolnosti 

exodu a v ňom aj svoj príbeh. Veď koľkých ľudí gardisti zranili a okradli, 

koľkých zastrelili, koľkí sú nezvestní, mnohým vypálili domy a Bekim so 
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ženou údajne prešli patrolami na samý ostatok. S poslednými tvrdohlavcami 

sa banditi nemaznali. „Mnohí skončili s guľkou v hlave,“ kričal básnik. 

V jeho novinách sú každý deň oznamy, kto sa stratil, koho hľadajú, koho 

našli zahrabaného v zemi. Už od nedele nosil Agim v hlave skvelý nápad a 

ukázal na nejasné tmavé škvrny a ohnivé jazyky na plátne nad sebou.  

– Obraz sa volá Exodus! Mám nápad, priatelia, taký prichádza raz za 

život!  

Obom mužom ho prezradí, pretože im dôveruje. Bertold pochopil a 

vytiahol notes a nasledovala dôležitá správa: Agim sa rozhodol, že napíše 

veľkú národnú drámu vo veršoch! Dráma v troch dejstvách sa bude volať 

„Balkán blues, alebo keby všetci herci sveta“.  

– Skvelé, Francúz, čo poviete? Úžasné, však? Žijeme opäť biblické časy. 

Všímajte si, ako sa história opakuje.  

Bertold ľutoval, že hra zatiaľ nie je napísaná, inak by mohol agentúre 

naplniť aj kultúrnu rubriku o tom, ako sa život  po kríze vracia naspäť do 

svojich koľají. Besa, naopak, nadšene vyobjímal básnika a povedal mu, že 

pre neho je už dráma napísaná, dokonale zveršovaná, ostáva ju len dať na 

papier a to je predsa ten najmenší problém.  

Po prebdenej noci si Besa so spravodajcom Bertoldom našli lavičku pred 

budovou švitoriaceho hotelíka v spásonosnom tieni starých gaštanov. Krátko 

si zdriemli. Obedovali v bzučiacej pizzerii vedľa divadla. Besa podchvíľou 

okázalo kývol nejakému známemu alebo úslužne odpovedal na pozdrav 

inému. Bertolda na chvíľu zmohol drobný spánok, ale hneď sa strhol, 

pretože mu popred klipkajúce oči preletel zvláštny zážitok z nedeľného 

večera. Naklonil sa k novému priateľovi a úprimne sa mu zveril s 

nezvyčajnou príhodou. Bolo to po večerných správach, mohlo byť pár minút 

po pol ôsmej, ešte spomenuli výsledky talianskej futbalovej ligy, keď do 

hotela za ním prišiel neznámy chlapík. Slabou angličtinou mu stroho 

oznámil, že jeho sestra Arbesa má dohromady päť bratov. Presne päť, teda 
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spolu s ním, s oznamovateľom tejto záhadnej správy. Dokonca vraj 

Bertoldovi strčil dlaň pred nos a pre prípad vylúčenia omylu ukázal všetkých 

päť prstov. Počet bratov bol teda neodškriepiteľný. Hneď ráno pri obsluhe 

raňajok krásna Arbesa potvrdila správu o počte bratov. Usmiala sa svojím 

šantivým úsmevom na hranici medzi nebotyčnou hrdosťou a nežnou 

oddanosťou a ľahkovážne pokrčila plecami. Bola taká útla a krásna, jej 

nevinnú pravdu o bratoch si Bertold  vysvetľoval ako ospravedlnenie za ich 

nezvyčajný počet. Lenže Arbesa mu náhle navrhla, aby sa odteraz stretávali 

tajne, napríklad v školskom klube vedľa detského domova.  

Po správe o Arbesiných bratoch Besa zvážnel a prestal jesť.  

– Ona má päť bratov a ty za ňou chodíš len tak? – prekvapene sa mu 

zahľadel do tváre.  

– Áno... 

– Odkiaľ je, z mesta, či z dediny? 

– Z dediny. Díval som sa do mapy, je to v horách na juhu... 

Besa odložil príbor a odsunul od seba tanier. Bertold skúmal pravdu v 

čiernych supích očiach svojho dobrodinca a nádejal sa, že dostane 

mierumilovné vysvetlenie náhlej záhady.  

Besa možno trocha hral aj divadlo, možno sa chcel urobiť dôležitý, 

a možno, že mu naozaj šlo o záchranu nového priateľa. Veď každé dobro sa 

napokon vracia na miesto svojho vzniku, takže operovať s dobrou voľou sa 

vždy vyplatí. Démon Besa bol naozaj spoľahlivou kanceláriou. Hovoril 

všetkými balkánskymi jazykmi, mnohými európskymi, pobýval ako herec 

menej významných postáv v rovnako zavedených divadlách po celej bývalej 

aj súčasnej Juhoslávii, striekal Che Guevaru v slávnej baretke na tričká, ale 

aj na obrie steny, taktiež dokázal nastriekať Josifa Tita, aj Johna Lennona. 

Ďalej písal poéziu, kreslil vtipy, dokázal sa celé mesiace venovať umývaniu 

riadov v albánskych cukrárňach po celej Európe. To bol celý on, ale keď 
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dôvody jeho tichého ústrania pominuli, prípadne pátranie po ňom bolo 

zrušené, opäť rovnako nenápadne vychádzal z neužitočnej anonymity.  

Akurát pre Bertoldov problém nemal dobrú správu. Voľné aj vydaté 

ženy si Albánci v Kosove strážia a než by si so slobodnými niekto začal, 

musí to prejsť diskusiou v rodine. Preto oznam o počte bratov treba chápať 

ako istú informačnú skratku, presnejšie povedané – ako výstrahu, 

upovedomil neznalého Francúza.  

Priateľský oznam zmenil správu zo záhadnej na ponurú a po 

optimistickej noci sa Bertolda zmocnil nepokoj.  

– Nerád by som sa dostal do problémov, – mienil. 

– V takom prípade by si mal dať Arbese pokoj.  

– Pokoj? – začudoval sa novinár. 

– Áno. Pokoj. 

– A to prečo? – nechápal Francúz tunajšie postavenie krásnej ženy. 

– Alebo jej rodine dať besu, – mienil kolega. – Možno to prijmú aj od 

cudzinca.  

– Čože im treba dať?  

– Besu. To znamená dať im slovo. Besa je niečo ako prísaha vernosti. Ak 

raz dáš Albáncovi besu, nemusíš písať nijaké dohody, lebo Albánec radšej 

zomrie, než by nedodržal slovo. Besa jednoducho platí.  

– ... a čo ak... 

– Aha! Nuž, potom platí kánon.  

– Ka-nón? – vydesil sa spravodajca.  

Besa sa zasmial.  

– Kánon Leka Dukadjiniho. Agim ho včera večer dvakrát spomenul. 

Kánom hovorí, že kto poruší besu, trestá sa smrťou. Alebo výkupným.  

Bertold zložil príbor a sledoval informátora. Ten už pokojne jedol, 

prežúval ľahkú pizzu, strihal pritom čiernou hrivou ako spokojný žrebec.  
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– Určite sa zoznámiš aj s hercom, postarám sa o to. Veď aj ja som sem 

prišiel kvôli slávnym rodákom. A kvôli kolegovi Mladenovi, to je nad slnko 

jasné, dúfam, že sa medzi sebou nepotlčú. Verím, že srbský novinár nájde 

odvahu na zúriace Kosovo. 

– Prečo zúriace? Je po všetkom, je pokoj.  

– Pokoj... – zamyslel sa Besa. – Pokoj je až v hrobe. 

Bertold sa v spleti informácií začal strácať. Pokoj, temní bratia a zložitá 

prísaha cudzej rodine. Párkrát sa stretol s Arbesou a chcel si s ňou len tak 

voľne zaflirtovať. Okoštovať, ako sa hovorí. A čo má byť? Kvôli čomu má 

akceptovať čudné a nepochopiteľné nezmysly? 

– Aby rodine bolo jasné, že to s ňou myslíš vážne, – váľal v ústach Besa 

rozžutú pizzu.  

Bertold si vydýchol a niečo pochopil. To je ono, balkánske končiny 

ponúkajú výlety za nečakaným poznaním, lenže ak je treba v zdivočenom 

kraji robiť niečo s najvrúcnejším odhodlaním, tak je to držať jazyk za 

zubami a za každých okolností sa správať zdržanlivo. Tu, vo vybičovanej 

krajine sa na neho prilepili Arbesine ihravé oči. Smiali sa a pýtali sa ho, či 

nebodaj nemá strach. Kdesi vnútri svojich obáv Bertold krčí plecami. Jej oči 

sa smejú, to je akoby sa pýtali, či má odvahu žiť. S odvahou je tu inak ako 

doma, tajomné  pohľady mlčanlivých mladých mužov cítil ako nepríjemnú 

páľavu. Niečo je tu neuveriteľné a zvláštne. Bol na rozpakoch. Ako sa má 

zachovať? Má skúmať čudácky balkánsky svet a prísť mu na kĺb, alebo ho 

obísť ako civilizačnú húštinu, ktorá jedného dňa vyschne? Ešte šťastie, že 

Besa s havraními vlasmi mu skrížil cestu, rovno ako posol z neba. 

 

7 

 

Divadelná kaviareň s malými oknami, temer ako strieľňami, bola 

vstupnou bránou do koncentrátu minulého, súčasného aj budúceho života. 
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Bola domovinou aktérov súčasných životov a svedkom ich pohasínajúcej, 

alebo začínajúcej slávy. Málokde sa Bekim cítil lepšie po tom, čo sa 

rozhodol opustiť všetky divadelné a filmové scény a umelecky mlčať. Aj 

teraz sa s potešením rozhliadol v prítmí svojej kaviarne a pozdravil: 

– Nech žije prvý slobodný profesor dejepisu v Kosove, nech žije Agim 

a jeho básne, nech žije Besa bez bezočivých daňových úradov!  

Potom rad radom vyobjímal dávnych známych. Agim vyskočil od stolíka 

a temer prevrátil šálky s kávou. Nenechal dávnemu priateľovi ani zbla 

prepotrebnej úcty a jeho privítanie opätoval slovami: 

– Nech žije Bekimov statočný útek z obkľúčenia! 

Slová o úteku Bekimovi privolali obraz Janice v úzkych bielych 

nohaviciach a pripomienku o jej manipulácii so starými novinami. Bekima 

na chvíľu schladilo, ale drobnú nepríjemnosť prekonal širokým úsmevom 

a pochválil básnika za nápadité slová.  

Bertold otáčal hlavou za hrdinami raz doprava, potom doľava a začal 

podozrievať Besu, že kaviarenské divadlo zrežíroval kvôli nemu, aby ho po 

nočnej návšteve básnika udržal v bdelej pozornosti.  

Barman-profesor sa spokojne usmieval pod čierne fúzy, teraz v mieri ich 

mal nakrátko pristrihnuté. Plával pomedzi stoly s ľahšou eleganciou a nik by 

nepovedal, že ešte pred rokom, keď začínal svoj barmanský život, denne 

rozbil aspoň jeden pohár či šálku. Objal sa s Besom na dve strany a na jeho 

otázku o svojej budúcnosti odpovedal obrazne, ako sa na umeleckú 

spoločnosť patrí: 

– Pamätáš si ešte Horiaci vrch? Bol to ešte čiernobiely film. Bekim ostal 

stáť pri ostnatom drôte... A keď už bolo po všetkom, povedal, že „neradi sa 

pridávame k pravde, dokonca  ani tí, ktorí o nej vedia najviac. Bojíme sa jej 

väčšmi ako zločinu...“ Tak, milý Besa. Preto som sa rozhodol pre tento bar, 

– povedal Niko Besovi a figliarsky žmurkol na Bertolda. 
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– Zaujímavý barman, – šepol Bertold a začal veriť, že režisérom 

kaviarne naozaj nie je Besa, ale niečo vysoko nad nimi. Niečo, čo visí 

z oblohy nad mestom ako pestrofarebný balón s košom plným ľudských duší 

túžiacich povedať niečo prežité, ťažko vysloviteľné a možno aj záhadné. Je 

to niečo, čo dýcha, žije, poletuje, vznáša sa a urputne chce prízemnému 

svetu niečo oznámiť. Ale čo to bude za správu? Bertold si utrel spotené čelo. 

Videl ako Agim vstal, dramaticky roztiahol paže a vyzval Bekima, aby 

porozprával o svojom odchode z obkľúčenia, bez ostychu, bez zbytočnej 

skromnosti. Skromnosť nech ponechá nešťastníkom, ako je on, básnický 

zápasník s každou dobou. Podišiel pred bar a recitoval: 

– Odmietam privykať si na šibenicu! – povedal na úvod a pravicou 

vytiahol široké gesto. – Napriek tomu, privykanie na ňu je najhlavnejší smer 

mojej cesty. Básnik, to je na krku mať dve slučky dvoch šibeníc. Čakám na 

svoj údel, čakám, kedy sa o mňa šibenice pobijú. Volajú sa Utrpenie a 

Lojalita. Moja cesta vedie medzi bohatiermi a zradcami, hrdinami a 

zbabelcami, žijúcimi legendami a budúcimi sochami z námestí. Básnik, to sú 

otázky – uhneš z cesty hrdinom? Je bezpečný pohľad do očí náhodnému 

hosťovi v kaviarni? Siahneš za pás, keď tam nie je pištoľ ale peňaženka? V 

dnešných časoch musí byť človek veľmi opatrný. Končím ako človek, 

končím ako básnik.  Som len trpasličia postava, penzionovaná osoba, môj 

duch odišiel do penzie dávno predo mnou a telo nechal napospas 

bezočivému svetu. Teraz ma však oslovila zhasínajúca duša s osvietenou 

žiadosťou – napísať drámu o statočnom Bekimovi, o jeho zápasiacom úteku. 

Exodus je fascinujúcim dôsledkom škrípajúcich vzťahov. Povedzme rovno, 

je to záchrana svojej kože. Bližšej košele naozaj nieto, ako je vlastná koža. 

Niekto utekal zo svojho domu, niekto z vlastnej krajiny, niekto z vlastnej 

duše, iný od vlastného Boha. Dráma na úteku, to som ja, duch oddelený od 

tela. A tým už končím na tomto svete, bratia moji. Už nemám nič, len túto 

drámu, ktorá je napísaná vo mne. Volá sa: „Balkán blues...“ 
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– ... alebo my, všetci herci sveta, – doplnil ho Besa.  

Prerušený Agim zazrel na Besu a keď zbadal ospravedlňujúce gesto, 

pokračoval: 

– Bekim, máš povinnosť vypovedať, musíš odvaliť zo mňa bludný 

balvan a stáť pri zrode národného eposu. S tvojou pomocou musí všetko z 

ubolenej duše von...  

Besa zatlieskal ako na spôsobného diváka patrí. Bertold obrátil do seba 

zvyšok koňaku a na chvíľu zabudol na päť bratov éterickej víly Arbesy. 

Ktovie, či ho kolega Besa nevyľakal zámerne. Pozrime sa, koľko je tu 

emócií a každá z krásneho ľudského základu. Toto je pôdorys pre slušné 

interview. Čo skôr? Besa sa zasmial, tešil sa, ako rýchlo splnil svojmu 

budúcemu dobrodincovi želanie spoznať niečo originálne a balkánske. 

Pošepol mu, že Agim je obyčajný žiarlivec, závidí Bekimovi ešte aj jeho 

utečenecký príbeh. Pritom on sám zbabelo ušiel, hneď ako na neho dupli 

nohou. „Teraz sa za to hanbí a chcel by sa schovať za Bekimovo hrdinstvo.“  

Úžasné! Netrpezlivý Bertold sa prihlásil ako na tlačovej konferencii, 

pretože aj on chcel poznať podrobnosti dramatického exodu. Ale Bekim ho 

schladil ľahkým pokynom, pretože vraj „s divadlom a filmom som skončil a 

rozhovory neposkytujem“. Bertold sa nedal: 

– Tu ide o osobné postoje. Filmové a umelecké ponechajme stranou, tie 

sú teraz celkom od veci... 

– Vzdal som sa slov, – odvetil Bekim. Všetky moje slová som premenil 

na mlčanie. Platí to pre všetkých novinárov. Ale priateľom sa nevyhýbam.  

Bekim celý ten čas rozprával po srbsky, občas niečo prehodil v 

albánčine. Prechod z jedného jazyka do druhého býval v dobrej spoločnosti 

znakom nadhľadu a porozumenia. Lenže tie časy sú pochované a zdá sa, že 

nadlho. Aj básnik Agim povedal, že srbský jazyk je predbežne mŕtvy a vraj 

„my za to nemôžeme. Povinnosťou každého jazyka je prepichnúť dušu 

svojho nositeľa akonáhle vyštekne povel na spáchanie zločinu. Žiaľ, básnik 
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to nevie ovplyvniť“. Bekim sa nevzpriečal, miesto diskusie predniesol pár 

viet od Branislava Nušiča v  predvojnovej srbčine a prejav ukončil jeho 

známym úslovím, že „prvá láska je nebezpečná iba vtedy, keď je aj 

posledná“. Bekim dodal, že jeho prvá láska je albánčina, našťastie k nej 

pribudla srbčina, taliančina, angličtina, ruština, takže „z mojej prvej lásky sa 

nikdy nestane nebezpečenstvo“. A ešte povedal, že „každý jazyk je v poézii 

krásny. Žiaden jazyk okrem srbského nemá také pôsobivé rytmizované, 

a pritom  poetické vyjadrenia v dvojštvrťovom takte. Zaiste je pozoruhodná 

aj  štvorštvrťová taliančina, tak ako albánčina, kým zasa francúzština pláva 

v rytme valčíka a angličtina je tajomne synkopická. Každý jazyk je krásny, 

ak prehovoria básnici“ mienil a Agim túto myšlienku prijal povstaním do 

pozoru ako osobnú poctu.   

V kúte pri okne zarinčal pohár a na dlažbe zacvendžali črepy. Nevľúdne 

pohľady troch mládencov svedčili, že náhoda s padajúcim pohárom na 

dlažbu sa dostavila v pravý čas. Kaviarensky ruch umĺkol a vyzývavé ticho 

si zrazu pýtalo vysvetlenie. Miesto neho visela vo vzduchu častá otázka 

posledných mesiacov: „Kto sa tu opovažuje rozprávať po srbsky?“  

Mladí muži v šere mlčali, iba jeden z nich sa kýval do strán ako steblo 

trávy vo vetre. Napätý pokoj bol prešpikovaný nevraživosťou a keby 

pohľady dokázali syčať, zafajčená kaviareň by sa razom premenila na 

klietku hadov. Usmievavý Niko sa naučil rozpoznávať tento typ ticha, vedel, 

že je to tíš na bojovom poli pred bitkou a už sa čaká len na povel k útoku. 

V takých prípadoch je najlepšie, keď povel vydá krčmár. Dvihol 

poloprázdny pohárik a pripomenul:  

– Páni, na novú slobodu. Tí, čo majú prázdno budú obslúžení. Tak, aby 

sme tú našu slobodu nesklamali.  

– Na zdravie, – pridal sa Bekim a dodal po albánsky: – Gëzuar. 

 

8 
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Je známe, že po odchode gardistov z mesta a okolia ostali vypálené 

domy, zničené zbrane, ohorené autá, ale i zvyšky maskáčov, na uliciach 

krátery po mínometných strelách, rozstrieľané fasády, no a hroby. Ostal aj 

zakríknutý srbský jazyk tých, čo zo svojich domovov nezutekali, zbavený 

policajných príkazov, zákazov, povelov, nadávok, pretože jeho ostrejší 

nositelia sa roztratili.  

– Hovorí po srbsky? Prečo po srbsky? – pýtal sa Bertold svojho 

sprievodcu. Besa sa zasmial a kývol Bekimovi.  

 – Prečo práve po srbsky?– zasmial sa Bekim. 

Povedal, že v sobotu popoludní sa ako každý deň vybral do sirotinca 

a cestou zašiel do pekárne. Vyšiel s čerstvým chlebom v plátennej taške 

a hneď pri tabuli s fotografiami makových rožkov, baklavy a chleba ho 

pristavil neznámy muž okolo tridsiatky. Bekimovi sa zdalo, že poblúdil a  

chce sa opýtať na cestu a  už sa aj nadýchol pre odpoveď. Lenže muž sa na 

nič nepýtal, len ho veľmi slušne a zároveň dôrazne vyzval, aby zaplatil 

pokutu „za nepriateľskú srbčinu a bude to desať mariek“, povedal mu rovno 

do očí. Počul už o týchto uvzatých vyberačoch jazykových pokút a dostal 

chuť sa o tom dozvedieť niečo viac. Už na prvý pohľad nebol tento muž 

z mesta. Chýbala mu tunajšia ľahkosť, aj veselá rozšafnosť, hoci práve teraz 

ubitá a utiahnutá, ale inak typická pre tunajších obyvateľov z čias mieru. 

Vyberač pokút mohol byť z hôr, kde je život ťažší, jednoduchší a aj 

obyvatelia sú priamočiarejší. Mal na sebe neodmysliteľné džínsy a hrubú 

košeľu s kaki blúzou, aké sa v meste objavujú už len ako pripomienka na 

kosovskú domobranu. Podstatným znakom však bola orlica v červenom poli, 

prišitá hrubými stehmi na náprsnom vrecku blúzy. Taká istá, akú vynukuje 

v predajni obuvi nadšený predavač. Na otázku, kto ho oprávnil vyberať 

pokuty, bez mihnutia oka povedal, že národ. Údajne si cez otvorené dvere 
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vypočul, ako si Bekim v pekárni pýtal chlieb po srbsky. Lenže on, ako 

bývalý vojak, teraz stráži obchod s chlebom aj používanie jazyka.  

– A za porušenie nášho zákazu je pokuta desať mariek.  

Bekim si spomenul na svojich študentov. Neustále ich karhal za 

jazykové prehrešky, aj srbské, aj albánske, aj macedónske. On sám veľakrát 

musel prehltnúť nejednu výčitku kvôli akcentu, v angličtine, taliančine, 

francúzštine. Mária, vlastne Gina Garrone si tiež vymohla jazykové pokuty 

a večer musel Bekim za každý nesprávny akcent počas dňa vypiť pohár 

bieleho vína. V tých dňoch Bekim Gine rozprával a rozprával, bol by jej 

rozpovedal svoj životný román na jedno posedenie. Gina ho pozorne 

počúvala, zapisovala chyby a usmievala sa známym úsmevom večnej 

pravdy, ktorý ju vyniesol do úlohy Kristovej matky. Bekim jej úsmevu 

hovoril aj „úsmev najhlbšieho ducha“, alebo inokedy aj „úsmev milujúcej 

nádeje“. Tretí večer mu v Ristorante Ponto bianco nedočkavo pohladila 

obnažené rameno a pošepla s ledva zadržaným dychom, „dúfam, že sa po 

taliansky bez akcentu nenaučíš nikdy“.  

Čo povedať? Neznámy muž s vlasmi na ježka pozorne sledoval každý 

pohyb jeho rúk, bol v strehu a sliedil, či Bekim nesiahne za pás. Bekim 

poznamenal, že strážca jazyka zaiste bojoval proti gardistom, keď takto 

rázne aj v čase mieru vystupuje proti nepriateľom. Nato sa v strážcových 

očiach mihol krátky záblesk súhlasného zadosťučinenia. Zrejme ho Bekimov 

postreh potešil, lebo slabo prikývol. 

– Ale ty si predsa bojoval proti srbským gardistom, nie proti srbskému 

jazyku, – spresnil Bekim. 

– To je jedno. Všetko, čo je nepriateľovo, je nepriateľské. Zaplatíte 

desať mariek, – nenechal sa zmiasť neznámy.  

– A ja si zasa myslím, že nepriateľské sú len skutky. Slovo nemôže byť 

nepriateľom. Prvé slová predsa vytvorili deti! Aj srbské deti sú tvojimi 

nepriateľmi? 
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Muž neveriacky krútil hlavou. Nechápal.  

– Zabudol si na svoje prvé slovo? 

– Aké slovo?  

– Pozri. Aj moje deti vymysleli zopár slov. Vieš, ako nazvali zvieratá?  

Muž nedokázal odpovedať a ľutoval, že sa nechal zatiahnuť do jalovej 

diskusie. 

– Zbieratá. Od slova zbierať... 

– S našíim  zákazom to nemá nič spoločné. 

– Dobre. Teda inak: Ak zločinci vydávajú povely, na vine je jazyk?  

– Zametieme po nich všetko. Neostane nič. Ani spomienka, ani 

pamiatka, ani jazyk. 

– A na to sú najlepšie marky? Nemecké? Tie sú po nemeckej vojne 

v poriadku? Sú dostatočne čisté? 

– Nemajte obavy. S markami robíme toto, – povedal muž a vybral 

z vrecka desaťmarkovku. Rovno pred Bekimovým zrakom ju potrhal 

na drobné kúsky a popúšťal ich na zaprášený chodník. – To isté urobím aj 

s vašou. Takže, prosím... 

– Dobre, – povedal Bekim. Pozrel si mužovu rozhodnú tvár, široké 

plecia, samé odhodlanie. Sucho mu oznámil: – Dám ti viac. Dám ti sto 

mariek. 

Muž sa neveriacky a celkom podvedome naklonil k Bekimovi, akoby zle 

počul.  

– Ale mám podmienku, – spresnil Bekim. Pozrel sa na muža a neuniklo 

mu, že jeho strohú tvár nečakané prekvapenie poľudštilo. Dostal ho do 

rozpakov a bolo isté, že jeho pohľadu sa už nepodarí vrátiť neohrozený 

výraz bojovníka. 

– Prestaneš na ulici s tou nenávisťou, – povedal Bekim pokojným 

zamatovým hlasom, akým kedysi v rádiu rozprával rozprávky o šľachetných 

hrdinoch. – Otočíš sa a začneš odznova. Presne tam, kde si zišiel z cesty.  
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– My bojujeme, prelievame krv a... 

– Viem. Už si mi povedal všetko, – premeral si ho Bekim. 

– Volám sa Ilír. Ilír Rakicaj, – zvolal muž. 

Bekim uznanlivo prikývol. 

 – Vieš, Ilír, povedal som, že dám ti sto mariek. Ale nie nato, aby si ich 

zničil. Mojou podmienkou je, že aj ty dáš sto mariek. Zo svojich. Spolu 

budeme mať dvesto. Vezmeš ich a urobíš s nimi niečo užitočné. 

Muž nebol zvyknutý na takéto prieky. Pozrime sa, starec s ostrým 

pohľadom a pecňom chleba v igelitke je veľkým čudákom a nik neodhadne, 

o čo mu vlastne ide. Teraz Ilír zaváhal. Prestúpil z nohy na nohu, zaknísal sa, 

kýval sa medzi odplatou a zvedavosťou a každá sekunda váhania dávala za 

pravdu starcovi v bielej talianskej košeli. Bekim ledabolo poznamenal:  

– Peniaze súrne potrebujú v sirotinci. Sú tam aj tri deti, čo prežili 

Gračan. Chodím tam skoro každý deň. Učíme sa kresliť a písať, o rodine, o 

Kosove. Neuveríš mi, ale tie deti sú stále hladné, – povedal a ukázal na svoju 

igelitku. Potom vybral modrú stomarkovku. Podal mu ju, vlastne vtisol mu 

ju do ruky a čo najpokojnejším hlasom mu nariadil: – Zajtra ju zanesieš 

spolu so svojou stovkou do sirotinca. Čakajú tam na teba deti.  Čakajú  na 

teba už celé týždne ani o tom nevieš. Nepočuješ ich, špacíruješ si po 

promenáde ako hluchý a zbytočne márniš čas.  

Ilír Rakicaj mlčal.  Hľadal slová, napokon sa oslobodzujúco nadýchol. 

 – Besa? – opýtal sa ho Bekim.  

Mužovi chvíľu trvalo než sa zorientoval v Bekimovej tvári. Videl 

prižmúrené oči a spleť tenučkých vrások, ako schovávali zložité a 

nepochopiteľné cesty jeho myšlienok. Nemal by dať znať o svojom 

vnútornom zmätku, spamätal sa a vypol hruď. Potom ho neviditeľná 

pružinka opäť postavila do polohy bojovníka: 

– Besa! – vyriekol.  
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Prikročil k Bekimovi a objal ho. Bekim pocítil na hrudi Ilírovo svalnaté 

telo a tvrdé puzdro so zbraňou. Rozlúčili sa ako starí známi.  

 

Bertold si na to štrngol s Besom a opýtal sa ho, či je to naozaj pravda. 

Temer ho urazil. Ako to myslel nedôverčivý Francúz?  

– Ak Bekim niekedy klamal, tak len preto, že mu to predpisoval filmový 

scenár, – povedal láskavým tónom na ktorý sa neodvráva. 

Bekimov príbeh s vyberačom pokút bol pre Bertolda pokynom, aby 

vybral nahrávač a notes s ošúchanými rohmi. Bekim opäť vysvetľoval svoj 

odmietavý postoj k poskytovaniu rozhovorov. Bertold sa čudoval práve tak 

ako  Mladen Stankovič na jar Činohernom klube. Dosť  bezočivo sa ho 

pýtal, dokedy ešte bude trucovať pred obecenstvom, teraz je údajne čas, aby 

sa vyjadril jasne: 

– Všetko je predsa na poriadku, – tvrdil Mladen. – Juhoslávia je 

zbombardovaná, cudzie vojská sú v Kosove. Najvyšší čas opäť dávať 

rozhovory, či nie? Agresori vytrestali oveľa viac ľudí, než bolo tých, ktorí 

zavreli ústa vám, – povedal odvážne Mladen. 

– Ústa som si zavrel sám, – odpovedal Bekim. – A pre všetky noviny aj 

pre vaše Novosti to tak zostane. Žurské deti už nik nevzkriesi. 

Mladen, ani čo by celý svet podozrieval zo zlých úmyslov, teraz zmenil 

taktiku. 

– Žijeme predsa v krásnej krajine. Kde sa podľa vás stala chyba?  

Bekim tušil kam mieri. Nech sa teda zasmeje, povedal si a celkom vážne 

mu zarecitoval, že „je tu veľa rečníkov a málo poslucháčov, veľa hercov 

a málo divákov, veľa básnikov a málo čitateľov, veľa politikov a málo 

občanov. Preto sa vzdúvajú vlny ľúbivých a lživých slov a tie spôsobujú 

údolia hluchoty a nezáujmu. Žiadnu z vĺn nemožno považovať za poslednú, 

lebo mnohí v tejto krásnej krajine to tak chcú“.  

– Takže sa nevrátite na scénu? 
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Bekim sa zasmial a povedal, že konečne hrá svoju vlastnú úlohu pred 

vlastným obecenstvom. Chodí k deťom do detského domova v Presene. Sú 

to albánske, srbské, macedónske, čiernohorské deti bez rodičov z okolia. 

Jeho „diváci sa po skončení predstavenia nerozídu domov, ale do života. Ak 

sa ich nezmocnia vlastenci, možno z nich raz  budú odolnejší ľudia“. 

Mladen sa nad bláznovstvom starého herca nedokázal tváriť vážne. 

Bekim mu nikdy na jeho otázky neodpovedal normálne, vždy sa krútil vo 

výškach, vykladal nejasné teórie, niekedy dokonca v biblických 

podobenstvách, pričom nezabudol dodať, že má moslimský pôvod. Po 

dlhoročnom trucovitom mlčaní je jeho najnovšia správa o detskom domove 

klincom do rakvy veľkého Bekima. Vlastnými rukami uškrtí svoje umelecké 

posolstvo ako jedovatého hada. Pácha tichú a pomalú samovraždu, aby na 

seba upútal pozornosť, masochista. 

Otázkou teda je, „či ostane nezabudnuteľným“, pýtal sa Mladen a ledva 

zadržal príval pobaveného smiechu. Statočne však udržal dôstojnú tvár 

a konštatoval, vraj „obávam sa, že je kráčate čínskou terapeutickou chôdzou 

– tvárou vzad“. Bekim to vraj pripustil, údajne pripustil, že „je to možné“ 

a zvyšok vysvetlenia si nechal pre seba. 

Ukázalo sa, že obavy večného pochybovača boli zbytočné.  Prešlo pár 

týždňov, Bekim s manželkou odišiel na jeseň do Presenu obsadeného 

medzinárodnými armádami a zrazu bolo všetko inak. Herecká kariéra zvädla 

do neoživiteľnej podoby a jej dôležitosť sa vytratila ako kŕdle odlietajúcich 

husí. Mladen Stankovič opäť neodhadol kam Bekim mieri, prečo sa vyhýba 

predpokladaným cestám, prečo mieri do neprehľadných húštin. Rozprávka 

o deťoch v sirotinci ho dorazila.  
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Bekimovo rozhodnutie o mlčaní platí aj pre Bertolda, aj keď ho nechce 

sklamať a nemá pred ním žiadne tajnosti. Zhovárať sa môžu, čo srdce 

zažiada, veď  ak Bertold „otvorí dušu Bekimovým slovám, prijme ich, 

potom si ich netreba ani zapamätať. Stačí, ak si odnesie ich stopy – a na to 

má plné právo“.  

Sálajúce ticho postupovalo v ťažení z kútov kaviarne rovno k stolu 

Bekimovej spoločnosti. Niko usporiadal na stole poháre s jablkovou šťavou 

aj koňaky a postrehol Bekimovu trpezlivosť s ktorou ignoroval zle tajený 

hnev mládencov v kúte. Jeho nevšímavosť znamenala, že ich má plne pod 

kontrolou a čaká na ďalší prejav nespokojnosti.  

Bertold sa pokúšal zorientovať do nejakého východiskového bodu. Čo sa 

tu deje? Bláznivý básnik, bizarný herec, balkánsky dobrodruh, to je teda 

zvláštna spoločnosť. Zrazu bolo ticho, nebolo slov. Bertold by aj rád 

prenikol do mlčanlivého deja.  

 – Prečo ste tu, v tomto zapadákove? – obrátil sa na Bekima.  

– V tejto diere? – zasmial sa Bekim. – Sú tu deti a moji študenti. 

Objavujem s nimi slobodné premýšľanie. Na jar som im dal napísať úvahu 

na tému: „Kedy slzy, kedy krv.“ Tak, milí študenti, premýšľajte a píšte. 

Napoviem vám: každý človek, to je menej sĺz než krvi, slzy treba šetriť... a 

čo krv? Píšte, čo vám napadne. Je to tak? – obrátil sa po albánsky do kúta, 

odkiaľ sálalo najdusivejšie ticho.  

Bol to dobrý tref, rovno do Gazima. Tento vysoký rovný muž prišiel do 

Presenu, aby nastúpil do novej policajnej jednotky. Ešte sa tu poriadne ani 

neohrial a už sa stihol pobiť kvôli bratrancovi, roztrasenému Jetonovi 

v čiernej bunde. Jeton sa chvíľu mračil, potom sa zrazu zasmial a ukázal 

horné bezzubé ďasná. A  opäť sa kýval sprava doľava a na krku mu sa mu 

červenala ohavná jazva. „Musíme ho držať za ruky, aby nerobil hlúposti. 

Viete, on prišiel z Gračanu...“ pošepol Gazim ešte včera barmanovi Nikovi. 

„Po masakre sa Jeton kdesi stratil, priviedli ho celého od krvi dvaja školáci 
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s dievčaťom, čo prežili Gračan tiež. Čakáme na voľné miesto, však vieš, 

tam...“ šepkal a pri slove tam si ťukol na čelo. 

 Gazim, naprataný do zelenej košele, vyzeral trocha aj ako veliteľ 

skupiny pri stole, na Bekimovu otázku o krvi a slzách odvrátil hlavu k oknu. 

Po ulici prechádzal konský povoz, ťahal dlhé oceľové prúty do betónu. 

Syčanie prútov na asfalte preletelo aj cez kaviareň a pripomenulo nekonečné 

opravy vypálených a zničených domov. Gazim drvil v ruke pohár s džúsom 

a upieral zrak do stola. Jeho dvaja susedia v zelených blúzach zneisteli, 

rozhliadali sa po okolí, hnevlivo mlčali, bratranec Jeton v čiernom, spotený 

a červený v tvári, sklonil hlavu. Niečo vzrušene šepkal kamarátovi. Zachveli 

sa mu plecia, dlaňami si zakryl oči a ticho sa triasol.  

– Jeton, to nie je on,– tíšil ho rukou vo vlasoch kamarát. 

Odrazu mladík Jeton skríkol: 

– Slzy treba šetriť... Zabudol si? Bol to on! – ukázal rukou na Bekima.  

Bekim sa postavil a stál vzpriamený ako pred súdom, pokojný a istý.  

– Ja viem, ja viem. Ale bol to iba hlas, – tíšil rozklepaného Jetona 

Gazim. – ... iba jeho hlas.  

Bekim chvíľu stál a potom podišiel k Jetonovi a potvrdil: 

– Máš pravdu. Bol to môj hlas. Volalo sa to Zbohom diaľkam, režisér 

Alberto Scorti. A ďalej to bolo takto: Krv kvôli vašim úbohým hrdinstvám 

už vytiekla. Teraz prišiel rad na slzy. A ostatné ukáže čas... 

Jeton, spotený v čiernej bunde vyskočil. Gazim zachytil jeho bundu 

a ozvalo sa pŕŕŕ, ako sa trhala rovno na ňom. Jeton si to ani nevšimol, chytil 

sa za hlavu, kričal: 

– Veď presne toto hovoril, presne to! Bol to on! A hneď potom začali 

strieľať... 

– Jeton, neblázni. To všetko bol iba film. Nepamätáš? Strieľať predsa 

začali neskôr, najprv ten s parochňou rozkopol Tomasov televízor... 
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Jeton veril sebe, nie kamarátom. Ale aj tak chytil okolo krku dvoch 

okolo seba, privrel oči, kýval hlavou hore a dole, ústa mal skrivené, akoby 

prikyvoval nejakej nevyhnutnej pravde, chvel sa  a ani sa nepokúšal schovať 

či zotrieť si slzy, ani sliny stekajúce z úst. Zlievali sa mu na brade, ale on 

nevnímal nič, lebo počul a videl hlas o krvi a potom počul streľbu.  

Všetko sa zrazu vrátilo späť. Stačilo, aby tento ctihodný starý muž, ktorý 

tu pomedzi stolmi predvádza svoju kráľovskú chôdzu, pripomenul hlas 

z onoho podvečera, keď sa chystali na svadbu.  

– Čo tam robil jeho hlas? A čo robí tu? Je  to len náhoda? Ako chce 

dokázať, že to nebol on? Tomas prišiel z Nemecka aj s velikánskym 

televízorom, predvádzal sa, pustil akýsi film  a vtedy zazneli slová o krvi, 

vyslovil ich tento človek, že „krvi bolo dosť“, na ten hlas nezabudneš do 

smrti. Potom sa začala streľba. Pokyn dal on... 

Básnik Agim sa dvihol a urobil pár krokov pomedzi stoly a osihotene 

tlieskal. Čo krok, to plesk dlaňou o dlaň. Vážnym hlasom povedal, že 

umenie je silné a neporaziteľné a „je veľká škoda, že najväčší umelec 

všetkých čias, Bekim, dal na svoje ústa dobrovoľný zámok“. Vlastnými 

rukami pousádzal horalov na svoje miesta. Každého z nich chvíľu držal za 

hlavu, akoby cez svoje dlane čítal ich myšlienky. Keď obišiel ich stôl, zakryl 

si dlaňami uši a trikrát sa otočil sa okolo svojej osi. Potom oznámil skôr 

civilnú ako umeleckú vetu, že „je tu veľa žiaľu aj hnevu a Bekim všetko 

rozpovie sám“. 

Možno tým chcel ospravedlniť Bekimovu srbčinu a možno rátal 

s Bekimovým príhovorom ku Gračanu. Ale načo. O gračanskom masakre sa 

už vie aj zahraničí a Bekimovi by nikdy nenapadlo ospravedlňovať sa za 

akýkoľvek jazyk. Každý, kto v tých časoch prepadol zúrivosti a žiaľu, vedel, 

že Bekim je jediný človek v celom Kosove s privilégiom hovoriť po srbsky 

bez toho, aby ho vyhľadala nešťastne zblúdená guľka.  



59 

 

– Bol to film zo šesťdesiateho ôsmeho. Talianska krvná pomsta, Palazzo 

Adriano, mestečko neďaleko Palerma. Streľba bola filmová. 

– Filmová a naozajstná! – zakričal Jeton a vyskočil zo stoličky. – Zabili 

v ňom Aniku! Moju Aniku! 

Nedalo sa nič robiť. Všetko to bolo inak a Bekim musel vysvetliť, že je 

pravdou, že Scarattiovci plánovali zabiť Aniku, lenže došlo k omylu a zabili 

nevinné dievča, volalo sa Mária. Keď sa to Anika dozvedela, pokúsila sa 

o samovraždu. Vito jej v tom však zabránil a príbeh sa skončil tak, že spolu 

ušli zo Sicílie do Ameriky.  

– Ale Anika je mŕtva. Kvôli tomu skurvenému filmu! Vtedy, keď sa šla 

umývať k studni, hneď po tom, čo ju znásilnili, vtedy spoza stodoly na ňu 

mieril najstarší Scaratti, ona ho zbadala, kričala a bežala preč, chcela sa 

schovať v slame za chlievikmi. Celý čas mi držali na krku nôž, všetko som 

videl, počul som to, až potom, keď začali strieľať, vytrhol som sa a všetci 

sme sa rozutekali a oni strieľali a kričali, bežte si do Ameriky, alebo do 

neba! Nevidel som guľky, ale počul som ako svištia, počul som aj to, ako 

hovorí, že krvi bolo dosť, tak som to počul, ale ja som bežal na opačnú 

stranu a ona tam už nedobehla... a napokon podpálili tú slamu, podpálili! 

Potom podpálili všetko...  

Gazim opäť a opäť tíšil svojho kamaráta a povedal ostatným, aby ho 

nesúdili, napokon, ako sám zdôraznil, „nemusíte brať Jetona vážne, okrem 

jeho žiaľu. Zabili mu dievča pár dní pred svadbou, nehnevajte sa...“ 

Besa zrazu vstal, predral sa k Jetonovi a podišiel k nemu celkom blízko. 

Chytil ho ako lekár za šiju a pozeral sa na jeho jazvu. Jeton sa slabo usmial 

a ukázal zvyšky vytlčených zubov v celom hornom rade.  

– Gračan, – povedal ticho Besa.  

– Gračan, – prikývol Gazim.  

Básnik Agim stál obďaleč a šepkal si niečo popod nos. Možno to bola 

modlitba, možno, že to boli celkom čerstvé slovné impresie, z ktorých 
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vzniknú básne. Chvíľami sa tíšiacim pohľadom upieral na mladíka, vzápätí 

sa pousmial, obrátil oči do stropu a potom prikývol sám sebe, pohladil 

Jetona po tvári a spokojný s usporadúvaním svojich zložitých úvah povedal, 

že všetko zlo je pomenované v jeho poézii. Aj v bojujúcej básni v novinách 

Drittare. Postavil sa pred barový pult a recitoval veršíky o Mladenovi. 

Hovorili o duchu nenávistného rozsievača nešťastia putujúceho po horách a 

končila sa romantickým odkazom na Lekov kánon: 

 

...ó, kánon 

povedz, či je možné,  

aby zradca medzi nami žil! 

 

– Nie! – zvolal Jeton. Podišiel k Agimovi a vypýtal si vzácne noviny 

s revolučnou básňou. Vyslúžil si úprimné básnikovo objatie a otcovské 

potľapkanie po pleci. Rozľútostený Jeton pozrel na titulnú stranu, našiel 

báseň a nahlas prečítal: 

– Mladen Stankovič. 

– Besa, – povedal Agim a dodal: – Náš kánon je smiešny zborník, ale 

pravda ostane pravdou. Pošliapaná česť. To je odo mňa všetko. 

 Potom ukázal prstom na Bekima.  

– Aj ty musíš povedať pravdu o tragédii útekov. Nesmieš mlčať o našich 

obetiach. Ani o svojej! 

„Hlavne netliachaj,“ spomenul si Bekim na Janicinu radu spred pár 

týždňov v Belehrade keď sa chystali do Presenu. „Netliachaj, nevykladaj, 

nevysvetľuj.“ Pozrel sa po tvárach naokolo a uvážil, že opäť nastal čas 

mlčania. Pozoroval Jetona, ako opatrne skladal noviny Dritare a uložil ich do 

vrecka čiernej bundy.  

– Kto napísal báseň o Mladenovi? – obrátil sa na Agima. 

Agima otázka zaskočila. Kto ju napísal...  
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– To je predsa úplne jedno. Revolučné noviny v čase mieru prinášajú 

povzbudenie, a nie slávu básnikom a novinárom, – povedal a díval sa 

Bekimovi ponad plece do úzkeho okna na ulicu.  
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Mladen Stankovič nebol obľúbený kritik. Jeho irónia a ostnaté 

poznámky leptali družné vzťahy v  umeleckých kruhoch a z jeho pera 

vychádzalo málo pochvál. Janicina ranná pripomienka tohto bezočivého 

novinára Bekima zaskočila, nehovoriac, ako naložila so starým rozhovorom 

v jeho novinách. Bekim si pamätal, ako ju vtedy Mladen nahováral, až sa 

dohodli, že na titulnej strane bude vedľa Janice aj Bekimov portrét. Mladen 

svoj sľub dodržal. Palcové titulky v Novostiach oznamovali, že „Legenda 

mlčí, manželka rozpráva“ a legenda Bekim potom chodil nahnevaný po byte 

a rozhadzoval rukami. Zlostne plieskal novinami po stole a obvinil Janicu, 

že sa podkladala redaktorovi, že vstúpila do Bekimovho rozhodnutia 

o doživotnom mlčaní, že rozprávala aj za neho, čo vôbec nemala robiť. 

A vôbec, jej rozprávanie o svojom úraze, presnejšie, o jej nešikovnom páde 

v kúpeľni a zranení, ktoré ukončilo jej kariéru si môže hocikto vykladať 

rôznymi spôsobmi a jeden výklad by mohol smerovať aj k Bekimovej 

nedbanlivosti, či rovno k hereckej spupnosti. „Pritom všetci vieme, že to 

bolo inak!“  

Dnes, pol roka od úteku z mesta mu vlastná žena vmetie do tváre, čo to 

bol za úmysel – správa určená banditom v Kalmendeho vile! Povedala to, 

akoby nič, akoby šlo o bezvýznamnú vec, akoby nepoznala jeho ťaživý 

balvan, celý takzvaný odchod z Presenu. Akoby nevedela, že Bekimov život 

sa od úteku rozťal napoly a má už len dve polohy, predtým a potom. 

Čím menej sa chcel k tomu vracať, tým viac ho gniavili ťaživé  úvahy o  

zbabelosti a  hrdinstve. Či už ho mala ponechať v ilúzii, že útek z mesta a 
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z pozornosti gardistov zvládol svojím neohrozeným postojom, alebo vari na 

tom mala svoj podiel, je úplne jedno. Spravila to cielene, aj s jeho nožom, aj 

s prihlúplymi  novinami. Bez jeho vedomia  ho ponechala v ilúzii, že 

prekonal surovosť zabijakov svojou vážnosťou, že ich prekonal so sebe 

vlastnou vznešenosťou a neohrozenosťou, ako to býva v drsnom živote a ako 

to neskôr priblížia v napínavých filmoch. Nuž, nechcela tým naznačiť, že za 

ich bezpečný odchod z horiaceho mesta by mal byť Mladenovi vlastne 

vďačný?  

Bekim veľmi dobre vie, že jeho  príbeh nie je hrdinský. Čo už je len 

hrdinské na úteku  z vlastného domu, z vlastnej krajiny. „Bol to obyčajný 

exodus, také tu pretekajú krajinou ako neodmysliteľné rieky. Prekliate 

zákony, ktoré ich poháňajú sú zložité, neviditeľné a napité nenávisťou. 

Začínajú sa nenápadne vlasteneckými básňami a slovami horiacej lásky. Ale 

lásky uzučkej a temnej, čo má blízko k nenávistnej a v pravý čas k nej 

naozaj aj preskočia. Výlučná a ohraničená láska nič okrem seba neuznáva a 

spúšťa pomstu za každú odchýlku, za každú inakosť. Spustí ju aj náhodný 

výkrik do tmy, keď netušiaci úbožiak zraní mýtickú bytosť, pôvodcu temnej 

lásky, o ktorej nemal ani potuchy,“ rozprával po mnohých rokoch, keď ho 

prešiel hnev na údajnú Janicinu zradu.  
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Bertold nenápadne vybral maličkú Leicu a ticho cvakol Jetona 

s červenými očami. Potom chvíľu počkal, kým ho kamaráti utíšili, objednali 

mu pohárik slivovice na prečistenie myšlienok, pomohli mu s ním do 

bezzubých úst a vtedy urobil druhý záber. Fotografia zúfalého bezzubého 

muža s pohárikom pri perách obletela mnohé agentúry, vyvolala rozpačitý 
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dojem a neskôr ju sám Bertold stiahol z obehu. Teraz sa vzrušený spýtal 

Bekima, či naozaj bol v dedine v čase, kde sa stal ten krvavý masaker.  

Nuž, ťažko povedať. I áno i nie. Bola tam jeho filmová postava a Bekim 

už ju nemá vo svojich rukách ani ju neriadi. Postava si putuje po svete vo 

filme spolu s inými postavami a nemá s ním nič spoločné. Samozrejme, to sa 

len tak povie, je to len taká výhovorka, pretože „herec sa nikdy celkom 

neodpúta od svojej postavy, stále si z nej nesie byľku drámy, ak len nešlo 

o postavu kamennej sochy. Zvyšky mojich slov ešte môžu pomenovať pár 

vecí, ale moja úloha je čím ďalej, tým menej hodnotná. Nie som centrom 

dejín, ako som si to namýšľal pred mnohými rokmi“.  

– Ale niekto tým centrom dejín je, malých či veľkých. A potom riadi 

takéto Gračany. Povedzte to priamo.  

Bekim zaiste mal na podobné otázky vopred pripravené viaceré 

odpovede, darmo sa vyhováral na mlčanie alebo na stratu slov. Celkom 

zrozumiteľne popísal, že centrum diania nie je nič iné ako „zápas tých, čo 

ešte netušia o význame svojej pravdy, a predsa za ňu bojujú, a bojujú s tými, 

čo vedia o svojej nepravde a napriek tomu agresívne útočia“.  

Besa si šúchal čelo, prekladal novinárovi a Bekim si správnosť 

premyslenej úvahy poloočkom nechal potvrdiť Nikovi. Niko, ako inak, 

prikývol, pretože v novom povolaní sa už priučil, že hosť v kaviarni nie je 

študent v lavici a riadil sa heslom dobrej krčmy – „čo hosť, to pravda“. 

Bekim rozprával. Úteky, tma, horské prechody, zurčiace riavy, tichý 

a nekonečný dážď, plač, výkriky do neba... všetko sa zosypalo doprostred 

kaviarne. Bekim privolával nové a nové príbehy, celé klenby osudov, ságy 

rodín a drobných zločincov, okorenené poéziou a hrdinskými piesňami od 

Mariboru po Skadar. Agim viedol Bekimovo rozprávanie jemnými 

dirigentskými pohybmi, akoby čítal partitúru, len občas smrkol a pripil si 

čírej vody. Bekimove obrazy sa zosypali doprostred miestnosti, akoby sa 

zrútila mohutná balkánska klenba držiaca nad krajinou nebo i peklo zároveň.  



64 

 

Agim si pospevoval, veď veršovaná dráma o Bekimovom osude je jeho 

privilégium, „príbeh úteku nemá začiatok, nemá ani koniec. Útek nie je 

jednosmerná cesta, je vstupom do nekonečnej spleti únikov pred zajtrajškom 

a včerajškom súčasne. Zbaviť sa úteku nie je jednoduché, musíš vystúpiť zo 

začarovaného kruhu, ujsť, stratiť sa, vyprať svoju dušu, vyplakať sa do 

úmoru, a začať znovu ako začínali Adam a Eva, ibaže to nebude v raji. A to 

sa podarí málokomu“. 

– Musíme preč z raja. Nezaslúžime si ho, Bekim! – kričal.  

– Nie je jedno, či ťa z raja vyhnal Boh, alebo Satan. V tom je veľký 

rozdiel,  – odpovedal Bekim. 

Agim požiadal barmana Nika o pohár vody. 

– Chráň nás Boh od raja! – zarecitoval básnik. – Všetko sa tam kazí. Aj 

my. Sme zlí debatníci. Chvasceme sa a klameme, ale pritom sme všetci 

bohatieri. Taká je naša mentalita. Bojím  sa klamstva, hanbím sa nenávidieť. 

Nie som hrdý, len sa hanbím. A desím sa  toho, že by som sa mal hanbiť aj 

ďalej. Taká je moja rodinná výchova, preto som sa vrátil do novín. Kvôli 

pravde. Aj profesor Niko trpel kvôli pravde a teraz je najšťastnejší človek na 

svete. Pochopil svoju osobnú históriu; čím ďalej od raja! 

Niko sa usmial a zopakoval, že každý si vyberá dejiny, aké potrebuje. 

 – Aká krajina, také dejiny...  

Bertold šepol Besovi, že scéna Presenského divadla má svoje predpeklie 

práve tu, v tejto kaviarni. Ak má byť úprimný, ľudia na západe tak trocha 

ohŕdajú Balkánom a neradi by mali doma niektoré jeho tiky.  

– Nehnevaj sa za úprimnosť, – ospravedlnil sa Besovi. 

– Kdeže. Ľudia na západe sú skvelí, – zasmial sa Besa. – Majú svoju 

slobodu a doprajú ju aj iným. Keby tak ešte neobchodovali so zlým duchom 

Balkánu, tak sú priam anjelmi.  

Miesto vysvetlenia vybral z koženej tašky videokazetu zabalenú v igelite 

a podal ju Bertoldovi. 
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 – Čo je to? 

– Dar pre teba. V Hamburgu to predávajú úchylákom po dvesto mariek. 

A ide to na dračku. U vás, v civilizovanej Európe. 

– Sex? 

– Najprv sex. Potom uvidíš. 

– Aha, – došlo Bertoldovi a kazeta v ruke mu oťažela. 

– Nemusíš s tým nikam utekať. Už som to odovzdal vášmu 

prokurátorovi v Prištine. A na mlčanie platí besa. 

Bertold štítivo odložil kazetu k svojej novinárskej výbave, ale predtým 

sa ešte presvedčil, či tam nie je niečo odistené.  

Ešte tú noc vzrušený telefonoval Besovi. Zajakával sa, opakoval dokola 

„toto nie je možné, toto nie je možné“ a potom ešte ohnivo vykladal, temer 

kričal, „o čo sú lepší, o čo...“ Besa ešte nespal. Práve v tom čase 

v hotelovom bare presviedčal nemeckú novinárku, že „lesbické vzťahy sú 

len náhradou za ozajstné, že sú svedectvom neochoty odovzdať sa spolu 

s telesnou vášňou aj s duševnou spriaznenosťou. Zaiste svedčia aj o prílišnej 

opatrnosti a neochote vstupovať do rizika vzťahu dvoch pohlaví, napokon, 

ak sa erotika, vášeň, láska prikloní do polohy bezduchého telesného servisu, 

potom áno, môže slúžiť ako náhrada za ozajstný život...“ a podobných 

výmyslov narozprával ešte celkom dosť.  

Od vnímavej novinárky počúval len na pol ucha, že „vzťahy sú dnes 

atakované dynamickým prostredím, preto potrebujú nové impulzy, 

prekvapenia, napätie, úžas a aby sa stará platňa lásky neobohrala, treba sa 

zbaviť zbytočných záväzkov, pretože ťa determinujú, obmedzujú, bránia 

v poznávaní iných vzťahov, teda aj v poznávaní ľudského bludiska, a nik 

z nás nemá právo na to, aby sa zbavoval poznania, aby sa dobrovoľne 

obmedzoval, ochudobňoval. Preto lesbická láska nemusí byť zákonite 

stavom, ale prejavom medzi mnohými inými podobami lásky...“ 
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Táto téma ich zamestnávala už viac ako hodinu. Bertoldov telefonát 

Besa odbil rýchlou vetou, že film na kazete nie je rozprávka na dobrú noc, 

najdesivejšie scény sú už vystrihnuté, takže bon soiré, maestro. Bertold mu 

oponoval, kričal, že sa chce rozprávať o Gračane a o deťoch, Bekim predsa 

hovoril o akýchsi deťoch z Gračanu v detskom domove, rozprával, ako 

mlčia a hladujú, rozprával o kreslení.  

– Mon Dieu, načo si mi dal túto kazetu, keď sa so mnou nechceš 

rozprávať?  

Teraz Bertold nezaspí. Musí sa o tom rozprávať s každým, aj 

s Bekimom, musí to povedať všetkým! Besa rýchlo pritakal, zložil telefón 

a ponáhľal sa k novinárke. Sedela nepohnute ako svieca, bola trocha 

vykoľajená vínom, Besovým čiernym pohľadom a vášnivými slovami 

o autenticite prežívania vzťahu. Kým hovoril do telefónu, pozorne sledovala 

jeho rovný chrbát a ľahké gestá pravou rukou a aj havraňou hrivou. Bolo to 

celkom pekné divadlo, medzitým si trikrát odhrnula vlasy z čela tak 

odvážne, že Besovi zakaždým odhalila biele podpazušie. Keď sa vrátil späť 

k stolu, mimovoľne sa prisunula bližšie a zacítila jeho vôňu. Vzápätí ju 

opanovala mäkká a odovzdaná úľava, z ktorej nieto úniku.  
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Bertold po tom, čo od Besu získal kazetu, márne prosil, aby mu 

sprostredkoval ďalšie stretnutie s Bekimom. Besove diskusie s nemeckou 

novinárkou nadobudli hlboký duchovný charakter a zaneprázdnený Besa na 

nič nemal čas. Bolo ich vídať spolu v meste pohrúžených do rozhovoru tak 

intenzívne, že nik by sa ich neodvážil vyrušiť a vniesť medzi nich podružnú 

či prízemnú tému. Bezradného Bertolda odkladal zo dňa na deň, až sa 

odhodlal sám a opýtal sa hliadkujúceho českého vojaka na ulicu Pod 
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Havranom. Vojak mu ju ochotne ukázal a zaviedol ho až pred dom, kde 

býva „veľký majster“. Netrpezlivý  Bertold, nabitý otázkami a odhodlaním, 

zaklopal na dvere.  

Bekim mu povedal, že o videu z Gračanu už počul. Nevie, netuší, kto ho 

mohol natočiť a ako mohlo vrahom uniknúť. Najskôr to bola nejaká zrada, 

ktovie, možno za to môže aj obyčajná ľudská zvrhlosť. Veď komu by 

napadlo nahrávať špinavosti nadrogovaných vlastencov? Bertold sa nesmelo 

opýtal, či je možné, že podobné sadistické videá kolujú na západe, a Bekim 

pritakal. Áno, je to možné. V Nice bola konferencia filmových kritikov 

o „nových diváckych výzvach“. „Oni týmto deformáciám vkusu hovorili 

divácke výzvy. V blahobyte sa už bežné chute opotrebovali, preto sa do 

všetkého pridáva stále viac soli a korenia. Divák to tak údajne chce, takže sa 

čaká na kolaps,“ povedal majster.  

Ktovie, koľko korenia svojim postavám pridával on sám... ale Bertold 

túto drobnú zlomyseľnosť vzápätí zahnal. Bekim je stará škola, jemu patria 

šesťdesiate a sedemdesiate roky. To bola iná doba, kultúrna vzbura, Beatles, 

divoké večierky, búrlivé demonštrácie na západe, oslobodená kultúra na 

východe, československí majstri režiséri, až kým neprišli tanky do Prahy. 

Všetci sa dožadovali jedného – pravdy o svojom živote, aby... Aby čo? „Aby 

po dlhom čase pôžitkov a vzbúr proti ničomu začali potajomky kupčiť so 

sadizmom? Ach, Bertold, ty si zrazu nejaký precitlivený,“ prihovoril sa 

Francúz sám sebe.  

Janica ukladala na stôl kávu s gestom žiadanej baletky, obtrela sa 

dokonca aj o Bertoldovo plece a Bekim rozmarne pripustil, ale len v duchu, 

že to je jej osud. Ktorá žena sa ubráni životodarnej sile ramien mladých 

mužov? Už sa na to nedá hnevať, iba pozorovať novinárove rozpaky. 

– Prečo novinári o sebe píšu posmešné básne? 
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– Nie sú posmešné, – mienil Bekim. – Skôr sú to udania. Naša krvavá 

rana potrebuje najprv poriadne vymyť, potom penicilínový zásyp a čas. Veľa 

času.   

– A čo kánon? A besa? 

Bekim sa zasmial. Zahraniční novinári veria, že príčiny nezhôd nájdu 

v tajuplných odvolaniach na kánon, to je teraz v móde. Vypytujú sa na 

starosvetské ustanovenia, hľadajú senzácie o krvnej pomste, alebo zhodu 

s dnešnými blednúcimi hodnotami. Pritom na kánone je najkrajšie jeho 

ustanovenie o vykladačoch kánonu.  

– Pravda kánonu bola v cti jeho vykladačov, nie v mŕtvom texte na 

papieri, – pripomenul Bekim. – Možno aj dnešné volanie po kánone je len 

volaním po múdrej spravodlivosti, ktorá sa medzičasom odplazila spolu s 

tradíciami. Bez nej sú aj najlepšie zákony zdrapmi papiera. 

– Tradície u nás na západe sú už len v knihách. Točia o tom filmy a píšu 

knihy, všetko s veľkým porozumením pre tlmenie tradícií. Taká je moderná 

doba.  

– Rýchlej dobe prekážajú životné skúsenosti. Každá generácia chce 

stavať svet od začiatku, lebo má pocit, že ňou sa svet začína. Miesto  

skúseností  máme správy z rádia. Sú bez minulosti a rastú len ako 

jednoročná bylina. Skúsenosť musíš uchovať a správať sa k nej ako 

k dieťaťu. Občas vyhrešiť, občas pochváliť a pri každom rozhodovaní ju 

rešpektovať. Jednoducho, so skúsenosťami je  veľa práce. 

– Nemyslíte si, že aj tradícia aj mediálna vojna putujú tým istým 

smerom? Akoby sa dokonca navzájom potrebovali?  

– Dnes už áno, pretože vykladači sa zriekli cti. Cnosť sa už  považuje za 

riskantné bláznovstvo, takže ak dnes niekto volá po kánone bez cti, volá po 

násilí a pomste. Ako pri každom zákone. 

– Pripúšťate teda, že celý problém je vo vás, v Balkáncoch...  
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Ak sa s niečím Bekim celý život zaoberal, tak to bola práve táto otázka. 

Čo najsilnejšie ovplyvňuje ľudí? Slnko, vietor, dážď, hory, nížiny, more, 

alebo dohromady je to „všetko naokolo nás ovplyvňuje a kto sa búri, ostane 

sám“.  

– Čo chcete od ľudí, ktorí si podávajú z rúk do rúk dedičstvo 

nadradenosti, útlaku a ponižovania. Posúvajú si ho zhora dole, od silnejšieho 

k slabšiemu. Zlé skúsenosti sú dedičné a sú dostupné pre všetkých, ale 

múdre ponaučenia z nich sú len pre vyvolených. Kým vy ste sa po stáročia 

učili vládnuť, my sme sa za ten čas učili vzdorovať vašim vládam. Vy ste 

pohŕdali tými, ktorých ste ovládali, my sme sa učili nenávidieť našich 

vládcov. Teraz sa ukazuje, že vy ste sa oveľa ľahšie zbavili dedičného 

pohŕdania ako my našej dedičnej nenávisti.  

Bertoldovu francúzsku rozšafnosť vystriedala zvláštna zodpovednosť. 

Bekim sa usmieval a jeho tmavomodré oči ihrali v spleti vrások ako 

v pavučine. Obaja muži premýšľali a ich dlhé mlčanie vnieslo na terasu so 

strapcami hrozna príjemnú pohodu. Tmavé fialové bobuľky boli prísľubom 

lahodného tajomstva, podobne ako Bekimova prítomnosť bola prísľubom 

zaujímavých slov. Bertold sa opäť trocha priblížil Balkánu, len mu stále 

nerozumie. Ale už mu nerozumie inak ako predtým. Bližšie, dôvernejšie. 

Z diaľky mnoho vecí vyzerá jasne a jednoznačne. Zmenšujúca sa 

vzdialenosť ich znejasňuje, robí z nich nepochopiteľnú krvavú mazanicu 

balkánskych škriepok. Až pohľad zblízka a dotyky s realitou umožnia 

zvedavému hosťovi spoznávať tunajšiu kostrbatú skutočnosť. Zatiaľ sa tá 

skutočnosť stále nevymotala z túžob po zajtrajšej pomste za pozajtrajšie 

krivdy. Zatiaľ... 

Prvé, čo Bertoldovi napadlo po Bekimovom rozprávaní, bola myšlienka 

o šialenom paradoxe dejín. Len čo sa ju chystal vysloviť, vyjavili sa mu 

Arbesine smejúce sa oči. Arbesa! Priniesla mu do cesty brvná, ktoré nie sú 

viditeľné, preto sa potkýna, hľadá okľuky a Arbesa sa smeje. Jej smiech je 
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istota, oči sa jej zmenili na čarodejnú útulnú jaskyňu bez možnosti úniku. 

Vonia čímsi ženským a vie, že jej vôňa mu  otočí hlavu aj v najhlučnejšom 

dave. Cíti, že za vzrušujúcou spomienkou na ňu je neidentifikovaný, nejasný 

duch, je čímsi spoločný všetkým doterajším známym a je mu zo dňa na deň 

bližší. Odchádzal od Bekima v ľahkých rozpakoch a pred sebou tisol zopár 

tém, ktoré u Bekima ešte viac oťaželi.  
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Prešlo pár dní a do detského domova pribudlo ďalších sedem detí. 

Najmenší z nich dostal meno Rabčak, pretože ho našli v lesoch na 

čiernohorskej hranici a španielski vojaci iba tušili, že by mohol pochádzať 

zo zničeného Rabčaku. Chlapec celé týždne zo seba nevydal ani slova. 

Možno, že nevedel ani rozprávať, lebo vydával zo seba len niečo ako há 

alebo hú, podľa toho, či súhlasil s dianím okolo seba, alebo protestoval proti 

nepochopiteľnému úsiliu vnútiť mu neznáme veci. Pozorne sledoval ústa, 

ktoré sa mu prihovárali, zdalo sa, že kontroluje každú slabiku na perách 

rozprávača, aby napokon ostal vystrašený, akoby rozprávačovi  z úst 

namiesto slov vyliezali hlísty. Nepokojne snoril ponad hlavy detí, niekoho 

vyzeral a zdalo sa, že chce niečo aj povedať, len nevie ako, lebo hrdlo má 

upchaté dusivou gundžou. Hú.  

V domove už bolo takmer osemdesiat detí. Bekim si ich rozdelil do 

štyroch skupín a tváril sa, že Rabčaka si nevšíma. Vzal ho k mladšej skupine 

a s nimi kreslili obrázky zvierat a dedinských domčekov. Deti boli s prácou 

raz dva hotové a potom si domýšľali názvy pre machule na výkresoch. 

Staršie mali za úlohu napísať svoje zážitky. To už bolo horšie. Ale keď 

poskladali pár viet, s úľavou k nim prikresľovali stromy, lúky a kvety. 
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S najstaršími písali dlhšie príbehy a scénky, a Bekim ich zrazu prekvapil 

s nápadom, že všetko, čo je napísané, dá sa oživiť aj na javisku. Bolo to pre 

ne veľké prekvapenie – aspoň na chvíľu sa dal stvoriť svet podľa vlastných 

predstáv.  

Lenže nastal problém. Deti sa hanbili, zajakávali, alebo boli jednoducho 

zaseknuté a na pódiu mnohé nedokázali zo seba dostať ani slovo, podobne 

ako nemý Rabčak. Okaté čierne dievčatko, volalo sa Arta, malo zahrať 

princeznú a povedať: „Čakám na princa. Každú chvíľu sa má vrátiť 

z vojny.“ Drobná herecká úloha na javisku sa  odrazu zmenila na 

zodpovednosť, ktorá je z hľadiska nepostrehnuteľná. Arta pozorovala detské 

tváre a videla, že z pódia vyzerajú inak, ako keď spolu behávajú po dvore. 

Zasekla sa a potom nie a nie zo seba dostať slovo. Povedala len „čakám“ 

a zmätene hľadala pomoc v hľadisku.  Deti netrpezlivo vytŕčali hlavy, aby 

im neušlo ani slovo, a pri jej treťom márnom pokuse sa rozosmiali. Zasmial 

sa dokonca aj Rabčak, asi prvýkrát od čias, čo je v domove. Arta zmeravela. 

Vzlykla, utrela si slzy, ale vydržala, neušla zo scény. Vypla hruď a s veľkým 

odhodlaním ticho riekla: 

– Čakám... na moju mamu, – vyslovila konečne pravdu. – ... a na môjho 

otca... – došepla a detské obecenstvo stíchlo.  

Bekimovi sa réžia vymkla z rúk. Prišiel na pódium a vzal Artu do 

náručia. „Bola taká jemná, taká detská a celá sa triasla,“ hovorieval neskôr 

o začiatkoch jeho divadielka v sirotinci. Nikdy však nedopovedal, čo sa 

dialo po tom, ako všetky deti vybehli na pódium, ako sa zhŕkli okolo neho, 

ako sa dožadovali aspoň malého dotyku, ako sa z desiatok hrdiel ozývali tie 

isté slová – „aj ja čakám, ja čakám na moju mamu a aj na otca a na bratov...“ 

To všetko si Bekim nechal pre seba. Keď mu Janica polovážne vytkla, že 

s deťmi v domove trávi viac času ako kedysi s vlastnými, zakaždým si 

spomenul na scénu s okatou Artou, keď rozprávkového princa zamenila za 
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svojich stratených rodičov. Janici odpovedal len zvláštnou úvahou, vraj „deti 

niekedy súrne potrebujú cudzích ľudí a nik ani poriadne nevie prečo“.  

Bertoldovi nedalo a chcel sa na vlastné oči presvedčiť, ako je to naozaj 

s Bekimovými deťmi. Prišiel spolu s Arbesou a medzi najmenšími si hneď 

všimli osamoteného Rabčaka. Pozorovali jeho rýchle a vytrvalé čmáranie 

ceruzkou po nakreslených domčekoch. Robil to s veľkým zanietením 

a čoskoro boli jeho domce začiernené a výkres plný vydratých dier.  

Arbesa z neho nespúšťala zrak. Zaťaté pery mu až zbledli od napätia 

a ruka malého kresliara kmitala po papieri ako pod elektrickým prúdom. 

Naklonila sa k strapatej čiernej hlave tak blízko, že cítila jeho maslový dych 

a opatrne mu položila ruku na behajúce zápästie.  

– Prečo kazíš domčeky?  

Prekvapený Rabčak dvihol hlavu a len pár centimetrov od seba videl 

pokojné hnedé oči a plné červené ústa. Jej pokoj  mu niečo pripomenul.  

– Keď tam vošli, tak tam aj zostanú, – povedal zatrpknuto zadýchaný 

Rabčak. 

Prekvapený Bekim vytušil, že sa niečo deje. 

– Ale prečo? Taký krásny domček...– vyzvedala Arbesa. 

Bekim ticho zakročil. Priložil prst na ústa a spoza Rabčakovho chrbta 

ľahko dirigoval nasledujúce mlčanie. Rabčak sa sklonil nad svojou 

dedinkou. Chvíľu premýšľal a potom sa pomaly a opatrne pustil do 

čmáravého zatvárania ďalšieho domu.  

 Po treťom stretnutí s deťmi Arbesini bratia nevydržali toľké napätie. 

Pod lipami zastalo staré BMW a päť mužov vošlo do spásonosného chládku. 

Osobne sa prišli pozrieť na svoju sestru, aby sa presvedčili, že v sirotinci jej 

nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Dôstojne sa zvítali s Bekimom aj s 

Bertoldom. Bekim uznanlivo pochválil ich sestru, ktorá akousi záhadou 

primäla nemú sirotu z hôr, toho malého Rabčaka, aby začal rozprávať. Zatiaľ 

povie len zopár viet, aj to iba v jej prítomnosti, ale už sa dokonca aj usmial. 
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– Niektorí majú v sebe taký dar, otvoria cudziu dušu a ty nikdy nezistíš 

odkiaľ vzali kľúč, – povedal začudovaným súrodencom.  

Pre rozrušených bratov, najmä pre troch starších to bolo nečakané 

prekvapenie. Skôr čakali, že ich jedinú sestru bude francúzsky cudzinec 

balamutiť a lákať na chvíľkové potešenie a tu našli niečo od veci, nie celkom 

pochopiteľné. Akési decko, nemý najdúch, čo bočí od ostatných, s nikým 

nerozpráva a jediná osoba, ktorej dovolí chytiť ho za ruku a chodiť s ním 

pomedzi stoly, nakukovať na obrázky iných detí, je ich sestra. Áno,  Arbesa,  

pri ktorej sa do krvi pohádali, či vôbec môže opustiť dedinu a ísť do mesta. 

Dokonca do hotela, obskakovať ktovieakú háveď, nehovoriac o tých 

zahraničných ... Teraz sa im zamarilo, že Arbesa neodišla z dediny, ale 

lietala kdesi vysoko nad ňou, pozoruje ich z miesta, o akom sa im ani 

neprisnilo. 

Bratia ticho sledovali ukričanú miestnosť plnú detí, videli, ako počúvajú 

Bekima, ako sa na povel smejú Bertoldovi z jeho čudného jazyka, obzreli si 

aj podivné  decko, ktorému sa nechce rozprávať, kým nemá pri sebe ich 

sestru. Dobre. Už nejastrili očami, odľahlo im. Kútikom úst Arbesu 

pochválili a jeden po druhom podali Bertoldovi i Bekimovi ruku. 
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O pár dní Bekimovi opäť telefonoval Mladen. Bol zmierený so všetkým, 

sľúbil, že už nebude obťažovať s Bekimovou hereckou kariérou, pretože ho 

zaujíma len sirotinec. Dopočul sa, že sa venuje deťom v domove, čo je 

naozaj výstredný koníček herca na dôchodku. Odkiaľsi sa dozvedel, isto od 

Besu, že akési nemé dieťa naučili rozprávať. Ak je to pravda, určite by o tom 

rád vedel viac.  

– Je to celkom dobrý nápad, dať všetky deti spolu. Ako sa vám to 

podarilo? A čo vaša kariéra? Toto má byť jej koniec? Napokon, kariéra už 
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možno nie je taká dôležitá, – povedal bezočivo do telefónu, a včas dodal:  – 

Napokon, ani moja.  

– Netreba sem chodiť, – vrkol Bekim.  

– Dôvod? 

– Nie je tu atmosféra na zdvorilostné návštevy z Belehradu. 

– Chápem vás, – odpovedal, akoby pristihol Bekima pri žiarlivosti. – 

Dám si poradiť. Ale napokon celkom isto prídem. 

Potom sa stalo to, čo nik nečakal. Mladen Stankovič naozaj prišiel do 

Presenu a ubytoval sa v hoteli Patriot, o poschodie vyššie, ako býval Bertold. 

Bertoldovi ho predstavil Besa a celý večer potom spolu rozprávali 

o gračanskom masakri.  

– Odmietam, aby za  moju slobodu bojoval  sadista, vrah detí. Ani za 

vašu. Sloboda z rúk vraha nikdy nebude naozajstnou slobodou, – povedal 

Mladen v ten večer Bertoldovi a vďaka nemu túto vetu neskôr prevzali 

všetky agentúry. Bola pravdepodobne poslednou myšlienkou britkého 

srbského kritika, ktorú niekto zachytil.  

Na druhý deň popoludní našli Mladena Stankoviča mŕtveho neďaleko 

záhrady detského domova. Pár metrov od neho sedel na betónovom múriku 

Jeton, zúfalý Jeton z Gračanu so spuchnutou tvárou. Plakal, kričal, driapal si 

tvár rukami, utieral si sliny padajúce z bezzubých úst a volal na svoju Aniku. 

Pod nohami ležala v prachu pištoľ a Jeton po nej zlostne dupal raz jednou, 

potom druhou nohou. 

Bertold vypočul v telefóne dychčiaceho Besu o vražde, zbehol po 

schodoch a vybehol na parkovisko pred hotel. Chcelo sa mu niečo kričať, 

niekam bežať, chcel aspoň pomôcť na nohy kolegovi Mladenovi, vzápätí si 

uvedomil, že ak je správa pravdivá, jeho pomoc je zbytočná.  

Mladen, ktorého poznal sotva dvadsaťštyri hodín, sa stal veľkým 

svedectvom nekončiaceho šialenstva. Jeho zbytočná smrť zrútila Bertoldove 

predstavy o svete bez iracionálnej nenávisti. Ešte pred dvoma dňami spolu 
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rozprávali a Bertold sa trocha aj zahanbil. Z jeho monológov postrehol, ako 

húževnato zápasí s búraním mýtov a „falošných predstáv o sebe samých“. 

Prečo? „Pretože si všetko zjednodušujeme a bezpečne sa cítime len v našich 

dolinách. Hrabeme sa na veľkom mediálnom smetisku v informačných 

odpadkoch, nič netušíme o ich pôvode, len ich množíme ďalej...“ Toto si 

ešte Bertold stihol zapísať. Mal pocit, že len o niečo starší Mladen presne 

pomenoval stav jeho duše. Spomenul si na mediálny odpad. Áno, je to ono. 

Nik nevie, odkiaľ prišiel, nik nepozná miesto, kam smeruje, a kto raz 

nasadne do tohto prúdu, nenájde už ani kúska priestoru na otočenie a návrat 

späť.  

Stisol Mladenovi útlu ruku a dohodli sa na stretnutí s Bekimovým deťmi, 

pretože „tento jeho výstrelok je pravdepodobne najväčším prekvapením, aké 

nám mohol nehynúci Bekim pripraviť,“ povedal na rozlúčku Mladen.  

Bertold sa celkom jasne začal niekam približovať. Ale kam? Na myseľ 

sa mu tislo, že k nepochopiteľnému Balkánu. Vnucujúcu sa myšlienku hneď 

zavrhol a uvoľnil miesto otázke, či on sám nie je len druhou stranou 

balkánskej mince. Uvzatý, svojhlavý, predpojatý, s pocitom človeka „nad 

vecou“, teda nad všetkými ukričanými „balkánskymi vecami“, čiže nad 

ľuďmi. 

Pokúšal sa pohovoriť si s Bekimom aj s Janicou, lenže aj oni ostali 

smrťou novinára šokovaní, Bekim mlčal a Janica rozhodne tvrdila, že to 

nebola obyčajná vražda, že bola dokonale mediálne pripravená. Začala sa 

básňou o bezmedznej láske k vlasti, pokračovala o jej zrade, až dospela 

k poetickým výzvam na spravodlivosť. Po chvíli ticha a alibistického 

mlčania a po očakávanej vražde sa v týchto chvíľach končí „farizejským 

údivom niektorých novinárov“.  

– Nie je tu ani kúsok miesta na prekvapenia, – povedala s ohňom v 

očiach.  
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Agim po správe o smrti novinára cítil, že by mal dopovedať niečo o tom, 

že noviny a vražda sú dve rozdielne veci a nemali by sa spájať. Zanietene to 

vysvetľoval aj v redakcii, kde „chránil identitu básnika“, podobne 

vysvetľoval aj v divadle, v bare, známym v meste. Vyslúžil si pobavené 

úsmevy, ale aj mlčanlivé potľapkanie po pleci či súhlasné ocenenie. Agim sa 

potreboval zbaviť tieňa svojej vlastnej poézie a na terase pred hotelom 

vysvetľoval, že poézia má ohromujúcu silu, preto by ju čitatelia mali vnímať 

obozretne a nepodliehať zlým duchom. Besa i Bertold neodpovedali a ich 

mlčanie podnecovalo nové a nové Agimove úvahy o zlyhaní nevzdelaných 

čitateľov poézie. Potom sa od vedľajšieho stola ozval nahladko oholený 

zástupca francúzskeho veliteľa mesta s veľkým odznakom orlice na prsiach.  

– Bol to predsa Srb, či nie? 

Agim pohliadol na rázneho muža a spoznal v ňom demobilizovaného 

člena domobrany. Mlčky  prikývol.  

– Tak načo toľko rečí, – uzavrel debatu zástupca.  

Strieľajúceho Jetona umiestnili v blázinci v Prištine „kam svojím 

spôsobom patríme všetci,“ zhodnotil napokon smutnú tragédiu Agim.  
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Musíme sa vrátiť pár mesiacov späť a  rozpovedať všetko o Bekimovom 

odchode z Presenu, keď ho obsadili srbskí domobranci. Agim sa už viackrát 

vystatoval, že o dramatickom úteku napíše veršovanú drámu, dokonca už pre 

ňu vymyslel aj názov. Celý Agim, rád prideľoval úlohy iným, rád modeloval 

predstavy o svete a ponúkal ich vo veršoch širokému okoliu. Aj Bertold 

možno napíše knihu. Nebude to žiadna dráma, „iba pohľad do šialeného 

času, ktorý vybuchol, rozletel sa na tisíc kúskov a v rôznych poryvoch ten 

výbuch stále doznieva,“ zveril sa Bekimovi ešte predtým, ako sa dozvedel 

pravdu o jeho úniku z obsadeného mesta.  

Ten čas sa začal obyčajným hmlistým novembrovým utorkom, druhým 

dňom ako srbskí gardisti demonštratívne obsadili Presen. Bolo sotva deväť 

hodín ráno, keď vošla Janica do Bekimovej pracovne presenského bytu. 

Hlasno trhla kľučkou na dverách, aby nadviazala na včerajšie tvrdé 



78 

 

naliehanie na odchod z mesta, a veľavravne sa postavila do sivého svetla pri 

okne. Takto dala zreteľne najavo, čo si myslí o Bekimovom tvrdohlavom 

mlčaní po celú sobotu i nedeľu. Všetky voľne dostupné slová už minula 

včera večer, keď našla ďalšiu staršiu pohľadnicu, tentoraz od podmanivej 

štetky s hlbokými čiernymi očami. Sprvu zaťala zuby a o jednoznačne 

smilníckej pohľadnici pomlčala. Myslela si, že ju strávi v hĺbke duše, tam, 

kde sa mlčky trávia mužské poklesky, kde postupne miznú bez 

vysvetľujúcich informácií a bez ďalších klamstiev, aby sa v  tajnom nočnom 

plači premenili na neviditeľné, ale zato boľavé jazvy.  

Napokon sa vyzúrila na Bekimovej uvzatosti zostať naďalej v Presene. 

Lenže aj Bekim už bol podráždený a to bol znak, že si nie je istý svojím 

tvrdohlavým odmietaním odchodu. Po dlhšom mlčaní bezočivo nakričal na 

Janicu a to ju nahnevalo. Zrušila svoje pôvodné predsavzatie o statočnom 

prehĺtaní mužovho poklesku a plesla pohľadnicou na stôl ako najvyšším 

tromfom. „Ďakujem pekne za taký výkon,“ komentoval plesnutie Bekim, ale 

až oveľa neskôr, keď bolo po všetkom a vzduch bol čistý. „Urobila to 

s takým odhodlaním, až som dostal strach,“ dodal k tomu, hoci nie celkom 

pravdivo. Vraj strach... 

Janica na dôvažok mykla hlavou, jej svetlé vlasy sa krásne zjednotili a 

preplávali v elegantnej vlne okolo nej ako na povel. Éterickým pohybom dali 

najavo, že podobne sa má správať aj Bekim, totiž otáčať sa okolo jej 

návrhov, počúvať ich, rešpektovať, a odteraz už len na pevnej a veľmi 

krátkej reťazi. Skrátil si ju sám a pokračuje v tom deň čo deň. Ak sa pritom 

stále dožaduje akejsi úcty, nuž, v rodine je to inak ako na pódiu, v rodine je 

obmedzený počet divákov i postáv – a to už nehovoríme o ich charakteroch. 

Janica si o pohľadnici vypočula prihlúple výhovorky, ako vždy, „veď o nič 

nejde a keby aj šlo, tak to všetko bolo dávno, škoda sa s tým zapodievať“.  

– Počuli ste? Vlaňajšok je pre majstra dávno! A čo všetko bolo ešte pred 

tým dávnom? To isté a horšie! – kričala. Potom pripomenula všetky 
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„lepkavé ženštiny, neschopné ovládať svoje vagíny a ich pán, aha, 

veľmajster pretvárky a pyšný slaboch,“ pokračovala a skĺzla dokonca až tak 

hlboko, že sa dotkla aj „jeho panny Márie“! 

V minulosti na hnev tohto druhu zvykol Bekim reagovať sarkasticky, 

vraj, „čo môže mať rodený moslim s vašou pannou Máriou?“ Nebol to 

celkom pravdivý argument, pretože jeho vlažné moslimstvo bolo prekryté 

svadbou v pravoslávnom chráme, rovno pred obrazom Presvätej 

Bohorodičky. Aj to vedel elegantne odôvodniť, hovorieval, že „potreboval 

som tak či tak obe náboženstvá, aby ma urobili lepším, pretože z každého 

z nich som si vybral do života jeho najväčšie hodnoty“.  

Takto to šlo dokola už celé roky. Za ten čas Janica minula všetky slová 

a ako v tých časoch tvrdila, aj slzy. Dnes už nemá zmysel niečo pretriasať, 

všetko bolo povedané, vyplakané, žiaľ, neúčinne a národná ikona by mala 

pochopiť, že v domácnosti stratila lesk už dávno. Lenže národná ikona, 

Bekim, sedel a pomstychtivo čítal po koľký raz rozhovor s Janicou v staršom 

čísle Novostí. Bekim už dávnejšie označil rozhovor za nechutný a teraz ho 

čítal zas, dostal naň zvrátenú chuť ako na odopierané prosciutto v čase 

prísnej diéty. Mladen Stankovič, dlhoročný kritik Bekimovej práce sa Janici 

zaliečal a bezostyšne jej nadbiehal. Ona mu koketne vracala jeho narážky na 

jej vek, na postavu, pohyby, úsmev, slovom,  nechutné. Bekim jej ešte na jar 

povedal, že rozhovor s Mladenom je obyčajná koketéria s mladým 

zajačikom a vo svojom veku by sa mala hanbiť, že mu takto naletela. 

„Ktovie, čo tým sledoval,“ hútal nahlas Bekim. „Aby som mu nabudúce 

neskočil do jeho zámerov,“ zastrájal sa, keď si prvýkrát prečítal rozhovor 

a potom ním plesol po stole tak, že si to odniesla jedna čínska šálka na kávu. 

Novinár Stankovič sa vracal k jej kariére baletky až do úrazu, vyzvedal, ako 

sa mohla tak nešťastne pošmyknúť. Keď Bekim dočítal rozhovor až sem, 

zakaždým privrel oči z obáv, že z písmen sa sama od seba vyskladá 

naozajstná pravda o jej „páde v kúpeľni“ a slávnemu hercovi ostane na krku 
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doživotná hanba. Janica na to mykla plecom a odporučila mužovi, aby si 

všimol aký pôsobivý obraz vznikol v rozhovore práve o ňom a či si to vôbec 

zaslúži. Spor o trápnom rozhovore nemal konca, krútil sa podľa záhadného 

vzorca stále dookola a zdalo sa, že nemá iné riešenie ako zabudnutie. V tom 

čase Bekim ešte netušil, čo s ním vyvedie jeho vlastná žena.  

V meste horelo zopár domov, odchádzali poslední vyhnanci, ozývala sa 

streľba. Miesto toho, aby sa obaja pratali kadeľahšie, Bekim listoval 

v poondiatych novinách, na ktorých sa už toľkokrát pohádali. Janica ich 

vzala zo stola a hnevlivo ich pohodila na komodu s Bekimovými zlatými, 

striebornými i mramorovými soškami a ďalšími svedkami jeho niekdajšej 

veľkosti.  

Nebol to príjemný deň a rovnako ani chvíľa rozhodovania. Mizerná 

pohľadnica, dumal, načo bolo Janici treba listovať v automape... Do Skopje 

potrafí aj poslepiačky. Od  nahnevanej ženy očakával s istými obavami aj 

niečo horšie ako suché výčitky, napríklad úder tupým predmetom, v podstate 

aj oprávnený, pretože ak sa nechal nachytať na jednu pohľadnicu, nič iné si 

nezaslúži. Na chvíľu privrel oči a zaťal zuby. Prečo sú niektoré podmanivé 

ženy také nekonečne hlúpe? Je na to nejaká odpoveď? Michelle vlani 

vysvetlil, že ich spoločný román je úchvatná epizóda vo filmovom nebi, je to 

ich vzdušný zámok, tajná spomienka, nie je možné na nej nič stavať, pretože 

je nehmotná ako éter. Po skončení konferencie sa rozplynie a neostane nič, 

len ľahký sen nadránom, blysne sa a potom zmizne. Zaradí sa medzi chvíle, 

ktoré každého muža, ako je Bekim, upevňujú v presvedčení, že život mal 

zmysel. A ona? Pošle mu pohľadnicu, hlupaňa sardínska. Načo jej bolo treba 

v tichu pobrežnej haciendy vyrábať z farebného obrázku Calliari sekeru? 

Privrel oči a čakal na svoj ortieľ. „Naivita je odpustiteľná odnož hlupáctva,“ 

hovorieval. „Lenže hlúposť krásnych žien pôsobí niekedy tak geniálne, že jej 

neodolajú onakvejší mudrci.“ Tak čo s tým?  
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Janica je stále pôvabná žena. Z úst jej šľahajú plamene a okolo hlavy jej 

poletujú neposedné vlasy. Treba vyčkať, kým tornádo hnevu ustúpi, alebo si 

nájde iný cieľ. Toto je pravá ženská sila a odhodlanie, toto je naozajstná 

opora či pilier rodiny, ktorý len tak nevykývaš. Žiadne vzdušné vánky, 

krehké a krátke lásky, Michelle, Tina, Nathalie, Lene, Mária, Rena, Lora, 

Maryla a Gina, ach Gina Garrone, čiže panna Mária, ako to po priemerných 

novinároch posmešne opakuje Janica... To všetko bola iba šľahačka na 

sladkom trasovisku.  

Janica je skvelá žena, Bekim to odprisahá aj o polnoci. Nikdy sa 

neznížila k tomu, aby sa mu vyhrážala rozchodom. Akurát raz, kvôli 

kalábrijskej Albánke Rene na neho vytiahla nôž. Isto sa bála ženskej 

albánskej krvi, ktorá by mohla spôsobiť tajomné volanie rodu, a to by radšej 

volila Bekimovu smrť, než by ho navždy odovzdala cudzej žene. 

Nepríjemnú situáciu Bekim zvládol bravúrne, a to tak, že sa schoval do 

šatníka. Prikryl si tvár Janiciným kožuchom a kričal, ľúbim ťa, ľúbim ťa, 

Janica, najviac na svete! Bekimov smrteľný strach bol veľmi presvedčivý a 

upokojil rozľútostenú ženu zaslepenú láskou k nehodnému mužovi. Alebo 

inokedy, keď filmovali Golgotu južne od Palerma a vybral sa do Palazzo 

Adriano. Povedal jej, že ide navštíviť strýka Rina, ktorý sa tu zatúlal po 

vojne, tu sa aj oženil a naozaj sa spolu stretli. Janici nestihol dopovedať, že 

pojal so sebou aj hlavnú hrdinku filmu Ginu, pretože aj ju zaujal príbeh 

zblúdenca a utečenca Rina. Ostatné správy o ich výlete dorobili novinári 

zavesení v ich pätách. V meste, prezlečení za pastierov či žobrákov, ich 

nenápadne fotografovali pred fontánou na Piazza Umberta I. Nuž, áno, 

Janica zúrila, lenže musela uznať, že byť na Sicílii a obísť vyhnanca strýka 

Rina by bolo prinajmenšom neúctivé. 

Teraz mlčky stála pred oknom, čakala a Bekim v kresle za písacím 

stolom vyzeral ako zmorený vyšetrovateľ, vplyvom náhlych okolností 

zmenený na vyšetrovaného. Bolo to zvláštne, pretože Janica nič nehovorila, 
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len jej gesto vytváralo dojem, že čoskoro sa bude niečo diať. Jej mlčanie 

bolo dokonca nepríjemné a svedčilo o mnohých neidentifikovaných 

výčitkách. Ale ktorých?  Bekimove trefné a účinné odpovede, pripravené 

ešte dnes ráno teraz zbytočne ležia v pamäti ako nepoužiteľná munícia.  

Vstal, podišiel k nej a tu si všimol jej vrásky. Doposiaľ mu akosi unikali. 

Dlho veril svojej pravde, že „žiadna vráska na tvári ženy nemôže byť 

spaľujúcejšia ani márnivejšia ako vráska na srdci hrdého muža...“ Teraz sa 

mu zazdalo, že na jeho múdrosti niečo škrípe. Janicina rozhodnosť mu 

odčerpala zásoby istoty. Vzal jej dlaň do svojich rúk a pobozkal ju na hánky. 

Po očku sledoval ľavú ruku bojovne opretú o bok a hneď nato rezignoval:  

– Zajtra zrejme pôjdeme, – povedal mužne, aby jeho váhavý výrok 

vyznel ako najvnútornejšie presvedčenie.  

– Myslím si, že je načase, – povedala Janica s nečakaným pokojom.  

Jej náhly pokoj v hlase pôsobil ako súhlas na nanebovzatie. „Lenže 

žiadneho anjela široko-ďaleko nebolo,“ komentoval Bekim neskôr 

nepríjemnú situáciu, „takže tým anjelom som napokon ostal ja sám. Niekedy 

sa stáva, že anjelské služby musí poskytnúť aj diabol a tým do neskorších 

spomienok vnáša dokonalý chaos“.  

Predvčerom sa u Bekima zastavil Niko z divadelného baru. Prišiel sám, 

bez ženy, isto ju nechcel znepokojovať po operácii žlčníka, ktorú jej 

„privodil svojím neuváženým správaním a mudrovaním, aby takto napokon 

prišiel o miesto profesora. Vždy ho totiž ťahalo do krčmy, až kým sa nestal 

úplným abstinentom. Napriek tomu napokon skončil v nej“. Obvinenie 

primklo oboch mužov k sebe viac ako inokedy. Vlastne Niko už bol 

rozhodnutý odísť, k Bekimovi si prišiel len potvrdiť, že odchod je asi 

najlepším riešením, keď po demonštratívnom obsadení mesta je neustále 

počuť vzdialenú streľbu.  

– Toto je najvhodnejší trest za moje klamstvo, – zamyslel sa Niko 

a zavrel Bekimov Veľký atlas. – Aký je len veľký tento svet. A ja som celý 
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život klamal nevinné deti o takomto malom fliačiku zeme. Čo by som tak 

robil vo väčšej krajine? Dozaista samé hrozné veci. Ty si herec, ty vieš, že 

svoju rolu musíš zahodiť hneď za scénou, aby si ostal sám sebou, inak sa 

zblázniš. Učiteľ dejepisu to má naopak, ten sa pomätie vtedy, keď sa nedrží 

pravdivosti svojej roly celý deň aj celú noc. Keď zahodí pravdu, alebo 

vymení za niečo lákavé. Práve to sa stalo mne. Tridsať rokov som učil 

predpísané pravdy a tie skutočné som predpisovo zamlčiaval. Načo to len 

bolo, tak či tak nadišiel deň a musel som to prelomiť. Už nemám strach z 

ničoho. Bojím sa len pozostatkov môjho klamstva v toľkých deťoch. Čo 

s tým? Ostáva mi len dúfať, že moje vysvetľovanie, výklady, prednášky 

odhalia a zavrhnú, vymažú z vysvedčení moje jednotky aj vyznamenania. 

Dúfam, že moje vysvedčenia rovno spália. Komu treba dôkazy mojej 

naničhodnej práce? Komu treba svedectvo zbytočného života? Modlím sa, 

aby na mňa zabudli, aby si našli vlastnú cestu. Keď sa raz do Presenu 

vrátim, navždy už ostanem len barmanom v divadle. Bezpochyby je lepšie 

nalievať čisté víno, než bľabotať čisté lži pred katedrou. Teraz už môžem 

byť verejným šašom. Doposiaľ som bol utajeným, všetkých naokolo som 

klamal vrátane seba, pritom po celé roky mi niečo zvonilo pri ľavom uchu. 

Bolo to vážne varovanie. Pýtal som si lieky na ušné zvonenie, ako keby 

existovali nejaké lieky na skazený charakter. Až sa napokon ukázalo, že to 

mi vyzváňal šašovský brmbolec so zvončekom, – povedal Niko. 

V nedeľu ráno naštartoval svoju nezničiteľnú ladu a odišiel aj so ženou 

smerom na Kukes.  

2.  

 

V utorok, dvadsiateho novembra, v deň, keď Janica našla pohľadnicu 

z Calliari, bolo aj z Bekimovej pracovne vidno, že na dvore advokáta 

Kalmendeho sa niečo deje. Z dvora stúpal biely dym a dalo sa predpokladať, 
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že jeho zmena na čierny je v rukách srbskej domobrany, ako to bolo aj 

v ostatných kútoch mesta. Na juhu čierny dym zmiešaný s plameňmi pohltil 

počas troch dní niekoľko domov a signalizoval „tvrdohlavým teroristom 

a ich priaznivcom“ vrátané ľudí ako Bekim, že s „čistením mesta od 

všetkých živlov“ to myslia vážne.  

Spoza rohu Titovej ulice poklusom vybehol Cigán z rannej obchôdzky. 

Zabočil ku Kalmendeho domu, zadychčaný prešiel cez dvor a zadupal 

kanadami v predsieni. Dvakrát klopol na dvere, ale nečakal na povel, vtrhol 

rovno do izby. Za stolom namiesto veliteľa Goliho zbadal poondiateho 

Strapatého. Nečakaná zmena ho zmiatla. Čo sa deje? Kde je Goli? Už je 

deväť a benefíciá mali byť dávno rozdané.  

Strapatý sa rozvaľoval za stolom a vzrušenému hosťovi v špinavých 

maskáčoch venoval iba lenivý čierny pohľad a ďalej nerušene prežúval 

kúsok klobásy. Znudene ďobkal špičkou dýky do mahagónového stola, 

občas ňou zavrtel a sledoval, ako dookola prskajú šupinky tvrdého laku. Na 

ligotavom stole už vytvoril tridsaťtri dierok, presne toľko, koľko mal rokov. 

Potom zas ostrím noža zacinkal o kovový záver samopalu zloženého medzi 

klobásami, kyslými uhorkami a prázdnymi fľašami od whisky. Cigán sa pri 

pohľade na stôl zasekol a miesto siahodlhých hlásení o čistení mesta vycedil 

zo seba len stručnú správu. Hrkotal krátko a rýchlo, preto správu ilustroval 

a dopĺňal veľavravnými gestami. Strapatý oň ledva zavadil pohľadom, 

nekonečne dlho prežúval a odrazu sekol dýkou do klobásy ako do 

nepriateľa. Zasmial sa a čakal. Bolo vidno, že zvesti z ranného mesta ho ani 

trochu neprekvapili.  

– Hovoríš, že neodišli...– zopakoval Cigánovu správu. 

– Najmenej z dvadsiatich domov, generál... – 

– Major,– dával na správnu mieru svoju hodnosť Strapatý.  
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– Major...– opravil sa čiernovlasý Bulhar, ktorému od začiatku jeho 

služby v útvare domobrany hovorili Cigán. – A ktovie, koľkí sa poskrývali, 

– dychtil ďalej.  

˗ Zajtra majú posledný deň, tak ako som vyhlásil. Dvanásť nula nula, ˗ 

vzdychol Strapatý. – Kvetko to vyhlási z auta. Pokuta za neposlúchnutie 

výzvy je desaťtisíc mariek na osobu.  

Ani Strapatý nie je celkom v poriadku. Prednedávnom prišiel do mesta 

ako suspendovaný policajt. Volali ho Plešatý, jednak preto, že má len čosi 

po tridsiatke a hlavu už ako koleno, a tak trocha aj zo zlomyseľnosti pre jeho 

mizernú fantáziu, o jeho policajných nápadoch ani nehovoriac. Teraz, 

v domobrane sa zmenil. Nosí zlatožltú strapatú parochňu a čierne okuliare, 

tie nezloží ani večer. Jeho nová prezývka, Strapatý, je opäť namieste, lebo už 

na pohľad je vidno, že čosi strapaté je aj v jeho duši. Len jeho tvár si nie 

a nie zvyknúť a podchvíľou mu mykne lícny sval, akoby protestoval proti 

náhlej zmene svojho nositeľa. V závere sa mu splnil sen – je veliteľom 

zozbieranej jednotky, ktorú mu zveril Goli, spojka medzi hlavným velením. 

Bola to výsostne dôležitá funkcia a varovania vlastnej tváre, že deje sa s ním 

niečo neprirodzené, nebral do úvahy.  

„Bola to pravda,“ potvrdil neskôr aj Besa. „Skutočným veliteľom bol 

Goliáš, prezývaný Goli, on dal príkaz zástupcovi Strapatému na to, aby 

všetci Albánci opustili mesto.“ Nuž tak. V skutočnosti aj Goli iba pretlmočil 

rozkaz riadiaceho dôstojníka. Že aké mal ten expert meno? To sa nevie. V 

domobrane nie sú mená, len prezývky, napríklad nad Goliášom, po našom 

Golim, bol generál Taras. Jasné, že také meno neexistuje, navyše, nikdy ho 

nevideli, iba plnili rozkazy. Tak ako na vojne. Kto im udeľoval vojenské 

funkcie? Naozaj čudné otázky, domobrana nie je dedinský futbalový klub. 

Kto sa pýta na dokumenty o funkciách pri epochálnych dejstvách v šírej 

krajine? Pri tvorbe národných poriadkov v osadách, v dedinách, všade? 

Smiešne. Už len pohľad na odistený škorpík zatlačí každú idiotskú otázku 
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nazad do hrdla, alebo až do konečníka. Ani Goli, ani Strapatý sa svojich 

vojakov nepýtali na ich mená, ani odkiaľ dokvitli a ako sa aj neskôr ukázalo, 

„niet väčšieho šťastia, ako nič o nich nevedieť“. Určite to platí v prípade 

mien vlastných spolubojovníkov. „Čím menej o nich viete, tým lepšie sa 

jednotka riadi,“ priznal Strapatý medzi svojimi v očistenom Presene, v čase 

ešte pred útokom amerických rakiet.  

– Rozlož na dvore oheň, – prikázal Cigánovi.  

Aj dnes budú úradovať vonku, pretože musia sledovať pohyb na ulici a 

novembrovú pľačkanicu bude dobré rozveseliť pukotajúcimi plameňmi. 

Cigán s Lotrom naznášali stoličky z obývačky a s hlasným praskaním ich 

lámali na kusy. Cigán mal naponáhlo, stoličky len tak pukali pod rukami a 

tešil sa na akciu v meste. Územčistý, večne prihrbený Lotor pracoval 

zamyslene, každú vylomenú nohu si prezeral zblízka, ale ešte prv sa 

poobzeral naokolo, či ho niekto nesleduje. S úžasom krútil hlavou nad 

každým ulomeným kusom ako nad svojím umeleckým dielom a až potom ho 

s pietnou ľútosťou hodil na hŕbu. Keď dokončili prácu, čupol si ku hromade 

a sledoval svoj výtvor. Škoda spáliť, krútil hlavou, také krásne nohy, tak 

citlivo nalámané a uložené, na ďalšiu zimu akoby si našiel... v Banáte, kde 

dodnes kúria kukuricou, by mu drevo vystačilo na celý týždeň, a tu to 

vzbĺkne a zhorí za jedno dopoludnie.  

Vyrušil ho Cigánov hlas, volal ho do obývačky. Od rána sa tam motali 

traja známi čaptoši, vyberali šaty zo skríň, podrobne prezreli každú košeľu, 

tričko, spodky. Bezzubého prihrbeného dlháňa, Medunu, zaujímali najmä 

dámske nohavičky a podprsenky. Každé nohavičky, čo vybral z kôpky 

v skrini, si najprv priložil k tvári, ovoňal, potom rozprestrel proti svetlu 

a nakoniec si ich priložil na ohanbie. Pokrútil bokmi, zapískal na kamarátov 

a hneď nato sa prihrbil ešte viac a dlaňou sa chytil za vtáka ako Michael 

Jackson. Dvaja spolubojovníci sa uchechtli a ďalej sa venovali svojej práci. 

Meduna zakvílil od vzrušenia, ale nik si ho nevšímal, tak či tak ho majú za 
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blázna. Chvíľu poskakoval s podprsenkou na tele, napodobňoval zmätené 

ženy v bielizni, ktoré sa v Gračane museli povyzliekať, aby ich potom 

sapíkom poštuchal k týmto dvom holofojtošom. Pozrime sa, ňúrači nič, 

Medunu si nevnímajú, bez slova sa ňúrajú v šatách ako na pretekoch. 

Pozabudli, že vlasť to nie je len boj, vlasť, to je aj zábava. Ako v horách 

v poondiatom Gračane. Teraz tu mrzuto hádžu bielizeň na prestretú posteľnú 

plachtu na podlahe a nálada nikde. Lotor nad nimi mávol rukou, o handry 

nemá ani najmenší záujem.  

Územčistého Cigána zaujímajú drobnosti, najmä ak sú zo zlata alebo 

striebra. A ak unikli pozornosti srbských miškárov, chamtivých 

domobrancov zo Starej Planiny, alebo Strapatého či Goliho, potom je to 

dobre. Teraz spolu s Lotrom vyteperili z obývačky lesklú skriňu, Lotor 

nevydržal od nadšenia a bagančou rozkopol jednu stenu vo dvoje. Hodili ju 

na blatistú zem a vzrušený Lotor hladil zlomenú dosku holou dlaňou 

a nadšene si ticho šepkal popod nos. Zoberme si, že také krásne veci, 

vystavené kdesi vo veľkých mestách za sklenenými stenami, sú človeku 

nedostupné, nedosiahnuteľné. Keď mal v Mníchove svoju žobrajúcu skupinu 

lazárov z Aradu a krásne s nimi zarábal, ešte aj vtedy mohol o takomto 

nábytku iba snívať. A zrazu ho tu má, prežíva hladké a ligotavé kusy vo 

vlastných rukách, aby vzápätí „stúpal som po nich vlastnými bagančami a  

trieštil ich na triesky“, ako s neskrývaným nadšením rozprával neskôr 

kamarátom v Banáte. Zdalo sa mu, že je to neuveriteľné víťazstvo nad 

všetkými sklenenými stenami sveta, nad výsmechom, s akým sa na nás 

škeria oné nedostupné veci, pichajú do nás, kričia, smejú sa nám 

a pripomínajú, že „nikdy na ne nebudeme mať dostatok peňazí, pretože 

nedostatočne klameme a kradneme... až kým napokon nepríde náš čas.“ 

A ten je tu.  
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Aj Bekim to oveľa neskôr potvrdil v divadelnej kaviarni, keď povedal: 

„Bol to ich čas. Boli to oni, tí veční raubíri, ktorí nikdy nevyhynú a budú tu 

stále.“  

O chvíľu už k sivej oblohe stúpali kúdoly bieleho dymu. Lotra premkol 

príval šťastia a do vzduchu vypálil dávku zo samopalu. Konečne dorazil 

Goli, vysoký a mocný spojovací dôstojník medzi jednotkou Strapatého 

a veliteľstvom, čiže všemocným generálom Tarasom. V aute s ním sedel 

muž v tmavomodrom kabáte, už na pohľad čudák alebo špión. Len tie jeho 

dlhé čierne vlasy – doširoka mu obtekali tvár s ostrými črtami, isto je to 

nejaký Bosniak alebo niečo podobné, tmavého pôvodu. Vraj sa volal Besa, 

čo bolo samo osebe veľmi podozrivé a podozrivo sa aj správal. Goli ho 

doviezol z Belehradu, celou cestou ho poloočkom sledoval a nesnažil sa 

s ním viesť rozhovor, skôr počúval dobrodruha, ktorý sa chce priživiť na ich 

národnej a vlasteneckej misii. Z podlízavých rečí usúdil, že asi je to len 

obyčajný zlodej s kravatou, čiže je neškodný. Posadil mu ho do auta 

Zdravko od Arkana. Na Goliho otázku, či je cesta do Presenu bezpečná, 

Zdravko kývol spoza Besovho chrbta hlavou a súhlasne privrel oči. Potom 

mlčky ukázal prstom smer cesty, cudzí chlap je podľa neho čistý a tak sa 

teda šlo.  

 Vojenský džíp zaparkoval na dvore, hodil kožený remienok škorpióna 

na krk, kývol chlapom v maskáčoch a ukázal na svoju pevne šitú tašku. Goli 

aj Besa prišli k dverám domu, bolo vidno, že Goli si muža považuje, 

ukazoval mu rukou cestu a než vošli dovnútra, kanadou kopol do dverí 

a pokynul hosťovi. Potom tašku s peniazmi, s prepotrebnými ampulkami a 

jednorazovými striekačkami hodil širokým oblúkom Strapatému do rúk.  

Sadli si do kožených kresiel advokáta Kalmendeho. Koľkokrát tu sedel 

Besa, keď chodil požičiavať peniaze na „premiéru svetového diela 

kamarátov z Prištiny, Skopje či Belehradu“. Nebol by veru predvídal, že raz 

tu zasadne za takýchto dramatických okolností. 
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– Keď nájdem svoje zmenky, päťtisíc je tvojich, – zopakoval Besa svoju 

ponuku veliteľovi Golimu.  

Goli ľahostajne kývol rukou. O papiere nemal veľký záujem a cennosti 

prísne triedili jeho vojaci.  

– Nácvik vlastenectva! – zreval Goli ponad pravé plece na svoje vojsko 

vo vedľajšej miestnosti.  

Muži sa zbehli do haly. Goli si sadol do kresla a zvolal: 

– Podujevo! 

Gardisti spustili moderný couch training. Oduševnený, vlastenecký a pre 

nezainteresovaného pozorovateľa celkom milý a povzbudivý.  

 

 

3. 

 

Prečo vlastne prišiel Bekim aj so ženou do Presenu v takom nepokojnom 

čase? Bola to otázka skôr pre neho než pre Janicu, pretože je isté, že ona ho 

bude nasledovať všade. Bekim sa v Belehrade príliš nerozhodoval, prosto 

vyhlásil, že ako každý rok aj teraz idú na svoj vidiecky byt. Vysvetlenie je 

prosté; odchod z veľkomestského ruchu bol každoročnou tradíciou, takže  

jeseň a zimu trávili v kosovskom Presene, s prestávkami v Ríme u svojho 

staršieho syna Mirana.  

 Ešte minulý týždeň v Belehrade vysielali v štátnej televízii o jednotkách 

domobrany v Kosove a nadšene komentovali ich zápas s tamojšími 

teroristami. Bekim posmutnel, lebo sa naplnili jeho slová študentom, že 

„žiadne nadšenie pre zločin neprichádza len tak, najprv mu predchádza 

vlastenecká masáž lžami“. Netušil, ako trafil stred. Stačilo si preložiť 

televízny jazyk do toho svojho a vyšlo mu, že opäť na istý čas prepukla 

skrývaná a drobnými kvapkami živená balkánska nevraživosť. Nemilé bolo, 
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že nadšení novinári, ktorí zbrane videli leda ak vo filme, už nimi 

šibrinkujú spoza stola a nadšene riešia  strategické úlohy. Bekim ešte pred 

odchodom do Presenu zachytil osihotený hlas svojho večného kritika, 

nežičlivca Mladena Stankoviča. Písal o rozbíjajúcej sa juhoslovanskej 

kultúrnej identite. „Konečne niečo múdre,“ šomral Bekim a v tom okamihu 

už by mu dokonca čo-to aj odpustil. Mladena vzápätí kameňovali 

vlasteneckí novinári, búšili do odrodilca zo všetkých strán. V Novom dni ho 

nazvali zradcom národa a z jeho kultúrnej identity neostal ani prach.  

„Nepochopiteľné šialenstvo,“ poznamenal Bekim.  Nový  biely VW džíp 

pre istotu nechal v garáži a  s Janicou nasadol do nenápadnej starej zastavy. 

Večer boli v Presene. „Prejde pár týždňov a bláznovstvo utíchne. Jedno už 

hádam stačilo,“ povedal a buchol dvermi na aute, aby dal bodku za málo 

presvedčivým proroctvom.  

V Presene sotva strčil kľúč do brány, hneď sa objavila suseda Borka. 

Znepokojená, s rukou na ústach šepkala, že po horách chodia srbskí vojaci 

a „veľa ľudí aj postrieľali, možno aj tisíc“. Jej syn sa vydal do Prištiny a tretí 

deň ho niet. Čo teraz? Zalomila rukami: 

– Prečo ste neostali niekde v Taliansku, toto nie je krajina pre normálny 

život...  

– Večer prídem, – kývla jej Janica a vykladala z auta svoje biele kufríky.  

Zložili sa v studenom dome a zvedavá Janica vybehla na výzvedy 

k vystrašenej Borke. Bekim zatiaľ spálil staré noviny s usmievavým 

Miloševičom, vyhrial komín a potom zakúril v kozube. Z rádia sa do izby 

vovalili hrdinské piesne s ohlušujúcim rytmom. Také zvyknú jačať 

v lunaparkoch, pri ľudových veseliciach na dedinách, alebo v starých 

vojnových filmoch. Teraz, v chlade a jemnom dyme po smrekových 

trieskach, zneli staromilsky čudne. Aj dom, aj ulica Pod Havranom boli 

nezvyčajne tiché, všetko bolo ako vymreté a odhodlané tóny zrazu nemali 

svojho adresáta, zdalo sa, že sa prihovárajú akurát tak k mŕtvym.  
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Janica sa zdržala akosi dlho. Bekim zatiaľ skúsil vytáčať Rím. Telefón 

fungoval a krátko pohovoril so znepokojeným synom. Povedal mu, že 

„Belehrad dnes vdychuje ľudskú nádej a vydychuje smrť“ a že jeho mesto je 

vraj „ako spuchnutá alkoholička a nedá sa nič robiť, len počkať, kým 

nevytriezvie“.  

– Koľko treba čakať? – pýtal sa syn. 

– Spýtam sa Mojžiša, – povedal Bekim a keď počul, ako syn 

povzdychol, dodal: – Asi tak dvadsať rokov, a možno aj tridsať. 

Syn na druhom konci drôtu strácal trpezlivosť.  

– A Kosovo? Čo tam ešte robíte na tom zamínovanom poli?  

„Hovoril z neho strach,“ referoval neskôr Bekim. „Povedal som mu, že 

som prišiel z Belehradu práve preto, aby som ukázal, že sa nedá 

donekonečna utekať, že žiť sa tu dá, len sa to musíme naučiť. Raz sa tá 

šialená reťaz musí preseknúť.“  

Boli to posledné zvyšky jeho optimizmu. O najväčší diel prišiel 

dávnejšie, pred rokmi, keď sa postupne zbierali rana k rane v blahej 

nevedomosti o blížiacom sa výbuchu po každom zločine. Áno, bolo to po 

streľbe policajtov do detí na školskom dvore v Žure. „Bola to strašná 

bezmocnosť. Zomreli tri deti – a čo na to náš svet, čo na to veľkí umelci? Čo 

urobila slávna spisovateľka Desanka Maximovič, priateľka juhoslovanských 

detí?“ pýtal sa Bekim zakaždým, keď vysvetľoval dôvod svojho 

rozhorčenia. „Čo v tom čase pre ne napísala slávna Desanka? Nenapísala 

nič. Zrazu ju deti nezaujímali. Nežili. Tak, tak je to správne – tri z nich už 

nežili. A veľká poetka sklapla. Zrazila opätky a zasalutovala režimu. V 

záujme svojej kariéry, v záujme svojho pokoja, v záujme svojich 

chlebodarcov. Tak ako to pred ňou urobili mnohí iní umelci. Aj veľký 

Maxim Gorkij zrazil opätky a salutoval svojim chlebodarcom. Dodnes to 

robia limitovaní bojovníci za ľudskosť, limitovaní pozornosťou vládcov. 

Pochopil som, že všetci žijeme u Andriča, na jeho Prekliatom dvore...“  
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Svojim študentom rozprával o vražednom hlupáctve vyhlásenom za 

národnú hrdosť. Prízvukoval, že národné vymedzovanie sa je zlatou 

klietkou. „Staň sa hviezdou a prestanú ťa sužovať starosti maloduchých 

vlastencov, pretože budeš slúžiť všetkým národom bez rozdielu,“ hovorieval 

spoza katedry. Keď študenti zahnali šok z jeho rúhania a nabrali dych, celé 

hodiny sa s ním dohadovali a sypali mu na hlavu desiatky, stovky príkladov 

správania tých druhých, „tých horších“. Bekim ich pobádal do polemiky, 

mädlil si ruky a priznal, „áno, ide o zložitý spor“. Vzápätí im dal spoločnú 

úlohu na premýšľanie. Tejto jari im vymyslel sekvenciu podávania ruky 

nepriateľovi.  

Nenápadný úkon nacvičovali niekoľko dní. Každý študent dostal svoj 

životopis zla a potom im Bekim sprostredkoval takzvané váhavé stretnutie. 

Študenti museli zdôvodňovať každý svoj pohyb, gesto, postoj, nádych, 

výdych, pohľad, niekedy museli na podporu svojho gesta zacitovať z románu 

alebo z textu hocakej hry. „Podať ruku má tisíce podôb, premýšľajte 

o každom dotyku, myslite naň, skúmajte ho, skúmajte aj seba,“ hovoril. 

Pýtali sa ho, prečo im zadal takú čudnú úlohu, ale Bekim sa usmial a 

neodpovedal. Až po mnohých rokoch ho oslovil Marko, už ako známy 

televízny režisér, a vrátil sa otázkou aj k dávnej etude.  

– Bol to zaujímavý nápad. Ešte aj teraz na to myslím a neustále si 

kladiem otázky, – zveril sa Bekimovi. – Pripraviť sa na podanie ruky 

s človekom, s ktorým nesúhlasím a už vopred, premýšľať o tom zlomkovom 

okamihu znamená nejakú stopu. Tá sa už nedá len tak vykoreniť. Smerovník 

už v človeku zostane. Alebo aj mlčanie, čo napokon v sebe skrýva stovky 

dôležitých slov.  

Bekim bol spokojný. Hlavne, že nemusel na nič odpovedať, nič 

dovysvetľovať. O to mu vlastne celý čas išlo.  

 



93 

 

Janica sa večer zdržala. Suseda  Borka mala pre ňu veľa drobných 

znepokojujúcich správ, ktoré odmietnuť či nepočúvať by bolo 

netaktné. Bekim sa pri čakaní na ženu pristihol, že prachovku, ktorú 

pôvodne chcel iba premiestniť z okenného parapetu, zrazu podvedome 

poskladal a utrel ňou žulový rám krbu, potom prešiel všetky parapety na 

oknách aj čelo knižnice. Napokon ostal stáť s handrou v ruke a nechápal, čo 

ho k tomu bizarnému úkonu viedlo. Díval sa na handru v ruke a hľadal 

odpoveď. Usúdil, že pravdepodobne ho oslovila najdôležitejšia vlastnosť 

obyčajnej handry a on konal na jej popud bez toho, aby sa zamyslel, aký 

nezmyselný čin pácha. Alebo – pripustil, že za istých okolností sa dokážu 

veci pripomínať svojimi vlastnosťami a ovládnu človeka do tej miery, že ich 

bez premýšľania použije bez hlbšieho uvažovania nad tým, čo robí. Veci 

okolo nás si totiž žijú svojíim životom a keď dlho nevyužité vlastnosti vecí 

objavia našu chvíľu nepozornosti, zrazu nás donútia konať a my konáme. 

Potom sa čudujeme: neboli to nejaké zvyšky milých životov? Kdeže, aké 

minulé životy. Bekim sa nie prvýkrát  stal svedkom toho, ako ožívajú 

obyčajné veci, vnucujú sa človeku do rúk a samy od seba mu ich vedú, aby 

naplnili svoj zmysel. Hodil prachovku na komodu. „Mal som šťastie, mne sa 

pritrafila obyčajná utierka na prach, ale mohol som dopadnúť oveľa horšie,“ 

pripomenul po čase, keď s priateľmi hľadali príčiny oných roztrasených 

nešťastných dní. 

Ešte v tú noc nastal pravý balkánsky cirkus a Borkine obavy, ktoré večer 

Bekim nazval taľafatkami, sa naplnili. Prebudil sa na streľbu a ryčanie áut. 

Vyskočil z postele, sledoval spoza okna, ako vtieravo blikotala nočná obloha 

krvavočervenými zábleskami. Po ulici hučali autá a streľba z centra doľahla 

až sem k jeho domu. Janica tvrdo spala. Ako len dokáže uprostred tejto 

skazy? Keď mu pred rokmi vykrikovala „pannu Máriu“, vtedy naozaj 

spávala zle. Dokonca rozbila jej sošku. Tu je treba doplniť, že soška, čo 

hodila do Bekima, sa rozbila až po tom, ako narazila do obrazu malebného 
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Presenu a až tak padla na dlažbu. Celé  dva týždne s ním neprehovorila 

a Bekimovi bolo najviac ľúto, že vtedy sa naozaj trápila. Keď sa v tom čase 

prebudil uprostred noci, cítil, že Janica bdie. To rozozná každý podľa dychu 

a stalo sa, že niekedy počul aj jej tichý vzlyk. Alebo sa mu to len zdalo? 

Ktovie, možno, že to bol len ľahký polosen a možno, že ho takto trestali iba 

vlastné a trocha vlažné výčitky svedomia. 

Teraz Janica napodiv odfukovala, akoby sa jej nočné vyvádzanie 

netýkalo. Bekim zaľahol nazad. Janica v spánku pomrvila stehnami a keď si 

ich zaplietla medzi jeho šľachovité chudé nohy, ovinula rukou jeho chlpatú 

hruď, upokojila sa a spala ďalej.  

Bekim už nezaspal. Cítil ženu pri sebe, vnímal jej spoľahlivé teplo ako 

symbol oddanosti a úplne prebudený sa čudoval, že bezočiví pozberanci, ako 

ich označil večer po Borkiných zlých správach, sa odvážili aj do mesta. 

Neprišiel už na nič múdre a do rána nezaspal. Pozoroval záblesky medzi 

konármi sliviek, aj spiacu ženu s nedbanlivo prehodenými vlasmi cez jej 

nestarnúcu tvár. Pred kamerou by bol takýto neštylizovaný spánok 

neprijateľný a štáb by mal čo robiť, aby zo spiacej ženy urobil spiacu 

postavu filmovo prijateľným spôsobom. Premýšľal, či sa jej niečo sníva a čo 

to asi je. Čo sa sníva žene krátko po päťdesiatke, ktorá je telom aj duchom 

štyridsiatničkou a aj v najhorších chvíľach života, keď svojho muža sama 

„úplne oprávnene“ odsúdila na potupnú smrť a zároveň mu stála po boku, 

aby „zomrela spolu s ním“? Bekimove sny boli z iného súdka. Bývali plné 

mladých a zakaždým nahých štíhlych žien. Snom nerozkážeš. Nikdy sa 

nestretol s mravoukou, ako sa treba správať voči svojim snom. Kresťanská 

vierouka sa mu páčila, pretože komentovala život človeka do najmenšieho 

detailu od narodenia po smrť. Len na nočné sny a na postoj človeka k týmto 

snom, ak nie sú celkom v poriadku, doposiaľ nenaďabil. Ktovie, či 

nevhodný sen považujú kresťania za hriech, alebo za dôvod na premýšľanie. 

Bekim so svojimi snami nikdy neviedol zápas, bol k nim blahosklonný 
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a naozaj, ženy nielenže boli nahé, ony sa mu naviac vzrušene vynukovali, 

lebo, ako zvykol hovoriť, „nič nie je krajšie, ako keď splníte nádeje ženy, 

ktorá sa vám úplne a spontánne oddá“. Nie je to tak dávno, čo v jeden večer 

podstúpil takúto skúšku v belehradskom dome rovno na schodišti. Pomáhal 

dôstojnej susede Milici s taškou, keď z ničoho nič vypadol elektrický prúd 

a výťah ostal na kdesi na hornom poschodí. Kráčal za ňou po schodoch, tušil 

v tme jej labutiu šiju a cítil jej ženskú vôňu. V tme na podeste sa Milica 

náhle otočila a Bekim do nej jemne narazil. Chcel povedať niečo na 

ospravedlnenie, ale zacítil Milicinu tvár tesne pri svojej. Vzala mu tašku 

z ruky a položila ju nabok. Nečakane ho objala a požiadala ho, aby si ju 

k sebe pritisol. „Silnejšie, Bekim, nech som tvojím odtlačkom,“ šepkala. 

Prekvapený Bekim na sebe cítil aj ženu, aj jej vôňu, aj žiadostivosť. „Človek 

ako ty sa musí podeliť so svojou vernosťou... je to dôstojné a čisté... je to 

tvoja povinnosť voči ženskej túžbe...“ šepkala s prerývaným dychom. 

Bolo to jeho príjemné tajomstvo a nijakovsky sa tým netrápil. Ani za 

neovládateľnú cudziu túžbu, ani za sny predsa nemohol niesť zodpovednosť. 

Aj keby chodil na spoveď, ako niektorí pravoslávni aj katolíci dodnes 

chodia, nikdy by sa k tichej radosti z bizarných snov nepriznal a ich 

zosielanie na jeho viečka by ponechal vyššej moci. Takisto by nikomu 

neprezradil, že sú na svete ženy, ktoré sú tak nádherne poľudštené svojou 

neskrotnou túžbou, že prispieť im čriepkom svojej vernosti je priam jeho 

povinnosťou. 

Zato Janici sa isto sníva o deťoch, pretože aj syn aj dcéra študovali 

v Taliansku a syn už získal miesto architekta, kým dcéra sa ešte trápi 

s morskou biológiou a sníva o návrate do Splitu. Nech si majú svoje 

rozhodnutia, Bekim to rešpektuje a nekomentuje, len Janica má pocit, že 

každý večer by im mala niečo na diaľku povedať. Čo asi tak robia? Bekim sa 

pozrel na ženu v tieňoch mihotajúceho sa svetla. Pekná, zraniteľná, 
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bezmocná. Ľahučko ju pohladil po tvári a čakal, či jej vstúpi do nejakého 

sna. Janica sa nebadane pousmiala. 

Ráno prechádzalo po meste zelené auto a z tlampača sa valil plechový 

hlas, že všetci banditi, mafiáni, nepriatelia štátu, cudzinci bez trvalého 

pobytu a Albánci sa majú okamžite vysťahovať z mesta. Kto tak neurobí do 

večera, hrozí mu vysoká pokuta a deportácia.  
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Po-du-je-vo, Po-du-je-vo, vyvreskujú gardisti v hale advokáta 

Kalmendeho a vytlieskavajú švédsky hokejový rytmus, ťapiťap, ťapiťap, 

ťapiťapi-ťap-ťap. Hulákajú, smejú sa, naberajú sily a odvahu. Moderuje ju 

Strapatý a aby ranná príprava nezovšednela, občas zamení názov obce alebo 

mestečka. 

– Každé ráno si pripomíname zničený chrám v našej vlasti. Na to sa 

nikdy nesmie zabudnúť. Nezabudnúť na nepriateľov! 

 Posledný potlesk spolu so skupinou gardistov absolvoval aj Besa. V 

dlhom tmavomodrom kabáte pôsobil záhadne ako agent tajnej služby alebo 

nevyspytateľný umelec. Uznal gardistom zmysel pre rytmus aj vernosť 

vlasti, prikývol im, príjemným gestom pochválil jednotku a žmurkol na 

Goliho. 

 Budenie vlasti povinne opakujú každé ráno a Strapatý sa v tom vyžíva. 

Z diaľky to vyzerá, akoby dirigoval spevácky zbor a presné reakcie jeho 

mužov ho ako dirigenta napĺňajú pocitom šťastia. Akurát bulharský 

privandrovalec Cigán a takisto územčistý Lotor z Banátu sa povinným 

ranným cvikom nenadchýnajú. Nepotrebujú sa nabudiť na ťažký deň, kašlú 

na akýsi zničený kostol. Kašlú na chrámy, mešity a všetky sprostosti 
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a okrem toho Lotor kašle aj na Cigána. Cigán nemá dobrý pohľad, škúli spod 

čierneho obočia horšie ako Goli, keď sa naštve. Veľa sa vypytuje a tvári sa 

ako kamarát. Všetko, čo Lotor spomenie a týka sa Banátu, Cigán 

s prefíkaným nadšením potvrdí, všade bol a o všetkom vie. Len čo sa zjavil 

koncom leta, hneď ukázal na Lotrov chýbajúci malíček a opýtal sa ho: 

„Koľko si na tom zarobil?“ Áno, bezočivec, to sa mohol rovno spýtať, kde 

máš tie prachy... Lotor mu jemnú bezočivosť vrátil a opýtal ho na jeho 

plány. Cigánov úlisný ksicht sa roztiahol do opovážlivého úsmevu. „Uvidíš, 

holúbok,“ povedal a Lotra zamrazilo. Uvidíš, holúbok, mu povedal veľký šéf 

v Bukurešti, keď odhalil, že Lotor si pozháňal vlastnú skupinu žobrákov. 

Stálo ho to malíček, alebo ako sa zaškeril šéf – „bude to zatiaľ maličkosť“.  

Lotor ako cudzinec sa medzi chlapcami z Nišu, Nového sadu a iných 

končín musel preukázať ako verný vlastenec, čiže svoju službu odvádzal 

s dvojnásobným úsilím. Pozrel sa na škľabiaceho sa Cigána a zvýšil 

opatrnosť. Čo ak ho cielene vyslali za ním, aby z neho vymámili podrobnosti 

o jeho žobrákoch? Premýšľal, ako vyskúšať kreténa, sledoval ho, pozoroval 

každý jeho krok a dával si pritom pozor, aby neschytal zbytočnú ranu do 

chrbta. Potom prišla akcia v Gračane a zrazu sa ich úlohy vymenili, pretože 

Lotor zabodoval, kým Cigán spolu s Jovanom, silákom ako hrom, grcali do 

krovia. Takže Gračan prišiel ako na zavolanie.  

Besa si vyzliekol dlhý kabát a ostal v čiernom obleku. Kývol na Lotra 

nech mu pomôže. Prikrčený, nedôverčivý a roztržitý chlapík sa mu zapáčil 

na prvý pohľad, hneď ako si všimol, že mu na ľavej ruke chýba polovica 

malíčka. Bolo to dobré znamenie. Nech je odkiaľkoľvek, už je poučený, že 

na cudzie sa nesiaha a dlhy sa splácajú. 

Aj Lotor sa potešil, ak idú niečo hľadať, isto to nebude taľafatka. Ešte 

ráno mal pokazenú náladu, ani nevie z čoho, a vďaka mužovi v čiernom je 

mu hneď lepšie. Vyskočil do auta pre hasák, z predsiene doniesol 

veľkú sekeru a pustil sa do otvárania domáceho trezoru podľa Besových 



98 

 

pokynov. Lotor trocha kríval na jednu nohu po slabšej detskej obrne, ale keď 

si dal pozor tak ako teraz, nik to nezbadal. Niektorí dokonca neskoršie 

tvrdili, že je to nezmysel, že Lotor nikdy nekríval. Lenže on sám je 

presvedčený, že kríva. Ak cíti že kríva, ak sa mu sníva, že kríva, to znamená, 

že teda kríva. Aj po rokoch sa na súde bránil, že nemohol tak rýchlo 

dobehnúť na onú lúku, kde sa strieľalo bez rozmyslu, predsa má jednu nohu 

tenšiu, poškodenú obrnou, nedokáže bežať ako ostatní, ale všetci svedkovia 

tvrdili, že taký, čo by kríval, tam nebol. Vtedy ho oslobodili pre nedostatok 

dôkazov. Pritom Lotor kríva najmä sám v sebe, hneď ako sa zobudí, ide na 

záchod a vidí, ako sa pred jeho očami hojdá svet. Čím to je? Tým, že tenšia 

noha nestačí hrubšej. Ohmatáva ju od detstva a vháňa do nej život, ale 

kdeže. Skáče po izbe, súka sa do nohavíc, predstavuje si, že je futbalista, 

ktorý lieta okolo lopty, pretože pozná formulku pre likvidáciu zemskej 

príťažlivosti. Je kráľ, je boh a lopta je jeho stvorenie a on sníva, že raz ju 

dokáže dvihnúť do zeme do výšky, aby poletovala, krúžila, narážala na 

smiešne prekážky. Lopta v ovzduší je večná a večný je aj Lotor so svojou 

ekvilibristikou. Nik o tom, prirodzene, nevie, iba on. Aj to nie vždy. Len vo 

chvíľach, keď zabudne na tenšiu nohu a na moment sa stáva virtuózom. 

Pravda je, že Lotra ešte v detstve s posmechom hnali z ihriska, keď sa hlásil 

do futbalového klubu. Odvtedy nikdy o loptu nezakopol, všetko sa odohráva 

len pred jeho zatvorenými očami a takto sa vyhol dávnemu posmechu 

s neuveriteľne hlbokým koreňom.  

Besa ho hneď potľapkal po pleci a udal signál, že búšenie sekerou do 

trezoru môže na chvíľu prerušiť. Oddychovali. Besa si všimol v okne 

Cigánovu vyškerenú tvár a myknutím hlavy naznačil, aby sa pratal. Lotrovi 

toto veliteľské gesto neuniklo, je vidieť, že Besa nechce nijakých 

zbytočných svedkov. Dôstojne sa prešiel okolo trezoru a prezradil, že vnútri 

je kadečo zaujímavé, isto tam zanechali aj nejaké drobné, ale najmä 
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dokumenty. „Dokumenty, človeče, sú niekedy veľmi užitočné,“ rozjímal 

nahlas, kým si Lotor utieral spotené čelo.  

Takto to šlo celé dopoludnie, chvíľa práce so sekerou, presnejšie, jej 

obuchom, potom pajserom, hasákom a chvíle oddychu Besa osviežoval 

prievanom z pootvorených okien, lebo Lotrovo úsilie malo skvelú 

dynamiku, ale aj neznesiteľnú arómu. Besa seba i pomocníka nadchýnal 

správami o drobnostiach, čo nepriateľskí utečenci ponechávali vo svojich 

domoch: Komu inému patria, ak nie gardistom, takým, ako je spotený 

a húževnatý Lotor, vykladal Besa a podchvíľou plnil dva brúsené poháriky 

koňakom od Goliho. V jednom okamihu sa dokonca naklonil celkom blízko 

k strapatej hlave a šepol na povzbudenie „nič sa neboj“. Povzbudenie 

zabralo. Potom sa ho Besa opýtal na Gračanské hrdinstvo. Lotor sa 

poobzeral po obývačke, hodil pohľad aj k dverám do kuchyne, lebo hovoriť 

o hrdinstvách jednotky bolo zakázané. Besa sa dobrácky usmieval a Lotor 

spiklenecky prikývol.  
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Údery sekerou a pajserom budili oprávnený dojem, že v dome sa 

nezaháľa, dokonca sa prišiel pozrieť aj Goli v závese s novým poskokom 

Tomim. Postáli nad Lotrom a pri každom údere železa o železo si zakrývali 

uši. Zdalo sa, že údermi sa trasie celý dom, ale najviac vyzváňala stará 

turecká šabľa nad krbom. Po každom údere sa nepokojne zachvela 

a zacvendžala, kým si ju nevšimol Goli a nevzal ju do rúk. Pokojne ju mohol 

nechať na svojom mieste, pretože bolo to práve v čase, keď nielen ľudia, ale 

aj veci začali rozprávať a konať po svojom. Vzal ju zo steny a položil k sebe 

na stôl vo vedľajšej izbe medzi ostatnú vojnovú korisť jeho jednotky. 

Nechtiac tak spečatil Strapatého osud, lenže kto je taký múdry, aby vedel, čo 

v budúcnosti prinesie banálny úkon či krok, či nedbalo vyslovené slová? 
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Besa sa tváril nenútene, ba až znudene, obhliadka knižnice mala budiť 

dojem najzbytočnejšieho činu pri čakaní na útroby trezoru. Premýšľal ako na 

to, aby nevzbudil ani tieň podozrenia, a napokon pristúpil k bolestnému 

kroku. Ledabolo vyberal knihu za knihou, nenápadne, dokonca s istým 

opovrhnutím pozrel obsah každej z nich a potom ich hádzal ponad plece na 

podlahu. Keď sa ich na zemi nazbieralo viac, odhŕňal ich nohou, aby si 

vytvoril cestičku na bezpečný priechod po izbe. Bol to chúlostivý úkon, 

takto strašne zaobchádzať s knihami, sám neskôr priznal, že „veľmi som sa 

trápil, ale najhoršie bolo, že som si nevedel spomenúť, ktorú knihu mám 

nájsť. Láska v Paríži, alebo Láska v manéži?“ 

Neostávalo, len hľadať, pretože advokát z nejakých dôvodov 

predpokladal, že pobočným pokladom bude bezpečnejšie v nenápadnej 

knihe než v trezore. Z toho by sa dalo usudzovať, že ich schovával pred 

brutálnymi lupičmi a predvídal, že nebudú šacovať knižnicu s románmi, ale 

budú tĺcť do trezoru ako tuhľa spotený Lotor. Skrýše v knihách nie sú 

bohvieakým nápadom, usúdil Besa, preto sa ani veľmi nečudoval 

advokátovým obavám a úpenlivej prosbe, aby priniesol knihu, alebo aspoň 

jej obsah do bezpečia. Ale prečo to neurobil advokát sám? Lepšie sa uteká 

s knihou ako s trezorom. Asi sa mu niečo nevydarilo, možno, že je v tom 

cudzia žena, napadlo Besovi. Veď schovávať vzácnosti v knihe, to je 

vyslovene ženský nápad. Normálny muž by svoje poklady nezveril knihám, 

veď ani knihy nezverujú žiadne klenoty jemu, takže recipročne.  

Stačilo chvíľu sledovať neúnavného Lotra pri práci a človek si uvedomil 

toľko vecí. Ako dokážu ľudia úporne zápasiť so zdanlivo nedobytnou 

hmotou. Aj Besa zápasil s podobnou hmotou, volá sa advokát Amir 

Kalmende, majiteľ tohto domu. Milovník života, rakije, veľkých áut a núl. 

Besa to počul aj od Bekima, ktorý ho tiež nemal rád. O pripisovaní núl zas 

hovoril jeho sused, profesor matematiky Aridaj. Matematici sú zvlášť citliví 

na nuly. Aha, aký je život nevďačný, v krátkom okamihu sa Kalmende 
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zmenil z neohrozeného pána na prosebníka a Besova niekdajšia dôstojnosť, 

pošliapaná nekončiacimi dlhmi najmä u Kalmendeho, sa švihnutím prútika 

zmenila na dôležitosť. Preto ranné búchanie po oceľovom trezore znelo ako 

najkrajšia symfónia, bolo to ako triumfálny pochod do oceľového srdca 

úžerníka.  

Keď sa s ním pred týždňom stretol v Belehrade, zronený obchodník 

prezradil Besovi, že v jeho dome sa vraj usadili gardisti, hrozné pomyslenie, 

ako sa to celé skončí. Skľúčenému Kalmendemu už nešlo o nič bolestivé, 

nespomínal ani trezor, ani zmenky, ani Besove dlhy, ani dávnejšie pokusy 

urobiť z Besu donášača. Pripomínal len obsah knihy, kde namiesto listov 

bolo neveľké úložisko pre jeho celoživotné obchodnícke dielo v čiernom 

koženom vrecúšku. Treba ho opatrne preniesť naspäť majiteľovi!  

Besa neváhal. Kniha sa volá Láska... nejaká láska, niekde, niečia... Čo 

teraz? Vie sám Boh, kde bola tá láska, v ktorej materi...? Udalosti 

posledných dní a najmä šanca na očistenie svojho mena mu celkom poplietli 

hlavu. Besa mal v rukách hviezdnu chvíľu svojho života, bol to 

najpríhodnejší čas zbaviť sa doživotných dlhov. Začal konať.  

Zistil, že Kalmendeho dom sa naozaj stal sídlom veliteľstva a pristúpil 

na riskantnú operáciu. Vybral sa za dávnym kolegom Mladenom 

Stankovičom. Okľukami mu naznačil, že by sa vedel dostať k zaujímavým a 

hlavne chúlostivým dokumentom z vojenských operácií gardistov. Onedlho 

bude o ne svetový záujem. „Kašlem na svetový záujem, chcem vedieť, čo sa 

tam naozaj deje,“ povedal Mladen Besovi a neostal tak nič dlžný svojej 

jedovitej povesti. Uznal však, že to nebude jednoduchá misia – a Besa 

prikývol. Veru nebude, o prekonávaní nástrah si nerobil žiadne ilúzie. 

V záujme pravdy sa však rozhodol a pustí sa do akcie. Pravda 

o vlasteneckých ohavnostiach musí vyjsť najavo a Besa to urobí celkom 

nezištne.  
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 Mladenovi sa jeho plán pozdával, len zdôvodnenie prehliadky 

Kalmendeho domu bolo treba vymyslieť inak. V Besových hlbokých 

vreckách sa vždy našli nepriestrelné argumenty, tak aj teraz. Už o dva dni sa 

stretli v kaviarni hotela Intercontinental so sivou eminenciou moderného 

vlastenectva, plukovníkom Zdravkom. Besa mu dosť podrobne vysvetlil 

zaujímavosti Kalmendeho úžerníckeho obydlia vrátane nedobytného trezoru 

a dohoda bola na svete. Podali si ruky a na druhý deň Zdravkov zástupca 

privolal Goliho aj s čiernym džípom rovno pred hotel. Besa, už ako 

odporúčaný muž z najlepších miest, sa viezol do Presenu, usmieval sa 

a ticho znášal podozrievavé pohľady Goliho rozčapenej tváre.  

 

Lotor opäť oddychoval, usmieval sa na Besu a utieral si spotené čelo. 

Besa mu ponúkol marlborku a spýtal sa ho, či nemá aspoň jednu peknú fotku 

z Gračanu. Vedel, že cez odchýlené dvere ich celý čas pozoruje Goli, aj keď 

sa prechádza po kuchyni, nahlas telefonuje, búcha po stole, niekedy zakopne 

o nohu stola. Skáče niekomu do reči, opakuje trikrát začiatok vety a potom 

vykladá o tom, že mesto bude mať do zajtra pod kontrolou. Ale tretie oko 

a tretie ucho má Goli v strehu, Besa to ovláda.  

 – Odtiaľto sa kosovským banditom nedostane žiadna pomoc! Leda ak 

dobre mierená guľka... – kričal komusi vzdialenému.  

Lotor sa díval do zeme, modravý dym vyfúkol do podlahy, zaškúlil 

k dverám a šepol:  

– Máme video. 

– Hm, hm, – chválil ho ticho Besa. – A predáš?  

Besa mu trafil do nôty. Lotor vzal do rúk hasák, škrípal ním po 

dvierkach trezoru a medzi rečou šepol: 

– Tisíc mariek. 

– Ohó... slušné. Ale drahé.  

– Nemec tisíc dá.  
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– Aký Nemec?  

– Čo ja viem. Taký nejaký, meno nevieš. Príde sem, zíza na video, a už 

v polovičke sa zadychčí a beží vedľa vyhoniť si vtáka. Nato vysolí tisícku. 

Ale musí tam byť... chrk! – prešiel si ukazovákom po krku.  

– Beriem, – šepol Besa.  

– Tak večer. Z rúčky do rúčky. 

Besa ďalej dohliadal na otváranie trezoru pomocou dostupného náradia. 

Bol rád, že Lotor zobral svoju úlohu vážne. Do úzkej škáry vtisol ostrie 

malej sekerky a tĺkol do nej zboku, aby sa škára rozšírila.  

Besa s predstieranou ľahostajnosťou civel do velikánskej knižnice a 

potom siahol po Láske v Paríži. Zariskoval a neochytanú knihu nenápadne 

pustil do zlodejského vrecka svojho saka. Opäť flegmaticky siahol medzi 

knihy, otvoril si aj Lásku v manéži a potešil sa. Ukázalo sa, že Paríž bol 

predsa len lákavejší ako neznáma manéž a knihu mohol veľkým oblúkom 

hodiť do kúta. Vzápätí sa s rachotom otvoril trezor a spôsobil veľké 

potešenie. Prišiel aj Goli so satelitným telefónom na uchu, štekol posledné 

nadávky a zavesil. Potom si kľukol k ostatným a dívali sa do oceľových 

útrob. Vydal ukazovákom pokyn a ťažká opacha sa ocitla na stole. Lotor 

úslužne vylomil dokrivené dvierka a zasmrkal od šťastia.  

6 

 

Masaker v Gračane nazvali v Obrode „víťazstvom nad početnou 

skupinou banditov“ a váženejšie Novosti seriózne presviedčali  o 

„zabezpečení pokoja v horskej obci“. Ako však pri klamlivých správach 

býva, aj tu myšlienky spomedzi riadkov kričali viac než samotné vety. „Keď 

chceš klamať, musíš poznať mieru, kedy sa nevinné šantenie zmení na 

bezočivosť,“ mudroval raz Besa, aby pred Bekimom ospravedlnil svoje 

„drobnosti majstra“ nastvárané po šírej krajine. Asi tým chcel naznačiť, že 
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jeho klamstvá nezachádzajú za hranicu ľahkovážneho potešenia zo života 

a napokon, aj Bekim mal pre ne  trocha porozumenia.  

Ach, Besa. Prečo mu zišiel na um práve on? Asi preto, že od 

študentských čias dokázal bravúrnymi gestami zaujať pózu 

„nasledovaniahodného muža“. Postoj, gesto, pohľad, krok. Gesto 

nasledovaniahodného muža bolo jednou zo základných etúd, tak trocha 

ironické aj trocha vážne. Bol to pohľad ponad plece, trocha vyzývavý, trocha 

chápavý, pootvorené ústa boli pripravené povedať niečo dôležité, pričom 

skvelá veta sa ešte len tisne do úst – a už poznačila tvár ušľachtilosťou svojej 

myšlienky. Besa si s týmto gestom a jeho variáciami vystačil na cestách po 

celom Balkáne a poľahky si získaval dôveru aj mestách strednej Európy. 

Niekedy to otvorene priznal, vraj „gesto, priatelia, gesto tvorí posolstvo. 

Slová ho len ovinú zlatou niťou...“ 

Bekim pozoroval podobné triky v novinách. Od čias  vlasteneckého 

ošiaľu boli plné vyprázdnených gest a  až príliš sa podobali na  priehľadné 

lži. Opis gračanskej udalosti bol práve takouto pózou. Teraz ho pri húžvaní 

novín omínala neodbytná myšlienka, výčitka – prečo v živote urobil tak 

málo? Aha, tie isté noviny, čo nedávno citovali jeho myšlienky, dnes bez 

mihnutia oka píšu ich pravý opak. Prebudenie  novinárskych vlastencov 

sprevádzalo  vrabčacie čvirikanie, stonásobne zosilnené až do ohlušujúceho 

rachotu.  

Masochisticky listoval v Obrode a na vyčítanom papieri zahliadol známe 

meno. Pozrel sa lepšie na správy a naozaj, medzi oznamami stálo, že 

neďaleko obce Sušica zastrelili troch teroristov. Meno jedného z nich bolo 

nezabudnuteľné, Artan Shkreli. Na také meno sa nezabúda. Jediný muž s 

nezvyčajným menom Artan bol Borkin syn! Jej muž chcel mať syna umelca, 

lebo on sám s klarinetom nedosiahol nič výnimočné, nuž dal synovi aspoň 

umelecké meno ako dobrý základ do budúcnosti. Artan. 

Bekim definitívne pokrčil noviny. Borka, Borka... čo s tým? 
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Janicine varovania, ktoré sa v Belehrade zdali malomyseľné, zrazu 

vystúpili z hmly a nadobudli nepríjemné kontúry. Výzva samozvaného 

veliteľa mesta, Goliho, vytrubovaná z čierneho bavoráka zabrala. Akoby 

ožili spomienky na časy vojny, keď ľudia bez reptania putovali horami a 

hľadali úkryty.  

Ešte pred zotmením  kráčala po ulici šedivá, prihrbená Jula, upratovačka 

zo základnej školy. S veľkou zajdou sa blížila k pristavenej traktorovej 

vlečke. Odchádzala pokorne, neobzrela sa ani napravo, ani naľavo, 

nepozrela sa ani do okien Bekimovho domu, kam chodila pomáhať s väčším 

upratovaním. Mrholilo. Nemajetní ako ona jej pomohli so zajdou na vlečku. 

Prisadla si na dosku medzi ustarostené stareny a hlavu v šatke schovala pod 

spoločným igelitom. Potom traktor zarapkal a pohol sa ulicou smerom 

k údoliu Bačka. Za ním odchádzali ďalšie traktory aj osobné autá, vrchovato 

naložené prepotrebnými haraburdami. Všetci tušili nádej až na macedónskej 

hranici.  

Kam sa podela ich hrdosť, hučal Bekim. Vzápätí sa dosť nevhodne 

osopil na Janicu, pretože mu pripomenula, že ich cesta do Presenu bola 

neuváženým krokom. Bekim o pobyte v letnom sídle nezaváhal ani na 

chvíľu, priniesol si plnú tašku nových kníh a textov, dve knihy o špeciálnej 

pedagogike, k tomu dokončoval skriptá pre študentov a Janicu nahovoril na 

prípravu scény pre experimentálne štúdio. Mal na mysli úpravu Nušičovho 

Podozrivého človeka, do ktorého sa chcel pustiť a na Nušiča niet lepšieho 

konzultanta, ako je Janica. 

Janica stála a čakala na odpoveď. Miesto toho, aby povedal niečo rázne a 

rozhodné, zosilnil rádio a celý dom zaplavili piesne srbských hrdinov s 

čudáckym bojovým optimizmom. Bolo nad slnko jasné, že neveštia nič 

dobré, v tomto ohľade mala Janica úplnú pravdu.  

– Mali by sme ísť aj my, – povedala dôrazne. 
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Bekim prepočul jej porazenecký návrh. Veď vie, že nemá ani najmenší 

dôvod opustiť svoj dom. Janica napriek tomu naliehala ďalej.  

– Ty nemáš dôvod, ani táto zberba nemá dôvod. Obe strany nemajú 

dôvod, ale strieľať sa bude iba jedným smerom. 

Bekim zaryto mlčal. Vraj strieľať... kto by sa opovážil. 

Mlčal, premýšľal, ako čo najrozumnejšie vysvetliť svojej žene, že si 

počká na opovážlivca, ktorý ho príde vyhnať z vlastného domu.  

Medzitým medzi ľuďmi prepukla všeobecná mienka o urýchlenej 

záchrane a stiahla so sebou väčšinu obyvateľov. Ich osobné autá boli nabité 

množstvom potrebných vecí na prežitie neurčitého času, posádky sedeli za 

tmavými sklami a nebolo vidno,  kto uveril vyhrážkam a vydal sa  na 

„beztrestný odchod“ z mesta. 

 Vtedy ešte fungovali telefónne linky a básnik Agim podchvíľou 

telefonoval Bekimovi. Mal celkom dobrú zámienku, zakaždým mu prečítal 

pár veršov svojej najčerstvejšej poézie. Básne boli prosté, snívali o akýchsi 

víťazstvách a povzbudivo nabádali k odvážnym činom. Po štvrtej sérii básní 

už ho Bekim začal podozrievať, že čítaním poézie iba nenápadne kontroluje 

jeho prípravy na útek. Bekim sa za každú báseň poďakoval a len čo položil 

slúchadlo, už aj vypustil z hlavy poéziu, aby uvoľnil miesto myšlienkam na 

vlastný odchod.  

Agimova manželka Dita napokon urobila koniec poetickej chvíľke. 

Otvorene sa v telefóne opýtala Bekima, kedy uvažujú odísť z mesta, bolo by 

to dobré vedieť, ktovie, čo tu na nich  čaká, a Agim vraj nie je schopný 

racionálne uvažovať. Stále voľačo dôležité píše, splieta dve na tri, potom sa 

prechádza po byte, recituje kadekomu do telefónu svoje nezmysly. Marte, 

ich dcére v Skopje vynadal, pretože mu povedala, že obaja mali byť dávno u 

nej. Napokon Dita prosila Bekima, aby mu to vysvetlil on, na neho zaručene 

dá.  
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Bekim opatrne prisľúbil a hneď pri obedňajšej básni čo najopatrnejšie 

nakriatol Agima, aby poslúchol manželku a šiel do Skopje pomôcť dcére. 

Isto sú tam dôležitejšie úlohy než písanie plamenných veršov. Citlivý básnik 

pochopil úskok a keď sa prezvedel, že Bekim zatiaľ odchod neplánuje, 

zaprel sa a hneď o jednej popoludní, keď si vyrátal, že Bekim už bude po 

obede pokojnejší, prečítal mu najnovšiu poéziu o naliehaní „veľkého muža 

na malého človiečika, aby nepremýšľal nad zbytočnými hrdinstvami, lebo 

hrdinstvá sú súdené len vyvoleným“. Bekim videl, že básnik je opäť vo 

svojej najprirodzenejšej ráži a bez slova položil telefón. Hlboko v noci sa 

prihlásila Dita zo Skopje.  

– Si naozajstný priateľ, Bekim, – ďakovala medzi vzlykmi. – A aj  herec. 

Nik by Agimovi takto nezahral jeho vlastnú smrť ako ty... dokonca po 

telefóne... tvoje slová o tlejúcom pekle ho celkom zmenili. Agim mi po ceste 

všetko vyrozprával... 

Bekim počúval Ditino rozprávanie, počúval, ako dnes napoludnie 

Agimovi pripomenul ich dávny príbeh z Dubrovníka, kde sa odobrali 

navštíviť odstaveného Raduloviča. Bolo to tak dávno, tridsať, tridsaťpäť 

rokov?  

– Agim už na to aj zabudol, – povedala Dita. – Chvalabohu si mu to dnes 

pripomenul, rozkýval ho, až láskavo nasadol do auta a dovolil vyštartovať. 

Bolo to od teba naozajstné umelecké aj ľudské gesto, Bekim. Prepáč, že ťa 

takto v noci otravujem.  

Bekim sa zasekol a zarazený sa pozrel na slúchadlo, akoby neveril 

miestu, odkiaľ prichádzal Ditin hlas. Radulovič! Hrdina a diabol v jednej 

osobe. Toľké roky o ňom nepadlo ani slovo a teraz ho spomína Agimova 

žena. Vlastne – čo vie Dita o návšteve Raduloviča? Po jeho politickom 

i ľudskom páde sa o ňom hovorilo len potichu a Bekim si želal, aby mlčanie 

o policajnom vladárovi sa rozšírilo aj na ich návštevu obávaného despotu. 

Samozrejme, na príhodu po toličiznej dobe obaja s Agimom celkom zabudli.  
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– Ale dnes v aute mi všetko dopodrobna vyrozprával, – zadúšala sa Dita.  

Takže, Agim? Prečo návštevu vytiahol práve teraz? Čo je také zvláštne 

na starom príbehu? Je pravdou, že Bekim mal hrať drsného partizánskeho 

veliteľa. Prv, než začal študovať svoju postavu, chcel vidieť podobného 

človeka. Oslavovaného i prekliateho, muža s kamennou tvárou a nízkym 

čelom, človeka, čo sa nikdy neusmial a prešiel od vojen s nemeckými 

esesmanmi cez boje s darebákmi z jednotky Skanderbeg a napokon si 

vybojoval miesto pri veľkom Josipovi. Po vojne sa ukázalo, že pre neho sa 

vojna ešte neskončila a že „blízkosť mocných priateľov je práve tak málo 

bezpečná ako blízkosť ozbrojených nepriateľov“, ako povedal medzi rečou 

Bekimovi na terase kaviarne Lagúna. Bekim to neskôr rád opakoval a keby 

mu to teraz Dita nepripomenula, asi by sa už tými myšlienkami nezaoberal. 

V tom dávnom čase bol Bekim naozaj zvedavý na Raduloviča, doživotne 

odstaveného Belehradom, a nebojme sa pravdy – odstavený samotnou 

Josifovou klikou. Raduloviča doviedla do vyhnanstva snaha o vlastnú líniu 

medzi vysokopostavenými spolubojovníkmi z vojny, kombinovaná 

s neopatrným zaobchádzaním so zariadeniami na ukájanie zvedavosti. Bolo 

to odpočúvanie. Iný by zaiste skončil na dlažbe samotky s vybitými zubami 

a polámanými hnátmi, ale spolubojovník z vojny, hrdina, tvár odboja, bol 

odsúdený na príjemný a nerušený doživotný pobyt v prímorskej vile 

s neširokým okolím.  

 Bekim vraj musel ísť za ním aj preto, aby na vlastné oči videl ako krása 

a nežnosť krajiny postupne zabíja velikána, ktorý po celý život opovrhoval 

svojimi nečakanými zabijakmi – nežnosťou aj krásou. Vtedy, keď mu 

odobrali moc, keď večnosť mu denne ukrajovala z vymedzeného času vo 

vymedzenom priestore, „zaručene pochopil, ako sa mu okolo krku uťahuje 

a škrtí slučka jemnosti a éterickej ľahkosti bytia,“ tvrdil Bekim cestou 

Agimovi.  
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Bekim so slúchadlom v ruke neveriacky počúval takmer zabudnutý 

príbeh.  Pravdou je, že Radulovič nenamietal proti stretnutiu a strávili spolu 

jedno popoludnie na terase kaviarne. Obaja sedeli tvárami k moru, z dvoch 

strán ich sledovali ochrancovia čohosi, možno Radulovičovho prikázaného 

šťastia. Agim trpezlivo čakal, kým na neho príde rad po Bekimovom 

rozhovore, a znovu a znovu prepisoval otázky pre ,,muža na odpočinku“. 

Bekim plánoval Raduloviča trocha provokovať a chcel vidieť zblízka jeho 

tvár. Na fotografiách mal nepravdivo priateľské oči a príliš detinské kútiky 

úst. Možno svedčili o zvyškoch bezstarostného detstva a mládenectva, ktoré 

sa skončilo v deň, keď skanderbegovci podrezali jeho matku rovno pred jeho 

očami. Pri pohľade na Radulovičovu fotografiu z čias úspešnej kariéry by 

človek očakával, že každú chvíľu ožije a rozosmeje sa srdečným smiechom. 

„Srdečný smiech týchto neohrozených mužov nikdy neprinášal pokoj ani 

uvoľnenie,“ vravel Bekim po stretnutí. Je pravdou, že v čase vojny 

Raduloviča pred popravou zázrakom oslobodili partizáni. Až potiaľ by 

kútiky úst zodpovedali jeho príbehu. Lenže potom Radulovičovo temné 

poslanie mu vyretušovalo tvár do podoby, akú našiel Bekim na terase 

Lagúny v Dubrovníku. Tvár, pred ktorou sa triasla celá Juhoslávia. Bekim 

chcel vidieť jej súkromnú podobu, veď politik po desaťročia hral špičkovú 

hereckú úlohu medzi rovnakými, ako bol on sám. Chcel poznať jeho 

mimiku, jeho reakcie, pohľad, aj keď sa tvári, že je uvoľnený a 

bezprostredný. Čo sa za ním skrýva práve v takých chvíľach?  

V prímorskej kaviarni bol Radulovič celý čas strnulý, pôsobil ako 

kamenná socha a nemal veľký záujem dívať sa Bekimovi do tváre. Pôsobil, 

akoby čakal na telefonát, na nejaký pokyn, že môže nasadnúť do 

pripraveného vrtuľníka, a vrátiť sa späť do Belehradu medzi najvyšších 

a pokračovať tam, kde prestal. Bekima zaujímal jeho pád, ale na to neboli 

naporúdzi otázky. Nabral teda odvahu a rovno sa ho opýtal, či niekedy 

myslel na starobu a na smrť v čase, keď sa rázne plnili jeho tvrdé rozkazy. 
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Radulovič nepohol ani brvou. Možno sa s týmito otázkami dávno 

vysporiadal a poznal ich riziká. Kývol hlavou k modravému ostrovu Lokrun 

a povedal:  

– Podľa legendy každý, kto by sa chcel zmocniť tohto ostrova, bude 

zatratený. Je to smiešna bájka mníchov z kláštora na ostrove, a predsa, koľko 

ľudí preň zmárnilo svoj život.  

Konečne sa pozrel Bekimovi do očí. Teraz bolo vidno rozdiel medzi 

známymi fotografiami a skutočnosťou. Pohľad bez štipky účasti, bez radosti 

či smútku, pohľad sochy, ktorá zaživa kráčala dva kroky pred stelesňujúcou 

postavou Raduloviča a kliesnila mu cestu. Skúmal Bekima a hľadal v ňom 

skutočný dôvod jeho návštevy. Pri všetkých konšpiračných skúsenostiach by 

mu nikdy nenapadlo, že za bývalou štátnou trojkou môže prísť niekto len 

preto, aby skúmal jeho tvár. Bol presvedčený, že slávny herec mu prišiel 

vzdať hold – a robí to najprijateľnejším spôsobom. Prihovára sa mu, nie však 

priamym významom slov, ale ich druhým a tretím zmyslom, 

identifikovateľným iba mužmi konšpirácií, ako bol on sám.  

Bekim nenašiel v jeho tvári rysy z oficiálnych portrétov a neskôr 

rozprával o neuveriteľnej prázdnote kedysi mocného muža. „Bola to zúfalá 

tvár, podporená kamennou maskou, takou strašnou, že vás pohltí ako smrť.“ 

Stretnutie na terase Lagúny sa odohralo krátko po tom, ako sa v čase mieru 

rozbehli ruské tanky na západ a zastavili sa až ďaleko za Prahou. „Tanky sú 

nepríjemné dopravné prostriedky, najmä keď sa približujú,“ neodolal Bekim 

a Radulovič prikývol. Po chvíli Bekimovi odpovedal, tak trocha od veci, že 

„celá Juhoslávia je ako ostrov Lokrum. Krásna perla, lákavá a prekliata“.  

 

Bekim sa otriasol zo spomienok a počúval v telefóne Ditin hlas. 

Povedala, že na tento príbeh dávno zabudli, napokon aj krutovládca 

Radulovič v tichosti zomrel. Skamenel, dlhé roky po tom, ako najprv 

skamenela jeho tvár. Bekim pred veľa rokmi povedal, že po rozhovore 
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s Radulovičom je Juhoslávia iná. „Už to nie je ľahučká rôznosť, 

rozmanitosť, odlišnosť, ktorá spája. Nie, ona rozdeľuje. Rozdeľuje 

klamstvom kamenných tvárí...“ Ktovie, ako to bolo naozaj, čo vlastne 

vykoľajilo Bekima, že od onoho času pokojné portréty politikov v ňom 

vzbudzovali odpor a nevôľu.  

– Niekde sa stala chyba, ale nik si to nevšimol, kým neožilo tlejúce 

peklo, – povedala vzrušená Dita. – Už to vidia všetci okrem Agima.  

Preto Dita úprimne ďakuje Bekimovi za to, že „pripomenul Agimovi 

starý príbeh o tlejúcom pekle. Treba sa vracať do minulosti a potom aj 

zatvrdnutý Agim popustí a pochopí mnohé veci“. S nadšením povedala, že 

len čo Bekim dorozprával, Agim zložil slúchadlo, bez protestu vstal a 

posadil sa do auta. To všetko je jeho zásluhou, veď Bekim „bol odjakživa 

krotiteľom šeliem,“ polichotila mu z bezpečnej diaľky.  

7 

 

– Nabudúce ak budeš niečo chcieť, som tu ja, – zavrčal Goli Besovi do 

prekvapenej tváre a roztočil pištoľ na stole ako v ruskej rulete.  

Besa si spomenul na Bekimove slová o neistote. Učil ich, že aj herec, aj 

človek v bežnom živote musí vo vypätej situácii zvládať stav náhleho 

pomykova. Aj drobné pohyby prezradia rozpaky. Divák ich ľahko prečíta 

a identifikuje ich aj podvedome. Ak scenár predpisuje pevný postoj, musíš 

ostať bez pohybu, nepohneš sa z miesta, neotočíš hlavu, ani keby v kúte 

scény spadla skriňa. Neistotu prekonáš náznakom uvoľneného úsmevu, ako 

taký vánok. Opatrný. Lebo nekontrolovaný úsmev vo veľkom strese môže 

priniesť jeho pravý opak, úškľabok. „Pamätajte si, niet väčšej zrady na sebe 

samom, ako je vlastný nezvládnutý úsmev... Práca s vlastnou tvárou je ťažká 

a nekonečná. Tvár starne s tebou, mení sa každý deň... Prečítaš si román, 

postavíš sa pred zrkadlo a trénuješ románové postavy. Prechádzaš si ich 
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jednu po druhej, pripisuješ im mimiku, gestá, podľa toho, ako cítiš autora. 

To máš miesto rannej rozcvičky.“ 

Nuž, prirodzene, nároky na každodenné čítanie románov Besa neplnil, 

ale so svojou tvárou neprestal pracovať ani jediný deň. Potvrdil si, že 

herecké znalosti a natrénovaná reč tela sú úspešnejšie ako vodopády slov. Je 

nad slnko jasné, že aj obyčajný život vie byť náročným javiskom, dokonca 

s istejšími pôžitkami, než je prchavé šťastie z diváckeho potlesku. 

Pištoľ na stole sa zastavila hlavňou namierenou na Besu a  Goliho 

rozčapené svetlomodré oči sa na neho prisali ako na obeť. Ruky mal zložené 

na masívnom orechovom stole a striedavo bubnovali prstami raz pravou, 

potom ľavou rukou, prosto, bol to drobný hrmot bubnov pred popravou. 

– Vieš, mám všelijakých kamarátov, – zahládzal stopy podozrenia Besa. 

– V Nemecku, vo Švajčiarsku, v Rakúsku. Poviem ti, mne je to ukradnuté, 

ale keď vidím tie uslintané ksichty... Pília uši, dones niečo vzrušujúce, takto 

drankajú! Hovorím im, dobre, popýtam sa doma. Prečo by sme si neprišli 

k nejakej marke, nie?  

Goli opäť roztočil pištoľ a vzdychol. Obaja sedeli, dívali sa jeden 

druhému do očí a skúmali sa navzájom, kto je za čo hoden. Pištoľ sa šuchla 

o Besovu náprsnú tašku a ostala mieriť do okien. Možno to bolo dobré 

znamenie. Goli vstal, vybral zo stola kazetu a vložil ju do prehrávača. 

Najprv bolo počuť chrchlanie, drsný smiech a potom záber na domy v stráni, 

šuchotavé kroky vo vysokej tráve, prekvapivú streľbu a pokyny gardistov. 

Zapadajúce slnko ožiarilo biele priečelia prikrčených domov. Obraz sa 

zatriasol, ozval sa krik žien, ba nie, nebol to krik, bolo to zvieracie 

zavýjanie. Goli vzdychol, stíšil zvuk a sledoval Besovu tvár. Gardisti 

obkolesili dom, potom vtrhli do veľkej spoločnej miestnosti, kde celá rodina 

sledovala film na velikánskej obrazovke. Jeden z gardistov prikročil 

k televízoru a obrazovku rozkopol bagančou. Z kúta vyliezol starček v bielej 

čiapke z kozaciny a ukázal na neho prstom. Priskočili k nemu dvaja gardisti, 
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chytili ho za kozľaciu vestu a ťahali von. Vysoký chlap mu zozadu stisol krk 

a chvíľu naň mierili samopalom. Muž sa prestal brániť, ovisli mu ruky a 

potom sa ozvala streľba. Muž sa zvalil na zem a jeho biela čiapka sa 

odkotúľala až k chlievikom vedľa domu. Starec ležal na zemi, nik si ho 

nevšímal a jeho pravá noha sa naťahovala a sťahovala, naťahovala 

a sťahovala. Muži  v maskáčoch mali tváre potreté sadzami, smiali sa a 

potľapkávali sa po pleciach. Vnútri domu, v akejsi kuchyni muži 

v maskáčoch sotili asi dvadsaťročnú ženu na stôl, chytili jej ruky a držali ju 

tam vystretú k plafónu. Žena kričala, ale oni jej stískali ruky a strhli z nej 

sukňu aj nohavičky. Nohavičky si jeden gardista priložil k tvári, smial sa, 

nakúkal cez ne do kamery a potom si ich schoval do vrecka. Dvaja muži 

zápasili s nepoddajnou ženou, ale ďalší ju držali tiež, aby nenapáchala 

škody. Smiali sa ako na dedinskej zábave a násilím jej rozťahovali nohy. 

Z kôlne priviedli mladého muža s vykrútenými rukami, dotisli ho 

v predklone a pod hrdlo mu vložili nôž. Ruky mu dvíhali hore ponad chrbát, 

a tvár mu skláňal dole až k ženiným stehnám a držali ho za vlasy, aby sa 

musel dívať. Žena vrieskala, hrýzla chlapov do rúk, hoci ju plieskali po tvári, 

až kým jej jeden z pridržiavačov nezapchal ústa dlaňou. Potom prišiel 

vysoký gardista s plešinou, nebolo mu vidno do tváre. Rozopol si nohavice, 

niekoľkokrát skúšal trafiť medzi stehná sprevádzaný smiechom tých dvoch, 

až sa mu to napokon podarilo. Žena zrevala ako zviera. Potom už rýchlo 

búšil do jej lona, nič nevnímal, ani rev zohnutého muža s nožom na krku.  

Jeho krik rušil aj gardistov, nuž mu stisli hlavu ešte nižšie a jeden z nich mu 

kolenom vrazil do tváre. Podlahu zaliala krv aj s bielymi zubami, muž sa 

hádzal, kričal, ale nepomohol si. Gardista s nohavičkami sa pošmykol na 

skrvavenej podlahe, len-len, že nespadol,  a od hnevu kopol muža do tváre 

ešte raz. Potom mu vložili do úst kožené puzdro od dýky a pritiahli z oboch 

strán ako obrok neposlušnému koňovi. Muž zohnutý k zemi gúľal očami, 

huhňal, z očí mu tiekli slzy a už nerušil. Skúšal pohnúť hlavou, lenže nôž mu 
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jasne stanovil hranice, čo všetko môže sledovať v tmavej kuchyni. Gardisti 

držiaci ženu sa zasmiali, pretože ich kolegovi sa medzi ženinými nohami od 

vzrušenia zatočila hlava. Zapotácal sa, odstúpil od stola a utieral si čelo. 

Uhol sa pred kamerou, zakryl si tvár a uvoľnil miesto ďalšiemu. Muž 

s nožom na krku opäť zreval, ale keď mu vykrútili ruky, hneď aj stíchol 

a pokľakol na zakrvavenú podlahu. Žena využila chvíľu nepozornosti, 

oslobodila si nohu a kopla do kuchynského kredenca. Zarinčalo sklo, 

popadali z neho poháre a taniere, muž, ktorý od nej pred chvíľou odstúpil, ju 

udrel po tvári. Zapínal si opasok, klial, stúpal po škrípajúcich črepinách 

a vychádzal von. Kamera ukázala dievčatko v kúte kuchyne. Chúlilo sa, 

dlaňami si zapchávalo uši a vystrašene sledovalo kroky ľudí v maskáčoch. 

– Okoštujte aj z tejto,– kričal hlas spoza kamery a dievča spustilo krik. 

– Trocha zvuku? – opýtal sa Goli.  

Besovi sa obracal žalúdok. Cítil v ňom balvan, ťažký a studený, kým 

kdesi vzadu v hlave sa mu doslova varil mozog. Opatrne sa nadýchol a 

ponechal si svoj úsmev na tvári.  

– Nie je to môj typ, – zasmial sa. – Mám radšej komédie...  

– Tak chvíľu počkaj, – zasmial sa Goli. – Bude aj komédia. 

Záber ukazoval mužov stojacich uprostred dediny a okolo nich 

prechádzali ozbrojenci s pripravenými škorpíkmi. Ďalší vyviedli ženy pred 

nízky dom, možno to bola krčma alebo reštaurácia, pred ňou stálo vyligotané 

červené auto. Potom začali ženy surovo vyzliekať. Jeden z mužov asi niečo 

vykríkol, hneď nato sa strhla mela a tí v maskáčoch začali strieľať. Ženy sa 

rozutekali, mnohé už ležali na zemi, niektoré sa poschovávali v domoch, 

dievčatá i muži bežali pomedzi domy a do zmätku pálili prekvapení gardisti. 

Potom privádzali doprostred dediny tých, ktorým sa nepodarilo ujsť. Vzápätí 

sa červené auto ocitlo v plameňoch. Po chvíli horeli domy, najprv drevené 

napravo pod lesom, potom aj murované domy naľavo... strihy boli surové, 

amatérske, tváre mužov zamazané sadzami ukázali iba z diaľky. 
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– Beriem, – potešil sa Besa. 

– Päťtisíc mariek, – povedal drsným hlasom Goli. Rozvalil sa do 

operadla a podrobne skúmal Besovu reakciu.  

– Oh, – zamračil sa Besa. – Päťtisíc je veľa. Päťku už som ti dal za 

zmenky z trezoru, takto nezarobím ani marku. Ja viac ako stovku za kus 

nedostanem. Holá strata. Dvetisíc je primerane. 

– Tak tri, – buchol po stole Goli. – Že si generálov kamarát. 

– Ach, čo sme my spolu preskákali, – zasmial sa Besa najrozšafnejším 

úsmevom aký dokázal zo seba dostať. – Vieš, keď  v šesťdesiatom ôsmom 

stiahli Raduloviča, generál zvolal svojich najvernejších. Bol som pri tom ako 

novinár. Generál povedal, ide sa ďalej, verní Josifovi. Na zradcov pôjdeme 

tvrdo, po srbsky, na všetkých. Aj sa šlo. V tom čase som len začínal, 

privyrábal som si v novinách. Bola to krásna doba... Dvetisícpäťsto mariek! 

Čo povieš, viac to nejde.  

– Tak dobre. Navaľ dvea aj pol kila a kino je tvoje, – hodil guľatou 

hlavou Goli.  

Besa s opatrnou spokojnosťou prikývol a vytiahol čisté marky. Nadšenie 

zo vzácneho úlovku dokonale prekryl ľahostajnosťou mazaného obchodníka 

a ledabolo ukladal kazetu do bočného vrecka. Cítil, ako mu búši srdce, a už 

vôbec nedokázal rozlíšiť, kto mu v tom zlodejskom vrecku spôsobil väčší 

rozruch. Či to bol tlkot jeho rozrušeného srdca, alebo tlkot sŕdc tých na 

páske, čo sa tam trepú od strachu, utekajú pred výstrelmi, pred gardistami s 

plnými guľami a beznádejne tlčú práve na jeho hruď. „Nikdy nepochopím, 

ako sa niekomu môže postaviť vták nad ženou, ktorej dvaja chlapi rozťahujú 

nohy,“ povedal potom veľakrát Besa a dodal, že „niet divu, veď to sú oni, čo 

to dovtedy  robili len s kozami v maštali.“  

Teraz sa prinútil k ľahostajnému poloúsmevu, žmurkol na Goliho aby 

pochopil, že kšeft je obojstranne výhodný, ale to len vďaka Goliho 

dobromyseľnosti. Ťapli si do rúk a potom sa bratsky, ale veľmi opatrne 
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objali. Tak, aby sa Goli zbytočne netrápil nad Besovým vydutým 

zlodejským vreckom a Besu aby zasa neťažili zbytočné úvahy nad Goliho 

dvomi pištoľami v záhrení.  

 

8 

 

Večer po Ditinom telefonáte si Bekim musel zapáliť cigaretu. Odísť 

zavčasu z mesta, kde nik netuší, čo bude zajtra, sa dá aj jednoduchšie, než 

ako to predviedol Agim. Zároveň pokarhal sám seba, že sa ešte stále 

pozastavuje nad absurdnými okamihmi. To je preto, že si zvykol na poriadok 

sveta, že veril na logiku rozumu, na jeho neustále zdokonaľovanie. 

Absurdnosti prisúdil už len neškodným situáciám, keď medzi sebou zápasila 

žiadostivosť s vernosťou či túžba s hriechom. „Akoby náš život 

nepozostával predovšetkým z absurdností, ktorým sa aj tak musíš poddať, 

aspoň na jeden dlhý bozk,“ prešla mu hlavou dávna úvaha, ktorá sa v ňom 

zahniezdila pár mesiacov po oslave päťdesiatin.  

Po rozšafnom večierku odprevádzal na parížske letisko poľskú kolegyňu 

Marylu. V taxíku sa jej opýtal, či nemá strach po rokoch v emigrácii 

cestovať domov, do Varšavy. Herečka sa pobavene usmiala, vytiahla spod 

vyšívanej bielej blúzky zlatý škapuliar panny Márie a priložila si ho na 

bohaté pery. Potom sa oprela o Bekimovo plece a dôverne mu položila dlaň 

na stehno, vlastne až na jeho samý koniec a malíčkom vyhmatala jeho citlivé 

miesto napuchnuté ešte od rána. Zrýchlil sa mu dych a ona mu doň šepla, že 

so svojou ochrankyňou sa nebojí ničoho. Bekim na chvíľu privrel oči. Mlčali 

a Bekimova budúcnosť sa náhle ocitla v Maryliných rukách. Auto sa blížilo 

k miestu, odkiaľ sa štartuje na oblohu, do neba. Marylino tajomstvo Bekima 

nadchlo a už neprestal obdivovať silu jej presvedčenia, priam jej ho závidel. 

Jej  odhodlanie vzdorovať akejkoľvek zlobe silou maličkého škapuliara ho 

od tej chvíle priťahovalo k nej priam živočíšnym spôsobom. „Mohol som len 
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snívať, že niečo z jej ochrany padne aj na moju hlavu,“ zapísal si do 

poznámkového zošita o prežívaní hereckých útrap a hereckého šťastia. 

 Maryla, schovaná pod svätou ochranou, nepoznala nijakých prekážok 

a potvrdila to aj po návrate do Paríža. Ich spoločný filmovací pobyt riadila 

ona a Bekim sa nestačil čudovať drobným absurdnostiam. „Najprv modlitba, 

drahý Bekim,“ povedala zakaždým, keď sa hneď za dverami spálne na ňu 

prilepil, prechádzal dlaňami jej hladký chrbát, pás, až na vyzývavý zadok. 

Maryla pod neustálou ochranou vyššej moci si s úsmevom upravila vlasy, 

kľakla si na koberec pred cestovný obrázok Bohorodičky na skrinke 

s telefónom a pohrúžila sa do modlitby. Bekim počúval jej krásny poľský 

jazyk v rytme vrúcnej modlitby a ticho jej vošiel do voňavých vlasov. Hladil 

ju po šiji a keď privrela velikánske modré oči a začala upadať do 

modlitebnej slasti, zľahka, rituálne ju vyzliekal zo šiat. Napokon pred 

cestovným obrázkom ostala len jej nevinná božská nahota, dlhé svetlé vlasy 

a symbol ochrany – zlatý škapuliar. Kľačala pred Bohorodičkou ako 

modliaca sa socha, ako rajská Eva prosiaca o odpustenie za hriechy, ktoré 

už-už prídu. Bekim počúval jej slová pokory, ovoniaval jej šiju, prechádzal 

zozadu dlaňami po oblinách živého zázraku a pozoroval v zrkadle, ako sa do 

jej vážneho a hlbokého dychu vkráda ľahká, vláčna pohoda. Videl, ako sa jej 

dych zrýchľuje, ako nadšene šepoce dookola tú istú modlitbu a potom 

sledoval ako socha Maryla vymodleným zázrakom ožíva a pomaličky sa 

premieňa na vlniacu sa vílu a neprestáva šepkať posvätné slová. Slasť z jej 

úprimnej modlitby sa preniesla aj na neho a po chvíli mu zmizol z tváre 

sarkastický úsmev a spoločne s ňou upadol do duchovnej hlbočiny, plnej 

nebeskej rozkoše. Také nepochopiteľné, absurdné a neuveriteľne krásne, 

priam zničujúce, spomínal si aj po rokoch.  

Koľkokrát neskôr videl hoci  aj celkom cudziu ženu s lietajúcimi 

plavými kaderami, so zužujúcim sa driekom, zakaždým si spomenul na 

Marylu a na svoj objav, že ženy by sa mali každý večer modliť nahlas a 
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nahé. Pokľačiačky, s jemne rozkročenými nohami, tak, aby im pomedzi 

stehná ľahunko prenikol opatrný vánok, ovanul a schladil ich prirodzenú 

horúčavu a svojou omamnou vôňou rozžeravil čakajúceho Bekima. Táto 

drobná spomienka na malé životné nezmysly ho poučila, že s absurdnosťami 

netreba zápasiť. Treba ich prijímať a ak sa dá, tak sa z nich treba tešiť a 

potom ich bezbolestne umiestňovať vo svojom živote na mieste, ktoré im 

právom patrí.  

 

Janica rýchlou chôdzou prerušila Bekimove zlenivené spomienky. Vošla 

do predsiene a vrátila sa spolu s vyľakanou Rinou. Bývala povyše Borky 

a bola oveľa mladšia aj okrúhlejšia. Nik by nepredpokladal, že ťarbavá 

guľatučká Rina má pavúčie a najmä zlaté ruky. Prišla iba v zástere, isto ušla 

od nejakej dôležitej práce v kuchyni a v rukách sa hrala s gumičkou na 

zaváranie. Raz si ju natiahla na zápästie a vzápätí ju stiahla, ruky zvyknuté 

pracovať nedokázali postáť ani na chvíľu. Janica ju za ne chytila a vyčkala, 

kým sa upokoja. Kedysi, kým boli deti malé a u Janice sa svietilo dlho do 

noci, Rina sa hneď ráno prišla opýtať, či niekto nie je chorý. Pritom sama 

deti nemala, ale srdce ju stále posielalo niekam, kde radi uvítali jej šikovné 

ruky a chlácholivé slová. Teraz stála bezradná uprostred kuchyne a váhala. 

Čo má robiť? Najlepšie by bolo, keby sa pustila do nakladania kapusty, 

napokon – ostalo jej ešte polúskať orechy. Stála vo dverách medzi halou 

a kuchyňou a čakala na odpoveď.  

– Gardisti vyhlásili, že všetci majú ísť preč. Kto neodíde dostane pokutu. 

Alebo ho vyvedú. Áno, takto to povedali, počula to na vlastné uši. – Bude 

z mesta násilne vyvedený, – šepkala s obavami. – Lenže v Gračane vraj 

strieľali do ľudí... 

Všetci počuli streľbu aj v meste. Hovoria, že strieľali do vzduchu, ale 

ktovie. Vidíš im do hlavy? Janica si pripomenula Bekimovu tvrdohlavosť 

a opäť ju pochytil záchvev hnevu. Mali byť už preč ako ostatní... Zároveň sa 
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na chvíľu cítila ako neopodstatnená nádej z dávno vyhasnutej Janicinej 

slávy. Z tej už neostali ani čriepky. Žena za zenitom, to nie sú obohrané 

husle s čoraz krajším hlasom, to je skôr vyfajčená cigareta. Čo z toho, že 

pred dvadsiatimi rokmi jej tvár žiarila na titulných stranách časopisov? Také 

ako ona dnes nahradili prsnaté speváčky turbopiesní a durovej romantiky 

v primitívnej tercii. Umelcov povyťahovaných z kadejakých kútov ktovie 

prečo nazývajú hrdinami. Hrdina je dnes najčastejšie skloňované slovo. 

V skutočnosti sa z tých umelcov rinú obavy a nikdy nevieš, či ich vyduté 

vrecká znamenajú tučnú peňaženku alebo pripravenú zbraň. Možno oboje. 

Pozrimeže, koľko umenia sa zalieča vladárom. „Ako po vojne,“ pripomína 

často Bekim. „Lenže vtedy to malo akúsi povojnovú logiku. Akúže má 

dnes?“ 

Janica si vážila Rinine zlaté ruky, veď povážme, že jej stačila farebná 

fotografia a látka z Ríma, a vzápätí jej prsty spriadali na šijacom stroji 

najkrajšiu melódiu. Keď sa Janice vypytovali v Belehrade na salón, 

zakaždým s veľkou radosťou vymýšľala názvy v taliančine alebo 

francúzštine, až  sa napokon rozosmiala a prezradila, že je to „salón Rina“ v 

Presene. Teraz ju usadila pri okne a naliala do troch kalíškov slivovicu. Rina 

krútila hlavou, z tých ľudí na ulici má strach aj ona. Keby sa nemal jej muž 

vrátiť každú chvíľu z väzenia, už by sa pohla preč aj ona. Je už dosť skúsená 

a vie, že „tí, čo berú do rúk zbraň, môžu ju zvrtnúť hociktorým smerom“.  

Bekim mlčal. Čím ďalej, tým viac sa téma odchodu zavŕtavala do 

každého a rozožierala ho iným spôsobom. Pozeral sa na sklesnutú, mäkučkú 

Rinu a cítil, ako málo miesta je tu pre slušnú odpoveď. Akú má nádej? Keby 

aspoň mala doma muža. Mohla by sa schovať aspoň na chvíľu do tmy, 

pritisnúť sa k nemu, cítiť jeho teplo a za zavretými očami nechať putovať ich 

spoločný film. Zaiste v ňom bude veľa pekného. Možno. Tak by to malo 

byť. Rinin muž je ešte stále zavretý, pretože predvlani vrátil facku 

policajtovi. Policajt prišiel do mesta zo severu  len prednedávnom, v Presene 
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nepoznal nikoho, bol mladý, plešatý a nadmieru bezočivý, preto mu 

posmešne hovorili Plešatý. Rinin muž na neho doplatil. Pri akejsi zbytočnej 

kontrole auta ukázal prstom na prednú pneumatiku. Muž nerozumel, o čo 

nováčikovi ide, a Plešatý vytrvalo ukazoval prstom, kým muž nevystúpil 

z auta. Na konci prsta nebolo vidno nič zvláštne a možno to bol malý vtip, 

čert ho vie. Nechápavý vodič stále nič, tak sa Plešatý rozčertil a skríkol: 

„Pneumatika!“ a udrel muža po tvári. Muž  mu facku vrátil, nasadol do auta 

a odišiel.  

Už by sa mal z väzenia vrátiť, od udalosti ubehlo poldruha roka, no tak 

či tak – samotná žena je bezradná.  

– Keby nebol taký prchký, mohol tu byť, – povedala skormútene. – 

Lenže on do všetkého hŕŕ-bŕŕ.  

Bekim poznal príbeh Rininho muža a mal na jazyku, že každá 

bezočivosť má svoje medze, ale zazvonil telefón. Ako vo filme, prebehlo 

Bekimovi mysľou, vstal, odobral sa do haly a cestou premýšľal, či telefónne 

vyzváňanie nie je len filmový vynález. Nevhodné zvonenie mu zakaždým 

pripomenie Palermo sedemdesiateho tretieho roku a noc v hoteli Porta di 

Castro. To bol teda telefonát... Zazvonil uprostred noci a z ľahkého spánku 

sa prebudil celý v strachu. Aj spiaca Gina mu stisla ruku a prvé, čo mu 

napadlo, bolo, že práve teraz sa končí jeho krátke šťastie v talianskych 

ateliéroch. Totiž, áno, v ten deň dal jednu opatrnú facku pomocníkovi, ktorý 

si ho za chrbtom doberal. Vymyslel taký vtip, vraj – aký je najväčší zázrak 

na sicílskej Golgote? Nuž taký, že panna Mária sa noc čo noc mení na Máriu 

Magdalénu. Bekim jeho vtip sprvu prehltol, potom toleroval, ale keď ho 

osvetľovač ho povedal piatykrát, dostal od Bekima spomínanú facku. 

Pomocník sa preľakol, videl, že s vtipom to prehnal, a preveľmi sa 

ospravedlňoval a žiadal o odpustenie. Aj Bekim cúvol, a nadával si do 

idiotov a hneval sa viac na seba ako na hentoho somára. Hnev ho prešiel 

rýchlo, lebo musel uznať, že vtip mal napokon svoj šarm a s Ginou sa na 
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ňom dlho zabávali. Očakával teda škandál, ale napočudovanie v tú noc 

netelefonoval producent ani režisér a ani v Ríme sa neudiala žiadna 

pohroma. Ozval sa Petar, riaditeľ divadla z Prizrenu, a hneď sa aj 

ospravedlňoval za nočný telefonát. Musel sa však k tomuto činu odhodlať, 

pretože v divadle riešia vážny spor a všetci sa zhodli, že takú vec dokáže 

rozriešiť jediný človek – a to je on, Bekim.  

– Idioti! – zúrivo šepotal do telefónu Bekim, no Petar ho nepočúval. 

– Ide o to, sporíme sa, kto bol väčší balkánsky hrdina, Miloš Obilič, 

alebo knieža Skanderbeg?  

Bekima div netrafil šľak, ale zároveň mu aj odľahlo. Padol na voňavý 

vzdutý vankúš a zo slúchadla počúval naliehavý hlas, že to musí to rozriešiť, 

inak sa v divadle rozpúta nová srbsko-albánska vojna. Bekim zlostne 

zasyčal, aby si pozreli, koľko je hodín, potom nalistovali kalendár a napokon 

prestreli mapu Balkánu až po Turecko. Ešte im odporúča pripomenúť si 

Skanderbegov útok na Turkov, keď uprostred noci zaútočil na ich vojsko so 

stádami kôz. 

– Kozy útočili na Turkov? Robíš si z nás somárov? 

– Kozy s fakľami na krku spustili z planiny do údolia. Tisíce kôz. V tej 

tme Turci nečakali na smrť a dali sa na bezhlavý útek. To že nepoznáte? 

Potom im Bekim odporučil, aby si to porovnali s Milošom Obiličom, 

ktorý v  bitke na Kosovom poli prebodol tureckého sultána Muráda. Keď na 

nič neprídu, nech zatvoria fľašu a dodatočne im to doma vysvetlí. 

Konzultácia bude sakramentsky drahá, povedal a zložil.  

Odkiaľ len získali telefónne číslo? Zavolal na recepciu a zrušil 

prijímanie hovorov „per tutti quanti“. Gina, žena na rozhraní panny Márie 

a Márie Magdalény, sa prebudila zo siedmeho neba do šiesteho, prešla mu 

dlaňou po šiji a nevinne sa opýtala: 

 – Qualcuno della famiglia?  
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– Ach, kdeže, dvaja idioti z pätnásteho storočia, – zašepkal jej do 

pootvorených úst. 

– V takom prípade máme prednosť, – prešla prštekom po jeho perách. – 

My sme z roku tridsaťtri, syn môj – pripomenula sa a očami Márie 

Magdalény ho vtiahla do svojho dávnoveku.  

Nemusí sa každá nepríjemnosť končiť nepríjemne. 

 

Telefón v predsieni vyzváňal ako na poplach. Drnčal dlho a nástojčivo, 

akoby tušil, že Bekim stojí nad aparátom a váha, či ho má dvihnúť. Kto asi 

tak volá? Čuduj sa svete, ozval sa hlas známeho a dotieravého fiškusa, 

novinára Mladena Stankoviča. Na úvod si odkašlal, akoby chcel urobiť 

ráznu čiaru za doterajšími uštipačnými komentármi a kritikami, a hneď sa aj 

spochybnil, keď začal s tým, že možno sa s ním Bekim nebude chcieť 

rozprávať. „Lenže situácia nepustí a nastal čas ísť do niektorých vecí aj 

s rizikom,“ povedal a v takomto duchu svoju myšlienku ešte niekoľkokrát 

zopakoval. Pripomenul, že Bekim aj v časoch juhoslovanského blahobytu, 

a teda aj v čase svojej najväčšej slávy, celkom podvedome kráčal mimo 

prúdu, čiže bol aj v istom riziku, a pritom nemusel. Hneď aj pripustil, že 

jeho kritiky „mávali v sebe aj nepríjemné ostne, zadrapovali sa doň ako do 

opovážlivca, ktorý sa odhodlal vstúpiť do kaktusového lesa,“ hovoril a 

povzdychol si: „Čo by sme si počali my kritici bez tých, čo idú proti prúdu?“  

Bekim sa pousmial. „Čo by ste si počali? Nič. Boli by ste bez chleba ako 

mnohí iní,“ zasmial sa do slúchadla a počul hlas, že „teraz by mohol zavesiť 

telefón, ale to hádam neurobí, lebo na svete sú rôzne dôležité veci... 

dôležitejšie, ako je Mladen, alebo Bekim“.  

Mladenova odvaha, miestami preložená bezočivosťou, Bekima zaujala 

a blahosklonne zbystril pozornosť.  

– Čo sa stalo v Gračane? – opýtal sa zrazu Mladen kovovým hlasom. 
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Bekim videl v škáre dverí zronenú Rinu a premýšľal. Vieme, v Gračane 

sa niečo stalo. Ale čo to bolo... V tom okamihu sa niekde z diaľky ozvala 

krátka tlmená streľba. Bekim stŕpol. Len aby to Janica nepočula. 

– Stalo sa niečo? – ozval sa opäť Mladenov hlas. 

– ... ach, to naozaj neviem, – povedal Bekim po chvíli premýšľania.  

– Lenže niečo sa tam muselo stať. Národný obzor napísal, že 

zlikvidovali teroristickú bunku. Novosti zasa, že došlo k stretu albánskych 

a srbských ozbrojencov, no a Slobodná Európa vysielala správu z dobre 

informovaného zdroja, že došlo k masakru dedinčanov. Tak ako?  Bekim by 

o tom mohol niečo vedieť.  

Možno áno, ale nemá odkiaľ. Ako veriť susede, že tam zabili najmenej 

sto ľudí, veď je to absurdné a nepochopiteľné... Mladen sa pýtal aj na 

Bekimovho žiaka, dobrodruha Besu. Besa sa s ním totiž stretol v Belehrade, 

potom sa vybral niekam do hôr a odrazu sa stratil. Práve teraz ho niet, keď je 

dusno a ľudia utekajú. Takže ako, žeby čas jeho nového zjavenia ešte 

nedozrel? Lenže Bekim nikdy nesledoval Besovo putovanie po šírom svete 

a o jeho výsledkoch sa dozvedal len z jeho občasného rozprávania pri 

návštevách  Presenu.  

– A vy? Vy neutekáte? – neodolal Mladem zvodom svojej 

impertinentnej povahy.  

– Nie, – odsekol Bekim.  

Prečo štipľavý novinár hľadá práve Besu? Nuž, prečo. Asi sa deje niečo 

čudné a na takých miestach Besa nikdy nechýba. Mladen máva celkom 

dobrý nos.  

Besa bol jeden zo schopnejších Bekimových žiakov. Premýšľavý typ. 

Upadol však do jedinej predstavy o sebe ako o vzorovej charakterovej 

postave. Ťažko sa stotožňoval s duchom postavy, ktorá šla proti jeho 

naturelu, priznal sa, že mu to „rozrúša osobnú integritu“. Ešte v čase štúdií 

nacvičovali Harpagona a postava zloducha sa ušla práve jemu. Besa sa cítil 
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na vhodnejšiu postavu, poškuľoval po jeho synovi Kleantovi, predovšetkým 

kvôli jeho charakteru. Musel však prijať Harpagona a potom zápasil aj 

s divadelným synom Kleantom, aj sám so sebou a bolo to pre neho ťaživé, 

„veď to ako keby som sám sebe škriabal tvár!“ Vnútenú úlohu Harpagona 

v tom čase považoval za Bekimov zámer, aby mu ju čo najviac sťažil, ktovie 

prečo. Besa ho dokonca podozrieval, že mu závidí jeho mužský šarm a jeho 

neodolateľný sugestívny pohľad.  

„Bol to zámer,“ potvrdil mu po rokoch Bekim svoj zámer. „Lebo s 

postavou musíš aj zápasiť, nielen do bodky súhlasiť. Taký je hercov život. 

Smutný a strašný! S touto profesiou nevykývaš. Keď si to rozmeníš na 

drobné, všimni si, čo je to za cieľ – byť skvelý v tom, že zakaždým dokážeš 

byť niekým iným? O čo je jednoduchšie a lepšie je byť skvelý v tom, že 

neustále si len a len sám sebou?“ Besa s takými úvahami v podstate aj 

súhlasil, len na rozdiel od Bekima odišiel od hereckého utrpenia preč 

a ukončil tak  znásilňovanie samého seba. Umelecká duša ho ťahala do ulíc a 

kaviarní, čiže na ľudovú scénu, ako smutne konštatoval bezradný režisér 

Janis, lebo vraj „videl tam skutočnejší život ako na drevených doskách“. 

Potom sa ponevieral medzi kaviarenskými stolmi, obchádzal si obchodníkov 

so zlatom, baraninou či orechmi. Posedel si aj s prosperujúcimi obchodníkmi 

s ničím a nadšene vstrebával aj tento druh umenia a jeho nekonečnú 

fantáziu.  

Životné rozhodnutie na seba nenechalo dlho čakať a Besa dal prednosť 

jednej jedinej úlohe, svojej najprirodzenejšej podstate. Zbavila ho rozkladu 

vlastnej duše, prestala ho trápiť cudzími starosťami, vypudila mu zo života 

mátoživé a desivé sny, a tak mohol s veľkým optimizmom vstúpiť na 

skutočnú scénu života. Nová životná úloha so všetkou dokonalosťou 

Bekimovej hereckej školy mu začala prinášať úspechy. Posedával v tureckej 

štvrti za divadlom, striedal ju s albánskou a macedónskou a všade mal 

vďačné obecenstvo. Nič však nie je jednoduché a nič neprichádza bez 
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námahy, aj jemu sa stávalo, že obecenstvo jeho hru spočiatku prijalo, ale 

keď vniesol umelecké prvky do biznisu, účastníci sa zdráhali tlieskať. 

Niekedy ho dokonca vypudili zo scény a stávalo sa aj horšie, doslova sa 

musel pred svojimi divákmi skrývať. Besa to bral ako prirodzenú daň za 

umelecké výkony na netypickom mieste. V tom sa s učiteľom Bekimom 

zhodli, že naozaj, „povolanie herca patrí medzi ťažké a ak si umelec nedá 

pozor, zničí mu a rozvráti život a urobí ho nepoužiteľným“. Bolo to 

v Skopje, keď sa stretli na premiére hry mladého tureckého autora. Besa si 

v tom diele zahral romantickú úlohu statočného bojovníka. Večer na recepcii 

potvrdil, že iné postavy ako blízke jeho duši hrať nedokáže a už ani nebude. 

Bekimovi sa hra nepáčila. „Plochý krásavec s nekonečnou rolou hrdinského 

dobyvateľa sa ťažko vžíva do epizódy hlupáka,“ zasmial sa. Režisér Janis s 

ním súhlasil. Využil Bekimovu dobrú vôľu a ponúkol mu hlavnú postavu v 

Dürrenmattovej Návšteve starej dámy. „Apatia, peniaze, prebudenie, 

zločin!“ rozprával vzrušený Janis. „Vieš sám, že je to balkánskejšia hra ako 

je sám Balkán! Spomeň si na Illa, spomeň si, ako sa lámu lenivé a chamtivé 

charaktery. Budeš hrať Illa!“ 

 Bekim sa ponuke potešil aj začudoval, „veď absurdná dráma u nás 

pokračuje každý deň a nič nenaznačuje, že by sa niečo malo zmeniť. Nič sa 

už nezmení ani v prípade žurských detí,“ povedal a ponuku s poďakovaním 

odmietol. Sklamaný Janis prikývol. Aj Bekimovi bolo z vynúteného 

odmietnutia postavy do plaču, ale zároveň bol pyšný na to, že dodržal sľub 

umeleckého mlčania. Že nepodľahol zvodom ako Durrenmattovi mešťania, 

zotrval nad nimi a potvrdil autorov pohľad na moc peňazí a slabosť odolať 

ich sile. Nebolo to ľahké odmietnutie, ale taký bol prísľub žurskému 

masakru a s tým sa musí každý vyrovnať.  

Sotva sa spamätal z jednej tragédie, zrazu tu bol Gračan a gračanské deti. 

Bekimovi sa zatočila hlava. Ak je o Gračane pravda čo len zlomok z fám, 

aký mal zmysel jeho odchod zo scény? Aký zmysel malo odmietať Janisove 
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skvelé ponuky? Balkánske radosti, túžby, lásky, hnev, zlosť, nenávisť, 

pomsta, to všetko sa valí ďalej krajinou aj bez Bekimovho odriekania. Prešlo 

pár rokov, „na Bekima sa začalo zabúdať, ale na možnosť strieľať do detí 

nie“, zapísal si do svojich hereckých poznámok. Kam sme opäť došli? 

Všetky zmienky o Gračane začínajú byť strašidelné. Či sa už stali, alebo boli 

dôkladne vymyslené... Oboje je hrôza.  

 

– Neviem, kde by mohol byť Besa, – povedal Bekim do telefónu 

Mladenovi. – To vieš, duch Balkánu. Nájdeš ho všade, kde ho netreba, 

a nikdy nie tam, kde sa k nemu modlia. 

Mladen to ešte skúšal okľukami. Vypytoval sa na počasie, na hory, 

opýtal sa dokonca aj na ženy, vraj „a čo ženy? Stále dobiedzajú?“ Ale 

zásadnú otázku nedokázal položiť. Z rozhovoru trčalo, že na drôte je viacero 

uší a očividne nechce zrádzať dôvernosti. Aj Janica sa počudovala, prečo sa 

zháňa práve po Besovi. Veď práve Mladen sa o ňom vyjadril ako 

o jednorozmernom hercovi bez umeleckej budúcnosti a takto to kedysi 

dávno napísal aj do novín. Viacerí sa na tom pobavili, len Besa sa istý čas 

hneval. Požiadal aj Bekima, aby zakročil, a keď sa Bekim nemal k činu, 

napísal Mladenovi list plný vysvetľovania, samochvál a neurčitých hrozieb. 

Zvláštne bolo, že práve teraz mu začal tento jednorozmerný herec chýbať.  

 

9 

 

Goli má veľkú čiernu hlavu, rozložitú postavu, je ťarbavý, pomalý, 

pomaly aj hovorí, zato zreteľne a nástojčivo. Neskríkne, len ťahavo zvýši 

hlas. Príkaz dá len raz. Stalo sa, že Lotrovi vystrelil pištoľou nad hlavou, aby 

ho zmravnil, len tak, bez slov. Lotor pochopil, vyvalil z vreciek strieborné 

drobnosti a už viac nešiel za vojnovou korisťou na vlastnú päsť.  
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– Vtedy na Radulovičovom pohrebe som prvýkrát videl plakať svojho 

otca, – povedal Goli, nalial si whisky. Potom  doplnil do pohára aj Besovi. – 

Vieš, kamarát, keď plače slabý muž, tak je to hovno. Ale keď vidíš, ako 

plačú silní muži, tak si svedkom živej pravdy.  

Besa sa mu díval do očí a tváril sa, že počúva ohromujúcu novinu. 

Goliho tvár bola zaujímavá, oči mal naširoko od seba, a to do tej miery, že 

nikdy nebolo vidno jeho tvár v celku. Treba sa na neho pozrieť dvakrát, aby 

človek videl výraz jeho tváre. Pritom to vyzerá, že raz sa na človeka díva 

jedným, potom druhým okom, nikdy nie spolu. S takouto zložitou tvárou sa 

Besa ešte nestretol.   

Goli sa rozhovoril o pohrebe. Mal vtedy osemnásť rokov a plakal tiež. 

Niekedy človek plače ani nevie prečo. Zacíti, že dlhší čas sa v ňom niečo 

pohybuje, niečo hryzie jeho podstatu, putuje v ňom, ryje si v ňom chaotické 

chodby, túla sa mu v duši ako krt. Čo je to za pocit? Človek vnútri v sebe 

nemá jaskyňu! Nemá vnútri moria, nedujú tam vetry, nevychádza, ani 

nezapadá slnko.  

– Čo to vo mne vnútri putuje?  

– To sú pocity, – povedal Besa.  

– Pocity? – začudoval sa Goli. – Ty máš univerzitu, ja len remeslo. Ale 

dobré remeslo. Vidím, že všetko je naša vina. Naša vina nás rozplakala nad 

Radulovičovým hrobom. Tridsaťtisíc mužov oblečených v čiernom plakalo! 

Spravili sme pre národ veľmi málo. Hrdinu Ratka Raduloviča sme dovolili 

zničiť, deportovať do Dubrovníka, nech sa mlčky díva na more. Mlčali sme 

spolu s ním, každý po svojom. Celý ten čas nás žrali červy. Zanedbali sme 

národnú čistotu, zanedbali sme našich hrdinov.  Dnes sa vracia národná 

čistota. Utreli sme si oči a už nás nič nezastaví. Každý deň musím budovať 

národné vedomie a lásku k vlasti aj v mužstve. Pripomenúť všetky zverstvá 

od Lazara na Kosovom poli až dodnes, ukázať, kto tu má krvavé ruky. A 

naši vlastenci? Tu ti príde vydesený kretén, že vraj má lepkavé ruky. Kým 
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chytali poháre s rakijou, vtedy im to neprekážalo. Až keď rátali peniaze, až 

vtedy si všimli, že ich majú lepkavé. Aký panenský jemnocit. Vraj lepkavé... 

Strč si ich do vedra s vodu, debil, keď sú lepkavé. Ale debil nemôže, lebo 

„voda vo vedre by sa zafarbila na červeno“. Počul si už takého chruňa? Tak 

sa nečuduj, že musím podchvíľou do Belehradu. Bez injekcií by som 

neurobil ani štvrtinu roboty, ani to nie. Vtĺkať do kreténa vlastenectvo je 

namáhavé. Máš tu bulharského Cigána, máš tu Lotra z Rumunska na úteku, 

ukrajinské teliatko z Afganistanu, ale aspoň robí, čo mu kážeš, no a piatich 

chlapcov z Vojvodiny a šiestich z Nišu, aj zo Starej Planiny. Vypatlať im 

z hláv sprostosti a nahradiť vlastenectvom nie je jednoduché. Spomeň to 

medzi rečou aj generálovi, keď s ním budeš. Škoda, že už nežije môj otec, 

isto si ho pamätá.  

Z vedľajšej izby doľahol krik. Jačavý Medunov hlas prehlušoval 

ostatných, Goli vzdychol a tváril sa, že nič nepočuje. Hlasy medzi sebou 

vykrikovali nadávky, Meduna ich prekričal, vraj „podprsenky patria mne 

a na ostatné vám seriem“.  

– Meduna, – vzdychol Goli, – ďalší pošuk. S tými podprsenkami občas 

ide do Skopje a tam ich predáva. Povedal som mu, ešte raz a prášiš nazad do 

svojej matere. Potrebujem chlapov ráno čo ráno v absolútnom poriadku. 

Strapatý navečer musí preč, má povinnosti v meste a banda sa niekedy nevie 

popratať do kože. Tak, už aby sme sa pohli ďalej. Každú chvíľu má dôjsť 

Petarova skupina a potom to tu dočistíme.  

Zvečerilo sa. Z juhu sa na mesto ťahali ťaživé mraky. Besa vyšiel na 

dvor a čľapotavo močil pod oknami. Znenazdajky sa mu zjavil obraz ženy na 

stole s roztiahnutými nohami. Prebehol ním mráz, rýchlo cvrnkol posledné 

kvapky  a pozapínal si nohavice. Načase, aby sa pohol do Belehradu a potom 

ďalej. Už aby to bolo. Vyšiel na poschodie domu, prenocuje v advokátovej 

detskej izbe. Na červenom koberci boli na kope nahádzané obrázky 

farebných zvierat, v kúte ležali hračky ako na pohrebisku. Niekto sa s nimi 
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aj pohral, plyšové medvede boli bez hláv, farebné zvieratká boli porezané 

nožom a slávna Barbie mala cigaretou prepálenú dieru do brucha. Na stene 

sa vynukoval neumelecký nápis vyblednutou červenou farbou „Mirëpritur“. 

Pod ním čiernym sprejom stálo „Dobrý odchod preč“. Odhrnul nohou 

drobnosti do kúta a pripravil si lôžko. Do postele si ľahol oblečený. Nechcel 

sa dotknúť nahým telom ničoho v tomto dome, nieto ešte detskej postele. Tej 

sa bál, ako sa každý démon bojí ľudskej nevinnosti. Zložil si sako a vyzul 

topánky. Vystrel sa, konečne privrel oči a vzápätí sa mu začalo niečo snívať. 

Nebol to veru pokojný spánok, prehadzoval sa na jednu i na druhú stranu, 

posteľ bola krátka a nepríjemne vŕzgala. Prebudil ho vlastný sen o ňom 

samom. Videl sa, ako utekal okolo spenenej rieky, preskakoval balvany a 

niekto sa ho pokúšal dobehnúť. Potom zazneli vzdialené výstrely. Veľmi 

nepríjemné. Prebudil sa a už bol hore. Výstrely ho znepokojili. Nevedel, či 

pochádzajú zo sna alebo zo skutočnosti. Díval sa do tmy a počul, ako po 

chodbe dupocú čiesi kroky. Potom všetko stíchlo, ozývali sa len pridusené 

zvuky a neznáme hlasy. Započúval sa v tme do ticha a nemýlil sa, cez škáry 

vo dverách k nemu preliezal cigaretový dym a tlmený šepot.  

– Prvýkrát je to najhoršie, ale potom si zvykneš... – hovoril povedomý 

hlas. – Musíš najsamprv oklamať svoju dušu. Tam musíš začať, od seba. No 

a pamätaj si, nikdy sa mu nesmieš dívať do očí. Ak sa mu raz do nich 

pozrieš a je to nejaký starec, alebo obyčajná ženská, čo vreští s deckom pod 

pazuchou, máš smolu. Už ho tak ľahko nepichneš do krku. Možno ešte by si 

zvládol urobiť ho pištoľou, najlepšie je to zozadu. Musíš si pritom dať pozor 

a včas uskočiť, aby ťa neostriekal mozog. Pozor, najdôležitejšie je, aby si pri 

tom myslel na seba, len na seba. Na nič iné, ani na frajerku, ani na brata, na 

žiadnu rodinu. A už vôbec nie na svoju matku! Zabudni, že si mal nejakú 

matku, inak si stratený. Aj na otca, takisto, zabudni aj na otca. No a každé 

ráno si musíš poriadne nahlas povedať: Je to banda, háveď, smrad! A ešte si 

povedz: Je mi to tu všetko jedno! Jedno, jedno, jedno! Dobre si to zapamätaj. 
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Inak ťa spáli a zožerie tvoja vlastná zvedavá duša so svojimi sprostými 

otázkami.  
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Zrána vytrvalo vyzváňal zvonček. Bekima už predtým zobudil vnútorný 

nepokoj, mal otvorené oči a zaháňal chmáry, ktoré prichádzajú nadránom, 

v čase najmenšej ostražitosti, zvyčajne pokazia zvyšok spánku a niekedy 

pretečú aj do bieleho dňa. Polihoval, možno by aj vstal, ale nechcelo sa mu 

ešte opustiť teplé Janicine stehná. Keď sa na ostrý zvuk zvonca pohla aj ona, 

chtiac-nechtiac sa dvihol, hodil na seba župan a zišiel do haly.  

– Niekto ti ukradol auto, – dychčala spotená Rina. – Bežím z trhu, nič 

tam nemajú. Všetci sa pakujú a odchádzajú, – utierala si mokré čelo 

a naprávala šatku.  

Auto... zámerne ho nechal pred divadlom. Ráno si mal doň režisér Janis 

naložiť rodinné veci, čo už nestihne vziať so sebou.  

– A niekoho v ňom zastrelili, – doložila Rina. – Asi zlodeja... 

Bekim zúril. Obliekal sa a odháňal Janicine zvedavé otázky. Stíchla, až 

keď jej povedal, že ide po auto, vraj sa s ním niečo stalo. Janica sa vystierala 

v posteli, sledovala Bekima nedôverčivým pohľadom. Podišiel k nej, 

naklonil sa a zhlboka sa nadýchol, aby zahnal zlú správu. Zaužíval si rannú 

obyčaj, že jej pomaličky a jemnulinko prešiel rukou od kolena po stehne až 

do podpazušia a opakoval to tak dlho, kým sa neprebudila a neusmiala. Šľak 

aby vzal jedno auto. Privrel oči a šepol: 

– Si ako Morača. Krásna, divoká. Idem na breh, do bezpečia.  

Lichôtka bola pravdivá. Morača v Podgorici je pokojná, priehľadná a 

svieža, ale zato s utajenou dramatickou históriou. V úžinách a divokých 

skalách nad mestom je rozbesnená a bezohľadná, rúti sa kaňonom, stačí 

malá prekážka v ceste a už sa mení na živel a potom sa valí ďalej za svojím 
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cieľom. Triešti sa o skaliská, pení, syčí a hučí v skalných úžinách, aby sa 

najprv vybesnela a vybúrila, potom vyliezla zo skál, rozliala sa pod šíre nebo 

a napokon sa na nížinách pozastavila, upokojila a prijala tajomnú 

smaragdovú farbu Janiciných oči. Koľkokrát ležali na jej brehu a počúvali 

nekonečný šum priezračnej vody.  

Bekim vyšiel na ulicu a uvedomil si, že na ďalšiu pretvárku už nieto síl. 

Pohol sa smerom k divadlu a pridal do kroku. Cestou zazrel v diaľke 

odchádzajúcich Krasničovcov. Pred Kelmendeho domom horela vatra, 

ozbrojenci niečo pálili a asi si vyhrievali zlenivené údy. Zastavili 

odchádzajúcich a s krátkou flintou ukázali na Joskov batoh. Len čo ho Joska 

zložil na zem, dvaja v maskáčoch ho obrátili nohou a potom doň párkrát 

kopli ako do lopty. Bekim sa ponáhľal, zabočil na Titovu ulicu a zahliadol, 

ako sa Joskov batoh váľal po ceste poháňaný kopancami. Odbočil ku 

školskému plotu so strihanými tujami a krytý ich nepriedušnou hradbou cítil 

každý kopanec až kdesi vo vlastnom tyle. Zúril.  

Jeho auto stálo v uličke starých domov kúsok od divadla. Bočné sklá boli 

vytlčené a dvere na dvoch miestach prederavili strelné rany. Policajt 

znechutene obchádzal auto, ešte raz urobil záber otvoreného kufra plného 

podprseniek a ženskej spodnej bielizne. Okríkol troch zvedavcov, pozrel sa 

na Bekima podozrievavým pohľadom a pobral sa smerom na policajnú 

stanicu. Na Bekimove slová nereagoval, ani sa k nemu neotočil. Až keď za 

ním zakričal, až vtedy zazrel ponad plece, ledabolo mávol rukou a ukázal 

smerom k policajnej stanici.  

– Bekim, Bekim je tu, – šušťala trojica zvedavcov s bicyklom, zhrčená 

okolo auta. 

– Mŕtveho odviezli do nemocnice, – zakričala hnevlivo žena z obloka 

nad železiarstvom s rozbitým výkladom. – Ešte v noci. Banditi zasraní! – 

doložila a tresla oknom.  
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– Načo do nemocnice? Veď nemocnica nepracuje, – povedal starší muž 

svojmu mladému sprievodcovi. Kývol hlavou k zavretému oknu a podoberal 

sa k odchodu. – Dobre mu tak. Ktovie, čo to bolo zač, – dodal a hodil k 

Bekimovi neveľmi zhovievavý pohľad. – Toľko podprseniek! Tých ceciek 

som ešte v živote nevidel.  

Chlapec, čo sa zvedavo opieral o bicykel, dvakrát zazvonil zvončekom a 

povedal, že mŕtvemu je všetko jedno. Stúpol na pedál a odfičal. Ulica bola 

tichá a prázdna, zo sivej oblohy spadlo zopár kvapiek. Auto malo 

prepichnuté všetky pneumatiky a zadné sedadlá boli naložené balíkmi 

z maskáčovej celtoviny.  

Na polícii bol iba vrátnik a povedal, že dnes tam nebude nik. A zajtra? 

Ktovie. Čaká sa na políciu, alebo na vojsko z Belehradu:  

– Vidíte, ako tu vyvádzajú albánski banditi. Poriadok už môže zrovnať 

iba armáda.  

 Usmial sa širokým úsmevom, rozpačito dvihol ruky s otvorenými 

dlaňami ako k moslimskej modlitbe. Krátko pohliadol na Bekima, pohladil 

noviny a opäť sa do nich zahľadel. Bekim zlostne zakričal, že mu nejakí 

pašeráci ukradli a dostrieľali auto.  

– A na polícii niet nikoho? – kričal. 

– Čakáme na Belehrad, – zopakoval muž a už nepovažoval za potrebné 

dvihnúť hlavu od novín. 

Bekim tušil od rána, že toto bude zlý deň. Jeho stará zastava už za veľa 

nestála, no prišiel o ňu aj tak. To bude rečí, ako mali byť už dávno preč... 

Teraz mu zišla na um jeho starodávna pištoľ s jedným nábojom. Zahrešil 

a zastavil sa pred bránou domu režiséra Janisa. Nik neotváral. Okná do ulice 

boli mŕtve a v jednom bola kruhová diera s lúčmi bielych prasklín. Janis teda 

odišiel, nepočkal na Bekimovo auto. Mesto s ubúdajúcimi priateľmi sa 

postupne menilo na nepriateľské. Prefrčal okolo neho džíp s mužmi 

v maskáčoch so samopalmi v rukách. Zdalo sa, že križujú ulice hore a dole 
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a až teraz si uvedomil, že po rannom meste kráča celkom sám. Od konca 

minulého týždňa odchádzali naložené autá s albánskymi rodinami. Pešiaci s 

batohmi sa presúvali na námestie, chodili celou Karadžičovou ulicou okolo 

zatvoreného holičstva, okolo pekárne Marka Mikoviča. Marko sa vyterigal 

pred obchod a dychtivo schoval prenosný plagát s oznamom, že v tejto 

predajni majú najjemnejšie pečivo v meste. Viac už nevynukoval svoje 

výrobky, ani pečivo, ani zákusky, nič. Zastavila sa tam Branka, učiteľka 

srbskej literatúry, Nikova kolegyňa z gymnázia. Chcela kúpiť nejaké zásoby, 

najmä chlieb na cestu z mesta pre susedku a kamarátku Brétu. „Poprosila 

ma, aby mala istotu, že tovar určite dostane. A Marko, ten starý dobrák, ten 

náš zadýchaný Marko, hneď pochopil, prečo som prišla nakupovať ja. Len 

čo ma zbadal, schoval sa za plachtu a poslal k pultu svoju malú Milicu,“ 

povedala Branka a doložila, že „nik by nebol povedal, že aj takto môže 

umierať jedno mesto“.  

Toto začínajúce šialenstvo sa dalo tušiť a asi už len Bekim neveril, že 

dvere sú dávno otvorené a každú chvíľu môže prepuknúť. Janica má plné 

právo uchýliť sa k zničujúcej formulke: „Nevravela som ti? Dokedy si budeš 

namýšľať nesmrteľnosť?“  

Sedela v hale a mlčala. Počula vrznúť bránku a Bekimove kroky pešiaka 

bez zjavného víťazstva. Všetko sa valí neorganizovane a živelne podľa jej 

predpovede, dokonca smerom k najhoršiemu. Vypočula si stručnú správu a 

prikývla.  

– Moje auto plné podprseniek a ženských gatí! – kričal Bekim. – Ja ako  

úchyl! 

– Niekto ti vystavil zaujímavú vizitku, – povedala Janica a kývla rukou 

nad stratenou károu.  

– Vizitku? – kričal Bekim. – To akoby sa mi vyšťal do postele, – zúril.  

– Takže sa pobalíme. Urobím si  vlasy a pôjdeme. 
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– Vlasy? – neveril svojim ušiam. – To ako tuto...? – ukázal na svoju 

šedivejúcu hlavu. 

Náhle pocítil búšenie srdca. Najprv mu oťažela ruka, nuž ju spustil 

a posadil sa do kresla. Vystrel sa, niekoľkokrát sa nadýchol a hodnú chvíľu 

čakal, kým búšenie prejde. Janica si to všimla a mlčala. Položila mu ruku na 

plece, potom ho pohladila po šiji. Opäť bola ako rieka Morača, pokojná a 

liečivá. Načo slov, keď jej prúd tak či tak nezastavíš? Bekim privrel oči 

a opäť videl sám seba tak, ako ho vidia jeho obdivovatelia. Čiže ako hrdinu. 

Ešte koncom leta sa doťahoval s riaditeľom Petarom a hrdo vykladal: 

„Patrím všetkým Srbom, Chorvátom, Slovincom, Macedóncom, 

Čiernohorcom, Bosniakom, Albáncom. A potom Európanom, Američanom 

a napokon zemeguľancom...“ vyratúval a zabával spoločnosť po predstavení.  

Pozrel sa na Janicu a ticho doložil: 

– Nie som krysa, aby som utekal z vlastného domu!  

– Nemusíme utekať, Bekim. Môžeme aj dôstojne odísť. A mal by si si 

predtým niečo zajesť, kým mne Rina spraví vlasy.  

Bekim sa nadýchol a zbieral zvyšky svojej nebotyčnej hrdosti. Keby sa 

Janica naozaj bála, mohol sa stať hrdinom. Ženská ustráchanosť pravého 

muža povznáša, nalieva doň pocit dôležitosti a dodáva sebavedomie, či nie? 

Nie, ona sa nebojí. Len si do Bekima nenápadne rypne. 

Čo ďalej? Bekim sa zamyslel. Ako každý herec aj on má schopnosť 

vypestovanú pred filmovými kamerami, a to vnímať samého seba ako 

cudzieho človeka. Teraz, keď z mesta zutekali všetci známi, podľa neho – 

zbabelo, aj jemu akosi ostáva na rozlúčku len pár cigariet. Dávno neokúsil 

situáciu, keď  ako herec hrá svoju vlastnú rolu. Stále sa cíti  tým, čím ho 

urobili, čiže svätcom aj hrdinom. Aj ním ostane. Nezabudne na svoje 

povinnosti voči svetu ani na povinnosti voči všetkým divadelným 

maskérkam. Takej urážky, že by si nevšimol ich opustených vyzývavých 

kriviek a vnád, by sa nikdy nedopustil.  
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Prestal snívať, pretože nečakane nadišiel čas popočúvať Janicino 

dôvodenie. Hodiny v hale tikali mimoriadne naliehavo, ako kostolné zvony. 

Niekto mu chce diktovať, lenže Bekim nie je potkan. Nie je, čas však tiká. 

Zobral zo stola cigarety a zapol rádio. Nadšený hlas hovoril o úspechoch 

domobrany v boji s teroristami. Bekim sa otočil k rádiu a povedal 

hlásateľovi, že je idiot. Rina v kúpeľni natáčala Janici vlasy a Bekimovi 

neušlo,  že potrebuje aspoň tri vlny vpredu, pretože jej zvýrazňuje tvár 

a vlasy hádam aj podržia formu. Preboha, načo sú žene v tejto chvíli  

natočené vlasy? Vie túto absurdnosť  niekto vysvetliť? Nie, pretože  sa to ani 

nedá. Medzitým mocní muži v rádiu štekali refrén bojovej piesne: 

 

Svi za jednog, jedan za sve, to su prave Delije 

Gde je jedan tu su svi, Arkanovi Tigrovi 

Srbija, Srbija! 

 

Bekim počúval hulákanie vlastencov so zvláštnym masochizmom. Tvrdí 

muži. Voči čomu sú tvrdí? Pripomenulo mu to detstvo a koniec vojny. Aj 

vtedy zneli z tlampačov bojové piesne. Niesli v sebe čosi ako dôvetok vojny. 

Navádzali dojem, že sa prestane strieľať, že matka sa začne usmievať, za 

otcom nebudú chodiť muži s kamennými tvárami, akú do konca života nosil 

Ratko Radulovič, a cesta do školy nebude deravá po mínach. To všetko 

prikrývali povojnové hrdinské piesne. Nemuseli nič sľubovať, a predsa sa im 

dalo veriť, že hádam bude o čosi lepšie. Tie dnešné neohlasujú nič dobré. 

Nepochovávajú porazených, naopak. Hľadajú budúcich porazených, hľadajú 

miesto pre ich  hroby. Nelúčia sa s vojnou, ale ju ohlasujú.  
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Hneď zrána sa v Kelmendeho vile strhla zvada. Z predsiene zmizli 

balíky s vojnovou korisťou a Lotor vrieskal na Cigána, že v tom má prsty on 

a nik iný. Prirodzene, Cigán, kto iný by tu kradol, ak nie cigán? Vie sa, že 

v skutočnosti nie je cigán, má len také meno, ale bol to on, pretože hovorte si 

čo chcete, cigán je cigán. K zvade sa pridali aj ďalší dvaja hlupáci, hoci 

s tým nemali nič spoločné. Nestarali sa o korisť, nepohli ani prstom, pretože 

všetky vzácnosti vypátral, ponachádzal, vytriedil a poukladal na kôpky 

Meduna s Lotrom. Me-du-na! Lotor sa poobzeral, ale po Medunovi nikde 

ani stopy. Mali by ísť na poschodie a spýtať sa čudáka v čiernom obleku, 

Besu, ak sa práve nepohráva s odistenou zbraňou. Mohol by o ňom niečo 

vedieť.  

Lotor zúril. Kde je Strapatý, kde je veliteľ Goli? Vo dvore zastalo čierne 

auto. Strapatý, schovaný za čiernymi sklami, si navliekol parochňu, nasadil 

čierne okuliare a vystúpil z auta. Zamieril rovno do domu. Postál nad 

rozvadenými mužmi v hale a štekol: 

– V noci zastrelili Medunu. Našli ho v nejakom cudzom aute plnom jeho 

handier.  

Lotor otvoril ústa a všetci mlčky civeli na Strapatého. Ako sa to mohlo 

stať? Nezabil ho nejaký zlý duch za jeho nekonečné ťahanice so ženskou 

bielizňou? Sliedil po nej ako blázon, kutral sa v skriniach opustených 

domov, strkal hlavu medzi uložené podprsenky a achkal od nadšenia. Ešte aj 

na akcii strhával ženám nohavičky a omotával si ich okolo krku miesto zlatej 

retiazky. Až kým raz Golimu nepretiekli nervy. Strhol mu tie pošťaté 

nohavičky z krku, prstom a ukazovákom mu stisol papuľu, a keď ju otvoril, 

aby nabral dychu, napchal mu do nej tie gate. Po tejto malej nepríjemnosti 

Meduna čiastočne pochopil, čo veliteľovi prekáža, a dával si väčší pozor. 

Správa o jeho smrti všetkých rozrušila. Spolubojovníci mlčali a tušili, že by 

to mohlo súvisieť s jeho čudnými spôsobmi.  
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Z rannej obhliadky sa vrátil aj Goli. Pozrel sa krátkym pohľadom na 

mužstvo a povedal, že takto dopadnú všetci kreténi, ktorí sa rozhodnú 

obchodovať na vlastnú päsť.  

– Dostávate málo žranice, málo chľastu, máte málo žoldu, málo jebačky? 

– Chodil po hale, podchvíľou sa niekomu zadíval do tváre a vrieskal: – 

Chcete si tu robiť vlastný biznis? Dovolil vám to niekto?  

Muži stáli so zvesenými hlavami, vedeli, čo znamená Goliho hnev, keď 

blýska raz jedným, raz druhým okom na širočiznej tvári.  

– Ako to, že v noci opustil dom? Čo robila stráž? Nebyť Besu, ani sa 

nedozviem, že zmizol!  

Besa sa ukázal v hale zmenený na nepoznanie. Zabalený v zelených 

maskáčoch, havranie vlasy zviazané gumičkou, schované po čiernou čiapkou 

a na nose čierne okuliare. Postavil sa pred mužstvo a málo veliteľským 

hlasom povedal: 

– Takto sa končia osamotené akcie. Svätá pravda. 

– Dnes zakročíte proti teroristom. Zabili jedného z vás, – nariadil Goli. – 

Strapatý, daj rozchod! Porobiť ranné povinnosti a ide sa na akciu! 

Sedeli s Besom v pracovni a pili rannú whisky. Goli krútil hlavou 

a povedal, že toho úchyláka mu vôbec nie je ľúto. Stokrát mu povedal, aby 

neulietal na vlastnú päsť, nepozná Albáncov, nevie, kedy si ho guľka nájde. 

Škoda ho. Keď sa filmovali na akciách, vedel stvárať so ženami také kúsky, 

že ostatným sa prevracali žalúdky.  

– To by bolo niečo pre teba, – zasmial sa Goli a zasa skúmal Besu dlhým 

pohľadom.  

– Keby som nesľúbil generálovi namaľovať jeho portrét, aj by som si 

počkal na ďalšie filmy, – mienil Besa.  

Zmienka o generálovi zabrala. Goli dvihol obočie, roztiahol ramená 

a nalial si. Vypil do dna a potom nalial Besovi a vyzval vypiť ho dna tiež. 

Besa sa rýchlo pobalil. Svoje elegantné šaty zroloval do celty, utiahol 
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opaskom a posadil sa do knižnice. Len čo Goli rozošle svoju jednotku po 

meste, vzápätí naštartuje pancierovaný džíp smerom nazad. Rovno do 

Belehradu. Posily majú prísť ešte dnes, prebíjajú sa sem po hrebeni a už by 

sa mali spojiť do jedného prúdu. Nech si len teda idú, ako majú ísť, pradie 

Besa. Zo všetkého najlepšie bude, keď obraz sapíkov, škorpiónov, pištolí 

a všetkej kovovej zbroji ostane v diaľke, zmenší sa na nepostrehnuteľný bod, 

až úplne mu zmizne z očí. 

 

Lotor zatvoril koženú tašku, čo ostala po Medunovi, hodil ju na zem 

a rýchlo ju kopol nohou pod posteľ. Podozrievavý Jovan, nováčik z Nišu, 

odkiaľ všetci prišli nabití nedôverou a podozrievavosťou, ten si to všimol už 

odo dverí. Podišiel k nemu, aby sa pozrel na papiere, ktoré Lotor vytrhol 

z tenkého notesa a schovával si ich do vrecka bundy. Opäť sa tu niečo 

skrýva. Pri rannom nácviku vlastenectva by človek žasol, akí sú všetci 

zajedno, a tu aha, niečo pred ním taja. Širokoplecí Jovan spýtavo ukázal 

prstom na Lotrovo vrecko a Lotor radšej pochopil, než by sa robil ešte viac 

hlúpym. Videl totiž, ako vysoký Jovan zdrapil v záhrade Cigána za golier 

a dvihol ho do výšky. Keď už ho mal pred očami, vyslabikoval mu do 

vyplašenej počernej tváre jediné slovo, Bo-ho-ro-dič-ka! Cigán rýchlo 

pochopil, že nad ním visí nezávideniahodná kliatba, pod ním je zas 

momentálne nedostižná pôda a rýchlo pritakal. Takto vo vzduchu, 

v Jovanových rukách by prikývol aj Lotor, aj iný onakvejší hrdina. Ak 

scénka vyzerala trocha smiešne, nuž veru ani Lotrovi z bezpečnej 

vzdialenosti by nenapadlo dávať najavo veselosť, a to ani vtedy, keď Cigán 

vybral z vrecka zlatú reťaz s príveskom Bohorodičky a ochotne ju podal 

Jovanovi.  

Lotor by nerád skúšal na vlastnej koži podobný zážitok, stačil mu jeden 

výstrel tesne nad hlavou, preto vytiahol lístok z vrecka a podal mu ho. Jovan 

dlho skúmal papierik a   ticho si slabikoval popod nos. Bol to Medunov 
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oznam matke kamsi do čerta až za Negotin, že „práce je tu dosť, niekedy sa 

človek aj zasviní, ako to už pri robote býva. Hovorila si, že je ti stále horšie, 

ale peniaze sa posielajú ťažko. Niekedy treba ísť celé kilometre na poštu, k 

telefónu takisto a lieky tu nie sú žiadne. Budem sa ti na ne pýtať ďalej, to je 

jasné“. Jovan pokrčil lístok a zahodil. Inak nuda.  

Lotor už dávnejšie pozoroval, že Jovan niekedy býva roztržitý. Možno 

by sa rád rozprával, ale vysoký silák nevie, ako začať. Nenápadne sa vracal 

ku Gračanu, akoby si robil skúšku správnosti a Lotor tak dostal príležitosť.  

– Ešte dva-tri Gračany a privykneš si, – povedal mu zo dva razy, lebo 

vytušil, že ozembuch povzbudenie potrebuje. – Ďalší záťah už bude lepší, – 

mienil. – Len hovorím, nesmieš sa im dívať do očí.   

 

12 

 

Z okna svojej pracovne Bekim videl, ako do ulice vošiel čierny džíp a 

uprostred ostal stáť. Mohol by povedať, že auto sa mu dívalo rovno do očí. 

Keď si to všimne Janica, spustí opäť svoje pílenie o odchode a do toho 

rozbalí aj zničené auto a bezpochyby to opäť spojí  s pohľadnicou z Calliari. 

Videl, ako z komína Brankovho domu stúpa biely dym. Kúdolil sa pokojne, 

ako v dobe mieru, akoby sa nedialo nič zvláštne. Branko prežíva tú istú 

vojnu, cíti jej šialenstvo, vie, že nič neprišlo len tak. Dnešná čudná vojna sa 

rodila pomaly, nenápadne, postupne ako všetko zlé,  „najprv v dušiach večne 

ukrivdených zaháľačov a potom ošpliechala aj prvých slušných ľudí,“ 

pripomenul Bekimovi, keď bolo po všetkom. „Potom nahromadené zlo  

vrastalo do ďalších a ďalších maloverných, až sa zmocnilo aj tých 

múdrejších.“  

Branko sa spolu s manželkou s veľkou láskou starali o zaostalú dcéru 

s mongolskou tvárou. Dokázal o nej rozprávať s odovzdanosťou a s obdivom 

k jej drobným pokrokom, napríklad pri narábaní s vreckovkou alebo s 
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toaletným papierom. S podobným nadšením sa rozpráva o nadaných deťoch, 

keď začnú mudrovať o prečítaných knihách presahujúcich ich vek. Branko 

učil na základnej škole a nemal v sebe Nikovo hrdinstvo, ticho sa podriadil 

striktnému riaditeľovi, pretože mal obavy zo všadeprítomných 

Radulovičových nástupcov. Bekim sa o ňom zmienil ako o rozpoltenom 

človeku, lebo podľa neho sám „sčasti udržiaval pri živote beznádej a sčasti 

ju aj budoval na nesprávnom mieste“.  

Premýšľal, či ho Branko navštívi aj dnes. V pondelok ráno sa Bekim 

nechal odtajiť, Janica mu povedala, že Bekim sa necíti dobre. Lomcovala 

ním zlosť kvôli nočnej razii ozbrojencov, prebudili ho, vyspal sa zle. Hneď 

nato prišiel o auto a teraz banditi krúžia po meste, strieľajú do vzduchu i do 

okien opustených domov. Ústa mu však zamkla pýcha a presvedčenie, že 

Branko príde ešte raz, príde poprosiť o nejakú maličkosť, alebo pozve 

Janicu, aby sa pozrela na fotografie budúcich baletiek. Je však možné, že si 

len spolu hrknú a skritizujú albánskych i srbských horkokrvných vlastencov, 

ktorí kopírujú chyby svojich otcov, nerozumejú svetu, do ktorého sa tak či 

tak musia pomestiť všetci.  

Bekimovi je jasné, že sa musia pobaliť a odísť. Proti svojim zvyklostiam 

vypil plný pohárik rakije a cítil, ako sa v ňom rozhostil príjemný pocit 

spasiteľského utrpenia. Čo ak sa stanem spasiteľom, napadlo mu. Príjemná 

myšlienka ho pošteklila a vôbec sa jej nebránil, až na požadovanú predčasnú 

hrdinskú smrť. Z akéhosi chvíľkového rozmaru hrejivej myšlienke dovolil, 

aby ho aspoň chvíľu príjemne šteklila. Hneď sa k nej pridružila aj ďalšia, 

ktorá však mala skôr podobu náhodného lúča než ucelenej myšlienky 

a zachádzala do temer zabudnutej histórie. Znela takto – Bekim, nezabúdaj, 

si miláčik Juhoslávie!  

Vošla Janica. Bez slova položila na zem koženú tanistru a odišla. 

Tanistru kúpila vlani v Neapole, ale asi iba preto, aby veľmi podobnú mohla 

vyhodiť, pretože správne predpokladala, že je darom od niektorej z jeho 
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obdivovateliek. Áno, bol to darček od Alby – a teraz čo? Jej kópia zložená 

na zemi je dobrým znakom, znamená to, že Janicin hnev pomaly ustupuje 

a Bekim bude môcť konečne uvažovať racionálne. Neznášal nahnevané 

ženy, ich rozliaty hnev cítil na stovky kilometrov ako povodeň,  oberali ho 

o pokoj, o tvorivú pohodu, o čoraz vzácnejšiu fantáziu. 

Osobné doklady, obľúbený Chazarský slovník – ten je liekom na všetko 

a fľašu rakije s podobnými účinkami. Zúrivo tresol dlaňou po stole. Fľaša 

s pohárikmi poskočila, ale neprevrhla sa, na to už bola dostatočne odpitá. To 

sa naozaj balí? Naozaj uteká zo svojho domu? 

Z najspodnejšieho priečinka vybral strýkovu pištoľ. Položil ju na stôl 

a čakal, čím sa mu prihovorí. Zbraň mlčala, pripomenula mu akurát to, že už 

ju mal v rukách aspoň stokrát a zakaždým mu poslúžila ako hračka. Žiadna 

výhra. Chce či nechce, bude musieť ju vziať so sebou. Strýko Rino, 

dobrodruh a cestovateľ, ho kedysi dávno chcel pasovať na dospelého muža 

a zároveň sa chcel blysnúť v jeho očiach. Ako ten čas letí. Bekim bol ešte 

len povojnovým školákom, keď strýko mu ju podával zabalenú do krikľavej 

indickej šatky a zamudroval:  

– Pamätaj si, táto hračka je najmä na premýšľanie.  

Bekim z toho nezmúdrel, prijal radu i dar ako ďalšie bláznovstvo 

nepodareného strýka a schoval ju v stole medzi školskými zošitmi. Strýko 

rád trúsil večné pravdy, no sám sa ich príliš nedržal. Bol prchký aj veselý, 

sprevádzali ho milostné historky aj hrdinské príbehy, ale ktovie, koľko na 

nich bolo pravdy. Vedelo sa o ňom, že bol povolaný do albánskej nacistickej 

jednotky Skanderbeg. Ako mnohí, aj on z nej dezertoval, ale po vojne sa pre 

istotu rýchlo stratil z dohľadu. Po dlhšom čase niekto priniesol správu, že 

padol v Bosne. Keď ho rodina v Bistre neďaleko Presenu oplakala a so 

smútkom v duši si rozdelila jeho diel statku, zrazu sa nečakane vrátil. Deň 

jeho návratu nebol veselý, dokonca pršalo a vojnový veterán prišiel do 

dediny celý od blata. Doslova akoby sa vyštveral z hrobu. Pohľad na jeho 
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znovuzrodenie nebol príjemný, najmä na čierne palce, čo mu trčali 

z rozbitých topánok. Návrat nebol nijakým víťazstvom a tým sa len potvrdila 

stará múdrosť, že oplakaným sa neradno vracať na miesto smútku. Veď 

drsné prekvapenie môže spôsobiť zraňujúce zhíknutie,  návrat zo záhrobia 

môže príbuzných aj zabiť, a ak nie, tak aspoň vysmiať ich niekdajší úprimný 

žiaľ. A ktože rád zapudzuje vlastnú úprimnosť? Navyše pozostalým 

pribudne aj nepoznaná povinnosť zameniť svoj postoj k mŕtvemu za nový 

vzťah k živému. Nie, nie,  odkrývanie krýpt a náhle vzkriesenia nebývajú 

príjemné ani jednoduché a ani žiadané.  

Strýko Rino bol, našťastie, bystrý človek. Pochopil smútok svojho 

znovuzrodenia a jeho svetobežnícky naturel zvládol túto nepríjemnosť 

statočne. „Pripadalo mi to ako obcovanie s druhým svetom, keď každý sa mi 

bál podať čo len ruku,“ povedal neskôr v Pallazo Adriano Bekimovi. Na 

rozlúčku dôstojne pohostil kamarátov, povyzvedal sa na mŕtvych 

rovesníkov, ponavštevoval ich vdovy a potom sa odobral cez hory do 

Talianska. Najprv k rodákom do Kalábrie, neskôr do Pallazo Adriano na 

západe Sicílie.  

Mladému Bekimovi stačil povedať, že pri streľbe „treba najprv 

premýšľať, aby sa tvoja zbraň neobrátila proti tebe“. Nuž, ak strýko na túto 

múdrosť prišiel v prekliatej jednotke Skanderbeg, potom aspoň niečo 

užitočné si odniesol z vojny. Ale ak to vedel ešte pred vojnou, potom bude 

skôr pravdou, že dezertoval včas a vo vražednej jednotke hádam nikdy 

nebojoval.  

„Zbraň, to sú predĺžené úmysly, ich väčší dosah znamená poistený 

úspech. Ak sa nederieš dopredu, nepotrebuješ ju. Iné je, že keď si v dosahu 

iných úmyslov podporených zbraňami, potom zrazu zistíš, že k jej 

vlastníctvu ťa donútili práve tieto okolnosti,“ vykladal Bekim študentom 

o úlohe zbrane. Prirodzene, vo filme. Načo by bola v tých časoch Bekimovi 

zbraň? Ani na podporu temných úmyslov, ani na premýšľanie.  
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V tom čase, pár rokov po vojne pôsobila archaicky ako symbol čias, 

ktoré sa do Juhoslávie nikdy nevrátia. Veď aj načo, ľudí síce sužovala 

povojnová chudoba, ale keď sa preložila juhoslovanským cestovným pasom, 

priniesla aspoň znesiteľnú nádej, ktorá okolitým krajinám chýbala.  

Potom sa pištoľ celkom nečakane prihlásila sama. Možno je to len hlúpa 

prípoviedka a možno je to naozajstná dedičná funkcia zbrane, prosto príde 

deň a ona sa prihlási sama od seba: „Som tu, nezabúdaj!“  

Stalo sa, že sa naladení herci vracali z Nového Sadu do Belehradu 

a rozjarený Zoran utrúsil k Bekimovi ono známe – „jebem ti pičku 

materinu“. Dnes už aj ďaleko za hranicami vedia, že ide skôr o úslovie, 

povzdych, folklór, prázdne slovné gesto, znak, celkom mimo významu 

vyrieknutých slov. Ale vtedy to ešte mladý Bekim nevedel. Po srbsky sa 

naučil až na strednej škole a ako dychtivý študent veril každému slovu, 

každému slovnému spojeniu. Vtedy, vo vlaku sa cez neho prevalilo slovíčko 

po slovíčku, každé so svojím reálnym obrazom. Napätá struna akoby čakala 

na prietrž. Keď si vyložil kliatbu, v tom okamihu bol na nohách a v úzkom 

kupé sa strhla bitka. Zoran si po troch úderoch ratoval tvár, Bekima schmatli 

čiesi ruky a potom už bolo len ticho, valcované hrkotajúcimi kolesami vlaku. 

Tváre hercov boli ešte pred chvíľou plné nadšenia z hereckých úloh, teraz 

mlčali a sklamane sa pozerali do zeme. Prchký Bekim, došľaka s ním. Či sa 

to smie? Popravde, aj on zrazu stratil istotu, preto spresnil svoje výhrady 

voči kliatbe: 

 – Moja matka je už dva roky mŕtva! 

Urážajúce úslovie mu pripadalo hrozné. Kto sa opováži kliať na jeho 

matku? Mal ju pred očami v Račaku, priskoro ovdovenú, zničenú prácou, 

ako sa v tmavom domci pomaličky strácala a schyľovala k zemi, až ju do tej 

zeme jedného dňa uložili. Nikomu nenapadlo hľadať súvislosť medzi 

incidentom a faktom, že Bekimova matka je dávno mŕtva. Čo to s tým má 

spoločné?  
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– Nikdy nám nebudeš rozumieť... – povedal Zoran so zlostným 

chrapľavým tónom a utieral si krv z rozťatej pery.  

– Nikdy... – potvrdil Bekim.  

– Tak sa tu nenarábaj ako doma... – vytiahol Zoran najťažší kaliber.  

Doma... Kde je Bekim doma? V Goraci nad Podgoricou, kde sa narodil a 

rátal vzducholode na oblohe, či v Presene, meste jeho detstva, alebo 

v Belehrade, kde toľkokrát deklaroval, že jeho domovom sú belehradské 

divadelné dosky... V kupé prituhlo. Bekimovi poradil zlý duch, ako aj neskôr 

sám priznal. Podvedome siahol do zadného vrecka, očakávajúc tam niečo na 

rýchlu pomstu. Nabrúsený nôž, alebo nabitú pištoľ. Lebo prchká balkánska 

duša uzná, že v tom okamihu si Zoran nič iné nezaslúžil. Napodiv a možno 

aj našťastie v Bekimovom vrecku nebolo nič, s čím by sa dali napraviť veci 

urazenej cti – a to bolo prekvapením aj pre neho samotného. Neskôr, po 

rokoch, častokrát premýšľal nad tým, prečo s takou nezvratnou istotou 

hľadal pomoc práve za pásom, nad pravým zadným vreckom... Dlho sa 

nevedel s nepríjemnou udalosťou vysporiadať. Musel do seba vstrebať ešte 

veľa vecí. Prijal svoj vtedajší výbuch s tichou pokorou a oľutoval ho. 

Priznal, že udalosť so Zoranom ho vydesila. Určite mal byť pokojnejší, 

uvažoval, a starý incident ho mátal ešte aj po rokoch a varoval ho pred ním 

samým.  

Môže človek bez akéhokoľvek rozmyslu zabiť pôvodcu svojho 

zneuctenia? Stredoveké zákony o cti zanechali pár drobných nití až do 

dnešných dní. Keď Bekim v dávnych romantických časoch listoval Lekov 

kánon, vyšlo mu, že kánon aj dnes našepkáva, že zabitie zo cti je 

z morálneho hľadiska čisté, pravdivé a isto aj správne. Mnohí staromilci si 

práve tak vykladali stredoveký zákon, najmä tí, čo si jeho deväťsto 

paragrafov nikdy neprečítali. Aj mladý Bekim veril, že veci cti treba riešiť 

bez zbytočného premýšľania. Ak bude príliš dlho zvažovať, spochybní 
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potrebu pomstiť svoju česť a nevyhnutnosť odplaty časom vyprchá. 

Rozplynie sa ako ranná hmla a v plnej nahote obnaží jeho zbabelosť. 

V starých pravidlách ho úloha cti fascinovala. „Kánon staval na 

najvyššiu priečku česť, aké úžasné! Kto sa dnes zaoberá cťou? Dnes vám 

povedia, že česť je zbytočná príťaž pre naivných. Lenže dávna doba, ktorá 

po stáročia triedila hodnoty, nám hovorí niečo celkom iné – bez cti bol 

človek mŕtvy. Zákon bez rešpektovania cti a morálky je formálny a prázdny 

a ešte horší je jeho výkon. Vidíme, ako stopy rímskych i stredovekých 

ustanovení o cti postupne blednú, strácajú sa a doznievajú. Zo starých 

pravidiel čerpáme stále menej a menej. Jedného dňa sa česť, dôstojnosť 

a múdrosť rozplynúie v odmietaní všetkého, čo privoláva zodpovednosť. 

Môže sa dokonca stať, že právo na roztopašnosť pochová aj tú poslednú 

povinnosť byť zodpovedným,“ hovoril Bekim študentom na hodinách etiky.  

Ešte dlho si kládol otázky, prečo vtedy vo vlaku v ňom zaiskrila túžba po 

pomste. Nevedno. Zistil však, že medzi jeho nepriateľov pribudol jeden 

celkom nečakaný. Volal sa Bekim. Nebolo to bohvieaké poznanie. V tom 

čase zvedavo obracal v rukách strýkov darček, pištoľ, poťažkával ju a 

premýšľal. Čo mu chcel ten pochabý strýko povedať...? Pozrel sa na 

zoradené náboje a rozhodol sa. Povyberal ich po jednom zo zásobníka. 

Náboje v dlani sprvu chladili, ale čoskoro sa ohriali ako mláďatká 

neznámeho tvora, len-len že sa nerozhýbali a neotvorili zobáčiky so 

žiadosťou o potravu. Odpovedal im ráznym gestom, otvoril okno a vyhodil 

ich do tmy. Ponechal si jediný náboj, sirotu. Napadlo mu, že toto je 

najsprávnejšie riešenie strýkovho daru. Rana istoty.  

So Zoranom sa po incidente spriatelili a nová skúsenosť vytýčila nové 

hranice ich popíjania, bratríčkovania a napokon stáleho priateľstva.  

Aj zbraň sa zmenila. Stal sa z nej artefakt výučby a s pribúdajúcimi 

rokmi sa stávala menej a menej nebezpečnou.  
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Včera podvečer dokrivkal bývalý železničný výpravca vlakov v Prištine, 

Adam. Už pred desiatimi rokmi so ženou kúpili konča ulice dom po srbskom 

kamenárovi Djuričovi, ktorému v lome rozdrvilo nohu a odišiel za deťmi do 

Belehradu. Včera ho navštívil „ten nevychovaný plešatý policajt“ a oznámil 

mu, že má dôkaz o tom, že Adam pôvodného majiteľa domu vyštval z mesta 

a zmocnil sa jeho majetku. Bekim takéto verzie počúval zovšadiaľ, poznal 

ich pôvod. Týmto spôsobom vyberali výkupné. Tvár bývalého výpravcu 

plná viery v Bekimove zázraky ho znepokojila. Adamova žena bola temer 

slepá, nevidela, sivý zákal ju pripravil o zrak, preto ju neopúšťal ani na 

chvíľu. Všade ich bolo vídať spolu, v meste, v parku, pri rieke, iba teraz 

prišiel Adam sám. Sprvu rátal s tým, že gardisti dajú starým ľuďom pokoj, 

ale po návšteve policajta ho táto ilúzia opustila. Pred domami podchvíľou 

vystávali autá s čiernymi sklami a výrečne svietili do okien tým, čo ešte 

neopustili svoje domy. Adamova žena sa pýtala na čudné svetlá, ktoré 

presvetlili aj jej sivú tmu a Adamovi neostalo, len si vymýšľať. „To iba 

v noci lepšie osvetlili ulice, aby sa tu nemotali kdejaké živly...“  

Neskôr Bekim rovno v divadelnej kaviarni priznal, že „nebolo mi jedno, 

ak som mal niečo poradiť starcovi. Či by sa mal zlomiť a poddať, alebo si 

ustáť svoju česť, ktorú si budoval celý život,“ vykladal barmanovi Nikovi. 

„Keď si uvážim, čo spravili s jeho slepou ženou, dodnes premýšľam, či som 

mu radil správne...“  

Janica usadila Adama za stôl, ponúkla ho čajom a ostro vyhlásila: 

 – Ja týmto srbským vlastencom viem povedať svoje! 

Nebola to dobre premyslená vyhrážka, všetci to akosi vycítili. Starý 

Adam sa roztriasol, očividne sa ho zmocnili obavy, uhládzal si šedivé vlasy, 

šúchal si bradu a hľadal oporu v nejakej Bekimovej rade.  
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– Nepovedal som žene celú pravdu. Teraz už budem musieť, – povedal 

sklamaným hlasom. 

Bekim mlčal, opäť nalial  kalíštek a premýšľal. Kedysi dávno sa 

v Prištine stretli aj s Adamovým bratom, katolíckym kňazom. Bekima 

zaujímal Lekov kánon,  pretože sa chystal natáčať sicílsky príbeh Pravda 

rodiny Scaratti. Reč sa však zvrtla na vojnu a na krátke vyčíňanie 

skanderbegovcov na jej konci. Bratia nikdy nezistili, prečo došlo k masakru 

na juhu Kosova a o život prišli obyčajní dedinčania aj rodičia oboch bratov. 

Tradícia kánonu o cti a ochrane bezbranných zlyhala spolu s jeho 

mystickými ctiteľmi. Adamov brat vtedy povedal, že je pravdou, že Lekov 

kánon je stavaný najmä na ochrane cti a spomenul, že „výchova už od 

detstva mala v tých časoch jasný cieľ a tým bola pravda a spravodlivosť. 

Ľudia  si ich pestovali po stáročia a česť bola nedotknuteľná, ako je 

nedotknuteľný majetok. Poškvrnenie cti bolo zločinom sa podľa kánonu 

naprával výkupným, alebo pomstou.“  

Aj strýko Rino mnoho rokov po skončení vojny povedal Bekimovi, že 

„dnešné zákony majú tisíc autorov a milión vykladačov, len o cti človeka 

nikde nie je ani zmienka. Takže pravda dnešných zákonov a ich falošných 

vykladačov pomaly a isto smeruje k nabitej zbrani,“ povedal Bekimovi, keď 

ho navštívil  v novej domovine na Sicílii. Prirodzene, povedal to v celkom 

inej súvislosti, pretože vtedy, pred fontánou na námestí hovorili spolu o 

vojnových udalostiach, o slobode a o svedomí. Strýko vravel, že „povedať 

celú pravdu o mojej službe u skanderbegovcov je zbytočné. Nik ti neuverí, 

koľko naivného entuziazmu v sebe nosí sedemnásťročný frkan. Akými 

hlúposťami ho dokážeš nadchnúť. Ani to, koľko strachu prežije, keď dostane 

do rúk naozajstnú zbraň a živý cieľ... Utešuje ma, že každý, kto sa druhý raz 

narodil, dostal šancu na zmenu. Aj ja som ju využil, veď ja som sa druhýkrát 

narodil celkovo niekoľkokrát“.  
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Strýko si po hromadnej dezercii zmenil meno, neskôr k zmene pridal aj 

krajinu, aj spôsob života. Potom vyrábal víno „pre všetky národy sveta“. 

Keď neskôr neďaleké mestečko Corleone preslávil Mario Puzzo po celom 

svete „svojím potrhnutým románom“, otvoril si rovno na námestí vináreň 

a nazval ju Raggelante Bronx. „A sme si jedna jedna,“ povedal na margo 

slávneho spisovateľa.  

Teraz však bývalý výpravca Adam netrpezlivo vyčkával na Bekimovu 

reakciu. Aj Bekim vedel, že nadišiel koniec úvah a napokon sa zbalí tiež...  

– Pôjdeme s Janicou napred... – povedal. 

Počítal s tým, že pri Kalmendovej vile ich určite zastavia. Vraj oberajú 

ľudí o všetky peniaze. Chcú nemecké marky, to je ich pokuta, že neposlúchli 

výzvu a neodišli hneď. Zopár ľudí odviezli nevedno kam, povedala suseda 

Borka, ktorá ešte včera varovala Janicu. Keď Bekim s Janicou prejdú cez 

patrolu, Adam so ženou sa hneď vydajú za ním. Netreba, aby šli skôr a dali 

im zádrapku na nejaké šikanovanie.  
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Zbalené. Rina odišla a zanechala v Janiciných vlasoch tri vlny, to akoby 

je vrátila desať rokov sviežej mladosti. Povedala, že je to na rozlúčku, objala 

ju a už sa aj brala k skupinke starých žien s batohmi na chrtoch. Janica si 

česala nový účes a Bekim pri pohľade na jej roztopašné vlasy niekde vnútri 

ticho zahrešil a hneď sa aj vnútorne zasmial. O účese na nevyspytateľnú 

cestu sa neodvážil povedať nahlas ani slovo. 

Tanistra z hovädzej kože s knihou a fľašou rakije bola pripravená. 

Naspodku je nôž Janica zabalila do starých novín, to aby neprovokoval, 

určite sa cestou zíde. Nič iné nepotrebuje, Bekim neuteká z domu, Bekim len 

odchádza na pár dní...  

http://slovnik.azet.sk/preklad/taliansko-slovensky/?q=raggelante
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– Prišiel Branko, – nakukla Janica do pracovne a veľkú novinu oznámila 

optimistickým hlasom, akoby prišla zdvorilostná návšteva.  

Konečne, pomyslel si Bekim. Vzal do rúk nepotrebnú pištoľ, 

nacvičeným hereckým pohybom ju okázalo zastrčil dozadu za opasok. 

Koľkokrát to opakoval vo filmoch, neohrozený hrdina, majiteľ sto životov a 

tvorca ilúzií premnohým obdivovateľkám. Čo teraz? Ani nevie, ako sa mu 

roztriasli ruky, nuž musel ich krotiť presvedčením, že dnes sa nezastaví pred 

ničím. Prešiel tmavou chodbou a zastavil sa pri dverách. Branko, starý 

kamarát, bol ustarostený a spýtavo kývol hlavou. Bola to nevyslovená otázka 

a  Bekim v pohotovostnej polohe nebojácneho muža na ňu odpovedal: 

– Bekim stále čaká... 

– Odíď aspoň na pár dní, Bekim. Toto bláznovstvo nemôže byť večné. 

– Bekim sa bojí len straty pamäti. Ničoho iného.  

– Chceš sa merať so šialencami svojím zdravým rozumom?  

Bekim mlčal. Zdá sa, že Branko má naozaj strach.  

– Nemáš nič na svoju obranu. Rozum tu stratil akúkoľvek váhu, – 

povedal ticho. – Dám ti svoje auto. Choďte po Titovej ulici, tam ešte 

nerabujú...  

Bekim sa usmial. Položil kamarátovi ruku na plece. 

– Pôjdeme peši, – povedal.  

– Ak sa to dá, tak sa ti ospravedlňujem, – pozrel mu do očí Branko.  

Janica spoza Bekimovho chrbta naznačila Brankovi, že všetko je 

v poriadku a nemusí ďalej počúvať Bekimove divadelné kreácie, pretože má 

všetko pod kontrolou. Branko prikývol, potriasol Bekimovým ramenom a 

schádzal po schodoch. Spolu s ním odchádzala jedna dlhá skvelá presenská 

minulosť a Bekim ostal vo svojej životnej úlohe celkom sám. Bez režiséra, 

bez osvetľovačov, maskérky, štábu, čerstvej kávy...  

Obzrel sa po pracovni a chystal sa do kuchyne za Janicou. Pozrel z okna, 

auto s provokačnými svetlami bolo preč. Zahliadol, ako sa konča ulice 
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kedysi vzpriamený a hrdý Branko nervózne zhovára s chlapom 

v maskáčoch. Gestikuloval, kým muž v maskáčoch sa pohrával so 

samopalom na remeni. Keď Branko skončil svoju reč, muž sňal samopal a 

strčil hlaveň Brankovi pod krk. Bekim sa prudko nadýchol. Po chvíli hlaveň 

odsotila Branka nabok. Starý muž sa chytil za krk, zapotácal sa a vtedy doň 

ozbrojený muž kopol. Branko sa neudržal, padol na pravé koleno, ale rýchlo 

vstal. Ani sa neočistil od blata, len sa pobral ulicou k svojmu domu 

s mierumilovným bielym dymom stúpajúcim z komína.  

Špinavec, napadlo Bekimovi a toto pomenovanie mužov v maskáčoch sa 

doň zahryzlo ako rak a už ho neopustilo. Ešteže to nevidela Janica.  

 Nakukol za ňou do kuchyne. Upravila si lokňu a tlačila do tanistry ešte 

fľašu so zaváraninou. Bekimovi sa zatmelo pred očami. Už videl zaváraninu 

všade, v obchode, v reštaurácii, na nemocničnom stolíku, v pivnici na regáli, 

ale brať si ju na cintorín, to už bolo priveľa.  

Chytil ju za ruky, odtiahol ich od tanistry a položil si ich na tvár. Vôbec 

sa nebránila.  

– Neberieme nič, – povedal.  

Janica vyvrátila oči, ale Bekim mal situáciu vo svojich rukách, akoby za 

sebou cítil filmový štáb.  

– My neutekáme. Iba odchádzame. A potom sa zasa vrátime.  

Janicu ranná bojovnosť opustila. Možno potajomky zahliadla Branka na 

ulici aj ona, Bekim sa na to radšej ani nepýtal, a zvonku opäť doľahlo 

vzdialené rapkanie zbraní. Odchádzajú. Janica sa na dvore pristavila pri 

jesenných hortenziách a pohladila kvety ošľahnuté jesenným chladom. 

Bekim zavrel dvere, no nezamkol dom, načo, aj tak ho vyrabujú. Knihy asi 

spália ako všade, netreba myslieť na nič. Treba ísť. 

 

 Popoludnie bolo sivasté, vlhké, s čvachtajúcim jemným blatom 

a začmudeným slizkým vzduchom. Ulica bola prázdna a nevľúdna. Na jej 
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konci horela vatra a okolo sa pohybovali špinavci. Zbytočné je tisnúť sa do 

bočných ulíc, tam sa bez svedkov môže hocičo udiať, preto Bekim vybral 

priamy smer. Ak prejdú cez patrolu, mohli by hádam nerušene pokračovať 

v ceste. Pištoľ s jediným nábojom ho tlačila vzadu za pásom a pripomínala 

na každom kroku jej čas. V prípade, že nastane situácia, o akých rozprávala 

s desom v hlase suseda, potom nebude ťažké na ňu siahnuť. Je odistená.  

Bekim zámerne zišiel z chodníka. Dbal na to, aby s Janicou šli úplným 

stredom cesty. Išiel vzpriamene, dokonca viac ako inokedy, a pozeral sa 

dopredu na jediný bod. Bol to suchý konár na starom gaštane, ktovie, prečo 

ho doposiaľ nik nezrezal. Pod stromami čmudila vatra a keď náhle vzbĺkla, 

opatrne uveril, že je to dobré znamenie a že plamene šľahajúce dovysoka 

dodajú aj jemu silu do nôh.  

Náboj pripravený v hlavni sa každým krokom menil z istoty na ťarchu. 

Čím viac sa blížili k skupinke ozbrojencov, tým viac Bekima ťažil 

a upozorňoval ho na beznádejnosť a zbytočnosť akejkoľvek obrany.  

Janica ho chytila za ruku. Bola drobná, teplá, s mäkkými prstami. 

„Toľké roky a vôbec sa nezmenila,“ pripomenula sa mu sama od seba. Stisol 

ju a potom ju držal, nie však príliš silne, aby nezbadala neistotu, ktorá sa mu 

odrazu vkradla do nôh aj do rúk. Nepokoj sa dostavil bez pýtania a najradšej 

by mu skrútil aj hlavu, aby odvrátil pohľad od horiacej vatry a radšej sa 

pozrel na sivasté hory, ich jedinú nádej.  

Bekim sa vystrel, dvihol hlavu, aby nepodľahol ťaživým obavám. Kráčal 

stálym nezmeneným rytmom a posledné sekundy pred stretnutím 

s gardistami venoval jedinému náboju.  

Špinavci sa motali okolo vatry, teraz už ich určite zastavia. S tým ráta. 

Ide len o to, ako budú reagovať. Keby bol sám, už by mal všetko vyriešené, 

no „s Janicou vždy všetko krásnie, alebo sa komplikuje,“ rozprával neskôr. 

Niečo na tom bolo. Povedzme si pošepky, dnes už to nie je tajomstvo, že aj 

na banálnej recepcii bola Janica istým ťažidlom. Úporne sa ho držala 
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a nepopustila, všetky Bekimove pohľady boli pod jej kontrolou, jej úsmevy a 

stisk ruky boli prirodzenou hrádzou na jeho nespútanú slobodu... Na všetko 

si človek privykne, na niečo postupom času zabudne a zrazu je svet krásny. 

Pravdupovediac, Janica pred svetom nikdy nezlyhala a ak sa o nejakú ženu 

dalo oprieť aj po návratoch z krkolomných ciest, bola to práve ona. „A teraz 

sa žena po tvojom boku zmení z tvojho strážcu na tvoju zodpovednosť,“ 

prihováral sa sám sebe. Za chrbtom cíti, Adama ako čaká so svojou slepou 

ženou, to je ďalšia zodpovednosť. „Tvárou v tvár hmyzu v maskáčoch ti 

príde na um, že tvoje povinnosti voči sebe samému sa skončili a ostala už 

len jedna povinnosť a tou je dôstojne odísť. Ak v taký čas nevieš umrieť, žil 

si hovno, a nie život,“ takto mu vraj vtedy šľahlo do tváre „z temnoty mojej 

rozdrásanej duše,“ tvrdil neskôr Bekim.  

Všimol si, že predajňa s obuvou je vyrabovaná, jeden šnurovací kožený 

kapec sa povaľoval v črepinách pod výkladom. Podobné kapce mala na 

nohách Gina Garrone ako Mária, keď viedli Krista, teda Bekima, na horu 

Golgotu. Bolo to v Kalábrii, bolo po žatve a široko-ďaleko museli vydať 

zákaz na pálenie strnísk, aby dym nerušil atmosféru starého sveta. Umelé 

rany a zaschnutá farba krvi mu na ostrom slnku sťahovali kožu a cítil sa 

temer ako naozajstný mučeník. Kristov pohľad spod kríža do matkiných očí 

museli točiť päťkrát, kým režisér Alessandro Pezzi nezvolal – bravó, Bekim! 

Vpredu aj vzadu pomocníci pridržiavali kríž a Bekimovou úlohou bolo len 

vytvoriť útrpný pohľad na svoju matku. Mária v sprievode Marty a Márie 

Magdalény odohrala svoje scény bravúrne. Bodaj by nie. Režisér predtým 

viedol dlhý výklad o pohľade Márie na svojho utrápeného syna. „Áno, ide 

o zúfalstvo matky, ale do svojho výrazu musíš dostať aj jemný a vzdialený 

odtieň nádeje. Pohľad na zbičovaného syna bude zápasom medzi trpiacou 

matkou a jej Božím poslaním. Čoho je viac vo chvíli, keď matka kráča vedľa 

dobitého, skrvaveného syna? Bolesti či odovzdania? Rozhodne tam bude 

viac bolesti a zúfalstva než nádeje. Tvoj syn kráča na Golgotu, aby naplnil 
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svoje poslanie a matkin žiaľ sa zmieta medzi láskou k nemu a pokorou pred 

jeho učením. To celé sa deje pred tvárou doposiaľ neznámeho Boha. Ťaživé 

je, že nového Boha okrem Krista nik nepozná. Matka Mária vie o svojom 

synovi veľa, no o jeho milosrdnom Bohu pramálo. Vie len to, čo syn 

vykladal zástupom. Jeho Boh si vypýtal ľudskú obetu a jej úlohou je túto 

obetu poskytnúť bez reptania. Musí prekonať zúfalstvo matky, tak ako 

prekonal zúfalstvo otca starý Abrahám. Aj ona bude čakať na zázrak. Lenže 

zázraky sa diali iba v dávnych časoch. V tých dnešných, okrem jej syna, 

zázraky nerobil nik. Hľa, pozri sa, matka, na svojho syna a čakaj, či syn 

privolá zázrak na svoju záchranu. Mária sa zmieta v zúfalstve, medzi 

odovzdaním vôli Božej a čakaním na jeho zákrok. Jej tvár sa cestou na 

Golgotu mení. Zúfalstva pribúda. Jej utrpenie začína vrcholiť pri vztyčovaní 

kríža. Ale ešte stále je tu zlomok nádeje, že sa niečo stane, možno, že sa 

otvorí nebo a ruky vrahov skamenejú... Ale potom zaznejú synove slová Éli, 

Éli, lama sabachtani – a Mária sa zrúti. Máriin pohľad je teda zložitým 

príbehom, nielen stavom duše,“ vykladal režisér a potom tleskol dlaňami. 

„Tak, Gina, do toho.“ 

Gina si večer Bekima doberala, vyvracala jeho tvrdenia, že úloha Krista 

je málo tvárna, že je plochá, keďže je daná jediným výkladom. „Raz možno 

prídu experimentátori, ktorí z Krista budú chcieť urobiť takzvaného 

naozajstného človeka a zabijú duchovný rozmer jeho príbehu,“ povedala. 

„Ak nejaké duchovno ešte bude v móde.“  

Bekim ako zakaždým aj teraz odmietal jednoduché vývody a hovoril, či 

rovno sníval o tom, že budúcnosť nemôže ísť donekonečna slepými 

uličkami, to znamená prichádzať k poznaniu v zásade len cez konflikty. „Ak 

to všetci so svojimi Bohmi myslia vážne, musia ich zbaviť nenávisti. Ak 

prekročia tento tieň, pochopia, že ich Bohovia sú v skutočnosti bratia a tak 

by sa mali k sebe aj správať. Dúfam, že v budúcnosti pôjdu premýšľajúci aj 

týmto smerom a jedného dňa všetci kňazi sveta skončia s poľudšťovaním 
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svojich Bohov. Ako rodený moslim a niečo o tom viem,“ hrkútal do očí 

smejúcej sa Gine. 

Doťahovali sa potom dosť dlho, nad skalnatými horami už vykúkal 

mesiac, odhalil tmavú hotelovú izbu a oni sa stále vracali k vražednej 

nenávisti i k láske. Gina v ten večer trocha aj provokovala neustále 

opakujúcimi sa detinskými otázkami „a prečo a prečo“ a napokon sa na nich 

dobre zabávali. Už spolu ležali, šúchali si navzájom nos o nos, smiali sa 

a napokon sa zhodli, že „každé utrpenie musí mať aj odvod splodín, ako ho 

má každé auto, inak sa človek horiaci vášňou zblázni“. Potom Bekim zavrčal 

do Gininých úst, brm, brm, brm, akoby štartoval svoje Aaudi, a Gina mu na 

to bez akéhokoľvek varovania zahryzla do pery.  

 

Presenská obloha bola odpudivo sivá. Bekim stisol Janicinu dlaň a ona 

mu stisnutie opätovala. Koľkokrát šiel vo filme na smrť. Zakaždým to 

prežíval s plným pocitom, veď návrat do pohodlnej a bezpečnej reality bol 

návratom do nových a nových filmových životov. Teraz idú po šmykľavom 

mazľavom blate s povlakom sadzí a čmudu zo spálených domov. Už  neujdú 

dramatickej realite len na pokyn režiséra.  

Janica sa k nemu pritisla bližšie, ale Bekim ju jemne odstrčil a mlčky jej 

dal najavo, že teraz tu nie je miesto pre strach. Všeličo iné áno, môže mu 

prejaviť náklonnosť, ba aj lásku po toľkých rokoch jeho vyčíňania, ale strach 

nie. Na strach už bolo neskoro. „Na cestu mi ostali len akési zvyšky 

pochybného hrdinstva, starej, rozpadnutej pýchy, možno aj neveľa múdrosti, 

ostatné nemalo nijaký zmysel,“ hovorieval neskôr. 

Posledná guľka. Po tom, ako videl, že sotili do bezbranného Branka, 

musí byť pripravený na všetko. Ktovie, čo povedal gardistovi, že sa tak na 

neho osopil, jasné, že nemajú rešpekt pred ničím. Možno budú chcieť ublížiť 

aj Janici, týrať ju, ponižovať, alebo ju zneuctiť, ako sa to v týchto 

diabolských vojnách robí – pred očami manžela. V takom prípade niet 
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lepšieho východiska pre jeho náboj ako posledný výstrel. Niekomu ho určí. 

Nemá  veľa možností na výber. Môže ho venovať tomu, kto sa k nej priblíži. 

A bude to ich spoločný koniec. Alebo im môže vytrhnúť Janicu z rúk – 

môže to urobiť práve týmto posledným nábojom. Bude to ich čistý 

a spoločný koniec. Vezme si jej ducha a prázdne telo odovzdá špinavcom. 

Potom odíde za ňou na večnosť aj on, o to sa špinavci postarajú veľmi radi...  

„Nieto lepšej úvahy, ako im prekaziť plány... alebo posledný výstrel 

venovať Janici,“ premkla ho absurdná myšlienka. Usadila sa mu v hlave 

a Bekim sa jej zľakol. Nestávalo sa mu často, aby ho zaskočila vlastná 

myšlienka. Táto sa v ňom zablysla a už sa jej nezbavil. Ostala v ňom ako 

vírus, ktorý sa v príhodnej chvíli prebudí, rozpáli mozog a spôsobí 

blúznenie. Neskôr sa za to ticho hanbil a snažil sa myšlienku obaliť niťami 

vnútorného odhodlania tak, aby sa viac neprebudila k životu. Lenže to sa 

nikdy nedá vlastnej hlave natvrdo zakázať. 

Videl, ako sa z dvora Kalmendeho domu opäť vyvalil kúdol dymu. Je tu 

aj opačná alternatíva, napadlo mu. Guľku vpáli sám do seba. Vzápätí to 

označil za nezmysel ešte prv, ako hlúpa myšlienka opustila svoj vznešený 

priestor. Nie, nie je to ono. Patetické, divadelné, zbabelé. Musí ochrániť 

Janicu, hlásila sa neodbytná povinnosť. Kdesi za ňou sa ako v čiernom 

divadle schovávala iná obava, celá v čiernom, s bielou škvrnou na mieste, 

kde býva svedomie: a čo bude s tvojou cťou? 

Na premyslenie mu ostávalo už len pár okamihov. Možno mal naozaj 

ostať vo svojom dome a počkať si na špinavcov v pohodlnom kresle. 

Možno... Nadýchol sa niekoľkokrát za sebou tak, aby Janica nezbadala, že sa 

hlbokými nádychmi posmeľuje. Vzápätí sa mu rozjasnilo v hlave – bude 

bojovať. A ešte niečo – aj s pištoľou by mohol zahrať hru, veď nik 

z chrapúňov nevie, koľko nábojov má v zásobníku. Kto by ho podozrieval 

z bláznovstva, že má zbraň s jediným nábojom? Kto by v krajine, kde zbraň 

je ozdobou každej domácnosti, rátal s vyhadzovaním nábojov? Takže ako? 
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Zahrá hru na hrdinu a namieri na kápa? Stop, klapka, nový záber. Ach, toto 

nie je film, Bekim. Toto je špinavá hra na život a na smrť. „Hra na tvoju 

smrť, Bekim,“ prihovoril sa sám sebe. Pozri sa na nich, ako sa mocú, sú od 

rána napití a ktovie, či nie aj nadrogovaní. Filmové hrdinstvo sa ani nezačne, 

a už bude po ňom, než by riekol švec.  

Sivá a studená nízka obloha klesla ešte nižšie. V akýchsi nepravidelných 

vlnách dolieha do uší čvirikanie harmoniky a klarinetu podbité údermi 

bubna, stále tie isté hrdinské piesne, čo celé dni jačia z rádia. Bekim 

horúčkovito premýšľal a bál sa len toho, že v okamihu stretnutia nebude 

schopný ničoho. Čo urobí potom? Hlavou mu preletel ďalší filmový trik – 

využije moment prekvapenia a keď na to príde, vpáli guľku do tváre prvému 

špinavcovi, než by vôbec otvoril ústa. Hneď nato by sa kryl prázdnou 

pištoľou a vzal zbraň strelenému špinavcovi, sú nimi ovešaní... Ďalšia 

hlúposť. 

Čmud zo spáleniska sa plazil po zemi ako prízrak, zapĺňal pľúca 

mazľavou hmlou, zadúšal. Driapal v nose i v hrdle. Driapala aj myšlienka 

hlboko vnútri a nahovára mu, že toto ani nie je vojna. Žiadne lietadlá ani 

tanky, ani povely, žiadna armáda, dokonca je počuť rezkú balkánsku 

muziku, speváčka v závratných výškach veselo trilkuje o láske. Zozadu sa 

opäť ozvalo rapkanie samopalov. Toto nie je vojna, sú to len chvíle voľna 

v pekle. 

Ešte pár metrov. Krívajúci kripel v maskáči hodil na oheň polámané 

nohy zo stoličiek, uskočil od kúdolu bieleho dymu a už spozoroval Bekima 

s Janicou. Bekimovi neschádzala na um žiadna povzbudzujúca myšlienka, 

akurát sa mu vysmievala tá, čo sa mu krútila v hlave odkedy vylovil pištoľ 

zo stola a strčil ho za pás – že zbraň s jediným nábojom je horšia ako žiadna.  

Už ich zbadali. Špinavci ostali stáť pred nákladným autom, plným 

nábytku, kuchynských rárohov, kabátov, šiat a topánok. Boli štyria.  
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– Héj, zastaviť! Kam ideš? – zakričal Lotor k Bekimovi a hodil na oheň 

dosku z postele. Mohutný dym na chvíľu zaclonil vyrezávané kreslo 

uprostred dvora. Kvetko v šiltovke AC DC vyšiel z domu, pootočil širokými 

ramenami ako stavebný žeriav a zložil sa do kresla. Cez otvorenú bránu mal 

dobrý výhľad hore ulicou Pod Havranom a tu pri bráne, ako sa ulica 

ohýbala, bolo vidno, ako schádza k rieke a delí sa na smer do centra 

a z mesta von. Bekim spomalil krok, ale nezastavil. Rázne kývol rukou 

doľava k horám a nevšímal si zaneprázdnených mužov v maskáčoch. Lotor 

sňal z konára čerešne samopal, vybehol na ulicu a postavil sa mu do cesty. 

Bekim sa zastavil, až keď bol pri mužovi celkom blízko, takpovediac tvárou 

v tvár, delilo ich len  pár centimetrov. Bekim bol vyšší ako mladý špinavec, 

mohol teda na neho hľadieť zhora. Cítil jeho dych po whisky, dechte 

z cigariet a na okamih sa mu zazdalo, že z banditu sála niečo ľudské, niečo 

temer nevinné, spoločné pre všetkých ľudí s drobnými chybičkami. Bolo to 

podobné, ako keď sa dve nezmieriteľné filmové postavy priblížia k sebe, 

dych na dych, a herci cítia to, čo sa diváci nikdy nedozvedia, a to sú ich dva 

dychy. Kto by tušil, že keď Mária objímala syna, Kristus cítil z jej úst vôňu 

je prirodzených mladistvých slín s nádychom šalviového spreja,  kým jeho 

dych bol tradične poznačený zvyškami dymu po marlborke. Režisér Pezzi 

presadzoval tvrdú školu a pred natáčaním nesmeli mať herci v ústach nič 

okrem obyčajnej vody. „Dych partnera musí byť autentický, neutrálny a bez 

chémie! Inak ťa skrúti a zdeformuje výraz, nikdy ťa nezachytíme správne,“ 

tvrdil niekedy tak trocha aj nadbytočne a v prípade Bekima aj márne.  

Spustnutý Lotor bol len pár centimetrov od Bekimovej kamennej tváre 

a musel zniesť jeho pohľad zhora. Toľkú bezočivosť od utekajúceho starca 

nečakal a zacítil na sebe posmešné pohľady ostatných gardistov. Chcel to 

napraviť, chcel opovážlivému Albáncovi niečo zrevať do ksichtu, ale to by 

musel najprv ustúpiť o krok dozadu, aby sa najprv zhlboka nadýchol. Lenže 

každý krok dozadu by sa mohol vykladať aj ako ústup či slabosť, ako 
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kapitulácia pred poondiatym starým červom. Na tomto bojisku sa ustupuje, 

až keď sú zásobníky vystrieľané. Otočil sa teda ku kamarátom a zakričal 

ponad plece do slobodného priestoru:  

– Poznáte tohto šiptara? 

 Cigán a Petro lenivo vyšli z altánku, podišli bližšie s automatmi na krku, 

silák Jovan s hrmotom hodil na zem mohutnú tapacírovanú sedačku, prešiel 

okolo Kvetka rozvaleného v kresle a cestou ho zľahka poklepal po pleci. 

Utečenci s malými koženými taškami boli vždy inšpiratívni, hoci 

predstierali chudákov. Naopak, tí s veľkými batohmi spravidla 

nič nevlastnili, vliekli so sebou iba svoju biedu. To sú paradoxy, ktoré po 

čase objaví každý gardista a nenechá sa klamať fingovanou chudobou.  

Lotor konečne ustúpil o krok dozadu a dvihol pritom samopal do výšky, 

aby nevyzeral, že ustupuje pred Bekimovým pohľadom. Spoza jeho chrbta 

sa pomalou chôdzou približoval Jovan. Bol aspoň o hlavu vyšší ako Lotor 

a zjavne ho mal rád, pretože keď zastal pred Bekimom, položil svoju tlapu 

okolo Lotrových útlych pliec. Bekim tieto situácie poznal z filmu, videl, že 

chlapiskovi sa očividne zapáčil. Odpáliť len tak Bekimovi hlavu by bolo 

príliš jednoduché a večer by nebolo na čo spomínať. Isto sa rozhodol pre hru 

s otvoreným koncom.  

Janica sa zachvela. Bekim pustil jej ruku a pripravil sa na diskusiu. 

Každé svinstvo sa totiž začína prihlúplou diskusiou, ako keby si zločinci 

chceli pripraviť oprávnenie pre svoje zámery.  

– Dokumenty! Pasy! – konečne zjačal Lotor s očividnou úľavou. Možno 

aj pre tú Jovanovu tlapu na ramene, vie ho čert. 

Bekim najpomalšie, ako vedel, siahol do ľavého bočného vrecka a vybral 

cigaretu. V podobných filmoch, ako je táto scéna pred Kalmendeho vilou, sa 

nepríjemné chvíle rozhodovania preklenú cigaretou. Pripaľovanie cigarety je 

dôležitým symbolom skrytej sily, hoci v skutočnosti to môže byť pravý 

opak. Vo filme prichádza na pomoc kamera, môže obísť tvár z jemného 
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podhľadu, ukáže zaseknuté pery, svaly na lícach, tvrdý pohľad. Umelý vetrík 

rozochveje nepoddajnú šticu, oči neklipnú za siahodlhý čas, pretože máš 

v nich kvapky proti vysušovaniu. Cigareta je v súboji pohľadov vhodný 

náboj. Môže skrývať netušenú silu, utajovanú zbraň, prekvapenie, alebo 

nečakanú odvetu.  

Nič z toho nemal Bekim poruke. Nestrážil ho ani všemocný duch jeho 

dávnej popularity. Boli časy, keď mu vždy a všade kliesnil cestu. Duch 

popularity ho chránil, aj keď si žil svojím životom, Bekim ho akurát živil 

svojimi filmami, divadelnými postavami, rozhovormi a mohutnejúci duch sa 

mu odmeňoval ochranou a nedotknuteľnosťou. Pridával mu pritom aj mnohé 

povinnosti, či už sa mu to páčilo, alebo nie, a Bekim ich aj plnil. Teraz tu 

stál ako neznámy nepriateľ pred tvárami čističov územia.  

Pokynul Janici, aby podala svoj preukaz Kvetkovi. Lotor sa nadýchol, 

asi niečo mal na srdci, ale Kvetko odrazu stratil reč. Mal v ruke pas srbskej 

ženštiny, pozrel sa na ňu, a zrazu nevedel, čo s tým. Všetci spozorneli, aj 

nedočkavý Lotor ustúpil o ďalšie dva kroky. Bekim využil chvíľu 

prekvapenia, podišiel ku kreslu s rozvaleným Kvetkom a podal mu svoj 

preukaz.  

– Bekim Faharad... – viac skonštatoval Kvetko, než by sa pýtal. Posunul 

si čiernu šiltovku s bleskom AC DC vyššie z čela.  

– Čo máš v tej taške, šiptar? – ozval sa spoza Bekimovho chrbta Lotrov 

hlas. 

Bekim drobnú bezočivosť prehliadol. Hľadel Kvetkovi do tváre a hľadal 

v nej nejaké stopy po prípadných záchytných bodoch. Napokon prikývol: 

˗ Tak je.  

– Čo máš v tej taške? – zrúkol mu do ucha Lotor, ale vzápätí musel 

strpieť Jovanovo upozornenie tlapou po pleci. Takéto sústo je pre veľkých, 

nie pre hysterických škintošov. 
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– Toto je moja taška! – vyslabikoval Bekim cez plece Lotrovi, ako keď 

otec poúča syna.  

– Generál, počuješ? Tento šiptar hovorí, že v tomto meste je niečo jeho, 

– povedal a namieril na Bekima škorpík.  

Bekim pomaly zložil tašku z ramena, vyrovnal na nej remienok, prešiel 

po ňom prstom a ukazovákom a potom mu tašku pustil k nohám. 
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Besa hneď zrána posedel v knižnici Kalmendeho domu. Pôvodne mali 

s veliteľom Golim odísť do Belehradu už včera večer, ale Golimu neprišli 

očakávané posily, pretože sa zamotali v prestrelkách s albánskymi 

domobrancami v horách. Pravdepodobne preto sa Goliho ľudia po veľkom 

nočnom záťahu stiahli a zatiaľ sa pred vystrašenými obyvateľmi obmedzili 

na vyhlásenie, že majú jeden deň na odchod z mesta. Ten s parochňou, 

vlastne utajený policajt, ktorého donedávna prezývali Plešatý, pobiehal po 

dome vo svojej parochni a klial. Potom nasadol do džípu a odfrčal. Ráno, po 

správe o Medunovej smrti, gardisti na veliteľstve v Kalmendeho vile skrotli. 

Treba čakať. Už aby tu boli posily. Goli si pripil s Besom a zhodli sa, že 

vyštartujú, len čo sa Strapatý vráti z mesta z policajnej stanice aj so správami 

o postupe posíl. Besa vyrozumel, že Strapatý so žltou parochňou je vlastne 

spojkou medzi oficiálnou políciou v meste a neoficiálnou gardou. 

Bezstarostne prikývol. Pravdupovediac, bolo to čakanie nahého v tŕni. 

Strážil svoje pohyby až po prsty na rukách, aby ani náznakom nedal najavo, 

že v úžerníkovom dome už trávi neužitočné, dokonca riskantné chvíle.  

– Kalmendeho dom bol peklom pre slušných ľudí,– vysvetľoval včera 

dopoludnia Besa, než sa rozhodli rozbiť trezor a vniesť poriadok do 

úžerníkových praktík. – Svojim požičiaval grátis, nám za tri percentá 

mesačne.  
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V skutočnosti sa tešil, že našiel knihu s dutinou a vrecúškom 

s pokladom. Kalmendemu zaiste sklapne sánka, ale taký je život, toto je 

kolobeh peňazí a pokladov v prírode. Nečakane prídu, nečakane odídu. 

Besovi bolo naponáhlo. Mal oveľa viac ako sľúbil v Belehrade. Mladen od 

neho čaká nejaké fotografie z Gračanu alebo z podobnej dediny – a oni mu 

dali rovno celý film. Tváre si dôkladne maskovali, to však nie je 

momentálne na prekážku. Identifikačných znakov je tam habadej a Mladen 

chcel práve toto. Nemusia tam byť tváre, postačia situácie. Besa bol pokojný 

a dbal, koľko vládal, aby si jeho spokojnosť vyložili správne. Už aby sa 

pohli...  

Aj Goli bol celkom spokojný. Žold prichádzal načas a na výkupnom si 

prišli k peknému profitu. Zrána ho podráždila správa, že v noci sa do mesta 

odvážili kosovskí banditi a doplatil na to sprostý Meduna. Keby sa netrepal 

v noci s ukradnutým autom, mohol teraz prezerať batohy tým, čo 

neposlúchli prvú výzvu. 

– Buzerant, – mávol rukou Goli. – Na všetkom chcel zarábať. Nebol 

normálny.  

– Zarábať je fajn, ak ide o príjemnú prácu, – rozosmial sa Besa 

a smiechom hneď naznačoval, že v tejto úvahe sa môže aj mýliť.  

– Za príjemnú prácu ti nezaplatia nikde. Žijeme ťažké časy, – kontroval 

Goli a pri slove „časy“ zabodol dýku do stola, až zadunelo.  

Besa sa usmieval. Sledoval, ako sa za oknom kúdolil dym z horiaceho 

nábytku. Okolo ohňa sa tmolili Goliho ľudia v maskáčoch ako zelené žaby 

a sem-tam niečo prihodili na vatru. Zvonku doľahlo búšenie do dverí, bolo 

počuť rinčanie skla. Odvčera sa chystali do domu poniže a dnes ráno 

konečne odišiel bezočivý chlapík aj s nejakou perepúťou z ulice. 

Vyprázdnenie domu je tiež súčasťou pokuty. Goli musí mať svojich ľudí pod 

kontrolou, aby im nenapadli neprístojnosti a nedôstojné chúťky. Ráno na 

nástupe gúľali očami, pretože aj ich zaskočila Medunova smrť. Ale iba na 
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chvíľu, napokon, jeho chamtivosť kombinovanú s čudnými rozmarmi okolo 

ženských šiat nemali príliš v láske a teraz aspoň všetci videli, čo prináša 

práca na vlastnú päsť. 

Zvonku doľahol krik. Vrieskal Lotor, to je v poriadku, Lotor vrieska rád. 

O chvíľu už dupotal do haly ku Golimu.  

– Toto mal ten šiptar, – položil na stôl dýku zabalenú v novinách.  

Goli pomaly rozbalil papier, ťažkou dlaňou vyhladil noviny a vzal do rúk 

zdobenú dýku. Besa sa pozrel na noviny, zaujali ho, pretože to boli staré, 

zažltnuté srbské Novosti. Utečenci srbské noviny nečítajú, o to viac zaujali 

jeho. Zastavil sa pri veľkej fotografii. Čože? Musel sa pozrieť ešte raz, lebo 

neveril vlastným očiam. Z pokrčenej stránky na neho hľadel jeho dávny 

učiteľ, kolega a priateľ Bekim a vedľa neho jeho slávna žena Janica! 

Farebná fotografia zaberala štvrť strany a na začiatku rozhovoru v podtitulku 

stálo: „Bekim mlčí, Janica rozpráva.“ Besa si pamätal na ten článok a 

pamätal sa aj na Mladenove slová, keď v Belehrade medzi rečou povedal na 

margo Bekimovho uvzatého rozhodnutia nedávať rozhovory, že „mlčaním 

ešte nikto nevyhral nijakú vojnu. Ani umeleckú.“ V rozhovore spovedal 

Janicu, a to tak, aby čo najviac povedala najmä o svojom mužovi. Teraz si 

niekto na úteku zabalil do starých novín tento krásny nôž.  

– To bude pokuta, nie? Za tú zbraň, – smrkol Lotor.  

– Pokuta, – zavrčal Goli.  

– Ale nechce zaplatiť. Aj jeho žena pindá. Srbka... 

– Aha... tak polovicu.  

Muž odišiel. Besa sa za ním pozrel z okna ako sa čvachce rozdupaným 

blatom po dvore. Za kúdoliacim bielym dymom zbadal známu tvár. Zdúpnel. 

Bekim! Blázon, Bekim, dokonca aj so ženou!  

Odtisol od seba noviny a niečo ho doslova dvihlo zo stoličky. Vystrel sa 

a pomaly prešiel popred okno. Nevšímavo fľochol na dvor. Čo tu, preboha, 

robí? Stojí pred otvorenou bránou do Kalmendeho domu a hromotĺk Kvetko 
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na nich zazerá z kresla ako pán života a smrti. Okolo Bekima a Janice sa 

motali dvaja jeho ľudia s pripravenými škorpíkmi, ktovie, či ich nemajú 

odistené.  

Besa sa pomaly posadil a mrvil sa na stoličke. Prešiel si prstami po nose, 

hrabol do hustej čiernej hrivy, pokrútil plecami aj krkom a keď mu v ňom 

dvakrát ruplo, rýchlo si uvedomil, že musí zachovať pokoj. Blázon Bekim, 

pomätenec, nevyspytateľný kráľ, miestami aj šašo, načo sem liezol 

z Belehradu? Ďalšie jeho bezmenné čudáctvo? Čo tu skúma? Vyslal ho 

niekto? Čerta. Kto by ho sem vysielal? Obyčajná neskromnosť a pýcha. 

Besa pozná svojho vtáka učiteľa. Orol, čo dolietal už pred rokmi, a dnes, 

aha, vďačná korisť hociktorého kŕdľa hladných vrabcov.  

Besa dopil zvyšok whisky, upokojil sa a nahodil zhovievavý úsmev. Tak 

ako ho školil učiteľ, čo teraz stál vonku na najhoršom mieste v širokom 

okolí. „Pre film platí, že hrdinstvo bez svedkov nie je hrdinstvom,“ 

pripomenul si svoju vlastnú definíciu staršieho dáta. Podľa nej je teraz učiteľ 

Bekim v dvojnásobnej mizérii. V nepochopiteľnej úlohe je v tomto okamihu 

celkom sám, ba čo horšie, s vlastnou ženou. Stojí tam v dyme a v blate, bez 

svedkov, pretože Besa nie je svedok. Besa sa rýchlo objaví a ešte rýchlejšie 

sa stratí. Besa je dnes četník, zajtra ustašovec, medzitým kosovský Albánec, 

potom Macedónec, prosto, Besa je duch. Večný Duch Balkánu, ktorý 

pomôže všade kde sa dá. Kde nič nezmôže, urobí presne to – nič.  
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Bekim hľadel do Kvetkovej tváre a čakal. Koľko sa ho nasekírovali 

režiséri, kým sa naučil rozprávať bez slov len obyčajným pohľadom. 

Koľkých študentov vysekíroval on sám. Teraz čítal z očí veliteľa v čiernej 

šiltovke AC DC. Odporná čiapka, to bolo prvé, čo mu napadlo. Odporná mu 

bola aj v mieri, pretože mužov s bleskami, smrtkami, mačetami, skríženými 
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mečmi nikdy nepovažoval za dospelých. Šiltovka na hlave modrookého 

hromotĺka potvrdila, že sedí na tom najsprávnejšom mieste. Generál či 

plukovník, no, bandita, mohol mať cez tridsať, mal modré oči ako všetci 

romantickí herci, ktorým režiséri prisúdili silu a charakter, nezlomnosť, 

spravodlivosť a víťazstvo v každej bitke. Jeho pohľad nebol pevný, oči mu 

trocha mykali do strán, ale usiloval sa v nich udržať pohodu z neotrasiteľnej 

nadradenosti. Ľavé viečko mal máličko spustené a oko tak dostalo jemne 

šikmý tvar, znak, že skrýva niečo úlisné aj úderné zároveň. Bekim postrehol, 

že veliteľ v šiltovke párkrát mykol pohľadom a v tom drobnom zlyhaní 

pocítil jeho zvedavosť. Zvedavosť môže odsunúť útok o niekoľko chvíľ 

dozadu a to môže využiť vo svoj prospech.  

Napálený Lotor zaštrngal zbraňami na kožených remienkoch, zaklial a 

pomaly obišiel Bekima. Jednou rukou držal škorpík a s prstom na spúšti 

šibrinkoval okolo Janice.  

– Tak potom tisíc mariek! 

Bekim sa usmial. 

– Vypálim ti mozog z hlavy, – vrieskol Lotor vysokým hlasom.  

Na jeho krik sa z dvora obrátilo niekoľko tvárí a sledovali dianie pri 

Kvetkovom kresle. Janica mlčala so zaťatými zubami a Bekim veril, že 

nevybuchne, že ho nepripraví o príležitosť vyrovnať sa s nimi sám. Pohla sa 

trocha doprava, dala sa za Bekimov chrbát a čakala na ortieľ špinavca 

v kresle.  

– O-po-váž sa siahnuť na srbskú ženu! – vyslabikoval dôrazným hlasom 

Bekim. Nepozeral sa na Lotra, ktorému poznámka patrila, ale hľadel priamo 

do očí vodcovi v kresle.  

 

Z Aridajovho domu naľavo od veliteľstva doliehal buchot a ozvalo sa aj 

rinčanie rozbitého skla. Učiteľa matematiky Aridaja stretol Bekim pred pár 

dňami. Úctivý muž sa mu uklonil a nesmelo sa pýtal na budúcnosť v meste. 
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Bekimovu hrdinskú odpoveď si učiteľ vysvetlil po svojom, vydal sa na cestu 

neskoro, a tak aj Bekimovou  vinou mu gardisti rozkopali ešte aj batoh, čo si 

niesol so sebou. Teraz mu to isté spravia s jeho domom. Dvaja v maskáčoch 

vyniesli na dvor chladničku, postavili ju pod orech a vrátili sa dovnútra. 

O chvíľu vyniesli posteľ a hodili na ňu hŕbu šiat. Jeden z nich neustále nosil 

šaty zo skríň, dvaja ich rozoberali, vystierali ich proti svetlu, prezerali 

košele, blúzky, a keď vyhoveli ich vkusu, zložili ich na kôpku. Čo 

nevyhovelo, končilo v kúte dvora v blate. Nikde nebolo ani stopy po 

učiteľovom trápení. Ani v šatách jeho ženy nenašli nič alarmujúce, čo by ich 

odradilo od poctivého kôpkovania. Podobne to bolo s Aridajovými 

trenírkami, tielkami, košeľami, nohavicami a ponožkami. Jeho bolesť 

a sklamanie, ktoré z neho vyžarovali ešte v lete, akoby v šatách nezanechali 

nijakú stopu. Je však možné, že stopy tam v skutočnosti zostali, len lupiči 

ich zatiaľ nepostrehli. Nával radosti z objaveného pokladu im zaslepil zrak 

a ukladali šaty i bielizeň do škatúľ a kufrov.  

Bekim to sledoval mlčky ponad plece miestodržiteľa v kresle. Raz, keď 

sa toto šialenstvo pominie, vlastenci si zaiste v dobrej viere voľačo oblečú 

z dnešného lupu, spôsobne sa vyzvŕtajú pred zrkadlom a spokojne sa vyberú 

do mesta aj so svojimi ženami. Keď sa dostaví prvý zlý pocit, budú pátrať 

okolo seba, budú viniť svojich blízkych, budú hľadať chyby všade v okolí. 

Rozvrátia si dobré vzťahy, stanú sa nervóznymi a nevľúdnymi, narobia nové 

omyly a nikdy sa nedozvedia, čo ich vlastne omína. Nezistia, čo ich trápi, 

prečo sa im snívajú zlé sny a prečo im pískajú v ušiach čudné melódie a 

nosia pripomienky o tom, že jedného dňa bude ich zranenému optimizmu 

koniec. Ani na um im nezíde, že to všetko si doniesli v šatách cudzích ľudí, 

ktorí sa so svojím oblečením nestihli dôstojne rozlúčiť. Kým ich budú nosiť, 

alebo čo len spomínať na tie košele a trenírky, dovtedy ich bude sprevádzať 

nepokoj a tieseň.  
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– Generál, rozkáž. Tohto si beriem ja, – zreval Lotor vedľa Bekima 

a natiahol zbraň. Ako sa s ňou vrtel, mihol sa hlavňou aj v smere Kvetkovho 

kresla a nastalo zdesenie.  

– Ber mu sapík! – zreval Kvetko na Jovana.  

Silák naozaj vytrhol škorpík Lotrovi z rúk, ten sa potkol a dlaňami 

zapadol do blata. Jovan zaistil záver a hodil si zbraň na plece k svojmu 

samopalu. Lotor sa roztriasol. Zagánil na Kvetka i na Jovana, pozrel si svoje 

trasľavé zablatené dlane a utrel si ich do nohavíc. Potom hmatom overil 

pištoľ za opaskom a upokojilo ho až Kvetkovo, dlhé a temné – nó...! 

Medzitým sa z dvora vyvalil dym z horiacich plastov a zahalil dvor 

aj časť ulice. Cigán podišiel k Lotrovi a s dusivým kašľom ho uchopil pod 

pazuchu. Kývol na Kvetka, k nosu si priložil oranžový šál namiesto filtra a 

druhou rukou pomáhal odvliecť Lotra do domu.  

Bekim si vzal od Janice vreckovku a aj ona sa chránila vlnenou šatkou. 

Štipľavý dym sa plazil k miestodržiteľskému kreslu. Rozkašlal sa aj Kvetko, 

vyskočil z kresla a napravil si škorpík. Utieral si slziace oči, pozrel za 

Jovanom a zaklial. 

– Debili! 

Jovan mykol plecom a mlčal.  

– Toto je vojna! – zakričal nečakane priduseným hlasom Kvetko. – 

Končíme s vaším terorizmom. – Potom zakričal do dvora: – Rozhádžte ten 

oheň!  

Jovan s Cigánom rozhrnuli ohnisko, vytiahli zvyšky kresla nabok 

a prihodili rozbité dvere zo skrine. Oheň oblizol politúru, opäť vzbĺkol, jasné 

plamene vytiahli štipľavý dym na oblohu. Bekim sa uprene díval na muža 

v šiltovke. Utieral si oči od jedovatého dymu a odporná šiltovka na jeho 

vystrihanej holej hlave bola zvláštnym symbolom vyblýskaného bezpečného 

sveta plného diskoték, zábav, ukričaných futbalových zápasov, ale aj 

nepochopiteľných mladíckych protestov proti všetkému možnému. 
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Bekimovi sa zazdalo, že poblúdený modrooký muž je nielen novodobým 

vlastencom bez štipky lásky, cítil, že je priamym spojivom medzi svetom 

slobody, neviazanosti, bezuzdnosti, ktorý vysiela svoj provokačný odkaz 

gotickými písmenami s bleskom uprostred, aby sám sebou povýšený do 

funkcie vlastenca a nevedomky hlásal niečo, čomu vôbec nerozumie. „Kto 

iní ako pohania tu oslavujúe lásku bleskami, mečmi, kosákmi, kladivami, 

kopijami, štítmi a pavézami...?“ Nie. Tomuto modernému pohanstvu Bekim 

nerozumel ani z veľkej vzdialenosti a nikdy preň nenašiel pochopenie.  

Lotra niekde umravnili a z domu postupne povychádzali vyrušení 

špinavci. Už dávno mali pokračovať v čistení mesta, lenže meškajú nákladné 

autá, meškajú posily. 

Z domu vyšiel Goliho účtovník Petar, naklonil sa ku Kvetkovi a niečo 

mu pošepol.  

– Čo je toto, generál? – škriekal Cigán a ukazoval na Bekima s Janicou. 

– Oni neplatia nič?  

Kvetko sa zamrvil v kresle.  

– Ty si hral Krista? – spýtal sa Bekima. 

– Hral som v tom filme, – povedal Bekim. 

Chvíľu bolo ticho. Nazlostený Cigán odišiel k ohňu a zúrivo hádzal na 

oheň nohy stoličiek, jednu po druhej. Za každou vyletel kúdol iskier 

poháňaný bielym dymom hore do sivej oblohy. Vatra pukotala a rádio 

rinčalo plechovým hlasom. 

– Šiptári nám hrajú Kristov? – zajačal do ticha Lotor a zúrivo 

prihadzoval na oheň aj on. – Počuli ste to? Musulmani! To necháme len tak? 

Ukrižovať ho! 

– Tak hral si Krista či nie? – dvihol obočie Kvetko.  

– Aj Krista.  

– Modli sa k Alahovi, šiptar, – zrúkol Lotor a priskočil k Bekimovi. – 

Teraz a hneď. Inak...!  



168 

 

Bekim sa zahľadel do prázdnych okien Kalmendeho domu, akoby tam 

hľadal záchranu. Nemal rád toho advokáta. Celé roky ho podozrieval, že 

smeruje presne opačným smerom ako Bekima učil otec a napokon ešte aj 

pomýlený strýko. „Nehľadal pravdu, ale vyrábal ju. Presne na rozmer. Ako 

oblek alebo topánky,“ hovorieval Bekimov otec. Kalmende ušiel medzi 

prvými...  

– Modlím sa kedy chcem a ku komu chcem.  

– Terorista? – ozvalo sa z okna domu.  

– Terorista... – povedal polohlasom Kvetko, akoby si nebol celkom istý 

svojím tvrdením. 

– Teroristu som ešte nehral, – povedal mu Bekim priamo do očí.  

Kruh okolo Bekima sa zužoval. Špinavci v maskáčoch sledovali Kvetka 

i Bekima. Títo zvedaví mladíci dnes ešte nedostali žrať, napadlo Bekimovi.  

– Dobre, ˗ zakričal Kvetko a hodil rukou. Jovan priskočil zozadu 

k Bekimovi, priložil mu na krk hlaveň škorpíka. Kvetko zreval: 

– Tu pred všetkými vlastencami sľúbiš, že viac sa nevrátiš! 

Špinavci označení za vlastencov povyrástli. Nevedeli sa dočkať 

výsledku. Kvetkova doterajšia neistota ich dráždila. V horách v Gračane sa 

s nimi nemaznali. Najprv všetkým pobrali retiazky, prstene a hodinky, 

potom Kvetko s Goranovými ľuďmi, krytí samopalníkmi, vytiahli škorpíky a 

začali prácu. A tu? Čoho sa stále boja?  

Kvetko pozoroval Bekima, túžil po tom, aby sa konečne zlomil. 

Najlepšie by bolo, keby ho šiptar pred všetkými domobrancami a 

vlastencami slušne požiadal o odchod z mesta, zaplatil tak ako ostatní 

a potom hajde. Alebo ak mu strach nedovolí otvoriť ústa, keby sa mu aspoň 

podlomili kolená, alebo keby zbabelo vystrčil pred seba tú svoju ženu, proste 

– keby sa jednoznačne poddal beznádejnej presile.  

Nič také sa nedialo a muži naokolo znervózneli.  
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Hlaveň sa Bekimovi zaryla do krku a on vedel, že toto je chvíľa, keď sa 

dramatické putovanie z mesta prekopŕclo na tú lepšiu stranu. Zažil 

vynikajúcich scenáristov a bolo zrejmé, že scéna so špinavcami sa blíži 

k záveru. Ak všetko pôjde podľa filmových pravidiel... Teraz je na rade ich 

veliteľ s bleskami AC DC. On musí uzavrieť epizódu ich hry na hrdinov, ak 

medzitým niekomu nerupnú nervy a neurobí si záver po svojom. Zrazu 

zacítil za pásom Janicinu ruku. Strčila ju pod bundu, nahmatala pištoľ a 

pokúšala sa ju vytiahnuť. Bekim sa nadýchol, stlačil svaly na bruchu, aby 

pištoľ nedokázala vybrať. Potom opatrne chytil hlaveň pod bradou, posunul 

ju nabok a čo najpokojnejším hlasom povedal: 

– Modlím sa, veliteľ... 

Kvetkovi sa uľavilo. Konečne ho zlomil, šiptara vzdorovitého.  

– Tak? – dvihol hrdo hlavu. 

– ... za tvoju matku sa modlím, ˗ dopovedal Bekim. 

Kvetko párkrát preglgol, nadýchol sa, lenže slová sa mu poschovávali 

a on zrazu nedokázal reagovať. Taká bezočivosť! Kdesi z rádia vyspevovali 

„Arkanovi tigrovi“, stále dokola ten istý refrén. Vstal z kresla, odistil zbraň 

a podišiel k Bekimovi.  
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Na ulici zavrčalo auto a do dvora ostrým oblúkom vbehol džíp a prudko 

zabrzdil.  

– Kapitán je tu! – skríkol Lotor.  

Za dymovými sklami nebolo vidno nikoho. Naštartované auto chvíľu 

postálo, potom sa pohlo a prešlo až k dverám domu. Strapatý si už v aute 

nasadil parochňu a okuliare a bez toho, aby ho niekto z dvora zahliadol, 

vošiel do domu.  
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– Každú chvíľu sú tu, – povedal Golimu a vtom zazrel na Besu. Vôbec 

sa nepotešil. Čo tu ešte trčí? Kývol na Goliho, vyšli vedľa a Besa počul, že 

je reč o ňom. „Veď je od Arkana,“ počul tichý hlas a ďalej už nerozumel. 

V skutočnosti Goli Strapatého uistil, že celý čas ho má na odistenej muške. 

Pre každý prípad...  

Mlčať je zlato. Ani Besovi od samého začiatku neuniklo, že Strapatého 

divožlté vlasy sú umelé. Nedal na sebe nič znať, potešil sa, že sa nemusí 

tváriť, že ho už niekde videl. Bol rád, že tú presenskú policajnú špinu 

skrývajú parochňa a okuliare.  

 – Podvečer musí byť mesto čisté, – oznámil sucho Strapatý.  

– Tak do toho, vlastenci, – zasmial sa Besa.  

– Odožeňte toho šiptara, nech beží po svojom, – nariadil Goli. – Je to 

herec z Belehradu, hovorí tuto Besa. 

– Šiptar, čo? – pýtal sa Strapatý. 

– Áno, – prehodil ľahostajne Besa. – Tá s ním je Srbka, ak to nie je dáka 

kurva, – zasmial sa a svoj nápad zapil pohárom whisky.  

Strapatý vôbec nedal najavo, že o hercovi a jeho žene už vie. Spoznal ho 

rovno z auta. Jeho úporné premýšľanie, čo ďalej s bezočivým šiptarom, bolo 

schované za tmavými okuliarmi. Našťastie nebolo vidno jeho rozpaky ani 

jeho klipkajúce oči, ani myšlienky, ani prípadné východiská. Presen nie je 

Gračan, žiaľ, je to tak, to vedia všetci, navyše, tento troll v čiernom nie je 

dobrý svedok. Už aby sa pratal odtiaľ preč.  

– Netreba sa srať, – zachrapčal Strapatý. – Prázdnych domov je dosť pre 

každého. Čím skôr ich treba prehľadať, lebo čochvíľa sú tu arkanovci.  

– Správne, – poznamenal Goli. Naklonil sa na stoličke a zavolal do 

vedľajšej izby: – Tí dvaja nech ťahajú do pičky materinej.  

Cigán nahádzal na oheň ďalšie haraburdie. Jovan, Lotor, dvaja 

v maskáčoch, všetci poškuľovali z dvora a čakali na Kvetkove pokyny 
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z miestodržiteľského kresla. Kvetko už aj trocha oľutoval, že si doň sadol. 

Zložil škorpík a spustil hlaveň k zemi.  

Z dvora zaznel výbuch. Rovno z ohňa vyletela do výšky plechová 

bandaska obalená žiarou a kúdolmi ohnivých jazykov. Po chvíli tresla 

o zem, zvyšky horľaviny sa rozstriekli dookola a zachytili spodok 

Bekimových nohavíc aj Kvetkovu bundu. Janica skríkla, Bekim si rýchlo 

strepal z nôh plamene a ustúpil dozadu. Kvetko klial, hodil škorpík na zem, 

búšil sa dlaňami do pŕs, lenže plameň pod každým buchnutím nanovo ožil, 

olizol mu krk, no napokon stíchol a ostal po ňom len štipľavý dym. Dookola 

horelo blato, dymilo a z čiernej bandasky stále šľahali plamene ako 

z tryskového motora.  

Kvetko obklopený plameňmi sa otočil k Jovanovi, ukázal na Bekima 

s Janicou a zlostne štekol: 

– Nech padajú... 

Bekim sa pozrel na svoju koženú tašku s Chazarským slovníkom 

a fľašou rakije. Keď si z nej vzali nôž, nech si ju nechajú celú. Jej okraj už 

pomaly hltal oheň. Špinavci zaťato mlčali a nechápali veliteľovo 

rozhodnutie. Vinou čudnej blahosklonnosti Goliho i poondiateho Kvetka 

prídu o šiptarovu pokutu a s nevôľou sa prizerali, ako sa Bekim chystá odísť. 

Ich netrpezlivé prsty sa pohrávali so spúšťami zbraní. Mlčali.  

Začali cvakať závery na samopaloch. Odchod pod demonštratívne 

odistenými zbraňami môže byť len fingovaným divadlom a len čo sa otočia, 

spustia paľbu. Strieľať z očí do očí môže byť pre niekoho ťažšie, veď ak 

vystrekne krv, alebo z roztrhaného človeka lezú črevá, to nie sú príjemné 

obrázky, preto je lepšie strieľať na diaľku. „Všetko okrem sexu je lepšie 

robiť na diaľku,“ tvrdil často  Besa, keď sa z času na čas vytratil, priam 

zmizol a potom sa náhle vrátil medzi kamarátov. Teraz sa Bekim otočil 

k Janici, pojal ju za ruku a smerom ku gardistom povedal na rozlúčku: 

– Ak je úlohou detí strieľať starcov, nech strieľajú, – povedal.  
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Janica sa preľakla. Jovan hneď nato dvihol samopal a vystrelil do 

vzduchu niekoľko rán. Zaľahlo jej v ušiach. Preboha, Bekim! Sledujú ich 

podpité oči, mľaskajú uslintanými ústami, smrdia dymom, špinou 

a pálenkou, hľadajú zádrapku na konflikt a jej muž deklaruje biblické 

pravdy! On si naozaj myslí, že je v divadle! Bože, on už nikdy nebude 

normálny! Načo mu bolo treba toto vystúpenie? Aby definitívne pochopila, 

že vsadí ich životy len preto, aby si zahral scénu podľa vlastných predstáv? 

Ak sa špinavci rozhodnú pre nejakú hlúposť, už im v tom nič nezabráni.  

Vymanili sa z nenávistných pohľadov mužov v maskáčoch a odobrali sa 

k odchodu. Špinavci sa zatvárili, akoby z ich maskáčov trhali krvavé nite 

vrastené do kože, akoby im ničili ich spravodlivé dielo a požehnanú prácu. 

Janica vyslala k nebu prosbu, aby Bekim už nič nehovoril ani sa nikam 

nedíval, nikoho neprovokoval, nekráčal svojím odporným kovbojským 

krokom. Radšej si ho chytila  za rameno, na chvíľu sa k nemu pritisla, štipla 

ho do ramena na prebudenie k zdravým úvahám a vykročili. Neskôr na ten 

okamih spomínala, ako „sa mi v ľavej časti hrude rozliala horúčava. 

Rozpálila ma taká zlosť, že by som ho na mieste preklala tou dýkou. Lenže 

ako som tak premýšľala nad pomstou za jeho pýchu, zrazu do mňa zboku 

pichla hrdosť na môjho muža. Bola to taká čistá hrdosť, aj preto, že som 

mala na sebe nový kabátik aj upravené vlasy, čo mi ráno natočila Rina“. 

A dodala, že „Bekim v ničom nepoznal mieru, preto sa žiaden náš deň 

nepodobal tomu predchádzajúcemu ani nezaručoval, že ešte niekedy vráti“.  

Na dvore ostalo ticho. Prerušilo ho rinčanie skla, to z vedľajšieho domu 

niekto vyhodil z okna obraz. Preletel ponad nízky plot až na cestu a tam sa 

roztrieštil. Bekim s Janicou obišli črepiny aj portrét zachmúreného 

Skanderbega. Jeho albánske fúzy museli rabovačov riadne napáliť, keď ho 

vyhodili až sem. Podobizeň protitureckého vojvodcu Bekimovi pripomenula 

Nikovu hádku – kto bol väčší ochranca Balkánu pred Turkami, kráľ Lazar so 

statočným Obiličom, alebo tuto Skanderbeg váľajúci sa v blate? Riešenie 
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chceli počuť od Bekima v jednej nevhodnej chvíli, práve vtedy, keď sa 

predstaviteľ Krista spolu s predstaviteľkou panny Márie v tajnosti ubytovali 

v Palerme v hoteli Porta di Castro. Na ich telefonát uprostred noci len tak 

nezabudne. Nie preto, že ho vyrušili v blízkosti nebeského tela Giny 

Garrone. To sa stáva. Nepochopili však, že spoločný nepriateľ musí 

rozsvárených zjednocovať. A a doposiaľ to nepochopili. Nevedia, že žiadna 

história v skutočnosti nikam neodchádza, tak ako neodíde príbeh dnešného 

dňa. Jej udalosti sú tu a mútia všetky vody, ktoré taktiež odtekajú len preto, 

aby sa veľkým oblúkom vrátili.  

 

Jovan cítil v rukách diabolský smäd po drsnom a tvrdom pohybe svojich 

rúk. Udrieť, tresnúť. Roztrasené ruky si pýtali pevné zovretie, alebo úder do 

nepriateľa. Voľne zložené prsty sa triasli a chveli nielen dlaňami, ramenami, 

rozochveli aj celé telo. V mozgu to bolo ešte horšie ako s rukami. Jedinou 

záchranou bolo zovrieť päsť, to by už znamenalo istotu. Udrieť, bodnúť. 

Nasmerovať šialenstvo tohto vibrovania na niekoho darebne nehodného. 

Nech spadne, nech skape, nech sa ukáže, kto je príčinou vibrujúceho 

šialenstva. Trasúce sa ruky sa upokoja, ráznym švihnutím spevnejú. Aké 

jednoduché je zabiť človeka na diaľku. Ale zabiť zblízka! Pozrieť sa mu do 

očí. Vyčítať z nich vinu. Cítiť jeho strach! Stačí priložiť hlaveň k hlave. 

Nájsť v sebe silu a odvahu pre spravodlivosť tohto úkonu a nasmerovať ju 

do očí obete. Tak, aby pochopila, že jej smrť je oprávnená, pretože obeť je 

vždy vinná a vinu si spôsobila sama. To všetko sa musí zjaviť v pohľade 

trestajúceho hrdinu s nožom v ruke. Posledný pohľad venovaný odsúdencovi 

nemôže byť ustráchaný! Takto idiotsky zvykol škúliť iba kretén Meduna 

s navlečenými ženskými nohavičkami miesto mužských slipov. Ani 

modrooký Kvetko s medvedími tlapami nie je vzorom. V Gračane pri každej 

rane istoty mŕtvym na trávniku sa usmieval, akoby za jeho činom nebola 

pravda dotiahnutá až k poslednému úkonu spravodlivosti, ale radosť zo 
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zabíjania. Ak má nepriateľ zomrieť spravodlivo, o čom nieto pochýb, musí 

pohľad trestajúceho pri výkone práva prejaviť úprimný hnev.  

– Hovoril si, že prachy si tu vytlčieme, há? – zasyčal Lotor Kvetkovi do 

tváre.  

– Choď s tým do riti, – štekol mu pokojným hlasom Kvetko a pripálil si 

cigaretu.  

Ulica už bola prázdna. Nápad obchádzať mesto čiernym džípom 

a postávať pred domami tvrdohlavých bol správny. Strapatý mal pravdu, 

stačilo postáť pred domom a obyvatelia pochopili, kde je ich miesto. Teraz 

Goli naložil do džípu dva pevne previazané a uzamknuté kufre, kývol na 

Besu, aby nasadol tiež a svojim štekol, že vo štvrtok ráno je nazad. Kolesá 

džípu zahrabali v štrku a blate, ofŕkali okolostojacich gardistov, auto zatočilo 

a fujazdilo smerom na Belehrad.  

Ulicou už krivkal aj Adam so ženou, presne podľa dohody s Bekimom. 

Ženu viedol za ruku a upokojoval ju, cesta je rovná, bez jám a prekážok, 

môžu kráčať smelšie a čoskoro dôjdu na hlavnú cestu k autobusu.  

– Dvetisíc mariek, – štekol na manželov Lotor a postavil sa im do cesty.  

Adam sa zastavil a zložil na zem batoh. Z bočného vrecka vybral 

igelitové puzdro a celé, ako bolo, podal dychtivému Lotrovi. Dobroprajné 

gesto zaujalo aj okolostojacich gardistov a čakali, kým Kvetko v kresle 

prepočíta peniaze. Vzápätí sucho oznámil Lotrovi, že je to len polovica 

pokuty. Spokojne ju odložil do vrecka blúzy a nahodil nešťastnú 

grimasu. Lotor zakričal na Adama: 

– Polovica chýba! – A udrel ho po tvári.  

 Starec sa chytil za líce. Čo sa to deje? Vystrašene sa obzeral po mladých 

mužoch. S takými pracoval celý život na stanici v Prištine, opravovali 

koľaje, obsluhovali výhybky, zoraďovali vlaky, spúšťali závory na cestách. 

Po celé roky prichádzali a odchádzali, nik medzi nimi nechýbal, boli to Srbi, 

Chorváti, Albánci, Čiernohorci, Macedónci... Adam sa nechápavo prikrčil, 
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hlavu vtiahol medzi plecia a držal za ruku svoju ženu. Aj na tretiu Lotrovu 

výzvu, aby doplatil pokutu bezmocne pokrčil plecami. Cigán žmurkol na 

Kvetka a sotil starca do dvora. Žena ostala sama. Nechápala, kam sa podel 

jej muž a spustila nárek. Šmátrala okolo seba, hľadala ho, volala, Adam, 

Adam, kde si, nechoď nikam!  

Cigán ju okríkol a Kvetko zo svojho kresla zrúkol: 

– Môžeš ísť, baba, pokuta je zaplatená.  

Žena sa nehýbala. Videla len sivú hmlu a nejaké tiene, utierala si oči, 

lenže to nepomáhalo. Úzkostlivo si napravila čiernu šatku na hlave a opäť sa 

dočahovala za mužom. Otáčala sa dokola, až stratila orientáciu, zatočila sa 

jej hlava a už sa bála urobiť sama čo i len krok. Lotor medzitým voviedol 

Adama do domu. V minulosti sa Adam vyhýbal domu úžerníka 

Kalmendeho, nikdy by mu nenapadlo, že raz bude nútený vstúpiť dovnútra. 

V chodbe mu Lotor s dvomi pomocníkmi strhli batoh a všetko z neho 

vysypali na zem. Posotili starca, aby hľadal zvyšné peniaze. Žena na dvore 

nariekala, kam sa podel jej muž a prečo sa tak dlho neozýva.? Tápala 

nevidiacimi očami pomedzi sivé machule a tu ju premkol naozajstný strach. 

Skríkla: 

– Vráťte mi muža!  

Takmer súčasne niekde z domu zaznel výstrel. Potom aj krátka dávka zo 

samopalu, ratata. Vtedy spadla na zem, akoby tie výstrely patrili jej, akoby 

prederavili jej telo a jej život.  

 

18 

 

Bekim s Janicou už boli temer konci ulice, keď začuli vzdialený krik 

špinavca s fistulou, čo sa ešte pred chvíľou obšmietal okolo nich. Jeho 

jačavý hlas poletoval ako vták s jedným krídlom, bizarne, nepochopiteľne a 
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znepokojujúco. Priplietli sa aj zlostné hlasy ďalších, potom hlasy stíchli 

a z diaľky bolo počuť už len kvílenie Adamovej ženy.  

Janica sa zastavila a dlaňami si zakryla oči. Bekim sa obzrel, videl 

Adamovu slepú ženu, ako sa s roztiahnutými rukami krúti medzi 

ozbrojenými špinavcami. Dvaja z nich mierili zbraňami spoza ženy rovno 

tým smerom, ako kráčali Bekim s Janicou. Chytil Janicu okolo pása a šli 

ďalej. Sotva prešli pár krokov a tu zaznela streľba. Bekim privrel oči a čakal 

na svišťanie guliek. Chvíľu sa nič nedialo a naozaj nič necítil. Okrem 

krátkeho pálivého zakvílenia a náhleho ticha k nim nedorazilo nič. Cítil, ako 

Janica spomalila krok. Cítil, že jej krok je spojený s jeho sľubom, ktorý dal 

Adamovi. Sľub ostal otvorený, Bekim mal predsa urobiť čosi ako 

prekliesnenie cesty. 

Ostali stáť a ako na povel sa obaja otočili nazad. Spoza Stražice sa 

plazila jemná hmla a sadala na mesto. Opäť mrholilo. Videli na zemi 

Adamovu ženu a vlastencov, ako sa lenivo pohybujú po dvore. Bekim pustil 

Janicinu ruku a vykročil nazad ku Kalmendeho vile. Janica pobehla a bez 

slova ho nasledovala. Cesta  späť bola nekonečná a špinavci mali dosť času, 

aby si všimli ich návrat. Ešte predtým, ako vošli do dvora, vytiahol Bekim 

pištoľ tak, aby nebolo pochýb o tom, načo ju chce použiť. Prekvapení 

vlastenci ostali stáť s rukami na škorpíkoch a čakali. Generálske drevené 

kreslo bolo prázdne, Kvetko stál medzi svojimi mužmi. Bekim sa zastavil 

kúsok od slepej ženy ležiacej v blate a Janica si kľakla do blata k nej. Bekim 

zatiaľ mlčky sledoval Kvetka a svoju pištoľ držal namierenú do zeme. Po 

chvíli mlčania Lotor narušil toto súsošie a pohol sa dopredu. Kvetkova ruka 

sa vystrela a zozadu stisla Lotrov tenký krk. Súsošie razom nadobudlo inú 

dimenziu. Bekim zboku videl, ako sa Janica pohladila ženu po sivých 

vlasoch. Obrátila jej tvár zo zeme k sebe a utierala z nej mazľavé blato. 

Podala Bekimovi ženin zablatený šál, naslinila svoj ukazovák a priložila ho 

k jej ústam. Kývla na Bekima a podobrala ženinu šiju rukou. Skúšala ju 



177 

 

zdvihnúť, a keď sa jej to nedarilo, kývla na muža. Bekim okázalo zaistil 

zbraň, založil ju naspäť dozadu za pás a zohol sa k žene. Spolu s Janicou ju 

dvíhali na nohy a zablatenými dlaňami ju pridržiavali na vlastných. Krátky 

čierny kabátik páchol od dymu, oleja a blata a žena pomaly otvorila slepé 

oči. Krúžila nimi bez opory, hľadala  pevný bod a zdalo sa, že sa prebrala. 

Pohli sa jej hlinené ústa a oči jej zablúdili na hmlistú mokvajúcu oblohu. 

Ovinuli si jej ruky okolo pliec, otočili a pomaličky sa podobrali k odchodu. 

Z Kalmendeho domu nebolo počuť nič. Oheň na dvore dohorieval 

a z oblohy cedilo drobnými, takmer neviditeľnými kvapôčkami.  

Chôdza s Adamovou ženou bola ťažká, žena sotva preplietala nohami, 

nedívala sa pred seba, ale kamsi na oblohu, odkiaľ sa rinuli kvapky dažďa. 

Nemala na sebe očividné poranenie, ruky i nohy mala celé a isto sa počas 

vynútenej chôdze rozhýbe. Potrebuje sa spamätať a všetko bude v poriadku. 

Krok za krokom postupne minuli domy v zákrute. Potom začuli rýchle 

kroky. Zastali. Bekim sa neotáčal, tušil, že s najväčšou pravdepodobnosťou 

sa podarilo splniť sľub, ktorý dal Adamovi. Postáli a čakali na  Adama. Tvár 

mal skrivenú do čudnej grimasy, neveriacky krútil hlavou a niečo si 

šepkal. Sledoval blúdiace oči svojej ženy, chcel jej niečo povedať, ale zo 

stisnutého hrdla sa nepredralo von ani slovo, skúmal teda, či ho aspoň 

zacítila. Hladil ju po tvári a žena konečne pohla perami.   Adamovi sa 

rozviazali ústa:  

– Emina, Emina, pozri sa na mňa. Som tu, – šepotal tichým polámaným 

hlasom.  

Žena ešte lapala po dychu, známe hlasy jej stále veľa nehovorili. Adam 

jej utieral z čela zvyšky špiny z Kalmendeho dvora. Bol by dal zo seba 

všetko, aby jeho žena opäť precitla, ale v tej chvíli sa z neho namiesto slov 

drali iba slzy. Ticho sa miesili s jemnými kvapkami z oblohy, takže napokon 

ani nevyzerali ako naozajstné slzy a Adam nemusel nič skrývať.  
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Bolo treba ísť ďalej. Pomaly, z nohy na nohu kráčali k posledným 

domom. Adam sa s každým krokom prihováral žene, rozprával a rozprával. 

Zrazu bol plný slov a povedal, že čochvíľa prídu k Bistrici, umyjú sa v nej 

tak ako vtedy, „pamätáš sa, Emina, tam, pri Josovom dome... V tôni. Tam si 

ma umývala, keď ma zmlátili chlapci zo Skopje. Pamätáš sa ako ma dotĺkli? 

Bolo to smiešne. A ty si sa tak bála. Vtedy si povedala, že toto dokážu iba 

diabli. Umývala si ma v Bystrici a ja som syčal: že ma nič nebolí a nič ma 

nepáli. Ďakoval som Bohu za tvoje ruky i za vodu z Bystrice. Bývali ste 

nejaký čas tam, v Josovom dome, spolu s tým čudákom, pretože váš dom 

v to leto zhorel. Rýchlo ste stavali nový... O chvíľu budeme pri našej tôni. 

Pamätáš sa? Hneď po svadbe sme sa tam šli okúpať. Povedal som, že pri 

tôni si budeme pripomínať naše zoznámenie. To vieš, že niektorí mi 

železničnú školu v Belehrade nikdy neodpustili. Ani nezabudli“.  

Adamova reč plynula ako rieka a zlievala sa s Bekimovými 

skúsenosťami. Pripomínala mu Janicinu vernosť a oddanosť a jeho svetácku 

rozšafnosť roztrúsenú po kaviarňach, kluboch, dôverných separé aj 

hotelových izbách. Adamovo útržkovité rozprávanie o dňoch s jeho ženou aj 

Bekimove spomienky na dni bez svojej ženy sa krútili okolo akéhosi 

tajomstva, akejsi ťažko dostupnej pravdy, kam sa človek nedostane štúdiom, 

ale sériou zlyhaní a nešťastných chvíľ.  

– Josov dom, – zopakoval Adam, ani nie tak pre svoju ženu ako pre 

poriadok v spomienkach. Rozprával kamsi pred seba, do neistej budúcnosti, 

akoby do nej zasieval staré spomienky, pretože oni sa k nim jedného dňa 

vrátia. Možno, že budú ešte viac zostarnutí, o čosi viac doráňaní, ale verní 

prežitej minulosti a svojmu jednoduchému životu.  

Oddychovali. Bekim si s Janicou vymenili pohľady. Keď zazneli slová o 

Josovom dome, Adamovi sa zdalo, že žena sa slabo usmiala. Alebo sa len 

tak náhodou pohli jej vrásky? Nie, nie, „keď počula, ako som spomenul 

Josov dom, usmiala sa. Veď tam som prvýkrát v živote ochutnal ženské 
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ústa,“ rozprával Adam zakaždým, keď vysvetľoval, ako sa jeho náhle 

pomätená žena vracala naspäť medzi živých.  

Blížili sa k domu, ďaleko od posledných domov na kraji mesta. 

Z prevalenej strechy sa ešte dymilo. V čase Bekimovho detstva v ňom býval 

hluchý a nemotorný Josa. Otec vravel, že Josa je taký peň, nehovorí, ale ani 

neškodí, len samota z neho urobila znepokojujúceho čudáka. Čudáctvo mal 

vraj ešte z vojny a otec vždy podotkol, že ľudia si z vojny priniesli všelijaké 

nepochopiteľné spôsoby. Dom so samotárskym podivínom neuveriteľne 

lákal malých chlapcov. Raz v noci sa s chlapčiskami vybrali strašiť 

bezmocného Josu. Vzali si z domu starú bielu plachtu, pobehovali po dvore 

a čakali. Josa naozaj vyšiel von. Dlho tam stál, mlčal, nepohol sa, kým oni 

poskakovali, ujúkali a mávali tou plachtou. Keď sa unavili, všimli si, že Josa 

stojí v pozore ako vojak. Podišli bližšie a prekvapene civeli, ako sa díval nad 

obzor do tmavej oblohy. Z  tmy do neho hádzali drobné kamienky, ale on 

nereagoval na nič. Zrazu dostali strach. Starec v pozore, nevidiaci 

a nepočujúci, čo ak čakal na nejaké tajomné rozkazy? Čo ak rozkazy náhle 

zaznejú? Potom sa môže všeličo stať. Aj netušené nepríjemnosti. Chlapčiská 

vycúvali z dvora a pustili sa do behu. Najmenší z nich, Miko, spadol a rozbil 

si kolená aj lakte. Bolo to za trest, hovorili, aby upokojili vystrašeného Mika, 

hoci v tom okamihu netušili, akého prehrešku sa vlastne dopustili na 

veteránovi dávnej vojny.  

Obraz starca v pozore uprostred tmy ešte dlho mátal Bekima. Keď po 

mnohých rokoch navštívil v Dubrovníku Raduloviča a videl jeho kamennú 

tvár, spomenul si aj na čakajúceho Josu. Opýtal sa Raduloviča, či stál 

v pozore a čakal na rozkazy. Vtedy mal na mysli Josov príbeh, ktorý ho 

neprestal zaujímať – šlo o to, že Josa hodil granát na nemeckú hliadku so 

srbskými zajatcami. Nemci zahynuli a s nimi aj dvaja Srbi, desiati sa však 

zachránili. Josa za tento zločin, už ako invalid, hluchý po výbuchu granátu, 



180 

 

dostal desať rokov za napadnutie srbskej jednotky. Áno, povedal Radulovič. 

„Rozkazy mi dávala moja vlasť. Čakal som na ne a plnil ich!“ 

Mrholilo a Josov dlho neobývaný dom ešte tlel. Bola to už len ruina a aj 

tak ju niekto potreboval ponížiť zbytočným požiarom. Dávno si nik 

nespomenul na čudáka z prvej svetovej vojny. Občas tam bývali utečenci, 

privandrovalci, alebo obyčajní chudáci. Josov dom sa stal útočiskom pre 

každého v núdzi, bol to dom nádeje a aj ostychu, ktorým trpia všetci 

utečenci a ľudia bez strechy nad hlavou. Krov sa dávno prepadol a cez okná 

bolo vidno ohorené a popadané trámy s poslednými kúdolmi štipľavého 

vlhkého dymu.  

Ostali stáť na mieste, kde sa rieka Bistrica skrúca k domu. Obišli ho 

a zistili, že vzadu ostala neporušená drevená lavica, zatiaľ nikomu 

nenapadlo, aby ju zničil. Usadili na ňu Adamovu ženu a Adam si k nej 

prisadol tiež.  

Bekim podišiel k rieke a zrazu ho zasiahla veľká vlna vnútorného tlaku. 

Niečo mu stislo hruď a nedokázal sa nadýchnuť. Preľakol sa. Skúšal plytko a 

pravidelne dýchať, no márne. Vzduchu z pľúc ubúdalo. Tlaková vlna mu 

stúpla až do hrdla a začal sa dusiť. Nechal Janicu na ceste a zabočil do vrbín 

pri hučiacej rieke. Opláchol si tvár, šplechol si vodu aj na šiju pod golier 

a počkal, kým sa mu zachladí spotený chrbát. Potom silno zakašlal až sa 

roztriasol nad spenenou vodou. Po studenom šoku nadišla úľava. Tečúca 

voda hučala a upokojovala, premývala myšlienky, spomienky aj dopletené 

skúsenosti. Sledoval jej vírivé prúdy, bielu penu aj triešť na ostrých skalách. 

Valila sa rovno k nemu, predtým ešte sa zatočila v zákrute a vytvorila veľkú, 

pokojnú tôňu, stvorenú na kúpanie.  

Potom pretiekla okolo neho, akoby mu zanechávala známy odkaz a už sa 

valila ďalej. Mizla z očí a z Bekimovho života unášala do nenávratna jednu 

sekundu po druhej. Aj jeho dnešný deň zmizne vo vrbinách. Tá istá spenená 

voda sa možno raz vráti z oblohy na to isté miesto. Možno, prečo by sa 
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nevrátila? Času na návrat je predsa dosť. Všetko sa vracia na svoje miesto, aj 

voda. 

Pomedzi prútie zahliadol Janicu, videl, ako sa pohla k zábradliu pri 

ceste, videl jej hrdý a vznešený krok bývalej baletky, ktorá sa kedysi potkla 

najprv o neho a neskôr doslova o jeho pyšné, rozšafne natiahnuté nohy 

ranného lenivca. Mohol ich tesne predtým stiahnuť pod seba, ale neurobil to, 

pretože v ňom doznievali zvyšky frajera Johna Winstona z filmu Peklo 

Colarada. John bol spravodlivým pištoľníkom a získal si srdcia divákov. 

Bekim si v úlohe neohrozeného spravodlivého muža ešte chvíľu voľkal aj po 

skončení natáčania, lenže na kovbojský posed pištoľníka narazila rozospatá 

Janica, potkla sa a poranila si členok. Stačila malá chvíľa a roztrieštené 

chodilo jej prinieslo koniec kariéry.  

Videl ju pri zábradlí a jej dôstojný krok ho z ničoho nič rozľútostil. 

Preboha, čo som jej to urobil? Tvár mu zasypali drobné kvapky a on im 

nedokázal vzdorovať.   Cítil sa, akoby sa potápal do rieky, našťastie videl 

svoju ženu a pripomenul si jej silu odporovať času i veku, aj jeho 

výtržnostiam. Videl ako sa oprela o brvno zábradlia, ako sa naklonila, videl 

ju zlomenú vo dvoje. Pozoroval s chvejúcimi sa nohami, ako ju niekoľkokrát 

naplo a vytryskli z nej žlté ťahavé sliny hrubé ako povrazy. Chcelo sa mu 

vybehnúť na cestu, niečo zakričať, ale nedokázal sa pohnúť. Len stál, 

sledoval, ako sa v ňom niečo zvlnilo a vzalo mu silu vykonať niečo 

rozumné. Akési slová sa v ňom zrážali do zhlukov ako zrazenina a drali sa 

von, chceli niečo vykríknuť aj za neho a zastaviť čas. Všetko sa v ňom opäť 

roztriaslo, postúpilo po rebrách do krku, do líc, do očí a už počul svoje ústa, 

ako bez rozmyslu niečo kričia. Videl, ako jeho ruky stískajú mokré, studené 

vŕbové prúty a jeho rozhojdaná duša z neho pumpuje prúdy sĺz a on v hukote 

vody nebol schopný tejto potupe zabrániť.  

Už sa nedozvieme, ako dlho tam stál a ťažko si domyslieť, čo všetko mu 

prebehlo hlavou. Vody rozvodnenej rieky rýchlo prichádzali, zahučali mu 



182 

 

niečo do tváre, veď kolujúce vody si pamätajú všetko od stvorenia sveta, a 

hneď sa  ponáhľali  ďalej. Bekim načrel dlaňami do prúdu a v ľadovej vode 

si ešte raz umyl tvár. Mokrými dlaňami si prešiel vo vlasoch, až potom 

vyšiel na cestu.  

Janica sa jednou rukou stále držala dreveného zábradlia, v druhej mala 

vreckovku a utierala si ústa. Bekim jej položil ruky na ramená a zrazu mu 

napadla naliehavá myšlienka:  

– Stojím v pozore a čakám na rozkazy, – povedal z ničoho nič.  

– Prosím? – otočila sa k nemu Janica. – Aké rozkazy? – zašepkala. 

Až teraz na ňu doľahla ťarcha posledných hodín. Chytila sa Bekimových 

pliec a čakala na odpoveď. Bolo to čosi podobné, ako keď sa domáhala 

pravdy o jeho poondiatej Márii. „Čo s ňou máš?“ pýtala sa a Bekim musel 

priznať pravdu, že nič. Nič, lebo „keď som s Janicou, ostatné ženy pre mňa 

naozaj neznamenajú vôbec nič“.  

Matne si spomenul na akési rozkazy, ktoré celý život viseli niekde nad 

ním a teraz nastal čas ich plniť. O čo ide? Uvedomil si, že o rozkazoch 

bľabotal niečo úplne predčasné. To iba nechtiac vyslovil myšlienku, ktorá sa 

ešte len zrodí. Myšlienka ešte nemá poriadne korene ani základy, nemá 

pomenovateľné odôvodnenie pre svoj  život, nemá ani náznak vyústenia, 

preto nič nevieme o tom, že sa nejaké záblesky pocitov sformulujú do 

myšlienok a dokonca do akýchsi rozkazov... Bekim to cítil. Pochopil 

prorokov a ich videnia. Svoju myšlienku vyslovil priskoro, ale v tom čase už 

vedel, že rozkazy prídu, a vedel aj to, že ich bude musieť plniť. Pôjde podľa 

nich dobrovoľne, veď predčasne vyslovená myšlienka možno ešte ani netuší, 

že príkazy budú vydávať jej zatiaľ nenarodené sestry, klíčiace iba 

v Bekimovej hlave.  

Zahľadel sa na sivé hrebene hôr, na sivú oblohu. Už nepršalo, uvedomil 

si, že vedľa neho stojí jeho verná Janica. Pozrel sa do jej začudovanej tváre, 

stále čakala na odpoveď. Videl v jej očiach zdesenie a v kútiku úst ešte mala 
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zle poutierané žltkasté žalúdočné šťavy, ktoré pred chvíľou vyvrátila za 

zábradlie.  

– Aké rozkazy, Bekim? ˗ spýtala sa ticho. 

– Neviem... – odpovedal. – Niečo sa mi zamarilo. 

Bolo to prvýkrát, čo Bekim niečo nevedel a napriek tomu si to priznal.  

Aj Adam so ženou sa pristavili pri rieke. Držali sa za ruky ako kedysi 

pred mnohými rokmi a mlčky stáli nad valiacou sa vodou. Adam sledoval, 

ako jej kalné vlny vyskakujú nad hladinu, vypľúvajú sivú penu a potom 

miznú spolu s dravým prúdom vo vrbinách, a jeho žena Emina hľadela do 

prúdu spolu s ním, ale v skutočnosti to všetko len počúvala. Jeden z prúdov 

sa stáčal doľava a po stáročia tu vymlel tíšinu, ktorú všetci v meste 

odnepamäti volali Tôňou. Adam načieral chladnú jesennú vodu do dlaní 

a tak ako ona pred rokmi umývala jeho rany, aj on teraz dôkladne vyumýval 

ženinu vráskavú tvár od blata a špiny z Kalmendeho dvora.  

Všetci štyria pokračovali v ceste.  
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Posledný výstrel 

 

 

1 

 

Ľahučký červeno-žltý balón, ktorý v to letné ráno ticho preletel okolo 

Bekimových okien v zelenej belehradskej štvrti, sa držal nízko nad korunami 

stromov a nad červenými strechami. Prv než sa stočil na sever k Dunaju 

a potom nad Milicevo brdo, ostal ešte na chvíľu visieť nad mestom. Keby si 

človek odmyslel občasný šľah plameňa do jeho útrob, mohol by uveriť, že 

ho nepoháňa ohriaty vzduch, ale nadšenie a sloboda osamoteného 

vzduchoplavca. Taká, ktorá sa povznáša nad každou zbytočnou nenávisťou 

a handrárskou pýchou, hlúposťou, nad tvrdošijnou dedinskou výlučnosťou, 

aj nad národnými spevmi, čo vnucujú poslucháčom bezdôvodnú bojovú 

pózu. Veru, veru, človek ani nemá toľko prstov, aby na počkanie vymenoval 

všetky druhy hlúpostí, ktoré sa niekedy vrhnú na ľudí ako mračno škorcov 

na dozretý vinohrad.  

Nadšenie by mohlo byť liekom na nezabudnuteľné rany, napríklad aj 

nadšenie zo vzduchoplavby, alebo inej užitočnej práce. Po niekoľkých 

stretnutiach s Bekimom to pochopil aj francúzsky spravodajca Bertold. 

Pôvodne si chcel vyhodiť z kopýtka a naporúdzi bola čašníčka Arbesa. 

Bertold sám nevedel, ako sa to stalo, ale pôvodný flirt, akých doma zažil 

desiatky, sa zrazu zmenil na nepokojný spánok a túžbu byť neustále 

v Arbesinej blízkosti. „Bertold získal v Kosove klapky na oči,“ smiali sa 

kolegovia, zahraniční spravodajcovia. Bertold s istotou a novou vierou im to 

vracal s tým, že „práve naopak, tu som o klapky na očiach prišiel“.  
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 Prešiel rok a Bertold napísal Bekimovi z Paríža, že po dlhom čase je 

opäť šťastným človekom a Arbesa je najlepšou ženou na svete. „Písanie do 

svetových agentúr o vojnách a mizerných vzťahoch som nadobro zanechal 

a rozhodol som sa pre budovanie dobrých vzťahov v našej štvrti.“  

S manželkiným najmladším bratom majú v Lyone balkánsku reštauráciu, 

volá sa Presen. Zriadili v nej aj Bekimov kút. Sú tam jeho slávne fotografie 

z vojnových filmov. „A tiež nezabudnuteľná tvár Krista z Pezziho filmu, ako 

utrápený hľadíš do zúfalých Máriiných očí,“ napísal mu Bertold. „Jej pohľad 

je neuveriteľná zmes emócií, každý deň postojím pred obrazom ako školák 

v galérii. Trpiaca Mária je fascinujúca, jej ustráchaný pohľad a jemná brada 

vysunutá doľava k tvojej zbičovanej tvári je samé zúfalstvo. Lenže ak sa 

pozrieš jej na ústa, nevidíš žiadne bolestne stisnuté pery, kdeže, sú 

v náznaku akoby pootvorené, akoby chceli niečo zvolať. Vidíš jej ústa, sú tu 

so zdvihnutým kútikom a už to nie je len výkrik beznádeje. Pridá sa aj vlnka 

jemného pravého obočia a zúfalstvo ustupuje. Zrazu vidíš, že Máriina tvár 

už nepredstavuje len výraz. Je v nej celý dej vzťahu matky a syna, človeka 

a posla z neba, pokusu o vieru, lebo beznádej zabíja. Bekim, stvorili ste s 

Garrone geniálnu zmes pozemského zúfania a svitajúcej radosti. Pohľad 

trpiaceho Krista a matky Márie je veľkým svedectvom vecí medzi zemou a 

nebom, ktoré prekračuje hranice viery a siaha na ľudskú podstatu, preto ho 

nemožno odmietnuť. Podľa Arbesinho otca si to dosiahol preto, že pri 

tvojom narodení ti otec pošepol šahádu nielen do pravého, ale aj do ľavého 

ucha. Isto chcel mať z teba veľmi zbožného moslima, ale vnútri, v hlave 

novorodeniatka sa obe šahády stretli, pomiešali sa a dospel si k múdrosti 

viacerých Bohov, ktorí sú v skutočnosti bratmi. Prepáč mi, naozaj to povedal 

môj svokor, obyčajný albánsky gazda z hôr, a vôbec to nemyslel ako žart.  

Boli ste s Garrone skvelí, film sme si kúpili na videu. Každý hosť, čo 

príde do našej reštaurácie, stojí nad touto snímkou v nemom úžase ako 

v Louvri a ja si každý deň pripomínam besu, ktorú som potajme dal tvojmu 
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príbehu. Ozaj, Besa. Bude vraj na súde svedčiť o Gračane a o Mladenovi. 

Povedal mi to vlani, keď tu bol  na návšteve, ale odvtedy som o ňom 

nepočul.“  

 

Bekim mal na stolíku rannú poštu. Poštár Danilo mu vložil do rúk ďalšie 

listy detí, aj list od Agima. Usmieval sa na Bekima od ucha k uchu, natešený 

rozprával o balóne, potom chvíľu prešľapoval, povedal niečo o bohatej 

Bekimovej zásielke a čakal, či mu Bekim niečo prezradí o listoch od toľkých 

detí. Bekim mu jeho zvedavosť upokojil mincou a keď sa Danilo otočil, 

zatvoril dvere a pootváral obálky. Otvoril najprv Agimov list 

s presvedčením, že vyhorený básnik už mu isto nepovie nič nové. Napokon 

v ňom stálo práve to, čo Bekim dlhý čas priam veštecky cítil. 

„Milý Bekim. Obletel si svet a niečo si v ňom zanechal a niečo si si 

priniesol domov. Čítal som znova tvoje dávne rozhovory v Corriere della 

Serra, Le Mond, World and movie a pochopil som, že ty si sa musel stať 

slávnym. Bol si na to predurčený, aby si chápal všetkých grázlov rovnakými 

božími očami. Sám Boh ti dal možnosť pridať sa k nemu a ty si ho 

poslúchol. Mnohí sa s podobným darom menia na Satanov, pretože neunesú 

ťarchu priveľkého daru. Ty si svoj dar ustál, preto si pre náš malý národ 

šťastím. Si boží muž, Bekim môj.  

Moje šťastie je, že som pri tebe stál, a mojím nešťastím je, že som chcel 

byť ako Ty. Čestný, statočný, pravdovravný, zápasiaci o národ a umenie. 

Báseň o Mladenovi som napísal ja. Bola to báseň o zradcovi – urobil som to 

z veľkej lásky k pravde. Veril som, že Mladen bol klamárom a dotkol sa 

Tvojej cti. Veril som, že keďže neprešiel životom ako hocikto z nás, nemal 

právo nás kritizovať ani sa vyvyšovať. Napísal som o ňom báseň, bez 

metafor, podľa mojej vtedajšej viery aj pravdivú. Jeho smrť si vyžiadal 

dotyk vtedajšej básnickej pravdy a zúfalstva zeme, vstupujúceho do každej 

živej bytosti. Vstúpilo aj do Jetona. Žiaľ, taká bola vtedy doba. 
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Netušil som, že slovo dokáže mať silu hromu, že z útrob básne môže 

vytrysknúť strela a nájde si Mladena uprostred jeho šťastnej rodiny. Netušil 

som, že bude sledovať dráhu Lekovho kánonu a prispôsobí sa jeho slovám 

o pomste, lenže neprávom. Takže Mladena som vlastne zabil ja. Toľké roky 

som hľadal pravdu a zakaždým som našiel lož. Moja poézia ma strašidelne 

prekonala a diktovala mi povinné pocity, najčastejšie pocity hrdinstva. Roky 

som sa im márne bránil. Zápasil som s duchom mojej poézie. Lenže ten duch 

ma prerástol, už som netrestal ja jeho, ale on mňa. „Tvoje slová vykonajú 

cudziu prácu,“ povedal si to ty, pamätáš sa? Potrestali ma moje vlastné 

slová, áno, vykonali cudziu prácu. Moja poézia ma odsúdila. Ona, moje 

dieťa. Dostal som od nej doživotie. Sedím v samotke, dívam sa na mačky 

v kontajneroch na smeti, premýšľam o živote a čakám na smrť. Veršovanú 

drámu už nikdy nedokončím. Ja sám som veršovaná dráma. Odpusť mi, 

priateľ môj, aj moje snahy konať dobré skutky, lebo tie sa vždy premenili na 

zločiny. Začínam mať pocit, že môj život sa stal zbytočným. Viem, že sa 

trápiš aj Ty. Plávame vesmírom na spoločnej lodi. Viem, k čomu si sa 

odhodlal, milý Bekim. Zadrž, rozhliadni sa okolo seba. Zaručene naďabíš na 

zázrak, pre ktorý sa oplatí ísť ďalej. Ešte sú miesta, o ktoré sa dá oprieť, 

prezradím ti ich ja sám, osobne. Bude to dňa jedenásteho júla presne 

napoludnie. Pricestujem vlakom. Čakaj na svojho priateľa, ako káže kánon! 

Objímam ťa a prosím o odpustenie. Tvoj Agim, bývalý básnik.“ 

 

Bekim vedel od pamätného sedenia v divadelnej kaviarni, že Agim 

žiadnu drámu nenapíše. Ona bola dopodrobna napísaná v len básnikovej duši 

so všetkými nuansami a podrobnosťami. Nie je ľahké ju postupným 

skladaním veršov vydolovať z pletenca svetobôľu, žiaľu, bolestí, roztúženia. 

Bekim mu to nikdy nepripomínal ani nezazlieval a ani po nej nebažil. 

Nepozdávala sa mu ani Agimova túžba písať vlastenecké básne. Svojim 

študentom predvlani, kým ešte učil, povedal, že ošiaľ po takej 
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spravodlivosti, ako je oko za oko, zub za zub, nič nerieši, iba zakladá novú 

pomstu. Mladý Bosniak Ibi sa postavil a povedal, že ťažké hriechy musia 

byť potrestané prostredníctvom absolútnej spravodlivosti. Inak balkánske 

utrpenie nemalo nijaký zmysel. Bekim sa pristavil pri odhodlanom budúcom 

umelcovi, díval sa mu do očí ihrajúcich netrpezlivosťou.  

– Dnes máš pravdu, – povedal mu na to. Medzi študentami zašumelo.  

– A čo zajtra? Zajtra bude svet iný? Alebo bude iný Balkán? 

– Nie. Vy budete iní a aj vaša pravda bude iná ako dnes. 

Dvanásť študentov sa odrazu rozhovorilo jeden cez druhého, chceli 

vysvetlenie, chceli poznať budúcnosť, vzrušene vyskakovali z lavíc presne 

ako kedysi, keď bol Bekim zdravý a plný elánu. Všetci chceli vedieť, ako to 

dopadne s balkánskou spravodlivosťou. Bekim premýšľal, prechádzal po 

tvárach plných zvedavosti, odhodlania, radosti z budúcich veľkých drám a z 

divadelných senzácií, videl oči plné nedočkavosti, s akou chceli rýchlo 

a bezbolestne poznať budúcnosť. Nevedel napochytre predpovedať, čo 

všetko sa ešte môže prihodiť, pritom veľmi často premýšľal práve 

o budúcnosti. Povedal svoju často opakovanú formulku, že „stále sa vracajú 

chvíle, keď zradcovia ľudskosti náhle vtrhnú do vášho života a oznámia 

vám, že ste zradcovia národa“. Študenti na okamih zmĺkli, potom sa 

rozrečnili a Bekim ich ponechal vo vzájomných dohadoch. Boli to jeho 

posledné dni v škole.  

Zrak mu opäť padol na stôl, na literárne práce detí z presenského 

detského domova. Písali mu z letného tábora a utvrdil sa v tom, že aj jeho 

niekdajšia premena slov na mlčanie mala zmysel. Opäť s potešením čítal:  

 

„Kosovo je najkrajšia krajina na svete. Sú v nej hory, rieky a roviny. 

Veľa sa v nej bojovalo. Vojaci, čo vyhrali vojnu, pochovali svojich mŕtvych. 

Potom postavili chrám. V škole sme sa učili, že chrámy mali spájať duchov 
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mŕtvych s duchom víťazov. V našej krajine je veľa rozličných chrámov. 

Všetci milujeme naše Kosovo.“ 

 

Nádherný začiatok, pomyslel si a pousmial sa. Červeno-žltý balón stúpal 

a stúpal. Bol vysoko nad mestom, vyzeral tak trocha ako lietajúca zrelá 

hruška, alebo ako druhé slnko.  

Cez otvorené okno vošla do izby vôňa vanilky, aká nádhera. 

Pripomenula mu dávnejšiu Milicinu zvláštnu myšlienku o tom, že v prípade 

ženskej túžby, ak je čestná, treba sa podeliť aj s vernosťou... a sladká podoba 

života plynie ďalej. Bekim sa potešil zo slnečného dopoludnia a ešte raz si 

premietol všetky svoje splnené aj menej vydarené predsavzatia. Na chvíľu sa 

bez obáv zahľadel do temnoty svojej budúcnosti a pripustil, že splnil svoju 

úlohu a teraz už je oprávnene na polovicu mŕtvy. Z ničoho nič mu zišla na 

um myšlienka z denníka, ktorú kedysi vyslovil jeho kamarát a lekár Zoran – 

„stratiť pamäť, to radšej ani nežiť“. Áno, presne toto si zapísal a potom 

denník odložil bohviekam. Aha, ako rýchlo sa táto myšlienka vrátila a ako 

rýchlo sa aj vytratila. Bekim cítil, ako po nej ostal prázdny priestor.  

Ľahol si na bielu plachtu prestretú uprostred izby a pozrel sa do bieleho 

stropu ako do neba. Jeho zvyšná, nepodstatná položivá časť už len na neho 

zatiahla bielu plachtu. Presne tak, ako hovorí kánon Leka Dukadjiniho o úcte 

k mŕtvym. Postupoval podľa neho, veď v okamihu rozhodnutia už bol 

čiastočne mŕtvym. Plachta voňala zažehleným škrobom, čistotou a bielobou. 

V polomŕtvej ruke držal pištoľ strýka Rina, pôvodne určenú na premýšľanie, 

aj s posledným nábojom. Teraz ju s pevným presvedčením stískal 

s neotrasiteľnou vierou, že je na hranici nekonečna, kde sa schádza úloha 

strýkovej pištole s Bekimovým  najhlbším presvedčením. Trikrát sa 

nadýchol a vydýchol, a potom zaznel onen výstrel, o ktorom už bola reč. 

Prebudil toľkých ľudí... 
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Čo sa stalo s Bekimom, pýtali sa všetci naokolo. Nasledovalo dlhé ticho. 

Potom na ulici rozprával poštár Danilo ako Bekimovi nosil listy písané 

detskými rukami. Boli to listy z celej bývalej Juhoslávie a hlavne z Kosova. 

Ktovie, čo v nich bolo, dodal záhadne. Tajnostkársky vykladal aj o liste 

s velikánskou pečiatkou so spiatočnou adresou a na pečiatke bola podobizeň 

nejakého, isto významného človeka. Milica si ešte dlho vyčítala vanilkovú 

penu, istý čas vôni vanilky hovorila Bekimova vôňa. Janica jej veľakrát 

zopakovala Bekimovu obľúbenú myšlienku, že krvi aj sĺz bolo dosť a musia 

si ich šetriť. Sama pritom tušila Bekimov odchod, no z čudnej predtuchy sa 

neodvážila sformulovať otázku pre Bekima, ktorá by mu možno o pár 

mesiacov predĺžila život. Verila, že na neho dohliadne, len jej uniklo, že 

túžba po slobode a mať schopnosť si ju udržať boli silnejšie ako čakanie na 

potupný úbytok síl.  

Zrazu sa mnohí chceli vyjadriť k Bekimovi a k jeho nečakanému 

odchodu. Pred dom prišla záchranná služba, polícia, novinári, kameramani. 

Všetci sa dožadovali informácií. Poštár Danilo ich ochotne podával, veď 

roznášať správy bolo jeho celoživotnou profesiou. Spomínal aj červeno-žltý 

balón nad mestom, podľa neho práve on bol spúšťačom čudných udalostí. 

Lenže ako sa ukázalo, o balóne nad Belehradom nik nevedel. Nik ho 

nevidel, to len poplašený Danilo a možno ešte nejakí unudení vizionári. Keď 

sa krivý človek potkne, vidí všelijaké zjavenia a potom o nich rozpráva celé 

hodiny, lebo pri svojej krivosti si potrebuje živiť nádej, že jedného dňa sa jej 

zbaví. Ešte šťastie, že ostatné správy nosí v zalepených obálkach a nemôže 

k ním nič pridať ani z nich ubrať. Lietajúci balón bránila aj Milica. Údajne 

to bolo práve toto čudo, čo mohlo Bekimovi zachrániť život, keby ju v tom 

nezdržala túžba po bezvýznamnej kuchynskej dokonalosti. „Bol to zázračný 

muž a práve na takých číhajú nečakané tragédie. Žena v zástere tomu 

nezabráni, ale ja som mala výnimku. A predsa som zlyhala...“ povedala 

novinárke Dine Račič so slzami v očiach, ale s pohľadom usmievavej 



191 

 

nádeje. Dina sa pozrela na Milicu podozrievavým pohľadom a hneď s ňou aj 

polemizovala bez ohľadu na čerstvú tragédiu. Tvrdila, že Bekim by 

s názorom o predurčení k tragédii nesúhlasil – a od toho dňa sa spustila 

lavína rôznych interpretácií Bekimových postojov a myšlienok. 

Básnik Agim napokon nepricestoval poludňajším vlakom. Meškal ako 

zakaždým, keď sa dušoval, že príde včas. Prišiel podvečer a pod oknami 

pred Bekimovom domom ešte našiel hlúčik užialených ľudí. Nechceli sa 

rozísť, počúvali susedu Milicu, že „kvôli zbytočnej torte som nevybehla 

hore, pritom balón bol jasné znamenie, že niekto sa chystá do neba. 

Donesiem vám ochutnať tortu a príde vám z nej zle! Nie je súca ani na kar, 

nieto k narodeninám,“ nariekala. „Moja vina, moja.“ 

Agim sa roztrpčene motal okolo šepkajúcich ľudí a pripomenul si svoje 

hriechy. Prečo len nepricestoval načas? Mohol zastaviť Bekima v jeho 

neuváženom kroku. Nuž, neprišiel, lebo písal siahodlhý list vyšetrovateľom, 

že už si nepamätá, kto písal báseň o zradcovi, novinárovi Mladenovi 

Stankovičovi. Veď od tých čias prešlo veľa rokov a okrem toho – vtedy bola 

taká doba. Vybičovaná.  

Pred domom ho spoznala Dina Račič. Bože, ako zostarla. To ona pred 

mnohými rokmi nechápala, prečo sa Bekim vybral za Radulovičom do 

Dubrovníka. Nikdy to ani nepochopila, treba povedať pravdu, že na 

všetečného Mladena nikdy nemala. Teraz bola s Agimom zmierená. Nahrala 

si jeho kajúcne slová o tom, že si nesplnil svoje predsavzatie 

napísať veršovanú drámu o Bekimovom úteku z Presenu, aj keď jej 

vymyslel taký krásny názov – Balkán blues, alebo, keby všetci herci sveta... 

„Ale raz sa možno niekto nájde,“ povedal s nádejou v hlase. Napísal aspoň 

menšiu báseň, ktorej najhlavnejšou myšlienkou boli verše: 

  

Duch jeho slávy si ho vezme 

na večnosť 
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pretože odmietol ho kŕmiť 

svojou vlastnou krvou... 

 

A dodal, že „ja som ho predčasne nepochoval, ja mám iba také 

predvídavé schopnosti. Podchvíľou niečo napíšem a niekto zomrie. Končím 

s písaním poézie, končím s predvídaním smrti...“  

K spomienkam na deň s balónom sa pridal aj poštár Danilo. Povedal, že 

„keby sa všetci dívali na oblohu, keby mysleli na voľnosť a na slobodu, na 

vlasť, cítili by aj spoločnú radosť. Keď sa však pohľady sklonia k zemi, 

oťažejú a posmutnejú aj správy v mojich  listoch, samy od seba.“ Tvrdenie 

o akomsi balóne bolo zvláštne, lebo naozaj, okrem Danila a Milice sa 

nenašiel nik v celom Belehrade, kto by v ten deň videl nad mestom červeno-

žlté lietajúce teleso alebo niečo podobné...  

Mnohí ešte dlho vzrušene rozprávali o tragédii, noviny citovali strohú 

políciu, opísali Milicine kvetnaté reči o výrobe torty, siahodlho spovedali 

Danila o zvláštnej pošte z nepriateľského Kosova. Agimove slová o duchu 

Bekimovej slávy časť novinárov interpretovala tak, že „zahynul na vlastnú 

pýchu, keď sa neuvážene stiahol do ústrania a potom nedokázal zniesť 

samotu vytvorenú samým sebou“. Iní v Agimovej výpovedi videli presný 

opak, odmietali rozpor medzi Bekimovou osobnosťou a jej všeobecnými 

očakávaniami. Citovali jeho slová zo starého rozhovoru v Corriere della 

Serra, kde povedal dnes už známu a často citovanú myšlienku, že „úloha 

Krista ma postupne primäla k tomu, že som sa vyvliekol z národnej kože 

a vzal na seba ľudskú“.  

To mal byť dôkaz toho, že „duch jeho slávy nikdy nekráčal proti svojmu 

nositeľovi, pretože on svoju slávu vybudoval tvrdou prácou na princípoch cti 

a statočnosti. Nikdy ju neživil bulvárnymi banalitami, ako je to dnes 

v móde,“ napísali v európsky ladených Novostiach.  
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Ešte dlho sa hovorilo o Bekimovi oslavne a vznešene. Priznajme však, že 

po čase sa ozvali aj kritické hlasy.  

– Nie je to nič nové, – rozprával v presenskom divadelnom bare šedivý 

a doživotný barman, bývalý učiteľ dejepisu Niko. – Veď súhlasiť 

s Bekimom bolo príliš zaväzujúce a ťarcha súhlasu s ním dokázala 

neuveriteľne zaťažiť svedomie hocikoho z nás. 

 Po čase si novinári aj ich čitatelia vydýchli. Ticho po streľbe zakaždým 

upokojuje a pre väčšinu ustráchaných prináša nádej, že svet sa nezastaví a 

všetko pôjde ďalej. 

Po starom... 

 

Koniec 
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Poďakovanie  

 

Na začiatku tohto príbehu boli moje cesty do Kosova krátko po 

skončení krízy z rokov 1998 – 99. Organizoval ich fotograf a novinár Andrej 

Bán, zakladateľ slovenskej humanitárnej organizácie Človek v ohrození. 

Pomoc zo Slovenska smeroval pre zničené školy, najmä v Glavičici a tam 

som mal príležitosť robiť odborného poradcu pri oprave školy. Táto úloha aj 

celý môj pobyt v Kosove mi umožnili mnohé stretnutia so zaujímavými 

ľuďmi v Pejë aj v Prištine – s kosovskými Albáncami, Srbmi, Macedóncami, 

Goranmi a ďalšími národnosťami.  Andrejovi Bánovi za jeho úsilie patrí 

vďaka, no nielen za moje poznávanie Kosova. Pobyt v povojnovej krajine 

vyžadoval veľké nasadenie aj obetu a Andrej dokázal nadchnúť zaujímavý 

tím nezištných spolupracovníkov. Na cestách nás prichýlili na katolíckej fare 

v Glavičici, pomohli nám aj aktivisti z českej humanitárnej organizácie 

Člověk v tísni a boli sme vítanými hosťami v mnohých rodinách. Tam som 

získal prvé informácie o priebehu kosovských konfliktov. Za pomoc a cenné 

informácie všetkým patrí vďaka. Patrí rovnako aj administratíve jednotiek 

KFOR a medzinárodnej správe UNMIK, pretože s ich pomocou bol náš 

pohyb po Kosove do značnej miery bezpečný. Ich nezištné pôsobenie je 

dodnes hodné obdivu a úcty. 

Musím sa poďakovať aj „démonovi Balkánu“, básnikovi, hercovi, 

výtvarníkovi, prekladateľovi Kamilovi Weinerovi, za neuveriteľné služby 

v čase ťažkých a boľavých rán, keď putovanie po Balkáne prinášalo 

nepredvídané komplikácie a zdraviu málo prospešné chvíle. Vďaka nemu 

bolo možné v čase vybičovaných emócií dostať sa z nečakaných 

a netušených situácií bez ohrozenia a  absolvovať všetky cesty bezpečne. 

Jeho prirodzený šarm, znalosť Balkánu, jazykov a zvyklostí mi otváral cestu 

do priestorov a situácií, ktoré boli veľmi inšpirujúce. Patrí mu vďaka za 

zoznámenie sa s množstvom výnimočných ľudí, ktorí po rokoch prispeli 
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k životu románových postáv, alebo sa dostali aspoň medzi riadky a tvoria 

neviditeľné murivo románového textu.   

Uznanie a poďakovanie patrí aj všetkým neznámym ľuďom a ich 

úprimnosti, s akou vyrozprávali svoje životné príbehy, hoci v tých časoch 

išlo o bolestné spomienky a jatrenie rán. Ich dôvera mi umožnila vypočuť si  

aj výpovede moslimských duchovných – o vojne a mieri, o živote a smrti, 

o dobre a zle, o hodnotách, ktoré sa vo svojich výškach tak prirodzene 

dotýkajú hodnôt našej viery.  

Vďaka patrí aj vtedajšej gymnazistke z Pejë, Arbese Shala. S dôverou 

mi požičala svoj skromný denník s básňami písaný v čase krízy v 

masakrovanej dedine, kde z úkrytu sledovala vyčíňanie paramilitantov. Do 

slovenčiny ho  preložil  Kamil Weiner a jeho časti vysielal slovenský 

rozhlas. 

V rozpakoch musím poďakovať aj za dôverné prijatie u básnika 

a novinára, ktorého meno ponechám v anonymite, aby som nejatril staré 

rany. Jeho zničujúca úprimnosť ma priviedla k jednej z tragických udalostí 

oných rokov a umožnila mi vytvoriť postavu novinára Mladena Stankoviča 

a jeho osud.  

Nezabudnuteľná  postava, ktorá spustila túžbu napísať tento román, bol 

muž z bielou igelitkou na schodoch drogérie v Prištine. Sprievodca Kamil mi 

ho predstavil ako najväčšieho herca Juhoslávie a volal sa Bekim Fehmiu. 

Chvíle strávené s týmto umelcom patria medzi najkrajšie na mojich túlavých 

žurnalistických potulkách. Bol to práve Bekim, kto kráčal dlhou cestou 

osobného dozrievania, až dospel k obdivuhodnému nadnárodnému, 

nadkonfesionálnemu humanizmu. Jeho neustále sebavzdelávanie, etika, 

hrdosť a príkladná skromnosť v ňom vypestovali hlbokú ľudskú múdrosť. 

Priviedla ho k poznaniu, že vzdelanie, múdrosť a profesionalita môžu byť 

základom zmierenia v rozbúrenom svete plnom konfliktov a že začať je 
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treba predovšetkým od seba. To  bolo jeho krédom a sám sa ho držal až do 

svojej smrti.  

Prirodzene, nemohol som napísať Bekimov osobný príbeh, pretože 

nebolo mojím cieľom písať životopisný román. Preto môj literárny Bekim je 

esenciálnym koncentrátom aj iných postáv, ich skúseností a je pretkaný 

spolu s mojím balkánskym poznaním a mojou fantáziou. Preto môj Bekim 

kráča románovým textom ako literárny hrdina a  so skutočnou postavou 

slávneho herca ho nie je možné spájať. 

Verím, že jednoduchý príbeh úteku z vlastnej krajiny podnieti čitateľa 

k tomu, aby sa niekedy zamyslel nad absurdnosťou všetkých útekov z miest, 

kde má človek korene detstva a hroby svojich predkov.  

Autor  
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Kosovský príbeh 

 

Kosovský  príbeh ma zaujal od vojny v roku 1999. Stojím celkom 

jednoznačne  na strane jeho obetí, na strane obyčajných ľudí zo všetkých 

komunít; Albáncov, Srbov, Rómov, Madžupov, Aškaliov, Egypťanov, 

Bosniakov, Turkov a iných. Dodnes nie je uzavretá bilancia násilia, odhad 

hovorí o desiatich tisícoch obetí, z toho tri štvrtiny tvoria etnickí Albánci. 

Viac ako dvetisíc ľudí je ešte stále nezvestných a mnohé masové hroby ešte 

len čakajú na svoje odkrytie.  

Moje poznanie balkánskej reality ma priviedlo k obžalobe politikov – 

srbských aj albánskych. Ich nacionalistická zaslepenosť a neschopnosť viesť 

dialóg spôsobili smrť tisíckam ľudí.  

Historik Noel Malcolm, uznávaný odborník na Balkán pripomína, že 

útlak menšín zo strany ministra vnútra Rankovića a jeho obávanej tajnej 

polície UDB vrcholil v päťdesiatych rokoch. V tom čase emigrovalo 

z Juhoslávie do Turecka asi dvestotisíc Albáncov. Prezident Tito neskôr 

vychýlil etnické kyvadlo na opačnú stranu a zaviedol affirmative action – 

teda pozitívnu diskrimináciu a zvýhodňovanie menšín, aj Albáncov. Ich 

jazyk sa stal rovnocenným so srbochorvátskym, z Albánska doviezli 

učebnice a pozvali aj učiteľov. V Prištine vznikla univerzita a čoskoro sa 

stala treťou najväčšou v krajine. Albánsky živel rástol a srbský, naopak, 

klesal, nie však vinou „genocídy“.  

Miloševič založil svoju politiku na mýte o utláčaní Srbov všade tam, 

kde boli v Juhoslávii menšinou, najmä však v Kosove. V roku 1989 odobral 

Kosovu autonómiu udelenú Titom a spoločnosť smerovala k hlbšiemu 

rozdeleniu. Počas siedmich, od vypuknutia študentských demonštrácií v 

Prištine a príchodu tankov,  sa vo väzbe postupne ocitlo pol milióna 

kosovských Albáncov.  
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Podľa nezávislých vyšetrovaní bolo v Kosove, na rozdiel od iných častí 

bývalej Juhoslávie, menej prípadov medzietnických konfliktov. Navyše 

mediálny obraz Albáncov ako násilníkov sa ukázal ako nepravdivý aj podľa 

štúdie belehradských výskumníkov z Akadémie vied a umení (SANU) 

z roku 1985. Jej autori zistili, že Srbi ako najsilnejší dôvod odchodu 

z Kosova uvádzajú síce bližšie nešpecifikovaný „nátlak“, avšak najčastejšie 

sa sťahovali, keď ich počet v danej lokalite klesol pod dvadsať percent. 

Odchádzali z pragmatických dôvodov, najmä za prácou  do väčších miest. 

Pritom ešte v roku 1980 boli Srbi v Kosove oproti Albáncom zvýhodňovaní 

pri zamestnávaní, najmä v štátnej správe, v armáde a v polícii. Neplatilo 

celkom, že Srbov je stále menej, skôr Albáncov bolo stále viac. Je však 

zločinom mať veľa detí? Vitálnejší Albánci tak určili zásadné zistenie tohto 

príbehu: nie vojna, ale demografia napokon rozhodnú o tom, kto bude 

vládnuť na danom území.  

Radikálni albánski lídri v Kosove v deväťdesiatych rokoch usilovali 

o plnú nezávislosť. Stúpencov autonómie považovali za zradcov a každého, 

kto by ju so Srbmi dohodol, chceli dokonca trestať smrťou. Koncept 

pasívneho odporu voči srbským represáliám, ktorý presadzoval intelektuál, 

prezident fantómového štátu Kosovo, Ibrahim Rugova, úplne zlyhal. 

Nasledovali obojstranné ozbrojené konflikty. Bojovníci UÇK zabíjali 

srbských policajtov a vyprovokovali neospravedlniteľnú odvetu – rozzúrené 

srbské jednotky postrieľali pri raziách desiatky dedinčanov. Civilisti sa stali 

figúrkami tejto cynickej hry.  

Prezidnet Milošević úplne zlyhal a na jar 1999 dopustil vyháňanie  

všetkých Albáncov z Kosova.  Jeho plán však nevyšiel, lebo nájomní 

vrahovia vyhnali „iba“ polovicu albánskej populácie – podľa UNHCR to 

bolo 858-tisíc ľudí, teda asi polovica albánskej populácie v Kosove. Dostavil 

sa však opačný efekt, než. Vojenské operácie spojeneckých vojsk ho 

donútili, že po dva a pol mesiacoch kapituloval.  
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Naplnili sa tak slová predstaviteľa srbskej pravoslávnej cirkvi 

v Kosove, biskupa Artemija, ktoré vyslovil po srbskom masakre v Drenici: 

„Po Drenici zmizli šance na dialóg. To, čo si páni v Belehrade vybrali, je 

strata Kosova. Vojna bude znamenať pre Srbsko jeho definitívnu stratu.“  

Srbi a Albánci si spôsobili veľa bolesti a utrpenia.  Za ostatných sto 

rokov sa v Kosove štyrikrát zásadne zmenili mocenské pomery, z toho 

dvakrát boli takpovediac na koni Albánci a dvakrát Srbi. 

Všetky zmeny vládcov Kosova sprevádzalo vyháňanie ľudí z domovov 

a vraždenie „tých druhých“.  Podľa experta na Balkán Tima Judaha je 

pravda o Kosove nejasná a ako napokon vždy na Balkáne, aj teraz platí: 

„Pravda nie je to, čo sa stalo, ale to, čomu ľudia veria, že bolo.“ 

Andrej Bán 

Fotograf a reportér 
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Vysvetlivky 

 

Lek Dukadjini – albánsky Lekë Dukagjini, (1410 – 1481), albánsky šľachtic, 

súčasník albánskeho bojovníka proti Turkom, Skanderbega. Pripisuje sa mu 

autorstvo zákonných noriem, známych pod menom Kanun Leka 

Dukagjiniho. Ide o právny poriadok uplatňovaný medzi kmeňmi severného 

Albánska. Okrem otázok cti, majetkových vzťahov a spravodlivosti Kanun 

riešil aj otázky krvnej pomsty. V rôznych podobách sa uplatňoval až do 

začiatku 20. storočia. 

 

Žurské deti – Žur, obec na juhu Kosova, 28. marca 1989 na demonštrácii za 

záchranu albánskej školy srbská polícia strieľala do demonštrantov, pričom 

zastrelili troch žiakov a zranili desiatky ďalších. 

 

Jednotka Skanderbeg –  v čase 2. svetovej vojny to bola 21. horská divízia 

SS „Skanderbeg“, ktorá pozostávala z etnických Albáncov a slúžila po boku 

Wehrmachtu. Počas boja proti partizánom v Kosove vydal veliteľ jednotky 

Schmidhuber príkazy zabíjať väzňov a páliť dediny. Bol odsúdený za 

vojnové zločiny a popravený v roku 1947 v Belehrade.  

 

Branislav Nušič (1864 – 1938) srbský, spisovateľ, dramatik, humorista 

 

Desanka Maximovič (1898 – 1993) srbská poetka, písala pre deti 

 

Knieža Skanderbeg – knieža, skutočné meno Gjergj Kastrioti, (1405 – 

1468), albánsky národný hrdina a symbol albánskeho národného obrodenia. 

Úspešný bojovník proti Turkom s vynikajúcimi bojovými skúsenosťami. 
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Ako vojvodca získal uznanie od viacerých pápežov. Jeho erb, čierny 

dvojhlavý orol na červenom poli, je v súčasnosti štátnym znakom Albánska. 

 

Miloš Obilič – srbský rytier, v čase bitky na Kosovom poli  prešiel na 

tureckú stranu do osmanského tábora a nožom smrteľne poranil tureckého 

sultána Murada.  Za to ho namieste popravili. 

 

Lazar – Štefan Lazar I. Hrebeljanović (1329 – 28. jún 1389).  Srbský 

šľachtic, bojovník proti Turkom. V známej bitke na Kosovom poli bol zajatý 

tureckými vojakmi a popravený. V Srbsku sa stal legendárnou postavou a 

pravoslávna cirkev ho vyhlásila za svätca. 

 

Pallazo Adriano – mesto v západnej Sicílii s albánskou komunitou 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE

