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Úvod 

 

Len čo sa lepšie rozhliadneme okolo seba, v tom okamihu môžeme s 

potešením konštatovať pravdu o svojom neuveriteľnom bohatstve. Spočíva v 

prostom poznaní, že vlastníme hneď a zaraz viacero životov – minulý, 

súčasný, dokonca i budúci. Každý uzná, že s takým imaním je treba 

zaobchádzať starostlivo a uvážene, a nepokúšať sa zbytočne plytvať ani 

jedným z nich. 

Každý, čo len trocha premýšľajúci človek vie ako naloží so súčasným i 

budúcim životom, pretože spriada aspoň aké-také plány do budúcnosti. Ale 

keď príde reč na prežité, zrazu zistíme, akou dlhodobo nezodpovedanou 

otázkou je nakladanie s prežitou časťou života. 

Nová doba nás však núti konečne sa pohnúť z miesta. Pre naše bádanie 

sa uskromníme s rozdelením života na jeho prežitú a zvyšnú časť. Logika 

nás nabáda k presvedčeniu, že prežitá časť života sa neustále zväčšuje na 

úkor zvyšnej časti, čo nemusí platiť ako dogma. V každom prípade 

zväčšujúca sa prežitá časť života nás obohacuje o neoceniteľné skúsenosti a 

preto je dôležité poznať viaceré možnosti jej využitia. Pre niekoho možno 

bude predmetom posmechu že sme sa podujali naháňať v poli vietor. Ale 

nedajme na slová posmešníka, pretože čin je svedkom našej veľkosti. 

S prežitou časťou života možno naložiť celkom účelne a zmysluplne. 

Možno ho poskytnúť psychológom, psychiatrom, návštevníkom 

pohostinstiev, ale aj obchodníkom, vedeckým inštitúciám, múzeám, 

školským zariadeniam, nepohrdnú ním ani miestni humoristi. Možno ho 

naukladať do pekných štôsikov, previazať mašličkou, možno ho vylisovať 

ako herbár, nalepiť do zošita, zapísať do pamätníčka. Videl som pár takých 

kúskov preliatych do fliaš umeleckých tvarov. Stalo sa aj to, že samotná 

fľaša bola vzácnejšia ako prežitý život uskladnený v nej, ale také   

sú cesty životov. Dosť na tom, že s prežitým životom možno naložiť 

storakým spôsobom. 

Varujúcou skutočnosťou je však každý pokus stvárniť prežitý život v 

literárnom diele. Množstvo pokusov tohto druhu začína naberať znaky 

prírodnej katastrofy. Záplava veľkých slov a naničhodných skutkov číha na 

svojho čitateľa ako mračno komárov, a stačí jeden blahosklonný pohľad do 
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takejto knihy a čitateľ je stratený. Preto pred podobným neuváženým 

zaobchádzaním s prežitým životom varuje viacero významných autorov. 

Robte čokoľvek so svojou prežitou časťou, len o nej nepíšte..., varujú. 

Z uvedeného plynie, že najužitočnejším spôsobom ako naložiť s 

prežitým je jeho zlisovanie do kôpky nepatrných rozmerov a tú odložiť na 

nedostupné miesto. Kultivovaný svet sa jednoduchým spôsobom zbaví 

odpadového materiálu a postupne ho recykluje v netušených užitočnostiach.   

 

 

1. časť  

Epištoly 

 

Spolku prorokov 

 

Veru, veru, hovorím vám, jeden prorok je pre bohabojný národ 

dobrodením, traja proroci jeho skazou. Preto vravím vám, milí členovia 

Spolku prorokov, že vaše proroctvá zahniezdené v Spolku sa natoľko 

navzájom otupili a obrúsili, že vaše proroctvá sa postupne premenili na 

bohapusté táraniny. Každý prorok aj v najmizernejšom rode bol lotosovým 

kvetom, tieňom palmy, vodou na púšti. Bol Božou ozdobou, preto vravieval 

som: dajte mu napiť, dajte mu zopár datlí, posúch, kúsok kozľaciny a 

popočúvajte ho s otvorenými očami a ušami. Dnes, v čase Spolku si už 

mnohí muži nášho rodu nacvičili tajomný pohľad do budúcnosti a tárajú 

vosput sveta šíriac o sebe legendy a chváliac samých seba. Všetci muži chcú 

vstúpiť do Spolku prorokov, objavovať udalosti schované za východ slnka a 

za myšlienky, ktoré sa ešte nezrodili. Na streľbu lukom už nepomyslia, lebo 

„slovo je účinnejšie ako šíp“, citujú proroka Eliáša. 

Istý čas celý rod jedáva len „slovo“, ale o to svoje slovo sa hlási aj 

žalúdok. Tíšime ho studničnou vodou, ale on je nepodkúpny a vrzúka si 

svoju pieseň. Medzitým sa Spolok prorokov rozšíril na Asociáciu 

prorockých združení a vedú sa početné konferencie o proroctvách, ktoré by 

inak ležali nepovšimnuté v prachu. 

Proroctvá vznikajú každý deň a s nimi nové a nové knihy proroctiev. 

Proroctvá už neprichádzajú z neba, ale riadia sa zdola, čo je všetkými 

Spolkami považované za veľký civilizačný   
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krok vpred. Sila prorockých združení spôsobila, že proroctvá sa 

zušľachtia tu, na zemi a až potom stúpajú k nebu. Ich cesta je teda celkom 

opačná ako to bolo za starých čias. 

Nedávno vrchná rada prorokov vyhlásila Asociáciu za svätú a od tej 

chvíle sa každý muž usiluje dostať sa medzi svätých. V našom rode som 

ostal celkom sám. Už len ja nemám spojenie s Božou mocou a ani môj hlas 

nie je Boží. Som posledným žijúcim obyčajným človekom a mojou úlohou 

ostalo počúvať hlas Boží, riadiť sa ním a obcovať so ženami. Proroctiev i 

opustených žien je vplyvom neustáleho rastu prorokov také množstvo, že už 

sa nedá riadiť žiadnym z nich bez toho, aby človek neprišiel do konfliktu s 

iným. Moja duša sa triasla v bázni a postrehli to aj mnohé ženy opustené 

manželmim prorokmi. S vášňou sa vrhli na posledného neproroka a od tých 

dní mi ako obyčajnému človeku pribudli celkom nečakané povinnosti. Preto, 

bratia, hovorím vám, nie každý je prorokom, kto vstúpi do početného stavu 

prorockého. 

 

Mudrcom 

 

Veru, veru, hovorím vám, múdri, zakážte vydávať krásne a múdre 

knihy. Zakážte tieto knihy písať! A nech sa píšu len hlúpe, mizerné, slabé, 

pľuhavé a im podobné. Prestaňte podporovať múdrych a začnite sypať zrno 

selankám, hlúpostiam a gýčom. Zničte krásnu literatúru a spolu s ňou aj 

múdru. Nech ostane len obyčajná, ceckatá a riťatá. Nepýtajte sa ma prečo – 

konajte veru, pýtať sa budeme potom. 

Vari nevidíte, koľký údes sa rinie z toľkých kníh, z ich múdrosti a 

pravdy, z ich nezvratnosti a neústupčivosti? Vidím ich v kníhkupectvách, v 

knižniciach, doma na polici, kam sa len pozriem, vidím tie nepríjemne 

múdre knihy, ako sa mňa škeria a   

posmievajú sa mojej neschopnosti čo len v nich prelistovať, nieto ešte 

čítať. Posmievajú sa mi, ale nie hlúpo a arogantne, čo by som prijal so 

stoickým pokojom, oni sa mi posmievajú múdro! Statočne sa vystavujú v 

šíkoch ako neporaziteľná armáda. Veru, nikdy nezdolám túto armádu, nikdy 

sa nevyštverám na kopec, ktorý mi postavili do cesty. 

Deň čo deň sa deje vo svete niečo nové, a hneď sa o tom píšu nové 

knihy. Neprinášajú úľavu, ale smrteľnú úzkosť z ich nových a nových 

sestier, ktoré už nikdy v živote ani len nevezmem do rúk. 
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Veru, veru, kto prepadol pýche na vlastníctvo vzdelania, pohotovosť v 

reči, mysle, umu, toho zničí vlastná pýcha na dosiahnutú hĺbku vedomosti, 

pretože ho nespravila šťastným, iba ukázala na ďalšie a ďalšie kaverny 

vzdelania a núti ho vrhať sa do nových a nových štúdií, nových a nových 

objavov, svetov, vecí, javov, aby konečne pochopil, že s rastúcim vzdelaním 

už nejde o zväčšujúcu sa veľkosť, ale naopak o zmenšujúcu sa malosť. 

Denne sa vzdelávam a som každý deň o trochu múdrejší o trochu 

vzdelanejší, aby som ľahšie a rýchlejšie pochopil o koľko ma moja nová 

veľkosť zmenšuje a činí ma ničím, ničotným a ničomným, áno ničomníkom, 

ktorého vzdelanie priviedlo na pokraj zúfalstva a pádu. Tak hlboko som 

klesol, že som konečne pochopil, že úporná snaha kráčať za veľkosťou 

znamená najkratšiu cestu k malosti a teraz tu plačem, stenám, nariekam. 

Moje vzdelanie a múdrosť ma rozložila na atómy vedomostí. Zmenšil som 

sa na záhradného trpaslíka, na neškodnú voš, na zelený planktón a teraz som 

atóm, – blúdim vesmírom. 

Svetová múdrosť schovaná v knihách ma definitívne zničotnila. 

Prevalcovala vo mne všetko dobré, všetku moju lenivosť,   

hnilosť, vlezlosť, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo. Ostala mi len pýcha 

na množstvo múdrosti, ktoré som absolvoval na štítoch kníh. 

Ostala mi ešte závisť ľuďom, ktorým sa aj bez múdrosti podarilo dôjsť 

oveľa ďalej. Ich veľkosť nikdy neutrpela - ani poznaním sveta, ani seba, ani 

iných múdrostí. Ostali sami sebou. Lebo múdrostí sú navzájom diabolsky 

spriaznené, akonáhle sa človek dopracuje k jednej z nich, ihneď nájde sto 

odkazov na jej ďalšie sestry. 

Preto závidím hlupákom ich veľkosť, ktorá im zostala a plačem nad 

vlastnou malosťou, čo deň menšou a menšou. 

Veru, veru, pomohlo by nám začať hlúpnuť. Lenže márne hľadám 

knihy, ktorý by mi umožnili zhlúpnuť v čo najkratšom čase a opäť nabrať 

sebavedomia a sebaúcty. Opäť sa stať človekom a zabudnúť na kauzality 

prepojené diabolskými pavučinami myšlienok a odvekých objavov. 

Prechádzať sa po svete s pyšne dvihnutou hlavou a nevedome híkať a erdžať 

od nadšenia. Zhlúpnuť až do dvojmetrovej výšky, metrákovej váhy a 

zvysoka rozprávať báchorky z televíznej obrazovky a balamutiť okolitý svet. 

Veru veru, hovorím vám, nie je nič lepšie, než stať sa veľkým a 

mocným hlupákom s päsťou ako hlava a hlavou ako päsť. To len múdre 

knihy naučili človeka červenať sa, len si spomeň, človeče, na Mojžišove 

tabule! Oni rozpustilým spôsobom pretrhli hrádzu ďalším a ďalším knihám a 
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výsledkom je zaplavený svet neuveriteľnou múdrosťou, ktorá nás premenila 

na pokorný prach. Veru, ako hovorím, tam je oko čiernej diery. To ona – 

múdrosť – nás jedného dňa vtiahne do svojho centra a všetko ľudské rozdrví 

na hmotu ničotnejšiu ako je hviezdny prach. Zničte múdre knihy, zničte 

múdrosť, pomôžte...   

 

Oživovačom 

 

I riekol prorok, vstaň, Lazár a Lazár vstal. Vyštveral sa z hrobu na 

svetlo Božie, pretrel si neveriacky zrak a spýtavým pohľadom obvinil 

svojich najbližších: 

– Prečo ste ma pochovali, verní? Či ste nepostrehli, že ja som iba spal? 

Obecenstvo zhíklo, dlaňami si zakrylo zrak a dvojnásobne sa urazilo. 

Prvý raz sa urazilo preto, že Lazára pochovali v dobrej viere, že už nič na 

svete ho nespasí, veď aj jeho telo sa rozkladalo a nevľúdne zapáchalo. Druhý 

raz sa urazilo z titulu náhleho zmŕtvychvstania, lebo čo raz pochováme do 

zeme, s čím sa raz rozlúčime, čo raz dôkladne oplačeme, to neradno opäť 

vyberať zo zeme, tobôž oživovať. Čudný oživovač sa vytratil nevedno kam, 

hoci predtým pošepol Lazárovej švagrinej že za oživenie mŕtveho spravidla 

vezme pár strieborných. Nečakal veru na odmenu vidiac skormúteného 

Lazara, a stratil sa v diaľke a dlho o ňom nik nepočul. Až o veľa rokov 

neskôr si na oživovača spomenuli, keď do dediny dorazila správa, že akéhosi 

samozvaného proroka, ktorý oživoval a uzdravoval, ukrižovali, lebo sa 

priveľmi vystatoval. Dedina prijala trest neznámemu prorokovi bez 

pohnutia, veď každú chvíľu niekoho zabili, buď ho ukrižovali rímski vojaci, 

alebo ukameňovali vlastní príbuzní. 

Lazárovo oko sa už nikdy netešilo z jasného dňa. Vo dne i v noci ho 

mátala spomienka na precitnutie v útrobách zeme a na blízky dych 

najvernejšej zubatej družky. Smútok zahalil jeho tvár a žiaľne spomínal na 

neznámeho pocestného, ktorý prinavracal mŕtvych nazad do slzavého údolia. 

Do druhého konca svojho života nevedel, či sa má zo zmŕtvychvstania tešiť, 

alebo žialiť. Preto radšej žialil.   

Veru, nik netuší ako sa oživenie raz zomretého môže nechtiac vymknúť 

z rúk. 

 

 

Poštovej ťave. 
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Bratia a sestry. Ťava, ktorej som potajme strčil do konečníka striebornú 

tobolku s tajným posolstvom pre radu starších v hlavnom meste sa pohla 

smerom na západ. Pošta to nebola práve najpríjemnejšia, najmä úkon 

ukladania tobolky na ono bezpečné miesto. Ale ako uchrániť správy pred 

púštnymi i mestskými zbojníkmi, veď tí sa vôbec neštítia strčiť prsty do 

cudzieho konečníka keď ide o vlastný prospech. 

Povesti púštnych kmeňov naviac hovoria nielen o prstoch v cudzom 

konečníku. Veru, ak išlo o vyššie úradnícke miesta pri spravovaní oáz aj 

miest konečníky sa stali častými návštevnými miestami, ako zvieracie tak i 

ľudské. 

Lenže, bratia a sestry, tam sa dívajte, tam, odkiaľ prichádza slnko a 

prináša novú nádej. Zabudnite na spustnutých spolubratov, krútiacich sa 

neustále okolo zadkov mocných, aby si vymohli posedenie v tieni figovníka 

ovlažovaní krásnymi otrokyňami. 

Lebo hovorím vám, podanie správy, dobrej či zlej je najdôležitejším 

okamihom čo udržiava našu vieru v seba i v Najvyššieho. Podanie správy je 

najväčším vynálezom múdrych mužov, je väčším a skorším než vynájdenie 

kolesa. Veď ktoré koleso nezapadne do púštneho piesku? A ktorá ťava so 

správou ukrytou v striebornej tobolke nedôjde do oázy? 

Bratia a sestry, prenášanie správ z oázy do oázy uľahčilo život 

odosielateľovi i príjemcovi natoľko, že obaja muži sa stali nedotknuteľnými 

a ak niekto niesol riziko odhalenia a následnej pomsty, potom to bola len 

biedna ťava. Tak sa medzi odosielateľom a adresátom vytvoril krásny a 

najmä bezpečný vzťah, mierne kalený len zapáchajúcim ťavím zadkom. 

Opomenúc nepríjemnosti okolo vkladania a vyberania cennej striebornej 

tobolky možno povedať, že naša ťavia pošta slávila obrovský rozmach a 

úspechy v dávnej púštnej komunikácii. Po stáročia postačovalo odosielať 

správy a vzápätí prijímať odpovede. Až prišlo dvadsiate prvé storočie a 

konečníky tiav v našich karavánach stratili význam. Niežeby ťavy vypudili 

poštu skôr než to bolo osožné. Naopak. To adresáti prestali reagovať na 

poštu urputne prenesenú cez pekelné diaľavy a prestali odosielať odpovede. 

Niektorí si vymohli na odpoveď tridsať dní, iní sa dožadovali opatriť 

striebornú tobolku známkou a pečiatkou. Tak sa, bratia a sestry, stalo, že 

vzápätí za každou karavánou s ukrytými správami šla karavána 

odosielateľov opýtať sa adresátov, či pošta naozaj došla. Zároveň priniesla 

dary a pozornosti adresátom, aby ich láskavosť postúpila až k ochote napísať 
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odkaz, vložiť ho na bezpečné ťavie miesto a odoslať späť adresátom. Púštna 

krajina sa zmenila na bludisko karaván so správami a s ich odosielateľmi. 

Nekonečná púšť bola zrazu pokrytá huriavkom a stiskom. Každý putoval 

všade, aby osobne povedal aké správy posiela v ťavom zadku. 

Až napokon vstal múdry starec a vyhlásil ťaviu poštu za zastaranú, lebo 

tak či tak je treba k adresátovi chodiť osobne. Preto sme zrušili tento 

bezpečný prenos správ a dnes putujeme všetci a správy i žiadosti napíšeme 

na mieste. Hrozí, že poštové ťavy úplne vyhynú, a keď sa raz k nim predsa 

len vrátime, nebude už kam sa vrátiť. Modlite sa, bratia a sestry za obrátenie 

adresátov, za ich vieru v správy, za ich ochotu odpovedať bez toho, aby 

videli do tváre odosielateľa. Zachránite nielen mnohých putujúcich, ale aj 

nemú tvár na vyhynutie - poštovú ťavu.   

 

Piesni 

 

Bratia a sestry. V liste som bol spomenul o odvahe Piesne. Tak ako 

maličký vták za hlbokej tmy oznamuje príchod veľkého slnka, tak aj 

nenápadná Pieseň žobráka dokáže rozboriť chrám mocnárov. Lebo takí sme 

my, ľudia a aj my, slovenskí. 

Veru, veru, hovorím vám, strážte si svoju Pieseň, a nedajte ju z rúk, 

lebo nezrodila sa preto, aby vás ponižovala, ale preto, aby vás povznášala. 

Vaša Pieseň nech znie nad vašimi horami i nad nížinami a nedovoľte šliapať 

po jej kráse a múdrosti. 

Ale hovorím vám, slovenskí, ak chcete stavať na múdrosti svojej 

Piesne, najprv ju zbavte hlúposti. Múdrosť, slovenskí, niekedy naozaj 

vynikne bez toho aby sa zvlášť krášlila. Múdrosť sa niekedy zjaví sama ako 

vzácny kvet medzi zľahnutou burinou, aj keď to neznamená koniec jej 

šľachteniu. 

Hlúposť každej Piesne tkvie v jej cúvaní, lebo pravdivo hovorím vám, 

slovenskí, Pieseň musí kráčať dopredu, nie dozadu. Pieseň kráčajúca dozadu 

ani nevyjde z úst, iba čo zviaže jazyk, slovenskí, zapchá hrdlo, prenikne do 

pľúc i žalúdka a upchá dôležité otvory. A veru, Pieseň kráčajúca dopredu 

naozaj pozdvihuje ducha a činí slobodným. Preto hovorím vám, zbavte sa 

svojich hlúpostí obsiahnutých vo vašej Piesni a stane sa múdrou. Prestanete 

sa dusiť a trápiť zápchou, aj dýchať budete slobodnejšie. Lebo vaša Pieseň 

vás svojou hlúposťou klame, kým múdrosť je udusená vnútri. 
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Vždy na polnoc prilieta Pieseň pod rúškom vášho povznesenia, prilieta 

ako kaukazský orol k Prométeovi, a ticho vás zotročuje. Noc čo noc z vás 

vytrháva sebavedomie narastané cez deň a klame vám, slovenskí, že zajtra 

už klamať nebude. Každú noc vám, slovenskí, vaša Pieseň sľubuje 

Slovensku, že blesky hromu vzbudzujú ho – Slovensko - k tomu aby sa 

prebralo.   

Lež hovorím vám, že miesto prebudenia, hneď na druhú noc Pieseň 

sebavedome oznamuje, že opäť to Slovensko len tvrdo spalo. A oznamuje 

zasa a opäť, že: ... blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. 

Veru, tie isté blesky hromu, ktoré Pieseň odporúča zastaviť aby ste 

ožili, tie isté blesky hromu vás majú zobudiť. Ale milovaní slovenskí, aj na 

ďalšiu polnoc priletí vaša Pieseň, aby vám oznámila, že ste ešte stále dlho 

spali. 

Bratia a sestry. Neváhajte sa zobudiť aj sami od seba, len tak, a zbaviť 

svoju Pieseň hlúpostí, aby vynikla jej ozajstná krása. A aj vaša krása bude 

všetkým milšia. 

 

Mobilu 

 

Buď pozdravené Božie Ucho. Buď pripravené vládnuť čestne, statočne 

a spravodlivo. Buď našim ochrancom, otcom i matkou, dcérou i synom. Buď 

našim ochrancom v samote i uprostred hlučného davu. Spievaj nám spevom 

vtákov i hudbou huslí, aj celého orchestra. Hraj nám, Božie Ucho, Turecký 

pochod i Osudovú, hraj nám všetko čo si zapamätáš vo svojom kozmickom 

mozgu. 

Čvirikaj nám slastným spevom ako vtáčik uprostred púšte. Lebo my sa 

ponáhľame do púšte ľudských duší a niektorí z nás už v nej radostne blúdia. 

Ešte sa im neminuli zásoby vody, a tak si veselo spievajú a nechajú si z 

Božieho ucha čvirikať krásne piesne i dôležité správy. 

Ďakujeme Ti, Božie Ucho, za všetky dobré správy, ktoré posielaš z 

nebeských výšin každému majiteľovi čarodejnej Archy rovno do ucha. A 

nielen do ucha, už aj do oka. Ucho si našlo aj svoju písomnú podobu a keď 

nestačíš kričať, napíšeš.   

Budeme Ti, Ucho, slúžiť, verne sľubujeme. Už dnes sme poslúchli 

Tvoju radu a dali sme Ťa na oltár. Nabili sme Ti baterky a hrejeme Ťa pri 

hrudi v horúcom lete, treskúcej zime aj uprostred hlbokej noci. Ucho patrí k 

uchu, preto, milé Ucho, už ťa neodtŕhame ani na ulici. Spájaš naše srdcia, 
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ktoré máme u Pána, ale ty, Ucho, si lepší Pán, preto Teba počúvame. Ty si 

náš Pán, lebo nám vieš viacej sľúbiť a pri našej príslovečnej skromnosti nám 

ani viac netreba. Hlavné, že sa nemusíme unúvať, ani nič robiť a ani sa 

vzdávať, milé Ucho. A kto je tu najpríhodnejším, aby ľudia spolu hovorili, 

ak nie Ucho? Za všetky Tvoje kroky buď pozdravené, Božie Ucho. Za to, 

ako si nás zviazalo svojou láskou i storakým vtáčím spevom. Za trpezlivosť, 

ako nás spájaš do siete svojich milovaných poddaných. 

To už len neprajníci tvrdia, že jedného dňa vyšleš, milé Ucho, do 

každého ucha svojho poddaného miesto tralali, či trilala jeden klinec 

sedemdesiaťpäť milimetrov dlhý. Že vraj doposiaľ to bola len neškodná 

predohra k veľkému Dielu. Že vraj jedinou správou vyšleš do miliónov uší 

menovaný klinec. Vraj slepému národu je lepšie aby bol aj hluchý. 

Hovorím vám, neverím toľkej globálnej zlobe, milé Ucho. Lebo viem, 

koľko prepotrebných klincov by tak vyšlo navnivoč. Hovorím vám, bratia a 

sestry, ide len o slová neprajníka. 

 

Železiarstvu 

 

Ó, biedni. Tak ste ma dostali, nuž si ma majte! 

Zviažte mi ruky a zaviažte oči. Napokon ma zaviažte celého a ku 

všetkému a sami sa môžete odviazať. Môj zrak je už krivý a takým sa stal aj 

charakter mojej mysle. Zakrivenie sa stalo rokmi chôdze po Štefánikovej, 

predtým Gottwaldovej, aj Hitlerovej, Masarykovej, Cisárskej a ešte 

ktovieakej ulici. Smer zakrivenia je ľavotočivý presne podľa umiestenia 

menovitého železiarstva, ktoré ma prenasleduje s vytrvalým spletencom 

duchov. 

Duchovia náradia zo železiarstva s nenápadným názvom Kovonástroje 

prekročili všetky medze slušnosti. Takzvané kovonástroje už po celé roky 

vyžarujúce ducha práce do našej ospalej uličky straumatizovali viacero 

občanov neustálymi duchovnými výzvami k rukodelnej práci. 

Kliešte štikacie, kombinované, perforačné, nitovacie, zatáčacie, 

vyťahovacie neustálym nabádaním k štikaniu deštruujú citlivú myseľ tvorcu 

predurčeného k spájaniu, nie k rozdeľovaniu. 

Rovnako vrtáky nabádajúce k neustálemu prehlbovaniu otvorov 

provokujú predstavy neposedných, že ešte stále je do čoho vŕtať. Kladivá už 

na náš podnet odstránili aspoň z výkladov, pretože sa stali strašným 

symbolom minulosti a nečakaného úderu na nevinné hlavy obyvateľstva. 
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Kosáky sme zakázali úplne a t.č. sa predávajú len so zbrojným pasom. 

Státisíce klincom sme otupili špice vzhľadom na číhajúce nebezpečie 

spočívajúce v ostrosti. Skrutky spolu s matkami napriek protestom ženských 

organizácií museli preukázať svoj skutočný zámer spájať nespojiteľné a 

vystaviť si o tom certifikát. Napriek všetkým opatreniam na zamedzenie 

duchovného pôsobenia vecí kovonáradie na Štefánikovej ulici provokuje, 

dráždi, nabáda k bližšie neurčenej práci. Nie je isté, či nejde o prácu 

deštrukčnú, protištátnu, protinárodnú. Z uvedeného dôvodu pozorujem 

menové železiarstvo ostražitým okom. Došlo k zakriveniu zraku, čo je len 

dôkazom pôsobenia kovonáradia napriek jeho súdnemu otupeniu, 

rozostreniu i znefunkčneniu. A to je, milí slovenskí, ťažký dôkaz previnenia 

naoko chladného a mlčiaceho a nestranného kovonáradia.   

 

2 časť  

Sprievodcovia 

 

Sprievodca užitočným tichom 

 

Pošepol som kolegovi básnikovi, že najdôležitejšou ingredienciou v 

poézii je pauza medzi veršami: nádych, chvíľa ticha, ktorá stvorí napätie 

medzi prežitým, napísaným, vypovedaným o riadok ďalej, a medzi tým, čo 

nás v živote čaká... 

Lenže mal som si radšej zahryznúť do jazyka, alebo, ak už – potom 

som sa mal postaviť na námestie a vykričať to nahlas. Neurobil som to, 

pozrime sa, urobil to za mňa básnik. Urýchlene napísal zbierku poézie plnú 

medzier a páuz a posledné stránky – ako vrchol dokonalosti a napätia – boli 

prázdne. Básnik sa stal slávnym a istý čas sa o ňom písalo ako o géniovi. 

Nasledujúca zbierka poézie bola vyvrcholením jeho tvorby a veru, 

pozostávala len z prázdnych listov. 

Úžasné napätie, úžasné očakávania, predháňali sa kritici v chválach na 

genialitu básnika. 

Zavalil ma prúd ďalších objavov, ktorý sa dal v sebe udusiť len s 

veľkým vypätím síl, nuž pošepol som istému muzikusovi pravdivú vec o 

pauze a hudobných pomlčkách. Lebo čo iné dáva zmysel tomu, čo bolo 

hudbou vypovedané a tomu, čo nás v nasledujúcom okamihu čaká? 

Hudobník spozornel a čoskoro sa zjavilo umelecké dielo. Prijal som 

pozvanie na koncert a s nevýslovným údivom som pozoroval nevídaný 
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úspech. Dirigent sa postavil pred orchester, nadýchol sa a dvihol ruky do 

výšky hlavy, potom ustrnul v tejto polohe. Hudobníci i poslucháči s napätím 

čakali na jeho pokyn. Pokyn neprichádzal a v ten večer už ani neprišiel. 

Dirigent skamenel a napätú pauzu natiahol na nekonečnú dĺžku, aby si  

každý poslucháč dostatočne a do ľubovôle vychutnal napätie. Celé dielo 

totiž pozostávalo z pauzy a vo svojom úžase malo neobyčajný ohlas. 

Nevyslovená symfónia sa niesla v znamení toho, čo tu už bolo a v napätí 

očakávaného čo ešte len príde. Moje myšlienky, dôverne pošuškané v zlej a 

nevhodnej chvíli na nepravom mieste, ma pripravili o akýkoľvek podiel na 

sláve. Na objave významu mlčania a ticha, nebytia v našom živote. Časom 

som sa zmieril so skutočnosťou že myšlienky sa preberajú a využívajú vo 

svoj prospech. Spomenul som si na ne keď starý tyran Abchazadar piatykrát 

poslal vojakov proti bezbrannému ľudu. Vtedy mi zišla na um nákazlivosť 

ľudského obdivu k ničote. Vybral som sa do kráľovského mesta a prvému 

špicľovi, ktorý sa ma snažil opiť a povyzvedať sa aké mám zmýšľanie, som 

sa dôverne naklonil s neuveriteľnou správou získanou štúdium starých 

textov: smrť je síce ničota, ale práve tá ničota dáva zmysel tomu čo bolo v 

našom živote predtým a tomu čo bude nasledovať. 

– Je to úžasné napätie a krása, blahosklonne dospieť k vlastnej smrti, 

aby človek vychutnal to čo príde, – pošepol som spiklenecky špicľovi. 

– A čo príde? – opýtal sa plný zvedavosti. 

– Príde úžasná slasť z napätia medzi dvomi históriami jedného 

človeka,– prezradil som mu a vyrozprával, aké sú v ďalekom svete 

populárne prázdne stránky kníh, či hudba bez tónov. 

– To je ono! – vyskočil špiceľ.– Už to mám! Bytie bez života!, – 

skríkol. Slabo som pokynul hlavou a s nenápadnosťou proroka som sa stratil 

v dave. 

Ráno Abchazadarov biedny národ potešili smutnou správou – 

Abchazadar v noci zomrel. Všetci sa majú celý týždeň tešiť a radovať, tak 

stálo v jeho poslednej vôli. 

A všetci sa tešili a radovali.  

  

Sprievodca po obyčajnom cintoríne 

 

Milí návštevníci. Dovoľte malú exkurziu po našom malom, 

štandardnom slovenskom cintoríne. 
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Hľa, v najnovšej časti naľavo ležia vodiči áut, ktorí mali síce pravdu, 

ale včas neuhli z cesty. Hneď vedľa vidíme zopár hrobov tých, ktorí taktiež 

mali pravdu, ale uhli sa, žiaľ bolo neskoro.Hneď vedľa nich celkom 

paradoxne ležia všetci, ktorí sa po cestách pohybovali prirýchlo, no pravdu 

nemali a neboli ani v práve. 

Tieto staršie hroby, milí návštevníci, patria tým, ktorí tvrdili, že pravdu 

majú a neochvejne za ňu bojovali, hoci v skutočnosti pravdu nikdy nemali. 

Vedľajší pás hrobov, to sú tí, ktorí im túto skutočnosť pripomenuli. 

Dobre si všimnime tento osamotený ostrovček medzi topoľmi. Patrí 

ľuďom, ktorí o svojej pravde boli tak skalopevne presvedčení, že by 

nevládali stroviť fakt, že by mali navždy ležať vedľa tých, ktorí nespadali do 

ich predstáv o pravde. Keď sa pozrieme trocha vpravo, vidíme honosné 

hroby tých, ktorí nepripustili, aby vedľa nich ležali chudobní, čo by aj hneď 

boli vyznávači ich pravdy. 

Celkom paradoxne susedia s tými, ktorých životná pravda bola 

ušliapaná ešte za ich života, takže spočinuli na tomto svätom mieste ako 

hrdinskí bojovníci. 

Tu vpredu ležia deti a ešte nestačili mať svoju neomylnú pravdu a ani 

prijať cudziu, ani sa za ňu biť. Ale ako vidíte, zubatá ich neobišla.   

Pár vysokých pomníkov v kúte napovedá, že ide o tých, ktorí celý život 

úspešne skackali od jednej pravdy k druhej, až napokon očividne doskackali. 

Náš cintorín sa vyznačuje aj jedným, údajne odporným samovrahom, 

pôvodne pochovaným za plotom cintorína. Jeho odpornosť mala byť 

pripomínaná podradným miestom na večné veky vekov amen. Neustálym 

pribúdaním majiteľov jednej či viacerých právd sa však stalo, že 

samovrahovo ordinárne miesto postupom času obklopili iné, vznešenejšie 

hroby, a tak bez toho, aby náš samovrah putoval pod zemou, dnes leží v 

samom strede cintorína, v jeho najčestnejšej časti. Dokonca aj časť 

vznešenosti sa preniesla na miesto jeho posledného odpočinku. 

Podobný osud zdieľa aj matka v hrobe pred nami s dreveným krížom. 

V niekdajšej hanebnej časti cintorína sa ocitla pre uvzatosť manžela. 

Chudobný muž nemal peniaze na riadny kresťanský pohreb a kňazovu radu, 

aby predal kravu a zaplatil trovy súvisiace s jej večnou spásou celkom 

nekresťansky ignoroval. 

– Ó, biedny tvor, ktorému je milšia krava ako spása duše jeho ženy, – 

zaúpel kňaz a odporučil pochovať ženu na hanebnú časť cintorína, za plot. 

Aj ona je dnes na čestnom mieste spolu so samovrahom. 
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Na cintoríne dnes povieva vietor v konároch topoľov a tu a tam niekoho 

pochovajú podľa celkom nových regúl, rad za radom, div že nie podľa 

abecedy. Občas na voľaktorom hrobe vídať ceduľu správcu cintorína s 

nápisom, kde vyzývajú neznámych príbuzných, aby zaplatili miesto v hrobe 

inak vykonajú úradné opatrenie. Čo také úradné opatrenia asi znamenajú, to 

cteným návštevníkom cintorína netreba vysvetľovať. Našich bezmocných 

pochovaných rozhodne nebude nik šikovať papekom, aby sa popomkýnali. 

Raz do roka sa tu slávnostne zídu potomkovia všetkých pravdivých i 

nepravdivých duší a slávnostne zažnú sviečky a na nočnej oblohe vytvoria 

spoločnú oranžovú žiaru. 

Raz za dva roky neplnoletí šarvanci pováľajú niekoľko náhrobných 

kameňov. Vytrvalo sa to stáva výlučne v časti cintorína kde ležia tí, ktorí sa 

so svojou pravdou nesmeli miešať s majiteľmi inej pravdy. Šarvanci to robia 

z viacerých príčin. Najčastejšie preto, že poškodenie tejto časti cintorína ich 

dostane do správ v celoštátnej tlači, aj keď iba v čiernej kronike. Ďalším 

dôvodom je údajný hold, ktorý svojim činom vzdávajú tým, ktorí ležia na 

mieste, kde nestrpia vedľa seba inú pravdu. Ale tým je to dnes aj tak jedno. 

 

Sprievodca po Vyšehradskom cintoríne 

 

Niekedy sa zdá, že sprevádzať hostí pomedzi hroby nie je bohvieako 

povznášajúci pocit, ale z tohto omylu väčšinu pochybovačov vylieči osoba 

na tento účel priam stvorená – sprievodkyňa na pražskom Vyšehrade. 

Zvedavci z celého sveta, ktorí sa schádzajú na tomto posvätnom mieste 

národa českého sa pokúšajú nájsť nejaký kľúč k poznaniu strednej Európy, a 

zároveň hľadajú kľúč k pochopeniu najpolitickejšieho a 

najkultivovanejšieho slovanského národa s množstvami premárnených 

historických šancí. Sprievodkyňa celkom správne pochopila úpornosť 

ľudského snaženia a zároveň jeho márnosť a čo je lepším svedectvom 

márnosti ako nabubrený cintorín? 

Trestanci zo sibírskych táborov spomínali, že už len obyčajný hrob s 

prekríženými brezovými drúčikmi bol dôvodom na to, aby   

jeho zhotoviteľ dostal desať dní korekcie. Hrdinstvo kríža má na 

vyšehradských hroboch inú dimenziu. Úžasná umelecká hodnota a 

výtvarnosť náhrobkov nás vťahuje do onakvejších krážov – medzi skutočné 

diela myslené s plnou úprimnosťou ako neopomenuteľnú nevyhnutnosť 

vzdať poslednú úctu pretrvávajúcu veky. 
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Možno niektorému z obyčajných drážnych prednostov, prvých lekárov, 

vrchných zemských úradníkov alebo hajtmanov príde ľúto, že nespočíva na 

mieste činotvorby českých kráľov ako mnohí ich predchodcovia, ktorým sa 

toho posmrtného šťastia dostalo. Hoci, povedzme si, čo má spoločné 

napríklad spisovateľ, hudobník, herec spoločné s kráľovskou tradíciou, veď 

principiálne postavenie umelca je v protiváhe moci. Ale ak je užitočné 

spočívať na posvätnom mieste, potom sa tej užitočnosti netreba brániť. 

Spravodlivosť však môže na podobné pamätné miesta akým je 

Vyšehradský cintorín vniesť tragédiu. Čo ak sa raz z úradnej moci rozhodne, 

že každý významný muž, prípadne aj žena bude uložený na výslní 

podobnom Vyšehradu? Je pravdou že po Vratislavovej ulici začnú 

prechádzať stovky pohrebných sprievodov a oživia túto mlčanlivú ulicu, 

vdýchnu jej romantický ráz pulzujúceho života. Z baru Pavučina bude síce 

smutný pohľad na neveselé sprievody, ale ak si cestou späť čo len jediný 

člen sprievodu dá koňačik na zahnanie smútku, bar precitne z letargie a 

ožije, ani čo by vstal z mŕtvych. Isteže toto šťastie nemôže postihnúť tých 

vyvozivších na hrad, ale prečo by týmto spôsobom mŕtvi neposlúžili živým? 

Len čo sa okolité bary a krčmy spamätajú z náhleho vzostupu 

pamätného cintorína, môže nastať závrat z nečakanej úcty k hodnotným 

mŕtvym. Ak sa raz prijme myšlienka, že každý človek hodný miesta kráľov 

patrí do zeme, kde králi vykonávali svoje kráľovské činnosti, nastane chaos. 

Hrob sa priblíži k hrobu na dotyk. Zaniknú uličky medzi nimi a kdesi pod 

zemou si drážny inžnier podá ruku so spisovateľom a hajtman s hudobným 

skladateľom. Alebo sa budú vzájomne dotýkať inými končatinami, lebo ich 

tam bude priveľa. Aj pod zemou môže byť dusno, akokoľvek je to 

nelogické. Jedného dňa hroby významných mysliteľov, spisovateľov, 

básnikov, hudobníkov, profesorov, vrchných zemských radov prekročia 

hranice cintorína a vykročia do okolitých parkov a ulíc. Vtrhnú na plošinu s 

krčmou a stovkami hostí a ich serúcimi psami, vtisnú sa aj do šiatra Srba s 

jeho pljeskavicami, vytlačia pijanov piva a cestujúcich turistov, ktorí 

pochopia, aká skaza môže nastať, ked národ konečne vzdá úctu všetkým, 

ktorí si ju zaslúžia. Toto nie je najhoršie na kvante významných ľudí, ktorí 

sa nám po zásluhe rozmnožia. Horší je ich nehynúci odkaz, ktorý sa bude 

pýtať na svet a civieť z mramoru, žuly, pieskovca na nás, biednych 

hriešnikov, ktorým sa nepodarí prebojovať do radov významných. Spleť 

odkazov, niekedy aj protichodných spôsobí neuveriteľný chaos a príde deň, 

ked sa cintoríny potichu zatvoria a preradia do nenápadného zabudnutia. Na 
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vyšehradskom cintoríne sa s touto úvahou už začalo. Prvé mosadzné, 

bronzové a medené dosky, reliéfy, ozdoby už začali z hrobov nenápadne 

miznúť, osobnosť-neosobnosť. 

 

Sprievodca rýchlosťou 

 

Konečne povstala rýchlosť z prachu stáročí, vzdula sa ponad konský 

chrbát a premenila sa na unikajúcu krajinu. Samotná krajina sprvu unikala 

pozvoľna, kľukato, zložito a neveľmi užitočne. Len čo nové rýchlosti 

povystierali kľukaté cesty do rovnejších čiar, zmúdrela aj krajina. Ubieha 

oveľa rýchlejšie, hoci to vôbec neznamená, že zároveň sa stala 

predzvesťou rýchlejšieho dosiahnutia cieľa. Tento paradox je daný akýmsi 

čudným zákonom, že priestor a čas sa neustále deformuje do tej miery, že s 

narastajúcou rýchlosťou sa ciele kamsi neustále vzďaľujú, hoci podľa 

bežného očakávania by sa mali približovať. 

Preto rýchlosť nám nepomáha dosiahnuť cieľ, ale naopak, ako dobrý 

obchodník nám ponúka iné ciele. Napríklad zdokonaľovať ju samotnú – teda 

rýchlosť. Zväčšovať ju a smerovať k novým cieľom, ktorými sú iné, nové 

rýchlosti. Lenže neustálym zvyšovaním rýchlosti si staviame stále 

vzdialenejšie ciele, ktoré sú v podstate zasa len nové a väčšie rýchlosti, preto 

sami seba oberáme o slasť z dosahovania cieľov a nahrádzame ju slasťou z 

cesty a rýchlosti samotnej. 

Skeptici varujú, že tieto cesty, hocako rýchle, nikam nevedú, ale 

optimisti ich prekrikujú správnym poznaním, že ľudstvo zakaždým 

nachádzalo svoju identitu na cestách, ktoré nikam neviedli. Preto sa 

spravidla dáva za pravdu optimistom a všetok čas venujeme zdokonaľovaniu 

rýchlosti a premene rôznych zmyslov na jediný, na osobnú rýchlosť každého 

jednotlivca. Od osobného vlastníctva živej konskej sily sme takto prešli k 

ich mŕtvym násobkom schovaných v plechových strojoch. Prognózy už 

hovoria aj o osobnom kozmickom medzikontinentálnom transporte. O 

užitočnosti tejto cesty za novými rýchlosťami svedčia aj najnovšie poznatky 

vedy. Dnešné objavy okolo Jupiterových prstencov zbavujú túto planétu 

poslednej záhady, pretože sa potvrdilo, že jej tajomné prstence nie sú ničím 

iným ako zvyškami a troskami kozmických bicyklov, kolieskových korčúľ, 

surfov, skatebordov, kozmických solsurfingov, všakovakých ručných 

kozmických vzletových strojov, ale i raketových trojkoliek. Večne lietajúci 

chaos zo stámiliónov dopravných prostriedkov rozomletých kusy, kúsky, 
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kúsočky, ba aj na kozmický prach obiehajúci vo večnom kruhu konečne 

dospel k stavu absolútnej dopravnej dokonalosti. Konzervatívci sa pokúsili 

zneužiť tento nový objav na obmedzovanie terajších rýchlostí s čudným 

dôvodením o blížiacom sa konci sveta. Je však jasné, že sa opäť raz postavili 

na stranu tmárstva a smútku. Na naše heslo dňa – rýchlejšie a rýchlejšie – to 

však nemá nijaký vplyv. 

 

Sprievodca prípravou hrianky 

 

V prípade, že sa rozhodneme zapekať chlieb v prístroji na to určenom – 

hriankovači, potrebujeme podrobný popis kuchyne, kľúče od všetkých 

bytových priestorov, sadu skrutkovačov, elektrickú skúšačku, mobilný 

telefón, listový papier, a niekoľko ďalších užitočných drobností. 

Všetky kuchárske knihy sa z celkom neznámych príčin vyhýbajú 

tomuto banálnemu oznamu, ako aj vymenovaniu niektorých prepotrebných 

úkonov a tak sa nevedomky stávajú nepoužiteľnou spisbou o príprave jedla. 

Naša rada nie je pokusom naprávať mnohoročné chyby v oblasti 

gastronómie, ale len skromnou snahou ukázať, že všetko sa dá urobiť 

omnoho jednoduchšie s lepšími výsledkami. Ako začneme? V prvom rade 

elektrickou skúšačkou vyskúšame, či v zástrčke sa nachádza elektrický prúd. 

Nepokúšame sa to urobiť opticky, teda nazerať do zástrčky lupou, alebo 

dokonca sa tam špárať tenkým kľúčom, ktorým sa zvykneme špárať v uchu. 

V prípade hlbšieho vniknutia uvedeného kľúča do zástrčky by to mohlo mať 

fatálne následky. Sú podobné ako jeho neuvážené strkanie do ucha, naviac s 

nepríjemným elektrickým bonusom. Lupa je taktiež nepoužiteľná, pretože 

akokoľvek je to čudné, elektrický prúd aj po toľkých rokoch od jeho 

vynálezu ostáva ľudskému oku neviditeľný. 

Kontrole zástrčky skúšačkou sa teda nevyhneme. Tu použijeme plán 

kuchyne, prípadne celého bytu a zistíme, ako sa najkratšou cestou 

dostaneme k skúšačke. Niekedy sa stáva, že skúšačka sa vôbec nenachádza 

na mieste vyznačenom v pláne bytu a nám sa môže príprava hrianky 

sakramentsky skomplikovať. V takomto prípade možno kontaktovať 

upratovaciu službu s nádejou, že v starých záznamoch o upratovaní by o 

našej skúšačke mohla byť zmienka. Ak upratovaciu službu zatiaľ 

nepoužívame, kontaktujeme manželku a vkladáme nádej do jej obvykle 

krátkej pamäte, pretože záznamy o upratovaní si vedie máloktorá žena a ani 

naša nie je výnimkou. 
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Pochopiteľne, stratenú skúšačku môžeme zakúpiť v niektorom 

obchodnom dome, dnes je ich neúrekom a všetky sú otvorené piatok-

nesviatok, čím nám neuveriteľne vychádzajú v ústrety najmä pri príprave 

hrianok. 

V našom popise nesmieme zachádzať do detailov, no považujeme za 

užitočné pripomenúť, že keď sa rozhodneme nasadnúť do auta a ísť kúpiť 

spomínanú skúšačku do hypermarketu, potrebujeme si zabezpečiť kľúč od 

auta, ktorý sme spravidla niekam položili. Ak je to tak, nič nám nebráni 

použiť náhradné kľúče, ak sa prirodzene nenachádzajú na tom istom mieste 

ako prepotrebná elektrická skúšačka. Ešte si spomenieme na doklady od 

auta, pretože ak sú v manželkinej kabelke, treba ubezpečiť samého seba, že 

dnes jej kabelku nik neukradne a nás na krátkej ceste autom bez dokladov 

nezastaví unudený policajt.   

Ak už máme vytúženú skúšačku v rukách, opatrne ju vložíme na 

miesto, kde sme už niekoľkokrát predtým skúšali vložiť klinec. Dnes už z 

prípadných omylov nemáme žiadne obavy. V jednej z dierok zástrčky 

zasvieti červená kontrolka a to je jasný signál, že je všetko v poriadku. 

Postačí si spomenúť, či správna dierka s červeným svetlom je pravá, alebo 

ľavá dierka v zástrčke. Sami nie sme odborníci, a žiadna kuchárska kniha nie 

je lexikónom pre bezpečný pohyb po kuchyni, čo opätovne zisťujeme s 

nevôľou. Preto použijeme mobilný telefón a zatelefonujeme Imrichovi B. do 

Prešova, ktorý tajomstvá elektrických zástrčiek bezpečne ovláda a nezištne 

sa s nami o ne podelí. Po jeho súhlasnom pokyne, zapojíme prístroj do siete. 

Kontrolné svetielko zelenej farby na prístroji na výrobu hrianok 

spravidla nesvieti, preto pristupujeme k druhej fáze prípravy jedla. 

Vezmeme do ruky skrutkovač a opatrne rozoberáme prístroj. Dbáme na to, 

aby niektorý člen rodiny v zápale starostlivosti o čistotu nepovysával drobné 

skrutky z koberca a radšej ho zamestnáme inou činnosťou. My sa sústredíme 

na hľadanie chyby a robíme to opäť so skúšačkou v ruke. Väčšinou sa 

dopracujeme k miestu, kde neviditeľný tok prúdu je prerušený a našou 

úlohou je toto miesto opäť spojiť. 

Ak sa podľa plánu dostaneme aj k ostatnému náradiu, prepojíme 

nefunkčný kúsok vodiča novým a potešenie z dobre vykonanej práce sa k 

nám približuje míľovými krokmi. Pracovné nadšenie musí pôsobiť zásadne 

pri vypnutom prístroji, inak nám hrozí podobný osud ako špáranie sa 

klincom v zástrčke a očakávané hrianky ostanú len ako smutná spomienka 

pozostalých na nečakanom kare... a ak by predsa len, v tom prípade máme 
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listový papier na záznam poslednej vôle. Treba povedať, že tento úkon pri 

príprave hrianok nepatrí medzi nevyhnutné. 

Chmúrne myšlienky rozháňame potešením z toho, že sa nám podarilo 

pozháňať všetky rozkotúľané skrutky a hravo ich dokážeme použiť na 

zaskrutkovanie krytu nášho hriankovacieho prístroja. A to už je len 

naozajstný krôčik k tomu, aby sme si sadli k raňajkám. 

 

Sprievodca najnovšími objavmi 

 

Nasledujúce objavy prišli na svet v tichom ústraní vysokohorskej 

Dujavy a ich význam nijako neznižuje fakt, že sa zaobišli bez publicity a 

škandálov, tých nevyhnutných sprievodcov každej významnejšej správy. 

Objavy, aj keď sa odohrali počas ilegálne vykonávaného chemického 

procesu – pálenia slivovice, majú svoj nesmierny význam pri ďalšom 

poznávaní teórie relativity. 

Objavy sa týkajú potvrdenia teórie v jej psychologickej rovine. Tvorivý 

a existenciálny nepokoj, ktorý v prípade Pavla E. ho vytrvalo vedie k 

pravidelnej destilácii slivkového kvasu priniesol viacero užitočností, a to aj 

po odpočítaní demižóna onoho folklórneho moku. Jeho odpoveď ľudstvu, 

trápiacemu sa podobnými otázkami už po stáročia, za občasnej asistencie 

autora týchto riadkov, je nasledovná. 

Všetci, ktorí pocítili, že s narastajúcim vekom sa zdá, akokeby čas 

plynul rýchlejšie, dostávajú k ruke tri nasledujúce vysvetlenia. 

Prvé vysvetlenie ako dôkaz používa matematickú indukciu. Vysvetlíme 

pre tých, ktorým sa v matematike až tak ďaleko nechcelo: povedané ľudovo 

– čo platí pre Fera, platí aj pre Fera s Mišom. Nuž ak sa Ferovi zdá, že rok 

prežitý v šesťdesiatke zbehol ako voda, kým v dvadsiatke bol deň dlhý na 

nevydržanie, jeho zdanie je namieste, a platí to pre celý svet. Skutočne je to 

tak. Prežitý rok je vždy časťou prežitého celku. Rok vo Ferovej šesťdesiatke 

je šesťdesiatinou jeho života, kým rok v dvadsiatke bol len dvadsatinou. Z 

toho plynie jednoduchá pravda, že našim najdlhším rokom je ten prvý, lebo 

všetky ďalšie už sú len jeho neustále sa zmenšujúcimi zlomkami. Druhý 

dôkaz je sexuálny. Je síce platný len pre obdobie sexuálneho života, teda 

jeho krivka má isté obmedzenia, no nijako to neznižuje hodnotu vedeckého 

dôkazu. Samotný dôkaz vychádza z predpokladu, že človek v dvadsiatke má 

pomer každý deň. A ak náhodou nemá, isto by ho mal, keby na to bolo 

dostatok príležitostí. V tridsiatke sa počet pomerov zníži na každý druhý 
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deň, potom príde obdobie jedného týždňa, mesiaca, roka... V tom čase, ktorý 

je podľa rôznych ďalších spoluautorov rôzny, je prežitý rok napríklad v 

šesťdesiatke približne rovný jednému dňu v dvadsiatke. A to je ďalší z 

hodnoverných dôkazov, že naozaj sú dni v staršom veku kratšie. 

Ďalší dôkaz sa opiera o potrebu požívania alkoholu. Je celkom 

nereálne, aby alkohol bol cenovo príliš dostupný, pretože by to malo za 

následok situáciu, ako keď je nedostupný vôbec. Z uvedeného celkom 

zákonite vyplýva potreba jeho denného používania. Majme teda pre náš 

experiment potrebné množstvo alkoholu a požívajme ho podľa ľubovôle až 

do stavu nadšeného vytrženia. Nasledujúci deň po požití zisťujeme deficit 

dobrej nálady aj pohody, dokonca sa pridruží aj depresia. V čase A je toto 

malé združenie nepríjemností zanedbateľné. Ale v čase B už trvá celkom 

neprehliadnuteľne a v čase C to vedie k neuváženým vyhláseniam o celkovej 

abstinencii. Čas D prináša používanie medikamentov a celkom reálne 

pokusy abstinovať, končiace pri prvej potrebe opätovného posedenia. A tu 

nastupuje dôkaz sporom: tvrďme, že požívanie liehových nápojov je 

užitočné najmä v staršom veku, pretože nám naťahuje dni radosti. Dôkaz: 

spor spočíva v naťahovaní času. Pretože chvíle radosti sa síce dostavia, ale 

po ich odznení sa v nasledujúcich bolestiach javia akokeby ani nejestvovali, 

hoci opak je pravdou. Nik iný ako náš opotrebovaný organizmus nám 

oznamuje, že čím viac hľadáme pozastavenie rútiaceho sa času v poháriku, 

tým rýchlejšie od nás beží preč. 

Tento dôkaz nijako neznižuje spotrebu ani obľubu alkoholických 

nápojov. To len medzitým na Dujave zavreli krčmu, vydala sa posledná stará 

dievka, a slivovicu nosíme vo fľaši priemyselnej proveniencie. A 

pozorujeme ako nad skalnatými rozsadlinami plynie čas. 

 

3. časť 

Príbehy 

 

Koleso 

 

Zmrzlina, raketa, láska, hrable, revolúcia, zicherka, letný čas, čip, 

násobilka, silon, borovička, dane... to je len smiešny výpočet z množstva 

nepostrádateľných vynálezov, ktoré nespokojné duše vynašli, aby si skrátili 

dlhú chvíľu, alebo z obyčajnej lenivosti. 
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Podľa viditeľnosti a hmatateľnosti delíme vynálezy na viditeľné a 

neviditeľné. Kým vynález svetových strán je citeľne neviditeľným, vynález 

kolesa je naopak, hmatateľným dôkazom špičkového ľudského premýšľania. 

Donedávna sa zdalo, že o tom všetkom významne nasvedčuje skutočnosť, že 

nie všetky národy koleso vynašli a tí, ktorým sa to nepodarilo zavčasu, tak 

trocha zaostali, až im neostalo len koleso odkopírovať od bystrejších. 

Postrehy z vedeckých kabinetov našej neveľkej postkomunistickej krajiny 

prinajmenšom spochybnili vžitý názor o zaostalosti národov bez kolesa. 

Je síce pravdou, že časy bez kolesa boli z dnešného pohľadu smutné. 

Všetko bolo treba doniesť, ťažšie predmety dovliecť, všade bolo treba zájsť, 

nanajvýš použiť na prekonanie vzdialenosti chrbát dostatočne mocného a 

zároveň skroteného zvieraťa. 

Keď prišlo medzi ľud prvé bohatstvo, prišli aj prvé starosti – ako 

dopraviť bohatstvo do miesta bydliska? Tu sa začína epochálne objaviteľské 

obdobie niektorými historikmi nazývané aj obdobím čiar. Totiž vlečením 

koristi pri neznalosti výhod kolesa vznikali na zemskom povrchu prvé čiary 

spájajúce miesto lovu a prechodného obydlia premýšľajúceho človeka. Po 

krajine vznikali prvé geometrické útvary – priamky. Nadšení lovci ťahali 

svoje úlovky vo dne, ale najmä v noci, aby sa vyhli lenivým a závistlivým 

darebákom, aj lúpežníkom. Kým cesty boli krátke, zanechávali za sebou 

úsečky. Ale keď sa cesty predĺžili, lovci, putujúc dlhočiznou nocou sa riadili 

podľa krúžiacich hviezd. Preto dlhé cesty s bremenom mali čudesný kruhový 

tvar. Až keď objavili miesto na oblohe, ktoré sa neotáča a priblížili sa tak k 

objavu severného a južného pólu, pochopili spôsob ako vliecť bremeno 

najkratšou a najmä priamou cestou. 

V krajine neustále pribúdali priamky aj krivky. Až o mnoho tisíc rokov 

neskôr sa pohrúžili vedci do spleti záhadných čiar a postupne objavovali 

inteligentných predchodcov objaviteľov kolesa. Rozlúštili donedávna 

záhadný vzťah medzi váhou vlečeného bremena, veľkosťou kroku lovca a 

ročným obdobím, aby dokázali popísať presný deň vzniku čiary na zemskom 

povrchu.   

Časom sa z vlečenia bremena v pustatine stala zábava. Lovci vyrážali v 

noci krajiny, ulovené zviera naložili na tzv. smyk a vyrazili proti tme, podľa 

hviezd zvieratníka. Vysilení víťazi sa vracali až ráno a výhra patrila tým, 

ktorí dokázali kráčať podľa najznámejších hviezd zvieratníka. Výsledok ich 

ciest ostal nakreslený v púšti. Sila a usporiadanie hviezd spôsobili, že vždy 

to bol verný obraz nebeského súhvezdia. Nevedomí lovci tak síce nevynašli 
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koleso, no doviedli k úplnej dokonalosti putovanie podľa hviezd súhvezdí 

tak, že vlečené bremeno vytvorilo v púštnom piesku vernú zmenšeninu 

súhvezdia. Diletanti o mnoho tisícročí neskôr ich pripísali vyspelým 

mimozemšťanom, pretože nedokázali žiť v predstavou, že práve nevedomci 

dokážu vo svojej nevedomosti vynájsť najkrajšie veci. 

Až po vynáleze kolesa pribudlo ponáhľajúcich sa lovcov, ktorých 

zlákala falošná predstava, že drina sa dá donekonečna zmenšovať. Preto sa 

cesty premiestnili do údolí a ak sa mali vyšplhať do hôr, hľadali vždy tú 

najjednoduchšiu možnosť s čo najmenšou námahou. 

Na nočné vlečenie podľa hviezd sa rýchlo zabudlo. Niektoré čiary a 

obrazce zavial vietor, iné ostali verné svojej niekdajšej podobe. Ak sa dnes 

tak málo podobajú na dnešné súhvezdia, je to len preto, že niektoré 

súhvezdia medzičasom zanikli, iné sa poposúvali, ďalšie sa vinou 

nekonečného putovania hviezd premenili z jedného typu zvieraťa na iné. 

Svedectvo tu však je a vďačíme zaň obyčajnej nevedomosti o obyčajnom 

kolese. 

 

Davidova rana 

 

Pozrime sa bližšie na Dávida, ktorý porazil Goliáša a možno zbadáme 

to odhodlanie postaviť sa zoči voči mocnému vodcovi.   

Alebo sa prizrime dôkladnejšie aspoň na jeho sochu, na toho šikovného 

trpaslíka obrej veľkosti a žiadnej pozornosti neunikne jemný škrabanec nad 

ľavým kolenom. 

Dodnes sa vedú spory o tom, kedy vlastne onen škrabanec vznikol. Isté 

je len to, že vlani ho objavil celkom nechtiac, ako to už pri významných 

objavoch býva, kosovský Albánec Jeton Krasniči. Nenápadný počerný 

usmievavý muž, ktorého krstné meno v albánskom jazyku znamená žije a 

priezvisko má praslovanský základ, ktorý evokuje krásu. 

Tento muž, predával kožené prívesky a pohľadnice a keď bol čistý 

vzduch, tak trocha kšeftoval aj so zlatom. 

Raz v sparnom lete ktorýsi americký turista, verný svojej americkej 

viere, že patrí k načisto vyvoleným, sa posmešne vyjadril o Jetonovom 

obchodíku pod šírym nebom a hodil mu jeho prívesky zo špinavých kôz pod 

stôl. Na pochopenie urážky nebolo treba nijaké jazykové znalosti. Horal 

Jeton, dedič ducha Leka Dukajiniho a jeho učenia o nevyhnutnosti pomsty si 

nenechal rozožrať útroby takým hlbokým ponížením a hodil do nešťastného 
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amerického turistu nabrúsený nôž. Veruže nôž spravil vo vzduchu tajuplný 

obrat, preletel oblúkom ponad hlavu Američana a prepichol letiaceho 

holuba. Potom sa aj s holubom vrátil naspäť k prekvapenému Jetonovi. 

Holub prerazený nožom zacvendžal na soche Dávida a na jednom mieste, 

nad kolenom bolo vidno prúžok krvi holuba, inak posla mieru. 

Prekvapený Jeton s úžasným menom, pobývajúci vo Florencii bez 

dokladov a povolenia, rýchlo schoval mŕtveho vtáka i zbraň a počal vlastnou 

vreckovkou čistiť sochu. Svojou usilovnou pracovitosťou úfal zvrátiť 

podozrenie, že onen nôž vyletel z jeho ruky. Americký turista prekvapený z 

rýchlej reakcie aj z jej nečakaného zakončenia sa rýchlo stratil v dave bez 

toho, aby si napajedeného Jetona čo len vyfotografoval.   

Jeton spozoroval, že krvavá škvrna nie je len škvrnou, ale zároveň aj 

nepríjemnou ryhou do vzácnej sochy. I vzal pohľadnicu mesta a čistil jej 

ostrým rožtekom ryhu od krvi. Hovorí sa, že vtedy zrazu počul čudný zvuk – 

rozpoznal spleť hlasov a to púhym chvením pohľadnice ako ňou šmátral v 

rane sochy. Nebol si celkom istý, či škrabanec je na soche od nepamäti, 

alebo ho nebodaj spôsobil on svojou nerozvážnosťou, keď tak nerozumne 

namieril na odporného Američana. V chvení pohľadnice zreteľne rozoznal 

čudné zvuky, nepochybne schované v škrabanci, tak ako sú rôzne zvuky 

schované v ryhe gramofónovej platne. 

Objav priniesol Jetonovi slávu. Jazykovedci zistili, že hlasy sú v 

starotalianskom nárečí. Keď ich rozpoznali a rozuzlili, zistili, že to sa sporia 

dvaja muži. Jeden hlas zarputilo tvrdil, že každý kus kameňa je vlastne 

sochou, pretože socha už vnútri kameňa je. Preto kameň so sochou vnútri je 

oveľa vzácnejší a od druhého muža požadoval doplatiť za kameň cenu 

sochy, pretože druhému mužovi sa podarilo sochu bezpečne vysekať zo 

zajatia prebytočného skália von. 

Druhý hlas oponoval, že nie každý dokáže sochu vnútri skaly nájsť a v 

tom tkvie kumšt hľadania a postupného osekávania prebytočného kameňa. 

Spor ostal nedopovedaný, pretože ryha bola príliš krátka, no znamenala 

úžasný objav. 

Množstvo novinárov najrôznejších denníkov z Jetona urobila génia z 

malého a neuznaného národa, ktorému stále odopierajú historickú šancu. 

Postupne z neho vyrobili jasnovidca a on si na novú úlohu poľahky privykol. 

Stal sa z neho slávny hľadač starých rýh a starých rán na ľudskom tele. 

Pomocou novinárov ospevujúcich jeho vynález sa Jeton napokon naučil z 

rán a jaziev čítať budúcnosť. Každý jeho výkladom veril nielen preto, že 
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budúcnosť bola zakaždým vábna a neurčitá, ale najmä preto, že jeho 

horalský prízvuk a zjav svedčil, že zo svojou pravdou prichádza z cudziny, 

kde je odjakživa viac pravdy ako doma. 

Ešte na jeseň štátne úrady vrátili bárku s albánskymi utečencami späť 

do vlasti. No a z Jetona sa postupne stal významný znalec minulosti a 

vykladač budúcnosti vo florentských krčmách. 

 

Svetielko 

 

Muž, ktorý prestal veriť svojmu srdcu vybral sa proti noci do hôr, aby 

našiel novú nádej. Keď v lese poblúdil, vyštveral sa na vrch, že sa rozhliadne 

v tme po životodarnom svetielku, kde by mu poradili, ako má kráčať ďalej 

za hlasom srdca. 

Vydal sa na strastiplnú cestu za vzdialeným svetielkom, až dorazil do 

dediny. Zaklopal hneď v prvom dome a zmienil sa o svojich obavách z 

poblúdenia. 

Žiaľ, neporadili mu, lebo svietili síce do noci ako svetielko nádeje, ale 

o nádeji pre cudzinca nemali ani potuchy. Naopak, boli presvedčení, že oni 

sami žijú v temnotách a beznádeji. Prehovorili ho, aby sa vrátil na vrch a 

pozrel sa po nejakom skutočnom svetielku a tam sa s ním potom vydajú 

najmocnejší muži z dediny, aby aj oni našli svoj stratený zmysel a cieľ. Muž 

sa chtiac-nechtiac vydal na cestu späť na vzdialený vrch. Opäť sa rozhliadal 

po okolí, ale márne hľadal svetielko. Okrem toho jedného nevidel nič, 

akokoľvek si namáhal zrak a žmúril očami. Sklamaný zišiel z vrchu a 

drgáňal sa horou, kým nedošiel naspäť k usadlosti. 

Vyčkal do svitania a až potom zabúchal na dvere, lebo hanbil sa, že 

prichádza s takou prostou správou: to oni sú svetielkom nádeje, lebo ničoho 

iného na obzore nieto.   

Obyvatelia domu i celej dediny sprvu ničomu nerozumeli, no postupne 

začali chápať, rozradostili sa a privítali ho ako proroka a dlhé týždne ho 

takto aj hostili. 

Vraveli – ty si náš prorok, ty si nás objavil z kopca ako nádej, pritom 

nik z nás sa tam neodvážil ísť. Raz priveľmi pršalo, inokedy duli vetry a keď 

nič nestálo v ceste za poznaním, ozvali sa kuvičie hlasy: čo ak tam naozaj 

zbadáme svetielko nádeje? Kto za ním pôjde? A čo bude s našimi ženami a 

deťmi? A vôbec, je rozumné hľadať svetielko nádeje? 
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Preto ta nikdy nešli, iba si o svetielku rozprávali rozprávky, spievali 

piesne i balady, napísali niekoľko kníh. Boli šťastní, že kdesi v neznáme je 

ich túžba a oni sa nemusia namáhať ju hľadať. 

Teraz pri cudzincovi pochopili znepokojujúcu skutočnosť, že oni 

samotní sú nádej. To oni boli viditeľní z hory ako záchrana a cieľ a nastali 

oslavy nečakanej noviny. Potom nastalo krásne obdobie radostnej 

činorodosti. Potešujúca novina ich podnietila do takej tvorivej práce, že 

zrazu všetci zbohatli ani nespozorovali kedy. 

Medzitým ich chrámy pustli, pretože nebolo času venovať sa úpeniu o 

svojej biede. Chrámy, ako svedectvá niekdajšieho smútku a biedy postupne 

premenili na tržnice a hypermarkety, prikázali im dodržiavať nepretržitú 

predajnú dobu. 

Zdalo sa, že v dedine nemôže nastať nijaký obrat a predsa. Po 

niekoľkých rokoch blahobytu sa niektorým zazdalo, že nevedno prečo opäť 

sa k nim vracia smútok. Tmolili sa pomedzi tovar a blahobyt a hoci sa 

kedysi stali nádejou, smútili. Jedného dňa ktorýsi trpiaci nevydržal a 

vykríkol: 

– Chýba nám svetlo nádeje!   

V obci vypukol spor: kto je teda naozajstná nádej? Obec samotná, 

viditeľná z výšky kopca, alebo niekto ešte ďalej, a možno aj vyššie? 

Spor hrozil veľkým konfliktom, dedina sa rozdelila na tých, ktorí 

tvrdili, že sú sami sebe pánmi i šťastím a na tých, ktorí to považovali pýchu. 

Zhodli sa však v jednom, že kým medzi nimi nebolo nášho pocestného, žili 

svoj pokojný a bohabojný život a nijako im nechýbal pocit, že by mali byť 

pre niekoho nádejou. To táto nová úloha im zničila šťastný život. A raz 

zrána obvinili proroka zo zlého úmyslu. 

A veru že musel z mesta zutekať, lebo nebolo tam preňho viacej miesta. 

Vyštveral sa znova na nešťastný vrch a tu ho prikvačila noc. Všade naokolo 

sa zračila temnota, iba na jedinom mieste blikalo známe vzdialené 

svetielko... Muž padol na kolená a zaplakal. Driapal si tvár a trhal si vlasy a 

ľutoval svoje hriechy. Ešte v tú noc sa sklamaný vydal na cestu späť za 

svetlom, kolenačky... vraj ešte nedošiel a nevie sa prečo. 

 

Likvidácia zlej strigy 

 

Akonáhle sa Janíčko a Marienka vyslobodili z pazúrov zlej strigy, 

povedali si, že usporiadajú svadbu akú svet nevidel. Všetci sa budú veseliť a 
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tancovať sedem dní a sedem nocí a oni budú spolu žiť v perníkovej 

chalúpke, kým nepomrú. Tu sa rozprávka podľa Dobšinského nečakane 

končí... 

A skončila by sa aj naozaj, keby si Janíčko nevšimol rozpálenú pec, v 

ktorej ich zlá striga pôvodne zamýšľala upiecť. 

– Čo ona chcela nám, spravíme my jej, – povedal odhodlane. Marienka 

vlažne protirečila argumentom, že pre jej šťastie celkom postačí, keď 

obsadia stridžiu chalúpku, kde neustále dorastajú odjedené perníky a strigu 

čarov zbavenú vyženú do lesa. Janíčko však principiálne nesúhlasil, správne 

argumentoval, že zlo, v ich prípade úkladnú strigu, treba prísne potrestať. 

Nie z pomsty, ale pre výstrahu ostatným strigám, ako aj ďalším generáciám, 

ktoré by zatúžili po kanibalských hodoch na nevinných milencoch. 

Naveľa naveľa súhlasila aj Marienka. Vrátili sa k bezmocnej strige, 

vypustili ju z chlievika a dobre jej zviazali ruky medeným drôtom. Do úst jej 

strčili zemiak, aby ich nerušili jej prosby a nereálne sľuby. 

Dostať ju však do žeravej pece bola neľahká úloha. Striga sa vzpierala a 

využívala všakovaké triky, aby im čo najviac skomplikovala situáciu a 

odobrala odhodlania. Marienka navrhla, aby ju niečím ťažkým ovalili po 

hlave a potom ju tam nasúkali v bezvedomí. Bude to rýchlejšie a bez kriku a 

bolestných stridžích grimás. Janíčkovi sa to nepáčilo. 

– Nech len pri plnom vedomí opáči čo chystala nám, – povedal. Súkali 

ju teda, súkali obaja milenci, ale akokoľvek bola striga zbavená moci, vždy 

sa toľko zavrtela, že do pece ju nedostali. Dokonca sa Marienka popálila na 

ramene, hlasite zjojkla, a Janíčko sa miesto poľutovania ešte viac napajedil. 

Keď videl popálenú Marienku a svoju bezmocnosť, podvečer už naozaj 

stratil trpezlivosť. Pojal sekeru a na kláte pred perníkovou chalúpkou uťal 

milej strige obe ruky i nohy. Trocha sa pritom zakrvavil stridžou krvou, 

ktorá, ako je známe, je úplne čierna, ale Marienka ho dočista vyutierala, aby 

mohol nerušene pokračovať v práci. Najprv teda hodil do pece nepotrebné 

končatiny a radostne sa díval ako sa škvaria v ohni. Donútil aj samotnú 

strigu, aby sa za trest dívala tiež. Pritom zistil, že pečenie strigy po kúskoch 

je celkom užitočné, lebo striga nevýslovne trpí, keď vidí ako ju kántria po 

kúskoch rovno pred jej očami.   

Potom Janíčko vyhrabal popol zo spálených končatín a ukázal strige čo 

z nich zostalo. 

– A teraz pôjdeš ty, – povedal jej napokon a Marienka plná obáv 

prikývla. Márne striga prosila, že je ochotná zvyšok života stráviť na 
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vozíčku hoc, aj bez končatín a bez čiar. Janíčko bol neúprosný a Marienka, 

vidiac Janíčkovu odhodlanosť, protestovať sa bála. Strčili ju do pece aj s 

novým zemiakom v ústach, aby ich nerušila bolestným revom. 

Napokon zo strigy ostal len mastný popol a Janíčko s Marienkou sa 

stali známymi na širokom okolí. Keď sa o ich boji so zlou strigou dozvedel 

kráľ, zaujal ho najmä Janíčkov nekompromisný postoj voči stridžím 

prosbám. Pojal ho na zámok a Janíčko sa od tých čias už ničím iným 

nezapodieval len pálením stríg. Svoju prácu zdokonalil do takej miery, že 

dokázal páliť odrazu dve aj tri strigy, ba pripravil aj pódium pre zvedavcov, 

aby nik z poddaných neprišiel o takýto skvelý zážitok. Za roky služby 

vychoval stovky učňov, založil aj stredné odborné učilište na pálenie stríg a 

keď v krajine začal byť ich akútny nedostatok, založil aj univerzitu. Tam 

vedecky vypracoval teóriu, ako sa poľahky dajú strigy vyrábať z celkom 

obyčajných ľudí. 

Život s vynaliezavým Janíčkom nebola žiadna rozprávka, asi preto sa 

do týchto polôh pán Dobšinský nedostal. My však musíme príbeh dopovedať 

podľa pravdy. 

Nuž, Janíčko bol zabratý do svojich služieb a venoval sa vedeckej práci 

a neustálemu zlepšovaniu svojich služieb na kráľovskom dvore. Janíčkova 

zanietenosť napokon bola pravou príčinou, že Marienka sa neraz 

posťažovala kráľovskému hvezdárovi. Slovo dalo slovo, hvezdár prečítal 

čoo to z nočnej oblohy a milá Marienka sa jedného dňa stratila zo zámku aj z 

Janíčkovho života. Spojila svoj osud so znalcom   

hviezd a osudov na celkom neznámom mieste. Zúfalý Janíčko sa skoro 

zbláznil, a prepadol svojej práci ešte viac. O Marienke a neznámom 

hvezdárovi dnes nevieme vôbec nič. Zato o Janíčkovi sa píše vo všetkých 

starých knihách. Tu a tam sa o ňom, alebo o niektorom jeho učenlivom 

žiakovi, píše aj dnes. 

 

Kolektívna eutanázia 

 

Ani v utorok nerozhodla Komisia pre odpojenie prístrojov o ich 

odpojení a tak aspoň vydala krátku správu, že Antonio F. nakrátko otvoril 

oči. V skutočnosti Antonio F. žiadne zo svojich očí neotvoril, naopak, mal 

ich naďalej pevne zavreté. Ak by sme sa predsa len mali pristaviť pri tom, 

kto mal otvorené oči, potom by sa patrilo priznať, že neboli to oči Antonia 
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F., ale neprajníkov Komisie, ktorí neskôr vykrikovali pred úradom vlády, že 

konečne sa im otvorili oči. 

Dôvod prečo komisia nerozhodla bol prostý. Akútny nedostatok 

priestoru pre umiestnenie sochy Antonia F. Komisia pre zriaďovanie sôch a 

pamätných tabulí nedala dobrozdanie Komisii na odpojenie prístrojov a tak 

Antonio F. musel pobývať v umelom spánku. Komisia konštatovala, že 

mesto je už plné sôch a tabulí a bez vyriešenia riadneho miesta II. triedy 

nedodá potrebný súhlas na stisnutie kritického gombíka. 

Zasadla teda Mimoriadna komisia pre odstraňovanie tabulí a sôch a 

vytipovala tri sochy a zopár neaktuálnych dosiek na ich pietne a mediálne 

tiché odstránenie. Išlo o chronických neplatičov za nájom priestorov, ktorí sa 

zakaždým spoliehali na netrhové privilégia, ktoré podľa ich žgrlošských 

príbuzných údajne ďaleko presahujú cenu za prenájom. Napriek tomu   

Komisia pracovala s maximálnou uhladenosťou a dôvernosťou, aby 

nevzbudila ani náznak podozrenia. 

Kým sa všetky tri komisie trápili ako naplniť literu zákona, do 

resuscitačnej miestnosti pribudli ďalší kandidáti na druhý svet – poslanec za 

ľudovú stranu, spisovateľka, významný profesor, kňaz českobratskej cirkvi, 

ocenený učiteľ a ešte ktosi bezvýznamný. Všetkých držali pri živote už len 

prístroje a hmatateľná nádej zúfalej Komisie pre odpojenie prístrojov 

stelesnená do túžby, aby žiaden z kandidátov svojou smrťou nespôsobil 

škandál v zaužívaných štandardoch európskej demokracie. 

Vo štvrtok už bolo cítiť nervozitu aj na notárstvach v meste, kde 

netrpezlivo čakali dedičia a vymieňali si názory na stále viac a viac 

obmedzujúce nariadenia, ako opustiť tento svet a poskytnúť priestor ďalším. 

V piatok sa podarilo dohodnúť, že socha jedného zo zakladateľov štátu 

sa posadí na plecia soche bojovníka za národnú slobodu a na uvoľnené 

miesto postavia podobizeň Antonia F. Naozaj nič nebránilo v ceste aby 

komisia vydala pokyn na odpojenie prístrojov udržiavacích zvyšky života v 

kandidátoch na kráľovstvo božie. 

Lenže... lobing z najvyšších miest jasne naznačil, že poslanec za 

ľudovú stranu bude umierať mimo poradia, preto má prednosť. Okrem toho, 

jeho busta v životnej veľkosti bola uliata ešte počas jeho života práve za 

účelom prednostného odchodu na druhý svet, takže nič nebráni ustanoviť ju 

na určenom mieste hneď po úradnom skone. Prirodzene, za celým úsilím 

stoja isté sily, ktoré potrebujú jeho bustu na námestí oveľa viac ako jeho 

senilné tliachanie v parlamente. 
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Každý uzná, že proti tejto argumentácii možno oponovať len s vypätím 

intelektuálnych síl a s výsledkom viac ako neistým.   

V piatok večer už bola situácia neúnosná. Všetky tri skupiny sa celkom 

vážne rozhádali. Ešte o polnoci, keď sa rozchádzali, prístroje fungovali 

normálne a nič nesignalizovalo, že by niektorý pacient skrížil záujmy 

niektorej zo strán a bez ich súhlasu bezohľadne zomrel. 

Katastrofa nastala až v sobotu nadránom. Všetky prístroje zlyhali a 

pacienti ležali mŕtvi. Po počiatočnom šoku, po nasledujúcej zvade, po zistení 

príčin náhleho úmrtia došlo v komisiách k zhode – mená všetkých 

zomretých vyryjú na spoločnú pamätnú dosku. 

Od toho dňa sa prístroje pacientom odpájajú kolektívne, akonáhle sa 

naplní resuscitačná miestnosť a pripraví spoločná pamätná doska alebo 

súsošie. Čas od času sa neprajníci Komisií zídu pred úradom vlády a 

kolektívne nadávajú na pomery, nik ich však neberie na vedomie. 

Mimochodom, príčinou prvého revolučného zlyhania prístrojov bol 

prelet bociana ponad nemocnicu a jeho náhodné čvrknutie. Čvrknutie 

preletelo dvorom, vletelo otvoreným oknom do suterénu miestnosti, 

špľachlo na elektrické zariadenie a spôsobilo skrat. Bocian prelietajúci 

ponad nemocnicu sa stratil v oblakoch a čo bolo ďalej, vieme. 

 

Riziká nových topánok 

 

Len čo sme vyrazili na Sever, na rohu ulice Európskych národov a 

Všeobecného porozumenia nás pristavil policajt. Zdalo sa mu, že ideme 

príliš rýchlo. Vo vreckách nás hrial čerstvý certifikát a veľký mág Kornel sa 

nás na Severe nevedel dočkať. Policajt mal očividne času dosť, ako je to 

zakaždým, keď má do činenia so slušnými ľuďmi. Obchádzal nás zo   

všetkých strán, pokyvkoval hlavou, pohmkával, čo bolo zreteľným 

znamením, že práve sme sa stali jeho úlovkom. Pochopiteľne, najviac ho 

zaujala naša obuv. 

– Takto obutí nemôžete chodiť tak rýchlo,– zamudroval. 

– Toto je certifikovaná obuv pre pohyb v meste,– ukázal som mu 

čerstvý certifikát. 

– Nepozdáva sa mi váš dezén, pane, – mudroval. 

– Baťa,– sucho poznamenal Edo, očakávajúc, že policajt padne na 

zadok. 
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– Pch, Baťa. A čo má byť, akýsi Baťa... Chránime vaše zdravie a zákon 

platí pre všetkých, Baťa-nebaťa, – povedal s radosťou nad našou možnou 

záchranou pomocou jeho policajného úsilia. Vybral svoj combook a ukázal 

nám svetielkujúci displej. Naozaj tam stálo, že dĺžka nášho kroku bola o 

sedem a pol centimetra dlhšia ako je povolené na ulici Európskych národov. 

– Prekročili ste normu, páni, o desať percent, takže... 

Edo sa ako vždy vynašiel. Vybral z vrecka poskladané noviny. – Tu to 

píšu. Ministerstvo pohybu rozhodlo o výnimke pre ulice Európskeho 

porozumenia, Fínskej, Českej, Baskickej a v celej štvrti Bojovníkov za 

európsku demokraciu na použitie zrýchleného kroku až na 75 krokov za 

minútu a predĺženie kroku o desať centimetrov. 

– Ha,– zasmial sa pobavene policajt. – To platí. Ale neprečítali ste si 

toto drobnými písmenami. Aha, tuto stojí... len pre členov mimovládnych 

organizácií... 

– ... drobnými písmenami. A kto si má na tom nechať oči? – uchýlil 

som sa k málo taktickej obrane. 

– Vek nie je výhovorka, páni. Naša ústava nás má všetkých za 

rovnoprávnych občanov! Slepých, nevidiacich, slabozrakých, všetkých.   

Jeho istota ma zmiatla, veď pokuta mohla znieť aj na tri dni zákazu 

vychádzok. 

– Lenže my máme topánky špeciálne vyvinuté na rýchlu chôdzu. Tuto 

na nich stojí – odporúčané pre ulice európskeho významu. Podržte mi 

bakuľu a ja sa vyzujem,– oduševnil sa Edo. 

– Toto sú topánky,– ukázal policajt na naše nohy. – A toto je zákon, – 

ukázal s neskrývajúcou pýchou na seba. 

– Lenže vy ste živení aj z peňazí pána Baťu a nemáte právo takto 

šliapať po jeho snahe budovať túto krajinu. Načo sme si kupovali tieto 

topánky? Aby sme šliapali na Sever dve hodiny? Ale policajt mal dobré 

školenie proti takým nespratným indivíduám ako sme ukázali my dvaja, 

exponenti starej školy z minulého storočia. 

– V prvom rade rešpektovanie a úcta k zákonu,– premeral si nás 

panovačne a pokračoval, – takže bude to po desať Eúr a deň bez vychádzok 

do centra mesta. 

Edo je bojovnejší, aj prezieravejší. Oprel si bakuľu o výklad, nasadil si 

okuliare a prehrabával sa v náprsnej taške. Policajt listoval v pokutových 

blokoch a jeho combook nás medzitým identifikoval podľa hlasu a 

reportoval naše údaje, adresu, posledné zamestnanie. 
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– Tu to máte!– povedal Edo zlostne. 

Policajt sa pozrel na preukaz s nápisom Bojovník za slovenskú a 

európsku demokraciu. A drobným písmom na takom preukaze stojí: 

Účastník protitotalitnej demonštrácie 1989. Ohromený policajt vzal do rúk 

preukaz, zoskenoval na svojom pipátku a keď to zahralo úvod európskej 

hymny a potom potešene zapískalo, vystrel hruď a zbožne preukaz vrátil. 

– Prepáčte páni, ospravedlňujem sa. Viete, táto ulica je veľmi citlivá, 

frekventovaná a sú na nej časté úrazy spôsobené   

rýchlou chôdzou. Včera istý človek drgol do vedúceho Odboru pre 

udeľovanie štatútu umelca a bol z toho škandál. Úradník vykrikoval, že tento 

národ dnešným dňom s umelcami skončil, no povedzte... a my v tom 

lietame, my biedni policajti. Pochopte, že nestačíme na všetko. 

My zasa sme si mlčky vzali doklady a vykročili na Sever. Až za rohom 

sme spustili hlasitý smiech a natešení sme sa potľapkávali po pleciach. V 

bare Krištáľová guľa na Severe na nás čakal netrpezlivý Kornel. 

– Konečne,– zvolal, – ťaháte sa sem ako hmla do hory, – a ťahal nás za 

pult a plachtu do útrob baru. 

Položil som na stôl certifikát na tri poldeci slivovice, ktorý som dostal 

za odmenu k dožitej sedemdesiatke, ale Fero sa smial. – Dnes som 

vyloboval z Bruselu povolenie na päť litrov slivovice, páni. To bude biznis! 

Nalial do kalíškov, štrngli sme si a Fero sa rozrehotal svojim veselým 

smiechom. – A ďalších päťdesiat litrov moku pretečie popri tom! 

Toľko radosti v taký obyčajný deň! Trikrát sme Kornelovi vylíčili 

príhodu s blbým policajtom a čím viac sme na ňu spomínali, tým viac sme sa 

na nej zabávali. Bol to mimoriadne vydarený večer. 

 

4. Návody na prežitie 

 

Návod na likvidáciu vlasu 

 

Vlas, o ktorom bude reč, býva spravidla dlhý a tmavý, prípadne 

vyložene čierny. To preto, že dáma, ktorá nás nenútene pozvala na 

konzultáciu k sebe do bytu je tohoto zovňajšku – vysoká, štíhla, s dlhými 

čiernymi vlasmi. A to už je len krôčik   

k dôvernej informácii, že večera síce úzko súvisí s hľadaním väčšieho 

bytu pre šarmantnú majiteľku, ale my sme v debate medzičasom prešli aj na 

umenie. Nezabúdajme, že v týchto chvíľach jej pôvab ponúka aj iné 
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možnosti vývoja vzájomnej diskusie, než je len reč o zániku literatúry. No a 

prítulnú zhodu názorov podporila aj ľahká večera ako pozornosť, ktorá sa 

neodmieta. 

Náhle medzi veľavravnými úsmevmi zacítite v ústach známy pocit 

niečoho nevítaného. Pocit je znásobený zistením, že nevítaný predmet v 

ústach je tenký, dlhý, poskrúcaný, premiešaný s jedlom a zrazu máte pocit, 

že už je vo vás všade. V tom okamihu sa vás zmocní podozrenie, že aj jeho 

farba je čierna. Sľubný vývoj udalostí sprevádzaný ľahkou konverzáciou 

mierne ustrnie. Malý nedostatok v ústach sa spočiatku zdá byť nepodstatný, 

stále prevláda úsmev hostiteľky a najmä jej pohľad, priam spýtavý a zároveň 

sľubujúci. 

Skúmame v pamäti, či náhodou sme niekde nečítali návod na likvidáciu 

vlasu. Lenže naše encyklopedické vedomosti ba aj jazykové znalosti sa 

zrazu javia ako nedostatočné a naša literatúra nedostatočne pohotová. Na 

prvý pohľad sa zdá, že stačí siahnuť do úst a šup – nepríjemný votrelec, 

tenký vlas je vonku. Hm, lenže to by musela byť dáma ostrihaná na ježka s 

vlasmi dlhými nanajvýš jeden centimeter a v takom prípade by sme asi 

neposedávali v jej byte tak blízko jej tepla a jej vône. Žiaden vlas by 

nepripadal do úvahy, aj keď popravde – ani do úst. 

Nádej je neodbytná a hlási, že keby dáma – hostiteľka, bola aspoň 

stredne dlhovlasá, možno by sa dalo potajme vlas vypliesť spomedzi 

rozhryzených zvyškov šunky, chleba, zeleniny a šmyk s ním tajne pod stôl...   

Čo si však počať so sústom v ústach opásaným siahodlhým vlasom? 

Stačí sa pozrieť na štebotavé stvorenie s havraním účesom ako jej padá na 

holé plecia, zvodne ju objíma a šuchoce sa po jej obnaženom tele, zaiste aj 

šteklí. Možno by sa dalo na okamih zažmúriť oči a nebezpečné sústo s 

plným sebazaprením poslať do svojich útrob. Lenže sústo medzitým v 

ústach nebezpečne narástlo a zdá sa, že v tomto okamihu by sa už 

nepretlačilo cez pažerák. Omáľanie jedla a bezcieľne putovanie vlasu v 

ústnej dutine vyvolali nielen žalúdočné chvenie s varujúcim vývojom 

situácie, ale aj záujem šarmantnej spoločníčky. 

– Vari nám nechutí? 

– Akožeby nie, – odpovedáme svižne so zatajovanou bolesťou brucha, 

ktorú záhadným spôsobom vyvoláva naoko neškodný kúsok krásnej dámy. 

Pohľad na jej zvyšné vlasy prirastené k hlave je vskutku vzrušujúci, no ten 

jeden jediný sa stal životu nebezpečným nepriateľom. 
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Je najvyšší čas niečo podniknúť, ale nastáva chvíľa, pri ktorej sa od 

stola neodchádza, lebo jemná ruka dámy sa priblížila vzrušujúco blízko. 

Akýkoľvek nevhodný úkon by prerušil čarodejnú atmosféru a v okamihu by 

bolo po nej. 

Dobrá rada napovedá, že vtedy je vhodné nenápadne prechádzať 

prstami pri ústach a jazykom vytlačiť koniec vlasu von. Chce to veľkú 

trpezlivosť, pretože jazyk nie je opatrený zrakom, treba rátať s viacerými 

pokusmi. Keď sa konček vlasu podarí zachytiť, začíname byť pánmi 

situácie. Pravou rukou živo začneme gestikulovať a pútať pozornosť 

smerom nabok, kým ľavou opatrne rumpľujeme vlas na ukazovák ako sa 

voľakedy rumpľovala voda zo studne. Spozorujeme, že vlas sa pomaly 

vzdáva a naša radosť môže nadobúdať čoraz väčšie rozmery. Na chvíľu nás 

môže znepokojiť pohľad na skutočnú dĺžku vlasov, lebo s najväčšou 

pravdepodobnosťou aj náš zdroj poučenia je identickej dĺžky. Ale 

nijakovsky sa netreba vzdávať. Úspech sa pomaly približuje, to však 

neznamená, že nemôžu nastať komplikácie. Napríklad, keď sa vlas v ústach 

vzoprie, zamoce sa sám do seba ako sa to stáva tropickým hadom alebo 

klamárom. Alebo našu situáciu skomplikuje stav, keď polovica vlasu je už 

namotaná na prst a vo chvíli, keď sa zdá, že nič nechýba víťaznému koncu 

zrazu zistíme, že záver vlasu medzitým skĺzol so slinami a rozbúrenými 

šťavami až na úplné dno žalúdka. Pri tomto poznaní nás zarazí nečakaná 

dĺžka votrelca. Vzápätí stojíme pred kľúčovým okamihom: Čo ďalej? 

Rozmotať vlas z prsta a pustiť ho smerom do útrob, alebo naopak, 

namotávať ho na ukazovák a vytiahnuť ho von? Dilemu je treba riešiť 

rýchlo, lebo jemné škrabkanie v žalúdku čoskoro rozbúri celý organizmus. 

Výskumy ukazujú, že Stredoeurópan zo severu sa na rozdiel od svojho 

južného spolustredoeurópana spravidla rozhodne pre dokončenie diela 

ťahaním von. 

Spotení a chvejúci sa od vzrušenia a utrpenia už sme napočítali štrnásť 

nenápadných závitov a vlas sa nekončí a nekončí. So znepokojením si 

spomenieme na hodiny geometrie a skúšame prepočítať o koľko centimetrov 

sa vlas skráti jedným opásaním na ukazovák. Spozorujeme nečakaný jav – 

náhle pocítime dôležitosť geometrie, v ktorej beznádejne zlyhávame. 

Spomíname si vzdialene na Ludolfovo číslo a útrpne pozorujeme, či vlasy 

našej milej spoločníčky sú naozaj také dlhé. 

A vôbec, prečo sú dlhé? A prečo sme tak naivne naleteli práve na ne? 

Vari všetko čo je veľké, dlhé, nekonečné je zároveň aj milé? Nastáva etapa 



34 
 

spytovania svedomia a my cítime, ako nepríjemné šteklenie sa zo žalúdka 

posúva pažerákom strom hore, kým my rýchlejšie a rýchlejšie vrtíme 

ukazovákom pri ústach, pretože nepríjemný úkon chceme mať čím skôr za 

sebou. Ťaháme zo seba vlas ako dedičný hriech a keď je konečne navinutý 

na prst šarmantná dáma spozornie. 

Čudný návštevník, pomyslí si. Večeru rozbabre na tanieri, jediné sústo 

žmolí v ústach polhodinu a napokon si skrutkuje pri ústach, možno je to 

utajené dolovanie v nose... Fuj. 

Dáma si spomenie na predchádzajúce návštevy nemenej bizarné ako 

táto a vzdychne si hlbokým vzdychom. Návšteva sa dnes končí neúspešne. 

Na ulici v nočnom tichu spravidla dobehneme k prvému kríku. Stane 

sa, že náš žalúdok úplne kašle na to, čo si myslíme o spôsobnom správaní a s 

hlasitým čľapotom si koná po svojom. 

V takom prípade majme na pamäti, že hoci sa pritom na nás niekto díva 

z okna tretieho poschodia, vôbec to nemusí znamenať, že sme zlyhali na 

celej čiare. 

 

Utieranie konečníka 

 

Človek siaha na svoj záverečný otvor len v tichu samoty, aby sa nikým 

nepozorovaný, štítivo a s krčiacim nosom zbavil dôkazov svojich strávených 

zvyškov. Tých, ešte nedávno velebených a okiadzaných a odrazu tak 

pohrdlivo splachujúcich do neznáma. Samotné pomyslenie na túto banálnu 

skutočnosť musí každého vzdelaného človeka napĺňať otázkami, prečo sa 

tak dokonale macošsky dokážeme správať k niečomu, čo nám denne verne   

Zisťujeme, že používanie konečníka celkom nepochopiteľne uniká 

pozornosti celej spoločnosti, ale aj pozornosti inak skvelých slovenských i 

európskych publicistov, dokonca aj mnohým zámorským kolegom. 

Prečo toľko mlčania okolo konečníka? Ako to, že tvorcovia reklamy a 

návodov ako treba žiť ešte neobjavili urputne zamlčiavanú tému? Konečník 

aj po páde zlých diktatúr naďalej ostáva jednou z mála neprebádaných 

končín, ktoré sú síce na dosah ruky, ale vytrvalou a všeobecnou ignoranciou 

končinou stále vzdialenejšou než nehostinné kúty sveta. 

K bádaniu o spoločenskom postavení konečníka nás pobáda viacero 

dôvodov. Jednak ide o frekventovanú oblasť, kam sa, obrazne povedané, 

vytrvalo snaží vtesnať cudzí, spravidla podriadený element, jednak je to 

oblasť, kam by sme sa za istých okolností radi vtesnali aj my. 
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Tieto všeobecne zaznávané a predsa každodenné snahy vyžadujú 

skúmanie práve tak, ako aj bádanie, prečo sa v človeku vyvinul pocit hnusu 

k zvyškom opúšťajúcim najobľúbenejšie telo predtým, než mu odovzdali to 

najlepšie zo svojej podstaty. Prečo ten ľudský nevďak a opovržlivý odsudok 

voči výstupnej bráne banálnych prirodzeností? Predsa všetky stáročné i 

moderné sentencie a poznámky o lezení do zadku nasvedčujú, že celé 

skupiny obyvateľstva považujú pobyt v konečníku za akýsi životný cieľ. 

Našu neveselú rozpravu však celkom nečakane problematizuje fakt, že 

každý národ z hlbín svojich múdrostí vyvrel aj zopár   predtuchu o našom 

schizoidnom vzťahu k záverečnému otvoru: na jednej strane životný cieľ 

(vtesnať sa do vhodného konečníka), na druhej strane trestanie (iluzórnym 

pobytom v samotnom konečníku). 

Problém sa mnohí pokúšajú riešiť kultivovaným mlčaním. Stačí sa 

prizrieť na maklérov okolo dvoch významných činností – jedenia a 

odtučňovania – teda činností úzko súvisiacich s pôsobením konečníka. 

Makléri pochopili, že podstatnú časť snaženia venujeme úsiliu čo najviac a 

najlepšie jesť a vzápätí čo najľahšie a najrýchlejšie schudnúť. Aj títo 

účastníci, pôsobiaci na fungovaní oboch strán tejže mince taktiež bedlivo 

taja každodennú prítomnosť konečníka. Až posledné výskumy 

najfrekventovanejších mediálnych tém preukázali, že zatajovanie konečníka 

je vskutku nevídaným hriechom nielen v stredoeurópskych novobudovaných 

demokraciách, ale dokonca aj v ich starších a skúsenejších sestrách naokolo, 

o zámorí nehovoriac. 

Sloboda nám priniesla mnoho možností ako odkryť tabuizované témy. 

Ale neprebádané tajomstvá konečníka ostávajú aj naďalej najširšou 

tabuizovanou témou každej vyspelej spoločnosti. 

 

Ochranca štvornohých zvierat 

 

Technike náš muž nerozumie, pretože celý svoj voľný aj obsadený čas 

venuje rôznym formám a podobám medziľudskej nespravodlivosti. Večne 

žeravá téma ho zamestnáva do takej miery, že nikdy ani len nepomyslel na 

banalitu, prečo postačí natankovať dostatočné množstvo benzínu a jeho auto 

sa pohne žiadaným smerom. V jeho mozgu, dlhými rokmi uspôsobenom na 

boj proti diskriminácii, ponižovaniu, urážaniu, násiliu na prírode, zvieratách, 

jednotlivcoch a skupinách, krajinách a svetadieloch, aj blízkych telesách 

kozmu sa už myšlienky o technických vzťahoch neusadili. Preto je pre neho 
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tak trocha záhadou, prečo sa niektoré veci hýbu – autá, lode, vlaky – kým 

iné sa nepohnú z miesta – sochy, domy, ľady, skaly... mohol by do nich liať 

benzínu ostošesť. 

Hrôzostrašná skúsenosť leta v roku 1992 ho napokon bez akéhokoľvek 

technického vzdelania a úsilia poučila o neuveriteľnej skutočnosti na základe 

ktorej sa veci hýbu. V to horúce letné predpoludnie strčil do benzínovej 

nádrže sosák a trpezlivo čakal kým ju naplní pohonnou hmotou. Celý úkon 

plnenia nádrže bol už na konci, stačilo zavesiť hadicu a zaskrutkovať zátku. 

Náš muž, citlivý na neprávosti zrazu odniekiaľ započul zmätené a plačlivé 

hlasy. Pohotovo sa obzrel tak trocha s obavou, aby v prípade náhodného 

násilia nebol hnaný k riešeniu konfliktu in situ. Našťastie pre človeka slova 

– nikoho na okolí nebolo. Vrátil sa k nádrži, no len čo sa k nej priblížil, opäť 

sa ozvali hlasy, celkom zreteľne počul výkriky bolesti. Zdesene sa pozrel na 

auto, lebo zvuky akokeby vychádzali priamo z neho. Obišiel ho a obzrel si 

ho zo všetkých strán, no nič. 

Nejaké podozrenie pocítil aj obsluhujúci muž v pestrofarebnom 

kostýme pumpára. Vyšiel pred búdku a zvedavo si obzeral nášho muža, aby 

predišiel triku, pomocou ktorého by náš muž prípadne odišiel bez zaplatenia. 

Náš muž teda rýchlo vzal zátku a... 

Teraz už počul jasne – hlasitý nárek a volanie o pomoc prichádza z jeho 

nádrže. Priložil k nej ucho a so zdesením uskočil. To čo počul, bola jedna 

hrôza-prehrôza. Zmätene hľadal pomoc okolo seba, ale vzápätí sa za svoje 

fantazmagórie sám pred sebou zahanbil. 

Jeho znepokojené počínanie zaujalo aj obsluhujúceho muža. Bol 

zvedavý čo sa to deje a pomaly sa prišiel pozrieť na nový trik. Náš muž 

akoby sa preľakol svedka údesného zážitku, rýchlo zaskrutkoval zátku, ktorá 

nie a nie vojsť do závitu, čo sa   

predtým nikdy nestávalo. Krik a volanie o pomoc sa stupňoval spolu s 

jeho snahou čím skôr zavrieť benzínovú nádrž. Pumpár už už bol pri aute a 

nášmu mužovi sa roztriasli ruky. Len aby nič nezbadal! 

Napokon sa dielo vydarilo a krik nešťastníkov náhle zamrel. Pumpár si 

muža skúmavo premeral od hlavy po päty a opýtal sa na prípadné problémy. 

Ale náš muž sa nasilu usmial a odporne zaklamal, že problémy nie sú žiadne 

a rýchlo zaplatil za plnú nádrž. 

Ešte nikdy neotáčal kľúčikom na volante s takým ukrutným pocitom, že 

práve v tejto chvíli niekomu zničujúco ubližuje. A ako sa ukázalo, pocit viny 

bol namieste. Už v prvej zákrute sa ozval ohlušujúci rev, zmes hlasov mužov 
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a žien. Boli to zvuky pri ktorých by aj otrlým hrochom naskočila husia koža. 

Nášho muža premkla hrôza, prudko zabrzdil a nechtiac pritom spôsobil 

kolíziu s dramatickým brzdením, šmykom, uhýbaniu vozidiel až na krajnici 

širokej cesty. Bledý a bez krvi zastavil auto na okraji cesty, prehltol vulgárne 

gesto okoloidúceho vodiča a spotený sa poriadne nadýchol. 

Krik neidentifikovaných trpiacich ľudí trocha stíchol. Premenil sa na 

plačlivé a vzrušené hlasy, dokonale rozoznal tiahly nárek detí. Nejaká žena s 

plačom hystericky vykrikovala, ale v spleti iných hlasom nebolo rozumieť 

čo ju vlastne trápi. Náš muž sa snažil porozumieť jej jazyku, ale márne. 

Nebola to ani angličtina, ani francúzština, ani ruština, vlastne žiadny z jemu 

známych jazykov. Utrel si spotené čelo a rozhodol sa, že najbližší týždeň 

vynechá konferenciu o ľudských právach a pôjde si oddýchnuť do Tatier. 

Obtrela sa oň myšlienka, aké je jednoduché hájiť ľudské práva v obleku 

a kravate spoza rečníckeho stola a aké je zložité počúvať srdcervúci nárek a 

volanie o pomoc v situácii, v akej sa nečakane ocitol. Naozaj, najvyšší čas 

zabudnúť na neprávosti sveta, na utrpenie iných, na násilie, prosto – vypnúť. 

Vyvalený v kresle mocného auta sa pomaly spamätával. Dych sa mu 

ustálil, tlak poklesol, ruky sa mu prestali triasť. Hlasy a nárek úplne stíchli. 

Otočil teda kľúčikom a auto veselo naskočilo akoby sa nič nebolo stalo. 

Zaradil sa do prúdu áut a opatrne pridával plyn. 

Už už sa chcel potešiť že bludy sa vytratili a zmizli, keď sa nárek ozval 

tak silno, že prehlušil aj jeho rádio. Naviac, teraz v spleti hlasov cudzieho 

jazyka celkom jasne porozumel aj hlasu s pomerne spisovnou slovenčinou. 

Muž v predsmrtnej hrôze kričal: Nohy, nohy! – a čím zúfalejšie znel jeho 

krik, tým viac sa ozývali aj okolité hlasy, ktoré ani čo by mu chceli pomôcť. 

Náš muž sa opäť roztriasol od vzrušenia, zastal na okraji cesty, vypol 

motor a započúval sa do hlasov. Ktosi v zmätku hovoril, že je v tom po pás, 

postihnutý muž nariekal, ale hlasy naokolo kričali, že už ho odtiaľ 

nevytiahnú, pretože už prišiel o obe nohy. Postihnutý kričal, že chce žiť, aby 

mu preboha pomohli. Náš muž zdesený vybehol z auta a utrel si spotené 

čelo. Vari len nespôsobil nejakú tragédiu? Neublížil niekomu, kto ho teraz 

prenasleduje ako duch? 

Vyšiel z auta na páliace slnko a podozrievavo sa prikradol k nádrži. 

Prudko ju otvoril. Vzápätí ho ovalil prúd vzrušených hlasov. Spomínaného 

muža, ktorý už mal byť z neznámych príčin bez nôh pravdepodobne kriesili, 

lebo hlasy hovorili, že mu už nič nepomôže. Niekto povedal, že aj tak je s 

ním amen, preto ho treba nechať vcucať. Tento výraz nášmu mužovi otvoril 
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oči. Vcucať. Ženský hlas nariekal, že tak či tak tam skončia všetci, lebo 

všetkých vcicne nenásytný lievik. 

– Všetci skončíme v tejto peci, všetci do jedného, – kričal iný hlas.   

– Ja nechcem zhorieť, nechcem, – jačalo akési mladé dievča. Zdá sa, že 

v tej chvíli nášmu mužovi celkom svitlo. Vzrušený trasúcimi rukami vybral 

z kufra auta hadičku. Opatrne ju strčil do nádrže, vložil si ju do úst a 

potiahol. Sliny s odpornou chuťou benzínu vypľul do prachu a vzápätí 

postrehol, že krik náhle ustal. Ozvali sa zvedavé hlasy. Z hadičky vytekala 

žltkavá tekutina rovno na štrk pri ceste. Vzdych okolo nej sa triasol, benzín 

sa rýchlo odparoval a mizol v žeravom letnom povetrí. Muž priložil ucho k 

nádrži a počul ako nejaký hlas nabádal ostatných k disciplinovanému 

odchodu. Napomínal, aby sa ľudia netlačili a postupne vystupovali z 

plynovej komory. Áno, počul dobre, spomínali plynovú komoru. Muž, ktorý 

v benzínovej nádrži záhadným spôsobom prišiel o obe nohy zrejme zomrel, 

lebo už nekričal od bolesti a nik ho už nespomínal, ani nesúril k odchodu. 

Keď vytiekli posledné kvapky benzínu, nášmu mužovi sa zazdalo, že sa 

ozval smiech, ale nie je to celkom isté, pretože hlasy v podstate stíchli. O 

nejakú štvrťhodinku sa na horúcom slnku stratila aj škvrna v štrku a okolitá 

krajina vyžarovala len páliace a ťaživé ticho. 

Muž postál pri bezmocnom aute, privoňal k zátke od nádrže a potom ju 

pomaly, pomaličky zaskrutkoval. Obišiel svoje mŕtve auto a zrazu pocítil 

aké je nesmierne ťažké a nemotorné, neskladné a zbytočné. Otvoril ho, vzal 

aktovku s dokumentmi o ochrane štvornohých zvierat a zamkol. Vystrel sa, 

nabral kurz po širokej asfaltovej ceste a pobral sa preč. 

Vie sa, že 17. júla 1992 odovzdal agendu o ochrane zvierat, krátko nato 

celkom nepochopiteľne a bez slov opustil manželku a deti. Najprv o ňom 

nebolo počuť vôbec nič, potom sa vraj usadil v horách v drevenom zrube bez 

elektriny a do konca života chodil všade peši.   

Zomrel ako čudák... 

 

Ženy skutočného európskeho muža 

 

Ani pozornosti Gallupovho ústavu neuniklo, že skutočný európsky muž 

k svojmu životu potrebuje štyri ženy: manželku, ktorej sa môže hocikedy 

posťažovať na neuznanlivý svet, milenku, tej sa možno do nemoty 

ponosovať na manželku, ďalej sa nezaobíde bez intelektuálnej priateľky pre 

jej hlboké porozumenie, s ktorým chápe nedostatočnosť jeho manželky i 
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milenky. Matka tento magický štvorec uzatvára. Tej sa môže vyžalovať na 

všetky tri predchádzajúce ženy, pritom to nijako nepripraví nášho muža o 

materinskú priazeň. 

Keď zaduje severák a skutočný európsky muž vzdialený od 

ničnehovoriacich manželkiných výčitiek si voľká na tatranskej chate s 

milenkou, spravidla má na nohách kožené papuče, ktovie prečo nazývané 

ako šlapky. Na končiare hôr sa dívajú spolu ako vzdychajúce básnické 

dueto. Končiare sú nedostupné a strašné, sem tam vo výšine preletí 

majestátny orol. 

Lenže spozorovaná voľnosť a sloboda orla náhle privolá túžbu takisto 

letieť vysoko, lenže v hotelových papučiach, celodennom pyžame a 

priťažujúcom objatí milenky to celkom nejde. V takom okamihu niet väčšej 

túžby ako je prítomnosť intelektuálnej priateľky, lebo ona jediná je ochotná 

dobýjať spolu so skutočným európskym mužom končiare v zlovestných 

mrakoch. 

Len čo sa skutočnému európskemu mužovi tento sen splní, už sa aj 

štverá na skalnatý vrch kam nevedie lanovka a spolu s intelektuálnou 

priateľkou sa kochá pohľadom do širokého okolia. Poľahky zbadá orla ako 

sa plaví vzduchom pomedzi   

skalnaté rozsadliny kdesi dole. V taký čas niet väčšej túžby skutočného 

európskeho muža ako sa čím skôr zbaviť svojej ušľachtilej, ale už dva dni 

neumývanej intelektuálskej priateľky. Ked jej intelekt naplní mužove túžby 

po poznaní, zrazu postrehne, ako jej v 2000 metrovej nadmorskej výške 

podrástli chĺpky pod nosom, ba okolo úst vyrašili nové. 

V taký smutný čas mraky v diaľke nad končiarmi pripomenú čiusi 

vzdialenú tvár a skutočný európsky muž, čo aj bez zvláštneho nadania a 

fantázie spozoruje podobnosť bizarného obrazu s tvárou manželky. Nuž, 

skutočný európsky muž sa zrazu rozcíti a na chvíľu pozabudne na zvyčajnú 

ostražitosť, s ktorou obaľuje svoje verejné tajomstvo pred milovanou a nič 

netušiacou manželkou. 

Vo chvíli zbytočnej ľútosti zabudne, že žienka aj vo svojej naivite tu a 

tam vojde do vrecka skutočného európskeho muža, či už z praktických 

dôvodov, alebo len tak z ostražitosti. Praktické dôvody nechutného úkonu 

vyžaduje automatická práčka, pretože neznáša, podobne ako človek, vo 

svojich útrobách skrutky, klince, mince, dokonca ani zapaľovač, hoci jeho 

šance spôsobiť vnútri práčky požiar sú naozaj mizivé. Vymenované dôvody 
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odpornej kontroly vreciek spadajú do rámca praktických, ale jej pozitívne 

výsledky bývajú nepríjemne zničujúce. 

Bizarné zoskupenie mrakov, ktoré celkom nečakane spôsobili ľútosť 

nad krokmi skutočného európskeho muža spôsobili stratu zvyčajnej 

ostražitosti. Vo vrecku skutočného európskeho muža totiž ako naschvál 

ostala načatá krabička od prezervatívov ako spomienka na milenkin 

predčasný odchod z hôr. Vo vrecku sa našiel aj zlomený drevený prívesok. 

Ten je zasa treba zlepiť špeciálnym lepidlom a je svedkom bezhraničnej 

dôvery intelektuálnej priateľky v zručnosť skutočného európskeho muža. 

Dôsledky nebeského znamenia mali pred tvárou manželky neblahý 

dosah. Skutočný európsky muž sa na chvíľu zmenil na svoj pravý opak. 

Nechýbalo veľa a jeho európanstvo by bolo len prázdnou ozdobou na 

nenápadnom pomníku. Ale po týždni už bolo všetkých trinásť stehov 

úspešne vytiahnutých a nežná ruka matky doliečila jazvu láskavým 

pohladením. 

Veru, stačil jediný dotyk matky a opäť som sa stal skutočným 

európskym mužom. 

 

Ako neobdarovať milenku 

 

Keď prepadneme euroamerickému štandardu držať si v tichom ústraní 

milenku, vyvarujme sa prázdnemu chvastúnstvu, keď už sme sa nedokázali 

vyvarovať hlavnému hriechu – cudzoložstvu. S ohľadom na naše obmedzené 

možnosti obdarovať ženu svojich snov pripusťme, že je celkom neužitočné 

sľubovať jej rôzne nemožnosti. Či už ide o vzácne dary, na ktoré zvyčajne 

nemáme, alebo aspoň náš čas, ktorý je spravidla pod dozorom zákonitej 

manželky, aj keď naše vlastníctvo k nemu je celkom nepopierateľné. 

Nemajetný Stredoeurópan, smutne prežívajúci v rodinnom kruhu sa vo 

chvíľach, keď je so svojou milenkou, dosť trápne uchyľuje k preukazovaniu 

svojich technických zručností. Za toto vystatovanie nesú čiastočnú vinu 

televízia a médiá, pretože vytrvalo poúčajú svoje publikum o tom, ako je 

užitočné urobiť si mnohé veci v domácnosti samostatne a svojpomocne. 

Preto náš človek, len čo ostane v byte s milovanou sám, najprv dôkladne 

skontroluje vodovodné kohútiky a splachovacie zariadenie, ako by od toho 

záviselo nasledujúce prežívanie lásky. 

Až po zbežnej kontrole technického stavu bytu vezme na vedomie 

roztúženú ženu snov, roztúženejšiu o šikovnosť a zručnosť nášho muža. 
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Keď sa raz žena posťažuje na kvapkajúci radiátor, náš muž sa hrdinsky 

vystrie a pošle vyvoňanú spoločníčku zbehnúť o tri poschodia nižšie pre 

francúzsky kľúč. Nasledujúca operácia, ktorú s vervou bojovníka za 

spravodlivosť spustil náš hrdina, sleduje odstrániť dva nedostatky: 

kvapkajúci kohútik a fakt, že nedokáže svojej milenke kúpiť aspoň jeden 

zlatý prsteň. 

O to teda zúrivejšie krúti francúzskym kľúčom. Tlak vody schovaný v 

rúrach sa však vzoprie a v istom prekliatom okamihu vystrelí kvapkajúci 

kohútik. Voda prirodzene kvapkať prestane, nekvapká. Hnaná tlakom 

tentoraz strieka ako vodotrysk rovno do tváre nášho hrdinu a on len čo sa 

uhne horúcemu prúdu, ukáže mu cestu do knižnice, na steny, na obraz 

zimnej krajinky, ale aj do teplej postele. 

Pôvodná snaha tváriaca sa ako pomoc je obnažená v plnej nahote a 

útulné hniezdočko lásky je celkom premočené. Okrem toho je zburcovaný 

celý dom, lebo domovník musí odstaviť kúrenie, po byte sa prechádza 

nafúkaný inštalatér, urazený, že sa ktosi opovážil siahnuť neumnou rukou do 

jeho kráľovstva. Ak má záletník smolu lenivca bez fantázie, čo celkom 

prirodzene prejavuje tak, že milenka býva v tom istom dome ako 

právoplatná manželka, potom sa škandál násobí ďalším nepredvídateľným 

smerom. 

Náprava vecí býva zdĺhavá a boľavá. Náš muž pritom musí na istý čas 

zabudnúť na euroatlantické štandardy. A ak sa k nim raz opäť prepracuje, 

bedlivo stráži svoju pýchu. Potešenie a šťastný úsmev na tvári milovanej 

dosahuje obyčajnou radovou z obyčajného zlata. Svoje túžby ohúriť 

milovanú bytost rukodielnou dovednosťou zatisne do tichého ústrania. 

 

Návod na stretnutie s čitateľom 

 

Netreba pochybovať o tom, že čitateľ je najvýznamnejším a 

najdôležitejším spisovateľovým partnerom, učiteľom a napokon aj 

chlebodarcom, preto tejto skutočnosti je treba podriadiť spisovateľské úsilie 

každého tvorcu. Čitateľ, ktorý zavíta do malého mestečka by mal byť 

poctený prítomnosťou čo najväčšieho počtu miestnych spisovateľov. V 

prípade, že do mesta zavíta čitateľ z hlavného mesta, býva užitočné, ak ho 

miestni spisovatelia usadia na zvlášť vyvýšené miesto, predtým ho však 

pozvú na večeru a ukážu mu pamätihodnosti mesta. V hlavnom meste 

bývajú spisovatelia tradične vo výhode, pretože tam býva zvykom, že na 
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verejnú literárnu akciu prídu aj dvaja, aj traja čitatelia, takže široké 

spisovateľské spoločenstvo môže svoje poznatky získavať na podstatne 

vyššej úrovni. Nech sa už literárne stretnutie s čitateľom odohráva 

kdekoľvek, spisovateľ prichádza na besedu umytý, triezvy, oddýchnutý a 

pozorný. Nešuchoce papierikmi od cukríkov a nevytŕča do popredia a do 

kamery svoju knihu, aj keby bolo celkom zrejmé, že známy čitateľ sa s 

takouto knihou už niekde stretol. Skromne čaká na čitateľovo rozprávanie a 

otázky kladie až keď ho vyzve moderátor, alebo sám čitateľ. 

Býva užitočné, ak sa čitateľovi zabezpečí nepatrná pozornosť – kvety, 

kniha od každého prítomného spisovateľa, v prípade potreby aj 

motorizovaný odvoz kníh do miesta jeho trvalého bydliska. Významnejšieho 

čitateľa je vhodné obdarovať originálom rukopisu.   

Niekedy sa stáva a to najmä v hlavnom meste, kde je spisovateľov ako 

maku, že na besedu s významnejším čitateľom príde priveľa spisovateľov a 

nezmestia sa do sály. V takom prípade úctivo požiadame láskavého čitateľa 

o reprízu besedy hneď po skončení pôvodnej. Kultivovaný čitateľ spravidla 

tejto prosbe vyhovie. 

Otázky čitateľovi kladieme úctivo a s odstupom, a vyhýbame sa 

familiárnosti aj pokušeniu skúšať ho z literatúry. Veľkoryso musí dostať 

priestor na čo najhlbšie vyjadrenie zážitkov s čítaním literatúry. Je nevkusné 

ak sa niektorý spisovateľ z publika dožaduje odpovede na otázku, či láskavý 

čitateľ čítal niektoré jeho dielo. V prípade, že sa čitateľ z rôznych príčin 

nedostal k významnému dielu niektorého prítomného autora, býva slušné, ak 

niektorý spriaznený autor to opatrne naznačí, aby nevznikol dojem, že 

čitateľa nútia ku knihám na základe temného spisovateľského dohovoru. Ak 

sa čitateľ vyjadrí k dielu prítomného autora, autor v žiadnom prípade 

nepolemizuje. Ani pri poézii nekladie medze čitateľovej interpretácii 

básnických obrazov a nevnucujem mu vlastné poryvy duše, prítomné pri 

písaním veršov. 

Niekde, najmä na vidieku, zvyknú čitateľa zapísať do Knihy čitateľov a 

divákov, a pozvať aj k starostovi mesta. Tento dobrý mrav je osožné 

udržiavať pri živote. Celkove možno konštatovať, že spisovatelia na vidieku 

si viacej vážia svojho čitateľa než je tomu v hlavnom meste. Ale to sú fakty, 

ktoré majú svoje historické pozadie a neostáva len sa s nimi zmieriť. 
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Ako prechádzať po strune 

 

Ak sa už teda rozhodneme kráčať po gitarovej strune, nestrácajme zo 

zreteľa niekoľko dôležitých faktov. Po prvé, gitarová struna je napnutá len 

máločo pod hranicu jej prasknutia, čo nemusí mať priaznivý vplyv na pohyb 

po jej tele. Krátky prepočet našej hmotnosti poľahky stanoví, ako dopadne 

naše úsilie dostať sa po strune na druhú stranu priepasti. Po druhé, berme do 

úvahy, že pohyb po napnutej strune je prinajmenšom problematický, ak nie 

životu nebezpečný. Prirodzene, to ešte nie je dôvod na to, aby sme naše 

predsavzatie nedoviedli do konca. Preto naše rozhodnutie nemeníme, ale 

pripravíme sa naň s plnou vážnosťou. Najdôležitejšou vecou je overiť si, či v 

čase nášho rozhodnutia niekto iný nepoužíva strunu na iné účely ako to 

zamýšľame my, napríklad, či na nej nehrá. V prípade, že struna vyludzuje 

súvislé tóny, s našim úmyslom počkáme na príhodnejší okamih. Rozochvená 

struna totiž nie je vhodná na to, aby sme na ňu vstupovali, pretože môže 

svoje chvenie preniesť do nášho organizmu a spôsobiť zažívacie problémy. 

Rovnako dbáme na to, aby sme svojou neopatrnou chôdzou ono rozkmitanie 

struny sami nespôsobili. Je preukázané, že struna rozkmitaná chôdzou 

vydáva disharmonické zvuky a tóny a to môže byť príčinou, že nás objavia 

pri pokuse prejsť napnutou strunou a pokúsia sa nám v tom zabrániť. 

Najhoršou alternatívou pri uskutočňovaní nášho cieľa je, keď sa niekto 

pod zámienkou hry na hudobný nástroj podujme ladiť práve tú našu strunu. 

Hrozí totiž riziko, že úmysel naladiť strunu je v podstate schovaná túžba sa 

nám pomstiť za naše nedefinované prehrešky, ktorých sa vždy nájde dosť a 

dosť. Ladenie potom nie je ničím iným ako šponovaním situácie až do 

prasknutia struny a náš cielený pád do priepasti. Preto za každým ladením 

struny je treba najprv vysledovať aký zámer vlastne ono ladenie sleduje, či 

ide naozaj o úsilie vyludzovať nefalšované tóny, alebo len o prekazenie 

našej cesty za ušľachtilým cieľom. 

 

Návod na odrátanie rokov 

 

Vedci združení v neveľmi cenených spolkoch hľadajúcich predĺženie 

ľudského života (Long Live, New York a pobočka Toronto, Los espeditos, 

Madrid, My budem vsegdá, Irkutsk a iné) už dávnejšie potvrdili účinnosť 

receptov starého čínskeho majstra Kung Pchej. On vo svojom slávnom spise 
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objavil viacero zaujímavých súvislostí týkajúcich sa predĺženia života. Pre 

krátkosť času vynecháme psychotronické nácviky a cieľavedomú dlhoročnú 

koncentráciu. Sústredíme sa na najúčinnejšiu formu a tou je obyčajná chôdza 

dozadu. To znamená, že miesto vykročenia pravou nohou vpred (v prípade 

ľaváka, ľavou) a prísunu ľavej nohy tak, že pravú nohu v podstate predbehne 

a prevezme váhu tela, podľa majstra Pchej činíme opačne. Zakročíme ľavou 

(!) (ľaváci pravou), pretisneme celé telo dozadu a vzápätí presunieme aj 

druhú nohu, ktorá pätou predbehne prvú. 

Tento úkon sa na prvý pohľad zdá zložitý a nepohodlný. Majster Pchej 

však dokázal, že takouto chôdzou človek neuveriteľne rokovito omladne. 

Neočakávané výsledky kúry ďaleko predčia všetky dočasné nepohody a 

ústrky, s ktorými treba rátať v prípade nevedomých spoluobčanov. V prípade 

preorientovania chôdze smerom dozadu treba prekonať niektoré banálne 

úskalia, ktoré vymenujeme len pre poriadok, pretože na ne upozorňuje aj 

majster Pchej. 

V prvom rade dochádza k celkom opačnému opotrebovaniu topánok. 

Reklamácie opotrebovania tohto typu moderné predajne neuznávajú, na 

rozdiel od starých čínských obuvníckych majstrov. Rovnako sa vo veterných 

krajinách opotrebúvajú plášte na chrbtoch, nie v prednej časti. 

Najpodstatnejšie však je, že touto chôdzou okoloidúca krajina z nás 

vychádza von. Nie je to žiadna iná, len tá, ktorá za roky predchádzajúceho 

života do nás takpovediac vliezla. Z toho plynie poučenie, že ideálne sú 

prechádzky krajinou, kde sme zažili nepríjemné chvíle a takto dať jej 

možnosť, aby z nás týmto spôsobom vyliezla ako dedičný hriech. 

V prípade behu sa naša situácia trocha komplikuje, ale iba začiatkom 

celého procesu. Pri troche tréningu pocítime obrovskú radosť z postupného 

návratu do minulosti a zo znižovania našej rokovitosti. 

Pristavme sa pri slove rokovitosť. Prekladateľka z čínskeho jazyka 

musela siahnuť po tomto novotvare, pretože žiaden, dokonca ani nemecký 

ani maďarský jazyk nemajú paralelu k tomuto výrazu. Rokovito omladnúť 

znamená, že človeku sa matematicky z jeho veku odpočítajú roky 

prechodené smerom dozadu. Funguje to podobne, ako keď nečestní 

obchodníci s ojazdenými autami otáčajú kolesami auta smerom dozadu v 

úsilí dokázať, že auto najazdilo menej kilometrov ako sa to udialo v 

skutočnosti. Teraz už zaiste každý pochopil, že nižšia rokovitosť neznamená 

nižší vek človeka. Ide vlastne o to, že človek začne žiť s novým pocitom 

nižšieho veku, než ho má v skutočnosti. Zároveň je očistený o mnohé zažité 
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traumy, pretože chôdzou dozadu sa z neho nepríjemné spomienky odvinuli, 

práve tak, ako sa z cievky odvinie omylom navinutá niť. 

A to je len jedno z mnohých ďalších tajomstiev starých čínskych 

majstrov, ktoré postupne odhaľujú malé skupinky odvážnych vedcov.   

 

Ako sa stať slávnym 

 

Po skúsenostiach zo zámoria a z ďalších krajín, kde okrem 

prevteľovania a časostroja je už všetko vymyslené, si náš muž spomenul na 

priestor, kde by sa rýchlo a bez obáv stal slávnym ochranou niektorej 

utláčanej menšiny. Neveľké žriedlo fantázie ho celkom prirodzene spláchlo 

smerom, ktorým sa upierajú oči kaviarenských odvážlivcov – k ochrane a 

propagácii buzíkov. Celkom správne usúdil, že silnejší muž je povinný 

chrániť slabšie stvorenie, a tak sa mu zamarilo, že práve týmto smerom má 

vyniknúť jeho túžba po hrdinstve, statočnosti a doposiaľ neobjavenom 

spoločenskom ľudomilstve. 

Skúsil to teda v bare Nezábudka, vychýrenom podniku priamo medzi 

gaymi a lesbičkami. Lenže ktovie z akých príčin ony dve údajne slabšie 

skupiny sa preukázali ako dobre zorganizované a zocelené združenia. Už po 

hodine jeho netaktického vyzvedania ho odhalili a nebojácne označili za 

špehúňa. Strhla sa mela, potom bitka, pri ktorej mu natrhli sako i ucho, 

zlomili plniace pero a pri úniku z útrob vykričaného baru získal na chrbte 

bolestnú spomienku na kabelku istej mediálne známej bratislavskej lesbičky. 

Iného by možno prešla chuť pomáhať slabším, ale náš muž sa len tak 

nevzdáva. Pozorujúc televízne šoty rozmanitých staníc usúdil, že deti v 

Afrike celé roky čakajú na spasiteľskú pomoc, kým on tak neplodne zaháľa 

a márni čas premýšľaním ako by naplnil ich túžby. Dokonca vypočítal, že 

kým mu napadla nasledujúca myšlienka, v Afrike zomrelo, 24,687 dieťaťa. 

Pritom nasledujúca myšlienka pozostáva z jediného slova a jedného 

výkričníka, (Zbierka!) takže každý triezvy človek spozná naliehavosť s akou 

sa podal k činom. 

Náš muž pojal ruku k dielu a vyhlásil zbierku oným anonymným 

deťom. Dodnes je mu zvláštne aké ticho a chlad nastali po jeho odvážnom 

vyhlásení zbierky na anonymné deti Afriky, preto sa ani netreba 

pozastavovať nad biednym výsledkom bohumilého zámeru. Jeho neveľký 

obnos sa rozplynul v inzertných a reklamných agentúrach a pred zrakom 
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nášho dobrosrdečného muža dodnes defiluje iba mlčanlivé kyvkanie plecami 

so vševraviacimi grimasami maklérov čudesných agentúr. 

Náš muž pochopil svoj omyl a tentoraz sa sústredil na deti v rodnom 

meste. Ponúkol svoje služby oddeleniu ťažko chorých, kde by konečne mal 

vyniknúť vo svojej neochvejnej statočnosti ľudomila. Lenže aj toto miesto 

už bolo obsadené a dôsledne usporiadané. Úspech tu dosahovali vďaka 

televízii susediacej v tesnej blízkosti nemocnice a vďaka hlavnému 

diaľničnému ťahu smerom k hlavnému mestu. Kamery s neúnavnou 

vytrvalosťou snímali deti s ešte neúnavnejšími darcami a ich syntetickými 

úsmevmi. Náš muž sa cez mlčanlivú hradbu darčekových managerov nijako 

nedokázal implantovať, jediné k čomu sa dopracoval, bolo to, že neúnosné 

množstvo darčekov zbohatlíkov s nečistým svedomím, prevážal do iných 

nemocníc, kde deti nemali to šťastie že ich nemocnica sídli blízko budovy 

TV. Už už sa videl na prvých stránkach obrázkových časopisov keď zistil, že 

svoju bohumilú prácu musí vykonávať v úplnej tajnosti. Posmutnel, no 

nevzdal sa myšlienky, že svet potrebuje pomoc, a to od práve od neho. 

Nenápadne sa votrel do starobinca v snahe uľahčiť posledné pekné chvíle 

starým, starším, a najmä prestarnutým občanom. Ktosi však na neho 

vykričal, že je len nemajetný povaľač a ak starčekom a starenkám chce 

niečo uľahčiť, tak rozhodne nepôjde o nepríjemné chvíle staroby, o ktoré v 

styku s ním môžu celkom poľahky prísť. A už ho hnali, najprv slovne, 

vzápätí tí menej prestarnutí aj bakuľkami, čo cítil plné tri dni na rôznych 

častiach tela. 

Potom nášho ochrancu vyhnali z lesa jeho noví majitelia, od riek a vôd 

rybári a z Tatier záchranári z Horskej služby. Napokon sa zatúlal až pred 

výmenníkovú stanicu k bezdomovcom. Tentokrát sa mu úsmev na tvár 

dostavil sám od seba. Veď nastala tá pravá chvíľa. Spomedzi obyvateľov 

stanice si vybral nezdravistého bradáča a pošuškal mu neodmietnuteľnú 

ponuku: Náš muž bude denne propagovať bradáčovo úbohé bezdomovectvo, 

bude o ňom písať, burcovať spoločnosť, a pritom mu ešte aj zaplatí – stovku 

na deň. Nezabudol vymenovať všetky výhody budúcej slávy až napokon 

bezdomovec súhlasil. Dal sa neochotne vyfotografovať v polohe bedára 

spolu s našim mužom a vyplatiť gážu na mesiac dopredu. Dojemná ochrana 

bradatého opustenca sa v krajine nalíčenej nádhery stala témou dňa vo 

všetkých vyprahnutých časopisoch a náš muž mal na dosah ruky naozajstnú 

mediálnu slávu. Lenže pred vymenníkovú stanicu vtrhli ďalší ochrancovia 

bezdomovcov. Bezostyšne ukradli nášmu mužovi jeho skvostnú myšlienku, 
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kúpili od bezdomovcov ich obnosené špinavé handry a zadovážili im ešte 

obnosenejšie a špinavšie. Svoju úlohu ochrancov plnili tak dôsledne a 

zodpovedne, že všetky televízne stanice jedna za druhou priniesli veľké 

súťaže o najlepšieho ochrancu bezdomovcov. Čoskoro títo novopečení 

ochrancovia začali plniť pokyny tvorivých managerov z televízií a vodili do 

výmenníkovej stanice popredných chirurgov, ktorí bezdomovcom vyrábali 

umelé jazvy, umelé nehojace sa rany, sypali im do vlasov prášky, so 

zámerom spôsobiť im dočasné ohavné pĺznutie, alebo chorobné škvrny na 

tvári, zaplatili dokonca vývoj špeciálneho neuveriteľne smradľavého intím 

spreja, na ktorý si museli zvykať aj najtvrdší bezdomovci s plynovou 

maskou. Keď náš muž jedného dňa ostro protestoval proti tomuto spôsobu 

ochrany, vyčkali ho za plechovou búdou samotní obyvatelia výmenníkovej 

stanice. Vymastili mu kríže tak, že bakule starčekov bolo romantickou 

spomienkou na milosrdné láskanie starých priateľov. 

Len čo sa dal opäť dohromady, pochopil, že cesta za slávou nie 

prechádzkou rajskou záhradou. Zbavil sa pýchy aj túžby po sláve, 

rezignovane si na krk zavesil tabuľku a vyrazil do ulíc. Na tabuľke stálo: 

Chránim sám seba. 

Tri dni a tri noci ho obchádzali šprtaví novinári, tu a tam mu vmietli do 

tváre poznámku o jeho egoizme v čase, keď gayovia, lesbičky, deti v Afrike, 

starí i prestarnutí občania, početní bezdomovci potrebujú ochranu a on, 

myslí len na seba. Po týždni vytrvalého mlčania a postavania na križovatke o 

ňom ktosi napísal do novín posmešnú poznámku. Hneď na druhý deň si 

všetky noviny považovali za povinnosť o ňom stratiť slovo a do týždňa ho 

premieľali zo všetkých strán všetci až sa napokon stal slávnym. Dnes 

moderuje nemenej slávnu televíznu reláciu s názvom Miluj seba samého ako 

svojho blížneho a píše román svojho života. 

 

Návod na použitie zvyšnej časti života 

 

Hovorí sa, že každý slušný človek po sedemdesiatke zomrie. Nedá sa 

však povedať, žeby táto sentencia bola chápaná vo všeobecnej zhode, 

pretože ľudia spravidla zomierajú podľa celkom iných zákonitostí. Zároveň 

by bolo nemiestne tvrdiť, že napríklad storoční občania patria do skupiny 

neslušných, či dokonca vypočítavých. V každom prípade možno 

konštatovať, že vzorec na výpočet zvyšku života nejestvuje, hoci pomerne 

košatý vedný odbor sa týmito otázkami zaoberá a verejne predostiera svoje 
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opakujúce sa objavy a síce, že v každom okamihu má každý človek pred 

sebou istý zvyšok života s neistou dĺžkou. 

Prirodzene, bolo niekoľko pokusov vyvrátiť toto tvrdenie a uvádzali sa 

rôzne príklady spochybňujúce nielen toto tvrdenie, ale aj samotnú inštitúciu. 

Najčastejším argumentom spochybňujúcim výsledky jej bádania bol Večný 

Žid, ktorého zvyšok života je neznámy, pretože sa viaže výlučne na koniec 

sveta. My však vieme, že argumentácia Večným Židom obstojí dosť ťažko, 

pretože existencia Večného Žida je postavená na prekliatí a pomste, a okrem 

toho, vieme aj to, že sa nijako nezhoduje s Božou dobromyseľnosťou a 

odpúšťaním pokleskov, takže celkom jasne ide o jav výnimočný. Na 

samotnom príklade Večného Žida sa mimochodom preukázalo, že večný 

život na zemi je naozaj nepohodlným riešením pretrvávajúcej existencie a to 

nielen pre domnelého biblického vynúteného tuláka. 

Viacero osôb vo veku, keď sa už nepatrí žiť, najmä kvôli nevládnym 

potomkom v dôchodcovskom veku, potvrdilo pracovníkom uvedeného 

ústavu, že zvyšok ich života sa im nepríjemne zasekol ako gramofónová 

platňa. Zaseknutý život obohráva tú istú melódiu a s každou ďalšou obrátkou 

nivočí originálnu pôvodinu. Zaseknutí by radi dospeli do stavu, keď sa 

zvyšok života prirodzene kráti a plynie ako tok rieky, ale kdeže. Napriek 

všeobecnému očakávaniu sa zvyšok života nehýbe. To bol aj dôvod zrodu 

perspektívneho obchodného odvetvia, podobného ako pri výmennom 

obchode s nebezpečnými splodinami v ovzduší. Občania pociťujúci, že ich 

život sa stal obohranou platňou majú možnosť uskutočniť výmenu s tými, 

ktorí z rôznych príčin trpia nedostatočnosťou zvyšku života. Koncentrát 

odčerpaný zo žily metódou Tschang-Thompson sa jednoducho v 

dostatočnom množstve vstrekne kupujúcemu. Zaručené výsledky výmennej 

metódy prinášajú prvé ovocie a trhový mechanizmus konečne upravil aj tieto 

zdanlivo neusporiadateľné otázky zbytočne dlhého, či naopak, nevšedne 

krátkeho života človeka našej doby. Zaujímavý vynález poskytuje jednu zo 

úžasných možností modernej doby ako naložiť s nepoužiteľným zvyškom 

života. 
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