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Môj prvý naozajstný prípad 
 

Chlad. Tma. Ticho. 

Nič iné neexistuje, až dokým neotvorím oči. Som pod vplyvom 

nejakých omamných látok, pretože svet je príliš rozbitý a desivo 

veľký. Svetlá striedavo blikajú, keď otváram a zatváram oči. 

Zvláštne, že ten úkon je príšerne náročný. Neviem prísť na to, čo sa 

deje a prečo som taká slabá. Neviem pohnúť jediným prstom na ruke, 

akoby som zabudla ako používať časti tela. Jediné, čo viem, že 

existujem. Svet je síce rozbitý, ale prinajmenšom tuším, že sa 

preberám z niečoho nekonečného a temného. Pamätám si, že som 

snívala. Sny strašných a krutých rozmerov, v ktorých vystupovali 

tiene ako obrovské monštrá s kovovou konštrukciou. Každý dotyk 

tieňov bolel najväčším možným spôsobom, rozmerom dosiaľ 

v mojom živote nevídaným. Pravdupovediac, povedala by som, 

neslýchaným. Prečo by mali sny ničiť?  

Moment! Veď to neboli žiadne obyčajné sny, ktoré vás prenášajú do 

rôznych nových svetov, pripomínajú vám niektoré životné udalosti, 

obnovujú príjemné aj nepríjemné spomienky z vášho života, ktoré sú 

zakotvené v určitej časti mysle a vynášajú niektoré túžby na svetlo 

sveta. Tie sny strašných a krutých rozmerov boli nočné mory, ktoré 

nemajú povahu obyčajných snov. Boli proste iné a ja neviem prečo 

nedokážem prísť na to... čím boli iné. Akoby mi niečo bránilo 

v logickom zmýšľaní, niečo hlboko zažraté do každej bunky 

v mojom tele, niečo, čo napáda moje myšlienkové „mechanizmy“ 

potrebné k vytvoreniu logického záveru. Nie ako, keď si ráno 

pretriete oči a pozriete na strop, z ktorého na vás hľadí bezpečná 

prázdnota. Ste vo svojej izbe a prebúdzate sa tam, kde ste večer 

zaspali. Vašu myseľ neovládajú žiadne neznáme sily, ktoré jej 

nedovoľujú vrátiť sa do pôvodného stavu. Viete, že ste buď snívali 

alebo v tom opačnom prípade mali nočné mory. Nie je nič, čo by 

stavalo hrubé barikády medzi logiku a domnienky, ako teraz.. 

v mojom prípade. 

Doriti! Som nahnevaná alebo nie? Kde sú vlastne moje pocity? Čo sa 

s nimi stalo? Žeby ich taktiež ovládali neznáme sily? 

Neviem prečo, ale teraz, keď sa pýtam samej seba túto otázku, niečo 
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sa vyjasní. Áno, veď za všetko môže to kovové monštrum bez očí 

pohybujúce sa v čierno-čiernej tme. To, ktoré ma prenasleduje a ja 

neviem utiecť, pretože som v miestnosti bez okien a bez kyslíka... 

útočí na mňa znovu a znovu. Snaží sa ma zatlačiť do kúta, a ja sa 

snažím nepoddať tej zvláštnej situácií. Niečo sa mi na tom nezdá. 

Chvíľu dokonca pomyslím na to, že je to len účinok nejakých silných 

liekov. Akoby som mala v podvedomí zakotvené nejaké tajné 

informácie, ktoré chcú dostať moju myseľ k logike, ale nedokážu to. 

Logické myslenie už nie je mojou výsadou.  

Som znovu tam, kde predtým. Viem, že to monštrum ma môže zabiť, 

preto musím bojovať. Cítim, že mám trochu sily v rukách 

a zoslabnuté prsty tak ako vládzem stisnem, aby som mohla zdvihnúť 

ruky zovreté v päsť a bojovať. Motá sa mi hlava, ale nevadí mi to. Je 

to tak, ako to je. Musím sa prispôsobiť. 

Niekto je vedľa mňa, preto pozriem doprava.  

Ty kokos! To je Batman... nemožné! Či? Keby som mohla pretriem si 

oči, ale nemôžem míňať energiu. Temný rytier stojí vedľa mňa a ja 

vedľa neho. Boj v Gothame proti neprávu a šialencom práve začína. 

Musím byť predsa v Gothame, možno som dokonca priamo 

v Arkhame, pretože pach šialenstva sa šíri každou mojou okysličenou 

bunkou. Možno som tam bola zatvorená a musím sa odtiaľ dostať, 

pretože... prečo?  

Lebo aj ja som Batman a nepatrím do Arkhamu! Áno, ja som 

Batman, pretože Batmanom môže byť ktokoľvek, kto chce ním byť 

v tomto zvláštnom desivom a napätom okamihu. Konečne som prišla 

na to, aká je moja úloha.  

Keď pozriem na Batmana stojaceho vedľa mňa, ktorý začína 

bojovať, objaví sa pocit šťastia. Batman odráža útoky kovového 

monštra, preto sa rozhodnem ísť v jeho šľapajach. Onedlho je 

miestnosť taká preplnená ďalšími Batmanmi, že sa mi chce až od 

radosti smiať. Kovové monštrum sa vzďaľuje, pretože Gotham patrí 

nám. Arkham patrí nám, tým, ktorí udržujeme šialenstvo za mrežami. 

Konečne otvorím oči, síce nie tak rýchlo a odvážne, ako plánujem, 

ale otváram ich. Miestnosť bez okien je preč. Kovové monštrum tiež 

a ten tucet Batmanov sa zúžil len na pár Batmanov. Vyhrali sme. 

Viem, že sa práve prebúdzam v izbe. Pri dverách, ktoré sú snáď 

dvere, stojí človek. Ďalší je vpravo pri mojej posteli. Vidím pred 
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sebou ešte znak Batmana, keď sa táto osoba približuje. Nebezpečné 

monštrum je preč. O chvíľu znak Batmana zmizne a uvedomím si, že 

ho formoval koniec alebo začiatok kyslíkovej masky. Osoba predo 

mnou je žena plnšej tváre, ktorej som už zrejme stihla niečo povedať, 

pretože sa ma pýta či vidím ešte Batmanov.  

Som zmätená, ale konečne sa myseľ prebojovala k logike. Viem, kde 

ležím. Viem, čo sa stalo. Viem, že sa udialo toho veľa a ešte sa môže 

toho veľa udiať. Vyzerá to tak, že moju myseľ a telo má vo svojich 

pazúroch stále tá temná sila, ale už nie je taká mocná ako predtým.   

 


