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Magnus  

 
1.časť – Krvavá fontána 

 

 „Jasné, že si nikoho nevidel, ty chuj! Nebol si vpredu, keď sa fontána 

zmenila na krvavý kúpeľ plný zmasakrovaných tiel.“ 

Snažím sa ignorovať hrubý tón hlasu, ktorý človek stojaci vedľa mňa 

používa. Je to priamy svedok zločinu, rovnako ako ja a jedenásť ďalších 

ľudí. Predpokladám, že hrôza, ktorá sa práve udiala, je príčinou jeho 

drzého a netaktného správania.  

„Ozval sa hrdina dňa, ktorý tam stál ako posratý!“ Kývnem smerom 

k nízkemu kreslu z ratanu a narážam na to, že vraha mal na dosah ruky 

rovnako ako aj záchranu poslednej obete. Policajt pred nami si usilovne 

zapisuje do notesa poznámky a nevšíma si našu drobnú výmenu 

názorov. 

„Hovoríte, že vrah utiekol. Ako vyzeral?“ 

Zadržím dych na niekoľko sekúnd a ponorím tvár do dlaní, ktoré sú 

spotené a lepkavé. Keď sa mi vybaví vrahova tvár, otvorím oči a moja 

myseľ horí vzrušením. Potrebujem povedať všetko, čo som videl, 

nahlas. 

„Nepamätám si,“ prehovorí muž vedľa mňa, ktorý bol tiež svedkom 

vraždy a vrah sa mu premával doslova pred očami. 

„Všetko je jasné ako krištáľ,“ policajt mi skočí do reči skôr než niečo 

začnem hovoriť. „Naše pátranie povedie tam, kam tie predošlé.“ 

„A to je kam, pán policajt?“ Opýtam sa nedočkavo a muž vedľa mňa 

stiahne nedôverčivo obočie, keď sa postavím bližšie k policajtovi. 

„Nikto nič nevidel čiže budeme pátrať po duchovi, ktorého nedolapíme. 

Toto nebol určite vrah, ktorý má v pláne pokračovať vo vraždení. 

Zrejme to bol len drogami naštartovaný človek, ktorého nakoniec zničí 

vlastné svedomie. Vedzte, že o niekoľko hodín bude v každom denníku 

uvedený titulok s menom dnešného vraha a oznámením o spáchaní 

samovraždy. Takéto veci robia prevažne ľudia zúfalí, lapení traumami 

a rozhodnutí ukázať svetu svoju momentálnu silu.“ 
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„To je zvláštna teória...“ Zahmkám a pokračujem ďalej v rozhovore. 

„Čo ak bude vraždiť znovu?“ Spýtam sa, ale nedostanem odpoveď. 

„Vy si niečo pamätáte?“ Policajt opäť zdvihne notes. Keď nahodí 

prísny výraz, pochopím, že už nemám klásť otázky.  

„Vrah mal tmavé vlasy, zápasnícke rany na tvári, ktoré vyzerali čerstvé, 

z jeho útokov som mal pocit, akoby mal natrénované spôsoby 

znehybnenia protivníka a útokov čiže podľa mňa robí nejaký bojový 

šport. Ten muž mal úzke oči, dlhú károvanú košeľu, hnedé nohavice, 

Lacoste topánky čiernej farby s bielou podrážkou, na pravej ruke pri 

zápästí mal vytetovaného anjela a nôž, ktorým zasadil smrteľné rany 

musel byť pravý lovecký nôž, pretože rukoväť bola zhotovená z dreva a 

čepeľ pevná... a popravde taký nôž som už neraz videl držať 

poľovníkov v lese. Podľa mňa to bol kvalitný lovecký nôž, ale 

nevylučujem, že mohlo ísť aj o nejakú perfektnú napodobeninu. Lenže 

myslím si, že na takýto čin, sa ten človek pripravil. Preto aj jeho zbrane 

museli byť kvalitné, aby zvládli odviesť všetku tú špinavú a šialenú 

prácu.“ 

Keď podávam opis páchateľa, muž vedľa mňa, ten ďalší svedok vraždy, 

sa rozčúli. „Ako si si mohol tieto veci vôbec všimnúť? Stál som bližšie 

než ty!“ 

„To nie je až taká pravda.“ Zaprotestujem. 

„Neklam!“ Zavrčal. 

„Keď usmrtil posledného človeka, nôž si očistil košeľou a postavil sa 

čelom k fontáne. Pozrel sa na mŕtve telá plávajúce vo fontáne, aby si 

vychutnal svojich päť sekúnd slávy a potom sa vrhol smerom po 

Štefánikovej. Do minúty nebolo po ňom ani stopy.“ 

„Dúfam, že sa neopovážil ísť do záhrad Prezidentského paláca.“ 

Zahabkal policajt s odvahou v očiach, ktorá sa vytratila s prvým 

pohľadom na fotografiu vyhotovenú mojim vysokokvalitným 

fotoaparátom v mobile, ktorú som konečne ukázal. 

„Ešte stále si myslíte, že je to zdrogovaný jedinec, ktorého samovražda 

bude ohlásená v najaktuálnejších novinách či online denníkoch?“ 
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Policajt preglgol a opatrne sa obzrel po paláci. Dnes sa táto krásna 

osovo súmerná budova zdala byť smutná a pokrútená. Jej prirodzená 

krása zapadla pod oponu krvavého dejstva vo Fontáne mieru. 

„Ten telefón si musím vziať so sebou,“ povie policajt a odvážne mi 

vytrhne telefón z ruky. Všimol som si, že sa mu roztriasli ruky 

a z bledej a vydesenej tváre, ktorá bola ešte doteraz červená, spotená 

a plná odvahy, som vyčítal, že človeka na fotografií pozná. 

„Určite ho poznajú. Musí to byť vrah, ktorý dnes nevraždil prvý krát a 

predpokladám, že dneškom jeho vraždenie nekončí.“ Poviem dovedna, 

ale odpoveď ma zasiahne zlomyseľnou krutosťou. 

„Zbabelý chumaj! Mohol si ho zastaviť!“ Keď sa muž vedľa mňa ku 

mne priblíži na vzdialenosť približne tridsiatich centimetrov, ustúpim 

dozadu. Prekročil zónu môjho intímneho priestoru. 

„Hovorí ten, čo je o pol hlavy vyšší, svalová hmota sa mu tlačí aj z 

topánok a v taške mu leží boxerský opasok.“ Vydýchnem si, keď sa ten 

chlap už ďalej nepribližuje. 

„Nikto netvrdí, že ma nebude sprevádzať zničujúci pocit viny.“ Zavrčí 

po chvíli ticha a jeho tvár očervenie od hnevu. Tento muž mi je strašne 

povedomý. Mám pocit, že tie potkanie oči vsadené pod hrubým 

obočím, plné popraskané pery a ploský nos s pírsingom, poznám.  

„Ja ťa poznám!“ O pár sekúnd si spomeniem. 

„Aj ja teba! Ty si ten šialenec z vlaku, ktorý si zabudol dať prášky na 

nervy a vydesil všetkých cestujúcich rozprávkami o útočníkoch vo 

vedľajšom vozni.“ Vydýchne, keď ma strčí do tváre a zhodí mi slnečné 

okuliare z hlavy na zem. Neviem či to urobil preto, aby sa uistil, že 

hovorí správne alebo len potreboval do mňa štuchnúť.  

„Potom dobre vieš, že sme boli obeťami krutého žartíku. Na stanici nás 

niekto otrávil oxidom uhoľnatým. Vieš, čo spôsobuje oxid 

uhoľnatý...nie?“ 

„Netuším.“ Zamrzne mu tvár.  

„Spôsobuje napríklad halucinácie.“ Odseknem omráčený spomienkami 

na šialenosti vo vlaku. Keď zdvihnem okuliare a očistím ich, ukončím 
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rozhovor. Idem nenápadne odpočúvať rozhovory policajtov, ktorí si 

prezerajú fotku v jeho mobile. 

„Mal byť dávno mŕtvy! To nemôže byť pravda. Musí to byť nejaký 

posratý duch.“ Počujem rozprávať jedného z policajtov, ktorý ukazuje 

fotografiu v mobile ostatným kolegom. O niekoľko sekúnd príde ešte 

jeden policajt v tesnej uniforme. Toho muža poznajú ľudia hlavne zo 

správ. Je to kapitán Majer. Preslávil sa mnohými známymi zatknutiami, 

ale najviac zo všetkého mu k jeho sláve dopomohlo dôverné priateľstvo 

s významnými osobnosťami u nás na Slovensku a aj mimo neho. 

Kapitán Majer bol navyše dobrý priateľ môjho otca, pretože dlhé roky 

spolu pracovali na rôznych prípadoch. Môj otec bol tiež policajt, 

ktorého zabila napokon nedôvera voči nášmu zdravotníctvu. Pred 

desiatimi rokmi dostal zápal pľúc. Odmietal ísť do nemocnice a snažil 

sa vyliečiť len vlastnými metódami, ktoré ho napokon stáli život. Zápal 

pľúc mu nakoniec oslabil tak pľúca, že mu zlyhali a zomrel.  

Skôr než sa stihnem niekam ukryť jeden z policajtov kývne smerom ku 

mne s prstom položeným na telefóne. Kapitán Majer mu niečo povie 

a potom sa vydá smerom ku mne.  

„Zdravím, kapitán Majer,“ pozdravím a srdečne mu potrasiem rukou. 

Oči a nos má červené, akoby sa boril s nádchou.  

„Magnus, musím povedať, že ťa nerád stretávam na takomto mieste.“ 

Ponorí sa do vlastných myšlienok. Keď si vytiahne vreckovku 

a vysmrká sa, opäť na mňa pozrie. 

„Ste chorý?“ 

„Minulý týždeň mi zomrela manželka.“ 

Jeho slová mi vyrazia dych. Ženu kapitána Majera som mal rád. 

Stretával som ju často na Starej tržnici, keď nakupovala čerstvú 

zeleninu alebo kvety. Naposledy som ju videl minulý mesiac a vyzerala 

úplne zdravá. 

„To ma mrzí... čo sa stalo?“ 

„Dostala chrípku,“ odsekol kapitán a rukou si pretrel unavené a červené 

oči. 

„Nemali by ste byť teraz...“ začal som hovoriť, ale kapitán ma  prerušil. 
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„Tento prípad si vyžaduje moju prítomnosť. Navyše... neviem ako by 

som to doma teraz sám zvládol. Je mi lepšie, keď som medzi ľuďmi.“ 

Doplnil a zodpovedal moju nedokončenú otázku. 

„Môžem dostať naspäť svoj mobil?“ Spýtam sa, aby som preťal ticho. 

„Toto nie je obyčajná situácia, preto sa nečuduj, ak ti teraz položím 

nepríjemné otázky.“ Nepríde odpoveď na moju otázku, ale namiesto 

toho sa začína úvod dlhej a dramatickej konverzácie. „Všetko potom 

preberiem ešte aj s tvojou mamou.“ Doplnil. Ach áno, moja matka je 

vážená právnička, ktorá si vybudovala meno nielen kvôli počtu 

vyhratých prípadov, ale aj kvôli spravodlivému prístupu voči ľuďom. 

Mňa považuje od kedy som sa priznal k mojej orientácií za omyl 

všemocnej prírody. Pravda je taká, že som sa priznal skôr než som 

dokázal akokoľvek potvrdiť svoju domnienku. Ukázalo sa, že vplyv 

okolia, médií a LGBT komunity prispel práve k nesprávnemu záveru. 

Myslel som si, že som na mužov, ale pravda sa ukázala byť iná. Poddal 

som sa tlaku spoločnosti a novo vyformovanej vlády, ktorá všade 

pretláčala práva homosexuálnych párov a na niekoľko mesiacov 

spochybnila správnosť existencie heterosexuálnych párov. Ja som 

proste patril medzi tých, ktorí chceli byť na výslní. Tí, ktoré 

homosexualitu sprvu podporili, mali veľké ohlasy na sociálnych sieťach 

a dostali veľmi dobré benefity od vlády ako príspevky na podnikateľské 

činnosti a podobne. Tým, že som ako prvý začal s prácou, ktorá sa 

zameriavala len na homosexuálne vzťahy, štát moju podnikateľskú 

činnosť podporil. Stal som sa prvým človekom, ktorý vykonával 

profesiu „ukončovač vzťahov“.  Bolo by hlúpe tvrdiť, že som na ženy, 

keď sa v každej zmienke v novinách či online médiách vyskytovalo 

moje meno v spojení s podporou homosexuálnych vzťahov. Moja 

vymyslená sexuálna orientácia mi dopomohla vybudovať si veľkú 

základňu podporovateľov a taktiež aj zákazníkov. Keďže pracujem ako 

„ukončovač“ vzťahov, musím mať pracovné skúsenosti hodnotené 

naozajstnými klientmi, ktorým som pomohol ukončiť vzťah rozumnou 

a nenásilnou cestou. Moja prax je teraz vo fáze rozkvetu, pretože mám 

tento rok za sebou niekoľko úspešných prípadov. Niekto tuším nazval 
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dokonca moju profesiu rozchodové mediátorstvo, ale ja to volám 

pôvodným názvom „ukončovač“ vzťahov. Spočiatku som sa venoval 

čisto romantickým vzťahom homosexuálnych párov, čo mi zabezpečilo 

prácu v súlade so zákonmi. Časom si ma začali najímať aj ľudia s 

rôznymi vzťahovými problémami, ktorí neboli homosexuáli a podarilo 

sa mi moju podnikateľskú činnosť rozšíriť. Vďaka zmene vlády sa 

nakoniec homosexuálna komunita trochu potlačila do úzadia a opäť sa 

heterosexuálne páry dostali do popredia. Mne to prihralo do karát 

a nemusel som nič kresať.  

„Magnus?“ Osloví ma kapitán. 

„Pardón. Len som sa trochu zamyslel.“ 

„Prečo si bol dnes v meste?“ 

„Práca,“ odvetím a kapitán sa pustí do zapisovania poznámok. 

„Vieš, že si za posledné mesiace nepriamym účastníkom každého 

zvláštneho prípadu v meste?“ 

„Naozaj? Neviem či mám byť polichotený alebo nie.“ Poviem pokojne, 

ale v skutočnosti ma sužujú obavy, ktoré sa snažím maskovať pokojom. 

Možno som len paranoidný a zbytočne preháňam, ale bojím sa, že tento 

rozhovor bude mať veľký dopad na moju prácu. 

„Každý páchateľ alebo obeť, minimálne jedna z obetí patrila k tvojim 

zákazníkom.“ 

„Naozaj?“ Ticho vzdychnem po kapitánových slovách. „Ako viete, 

mojej práci sa venujem desať rokov a mojim zákazníkom môže byť 

ktokoľvek. Nie som obmedzovaný vekom, pohlavím ani dokonca 

národnosťou.“  

„Všetci vieme o tvojich aktivitách. Už dlhšie sa sleduje tvoja činnosť.“ 

„Kam tým mierite, kapitán?“ 

„Ako dobrý priateľ tvojho otca ti poradím, aby si všetky zručnosti, 

schopnosti a skúsenosti využil u zložiek polície. Tým zachrániš nielen 

svoju reputáciu, ale aj reputáciu tvojho otca. Dopočul som sa, že sa 

úrady rozhodli zastaviť tvoju podnikateľskú činnosť.“ 

„Prosím? To nemôžu!“ 
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„Môžu. Dokonca sa rozhoduje o nariadení, že ti zrušia všetky sociálne 

siete a zakážu obnoviť akékoľvek činnosti spojené s podnikaním 

„ukončovača“ vzťahov.“ 

„Sme predsa demokratický štát a to by bolo obmedzovanie osobnej 

slobody.“ Hádam sa a cítim, že sa mi do líc nahŕňa krv. Radšej si 

rozopnem gombík na košeli, aby som sa neudusil. 

„Nie natoľko demokratický, aby sa nedokázalo zabrániť činnosti 

jednotlivca, ktorého podnikanie spôsobuje vážne škody republike a jej 

obyvateľstvu.“ 

„Ale...“ Snažím sa nájsť nejakú vhodnú obhajobu mojej činnosti, ale 

kapitán ma prísne zahriakne. 

„V   prípade   akéhokoľvek   odporu   budeš   zadržaný   a obvinený z 

vlastizrady.“ 

„Prosím? Vlastizrada? Tam určite nespadá môj prípad.“ 

„Bude a môžeš ísť do väzenia na doživotie.“  

Mlčím. Jeho slová mi vyrazia dych. 

„Premýšľaj o tom, ale nie príliš dlho. Čas sa kráti a ak sa stane ďalšia 

vražda ba dokonca nejaký obyčajný priestupok a účastníkom bude 

niekto z tvojich klientov, vedz, že proces ukončenia tvojho vzťahu s 

klientmi bude veľmi rýchly a ja s tým nič neurobím. Som síce kapitán, 

ale podlieham väčším činiteľom ako je polícia.“ 

S týmito slovami sa so mnou kapitán rozlúči a podá mi starý tlačidlový 

mobil, ktorý mu doniesol jeden z policajtov. „Ten tvoj si musíme 

nechať a na tomto máš presne to, čo potrebuješ!“ Dodá a už ho niet. 

V telefóne je uložené len jediné číslo.  
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2. časť – Vitaj späť! 

 

Kým sa skončí vypočúvanie s ďalšími policajtmi, ubehnú dve hodiny. 

Celý čas som myšlienkami inde, pretože kapitánove slová ma 

neskutočne vydesili. Neviem si predstaviť, že by som prišiel o prácu. Je 

to všetko, čo mám. Nič iné mi nezostalo. Moji priatelia, rodina všetci sú 

preč. S matkou máme veľmi zlý vzťah, po otcovej smrti sa to ešte 

zhoršilo a nikoho iného okrem nej z rodiny nestretávam. Nemám 

žiadnych súrodencov, všetci moji kamaráti majú rodiny alebo sa 

odsťahovali. Takže záverom je to, že musím všetok čas venovať práci, 

ak sa nechcem cítiť sám. Niežeby som nebol sám, ale moja práca 

umocňuje pocit toho, že som potrebný v tomto svete a nie naopak. 

Tlačidlový mobil skrúcam v rukách ako handru. Hoci je materiál 

nepoddajný, ale mám pocit, že sa tlakom dostávam až k najhlbšie 

zabudovanej časti telefónu.  

Ulice okolo mňa sú teraz rušnejšie než predtým. Okolo opáskovaných 

priestorov pobehujú novinári a policajti sa ich snažia udržať bezpečne 

ďaleko od miesta činu. Vidím aj kopec zvedavých ľudí, ktorí pokukujú 

z áut a autobusov. Premávka je našťastie obmedzená. Pruh smerujúci po 

Štefánikovej a smerom k Zochovej je uzavretý policajnou hliadkou, 

rovnako ako celý pruh smerom dole po Staromestskej. Na cestách 

vznikli dlhočizné kolóny, ale na tom nezáleží, pretože zabezpečovanie 

stôp je dôležitejšie než neskoré príchody autobusov, ufrflaní a zvedaví 

ľudia. Úprimne... aj ja by som bol rovnako zvedavý keby som bol na 

ich mieste a videl by som toľko policajných áut a sanitiek. 

„Čo budem robiť?“ Poviem so zubami zacvaknutými do hrany mobilu. 

Už nemám, čo robiť na mieste činu, ale stále sa neviem prinútiť odísť. 

Zhrýza ma myšlienka, že prídem o prácu. 

Povzdychnem si a rozhodnem sa, že pôjdem za kapitánom Majerom 

a skúsim si ním nejako vyjednávať. Jednoducho nemôžem a ani 

nechcem pracovať pre políciu. Možno by som mohol kapitánovi 

povedať, že nemôžem pracovať pre políciu kvôli bolestivej strate otca. 

Práve kapitán by tomu mohol teraz rozumieť, keď stratil niekoho 
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blízkeho. „Doriti! Šibe ti?“ Nadávam sám sebe. Chcem použiť proti 

nemu prirovnanie k smrti jeho manželky? To je predsa choré. Musím 

vymyslieť niečo lepšie a vhodnejšie. Veď som predsa expert na vzťahy 

čiže musím poznať ľudí a mať odhad. Prečo je to práve teraz také 

ťažké? 

Radšej zatvorím oči, pretože ma ovládol pocit, že ma niekto pri mojom 

uvažovaní sleduje. Keď po chvíli otvorím oči a pozorne si prezriem 

okolie, ten pocit sa mení na pravdu. Naozaj ma niekto pozoruje. 

Celkom zreteľne vidím tvár, ktorá je pokojná a oči, ktoré ma hltajú 

pohľadom plným zlej vášne. Ten človek stojí oproti mne, na opačnej 

strane fontány. Na hlave má kapucňu a ruky strčené vo vreckách 

naznačujú, že sa nesnaží zapadnúť medzi ostatných. Chce na seba pútať 

pozornosť, minimálne tú moju, pretože presne takto by mal vyzerať 

podozrivý človek. V slepom zúfalstve vykročím vpred a prudko sa 

udriem do kolien o okraj fontány. Zabúdam, že je medzi tým človekom 

a mnou prekážka. Som blázon, že prvá vec, ktorú chcem urobiť, je 

bežať za ním, strhnúť oponu mojej nevedomosti a vydýchnuť si. 

Vydýchnuť si od úľavy, že to nie je vrah. 

Ten neznámy z opačnej strany fontány chvíľu mapuje okolie a potom 

vytiahne ruku z vrecka, aby si priložil k uchu mobil. To, čoho sa 

obávam, sa napĺňa.  

Mobil, ktorý mám v ruke, začne zvoniť. 

Stiahne mi žalúdok a v hrdle mám takú hrču, že ak by som aj zdvihol, 

nič by som nedokázal povedať. Preto mi zíde na um myšlienka, že 

podniknem niečo oveľa logickejšie než je zdvihnúť mobil. Opäť 

zatvorím oči a pokúsim sa nadýchnuť. Pátram v mojej mysli po každej 

šanci, ktorá vedie k správnemu riešeniu tejto situácie. Napokon sa 

dostanem k spomienke, ktorú potrebujem. Fontána je zabezpečená 

farebnými policajnými páskami na vzdialenosť jedného metra od okraja 

múru fontány a nie je možné dostať sa tak blízko, na úroveň, na ktorej 

som stál ja a on. Vďaka tejto informácií som si istý, že je to len 

predstava, bohapustý výmysel mojej traumatizovanej mysle. 
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Potom otvorím oči a uvedomujem si, že je to pravda. Mobil je klzký od 

mojich spotených rúk, fontána chránená policajnými páskami a na 

opačnej strane vidím pobehovať ľudí.  

Zrak upriem na vodu fontány a premkne ma strašný pocit. Telá, ktoré 

plávali vo fontáne sú už dávno preč, ale aj tak mám pocit, že ich tam 

stále vidím a počujem doznievať posledné výdychy obetí pred smrťou. 

Výkriky smrteľného strachu... Tá fontána, na ktorú pozerám už nikdy 

neponesie iný názov než Fontána smrti a určite bude ešte dlho naháňať 

ľuďom hrôzu. Takisto aj podnik, ktorý tu pri fontáne vznikol pred pol 

rokom, určite pôjde rovnakým smerom a možno ho napokon zatvoria. 

Teda ak ľudia z nejakých divných pohnútok nebudú chcieť do tohto 

podniku chodiť. Keďže žijeme vo svete, v ktorom sa dejú neočakávané 

udalosti, nebudem tvrdiť s istotou už nič. Nikdy by som si napríklad 

nepomyslel, že môj dnešný prieskum klientov dopadne tak, že polovica 

sledovaných objektov skončí mŕtva vo fontáne.  

„Hajzel!“ Zavrčím potichu na vraha nech je kdekoľvek. 

„Magnus? Chválabohu! Si ešte stále tu!“ Odrazu sa pri mne objaví 

kapitán Majer s rukami zloženými na bruchu, ktoré sa mu prudko 

nadvihuje. Je nejaký unavený, zadychčaný a spotený, akoby práve 

odbehol zopár koliečok okolo fontány. 

„Už som na odchode.“ Oznámim a smutne sa usmejem. Pohľad na 

kapitána ma z nejakého dôvodu zarmúti. Ani neviem či je to spôsobené 

úmrtím jeho manželky alebo skôr tým, že naozaj sú rany minulosti 

veľmi hlboké. Keby bol otec menej tvrdohlavý, mohol stáť oproti mne 

a tento prípad by sme mohli začať riešiť spolu. Na spoluprácu s ním by 

som kývol bez váhania, hlavne po tom, čo viem, aké je to žiť bez neho.  

„Deje sa to znovu!“ Kapitán ma strčí do pleca tučným prstom 

a schmatne ma druhou rukou za golier, aby ma pritiahol k sebe 

a pozeral mi do očí. 

„Čo sa deje?“ Snažím sa kapitánov stisk uvoľniť, ale zakvačí sa mi do 

goliera aj druhou rukou.  

„Znovu vraždí a toto nie je koniec! Tvoj otec mal pravdu. Povedal, že 

sa vráti. Teraz je tu a on nie je, aby ho chytil! Musíš to urobiť ty! Musíš 
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ho chytiť!“ Mrmle a snaží sa chytiť druhý dych. Keď mu očervenie tvár 

a následne začne jeho kožu napádať fialová farba, viem, že sa ženie 

jeho život do niečoho nekonečného a nezvratného. Oči má vypúlené 

ako žaba, keď si uvedomí, že sa nemôže nadýchnuť.  

„Pokoj! Dýchajte!“ Kričím po ňom a volám zdravotníkov, ktorí bežia 

najviac ako vládzu. Kým padnem s kapitánom na kolená, stratí 

vedomie. „Doriti! Pomôžte mu!“ Kričím ešte viac, keď sa zdravotníci 

rozkladajú okolo nás. „Kapitán! Preberte sa!“ Snažím sa z celej svojej 

sily dostať ho späť. Síce ustúpim, ale stále kričím až tak, že ma bolí 

hrdlo. Tvár mám mokrú, ruky spotené a roztrasené. „Kapitán! Preberte 

sa! Prosím!“ Tieto slová opakujem už tichšie. Keď jeden zo 

zdravotníkov rozbalí tašku s prístrojom na oživovanie, viem, že je to 

koniec. Kapitán Majer zomiera priamo pred mojimi očami. Posledný 

výdych jeho odchodu zo sveta živých definuje len to, čo mi povedal ako 

posledné. To, čo si budem pamätať... až dokým sa to nestane pravdou. 

Až dokým toho posratého vraha nenájdem a nezabijem, aj keby to malo 

trvať celý život. 

 

 


