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Miestnosť za sklom 
 

I.časť  

 
Predo mnou je hladká a priezračná sklenená stena. Sledujem ľudí, 

ktorí sú za ňou a dostávajú prvú dávku testovaného lieku. Väčšinu 

subjektov trápi len bolestivé zvracanie, preto sú pri posteliach opreté 

hlboké nádoby na zvratky. Zatiaľ sa iné prejavy lieku neobjavili. Len 

tento jediný, ktorý v podstate signalizuje okamžité odmietnutie lieku 

organizmom. Keď sa testovaný subjekt vyprázdni, presúvajú ho do 

vedľajšej miestnosti. Tam sa o neho postarajú zdravotníci a rozhodne 

sa či je testovaný v poriadku. U väčšiny ľudí vraj nie je nutná 

hospitalizácia a ich pobyt v tomto testovacom stredisku netrvá dlhšie 

než pol hodinu. Podľa mojich zistení je táto teória nepravdivá, preto 

som sa rozhodol osobne preskúmať dejisko testovania. Nešlo to inak, 

ako sa prihlásiť na testovanie lieku InterSedmička. Už samotný 

názov naznačuje, že ide o siedmu verziu lieku. Liek vyvíjajú zhruba 

pol roka a má pomôcť ľuďom so závislosťou od internetu tzv. 

závislosti od virtuálnych drog. Podáva sa len závislým, preto bolo 

pre mňa ťažšie dostať sa na miesto dejiska. Mám šťastie, že sa mi 

podarilo presvedčiť jedného známeho, aby mi svoje požičal doklady. 

„Prečo si sem prišiel? Peniaze či chceš pomôcť pri vývoji lieku?“ 

Spýta sa muž stojaci tesne za mnou. Má príšerne riedke vlasy 

a vychudnutá tvár naznačuje, že s jeho telom niečo nie je v poriadku. 

Keď sa naňho dlhšie zadívam, uvedomím si, že tú vychudnutú tvár 

poznám. Lesklé oči jagajúce sa od nadmerného slzenia, žltkasté zuby 

a šikmá jazva od pravej strany brady až po koniec nosa. Toto sa nedá 

len tak zabudnúť. „Gregor Peter?“ Zašepkám a potiahnem do seba.  

„Ahoj bratku, teba by som tu čakal zo všetkých ľudí na svete 

najmenej. Práca vyťahovača špiny nevynáša prachy tak dobre, ako si 

si myslel?“  

„Nemôžem žiť z almužny,“ sucho odpoviem. Som šťastný, že 

nespomenul moju prácu. Keď som ho naposledy stretol pri písaní 
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článku o znečistení vody, vyzeral oveľa lepšie a to bolo len pred 

mesiacom. Rád by som sa ho opýtal, čo sa s ním stalo, ale nemohol 

som si dovoliť viesť na takomto mieste podobný rozhovor. Mohlo by 

to ohroziť môj plán. 

„Ja tiež,“ povie po chvíli a prudko sa obzrie okolo seba. Sme 

v čakárni a stojíme šiesti v rade. Táto miestnosť je väčšia než tá za 

sklom a je v nej len niekoľko plastových stoličiek, nádoba na vodu 

opretá vedľa vstupných dverí, kartónová škatuľa s návlekmi pri 

dverách a po stenách sú rozvešané tabule s upozornením, že 

v miestnosti je prísne zakázané fotiť, jesť, piť a vylučovať obsah 

žalúdka. Obe miestnosti, aj čakáreň a aj testovacia miestnosť, sú 

situované v suteréne budovy. Nie sú tu žiadne okná a chodba 

smerom na prízemie je uzavretá pevnými oceľovými dverami.  

„Nemôžem ísť pred tebou?“ Spýta sa Gregor a spotenou rukou ma 

chytí za plece. Ešte aj cez látku košele cítim, že jeho dlaň je horúca 

a mokrá. Testovaciu miestnosť práve čistia, preto môžem chvíľu 

popremýšľať nad jeho ponukou. Keď sa chystá povedať niečo ďalšie, 

radšej mu vyhoviem. 

„Poslúž si.“ Pustím ho napokon pred seba. Vymeníme si lístky 

s poradovým číslom a chvíľu jeden druhého opatrne pozorujeme.  

„Neprišiel si ty náhodou strkať ten svoj novin...“ začne, ale preruší 

ho zvuk pripomínajúci tikot hodín. Na stene s digitálnym číselníkom 

sa objaví číslo 57. 

„Si na rade!“ Uzemním začínajúce obvinenie. 

„Neopováž sa to tu zničiť!“ Stihne mi pohroziť a potom nasleduje 

človeka v skafandri, ktorý ho zavedie do miestnosti za sklom. 

„Môžeme odtiaľto ešte odísť, však?“ Niekto spoza mňa sa opýta. 

Aj ja mám strach, ale zrejme menší než on. „Podľa mňa to bude 

v pohode. Viem, že sa prinajhoršom poseriem a pôjdem domov. 

Netreba sa ničoho báť,“ nakoniec mu odpoviem ja, ale neotočím sa. 

Zdá sa mi, že moja odpoveď všetkých za mnou upokojila. 

Následne upriem zrak konečne na Gregora, ktorého v miestnosti 

obskakujú zdravotníci v ochranných oblekoch a pripravujú jeho ruku 

na vpichnutie lieku.  
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Keď sa v miestnosti za sklom rozleje žlté svetlo, ktoré vytvára 

príjemnú letnú atmosféru, pristúpim bližšie ku sklu. Skôr než sa 

stihnem sklenenej steny dotknúť, muž v ochrannom obleku ma 

odtlačí pažbou zbrane dozadu. 

„Za čiaru!“ Zreve na mňa hrubým hlasom, ktorý znie akoby 

vychádzal z vysielačky.  

„Fajn!“ Zdvihnem ruky a vrátim sa nazad. Vydesí ma pohľad na jeho 

zbraň. 

„Prečo má zbraň?“ Spýtam sa a drgnem do muža, ktorý sa za mnou 

začne tlačiť a nazerať ponad moje plece. 

„O tom som už počul! Vraj je to bezpečnostné opatrenie kvôli tým, 

ktorí už testovanie absolvovali a tamten tu bol už minimálne trikrát.“ 

„Testovanie sa môže opakovať trikrát?“  

Chlapík so zbraňou sa otočí. 

„Čo už sa nemôžeme ani rozprávať?“ Opýtam sa uštipačným tónom. 

Neodpovie, iba odvráti zrak.  

„Nemôže, ale vieš oklamať systém.“ Odpovie a suché pery si navlhčí 

jazykom. „Prachy sú prachy, kamoško!“ 

Preglgnem a pretriem si unavené oči, aby som ich udržal otvorené. 

Dúfam, že to, čo urobil Gregor nebude mať pre neho fatálne 

následky. Nepotrebujem písať o smrti, ktorej sa dalo predísť. Ak by 

vyšlo najavo, že som o tomto vedel a nezastavil to, budem mať určite 

problém. 

„Dúfam, že vieš, čo robíš!“ Zamrmlem si a upriem zrak na Gregora, 

ktorému práve podávajú liek. Dnu je vrátane neho päť ľudí. Všetci 

majú ochranný oblek. Liek vpichuje len človek, ktorý má na ramene 

zelený štítok. Netuším či je to muž alebo žena, pretože tváre za 

ochranným sklom nevidno.  

„Teraz začne odpočítavanie grcky,“ zahrmí niekto zozadu.  

„Prečo nás to vlastne nechajú pozerať?“ Spýta sa niekto za mnou, ale  

neviem kto.  

„Držte všetci huby!“ Chlapík v ochrannom obleku už stráca nervy. 

Ani sa na neho nepozriem. Nakoniec nastáva aj v našej miestnosti 

ticho. Po tridsiatich sekundách od podania lieku všetko stíchne.  
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Gregor je v poriadku, žiadne zvracanie. Ľudia v ochranných 

oblekoch začnú byť nepokojní. Niečo mu hovoria a ukazujú. 

Nerozumiem tomu. Jeden z ľudí v ochrannom obleku podíde ku 

Gregorovi, ktorý iba nepríčetne hľadí dohora. Keď ním nasilu pohne, 

konečne sa posadí. O pár sekúnd neskôr pozrie smerom ku mne a 

zakýva mi aj v takom rozpoložení, v akom je. Neviem či ma naozaj 

vidí, ale určite vie, kde stojím. Aj keď je ešte viac bledý a spotený 

ako predtým, nevyzerá zle. Žeby sa to naozaj konečne podarilo? 

Možno budem nakoniec písať o úspechu KaSedmičky. 

Rýchlo si vložím ruku do vrecka a nahmatám v ňom mobil, aby som 

si poznačil čas ich úspechu. Skôr než stihnem zdvihnúť ruku k 

prsiam, chlapík v ochrannom obleku mi pažbou zbrane vyrazí mobil 

z ruky. 

„Na kolená a ruky za hlavu!“ Zavelí a vtedy som si istý, že to musí 

byť nejaký posratý vojak. 

„No tak! Nechcel som fotiť!“ Protestujem, ale nakoniec si musím 

kľaknúť poslušne na zem. Vojak na mňa mieri. 

„Kurva! To čo je?“ Niekto za mnou zahreší a v tom okamihu 

pozriem do miestnosti za sklom, z ktorej sa ozve tupý zvuk. Gregor 

vrazil hlavou do sklenenej steny a dolámal si nos.  

Vojak v ochrannom obleku reaguje a obráti zbraň proti nemu hoci je 

stále za sklom. V čakárni nastane ticho. Gregor stojí na mieste, oči 

má vyvrátené dohora, nos rozlomený na dve časti a z úst mu visí 

ružový jazyk. Ľudia v ochranných oblekoch sa tiež nehýbu. V tom sa 

priestor okolo Gregora ponorí do červeného svetla a zo stropu začne 

vyrážať mliečny plyn.  

„Čo to je za plyn?“ Spýtam sa a vojaka strčím do rebier. Som si 

vedomý toho, že môže obrátiť zbraň proti mne. Našťastie ma 

ignoruje a jediné, čo robí je to, že mieri na Gregorovu hlavu pokiaľ 

jeho telo nezhltne mliečny plyn. 

„Čo sa tam deje?“ Po chvíli sa spýta do vysielačky, ktorú vytiahne z 

vrecka a čaká na odpoveď. Počuť len slabý škripot a následnú stratu 

signálu. 
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Plyn v miestnosti je hustý a biely. Po chvíli dnu nevidno absolútne 

nič. 

„Čo sa tam deje?“ Zasyčím a nervózne zovriem prsty okolo 

vojakovho pleca. 

„Neviem! Musíme sa odtiaľto dostať! Čo chvíľa pustia plyn aj sem!“ 

Konečne   mi   vojak odpovie.  

Keď začne ustupovať dozadu s namierenou zbraňou pred seba,  

opisujem jeho kroky rovnako ako ostatní v miestnosti. Srdce mi búši 

strašidelne rýchlym tempom. Kým sa dostaneme k dverám, zo stropu 

začne vchádzať do čakárne plyn. Vojak mal pravdu.  

„Dvere sú zakódované. Iba ja poznám heslo z vás všetkých,“ ozve sa 

vojak, oči má na stopkách. 

„Čo to do prdele...“ Niekto za mno vykríkne, ale vojak ho kývnutím 

umlčí. 

Všetci pozeráme na miestnosť za sklom. Jeden z tých ľudí v 

ochranných obleku narazí do sklenenej steny. Ruky v žltých 

rukaviciach, ktorými mláti do skla sú špinavé od krvi a o pár sekúnd 

ho niečo stiahne do hĺbky miestnosti.  

„597041567!“ Diktuje vojak a v nezmennej polohe stojí už asi desať 

sekúnd. 

„Nefunguje to!“ Začína panika, keď sa nikomu nedarí odkódovať 

dvere. V miestnosti je čoraz väčšia hmla a chlad. Dych sa mi 

zrýchľuje. Rýchlo si vyzlečiem košeľu a omotám si ju okolo nosa a 

úst, aby som nevdýchol plyn. Začujem ďalší silný úder do skla. 

Čokoľvek sa v tej miestnosti deje, blíži sa to aj k nám. 

„To heslo nefunguje kurva!“ Skúša to aj ďalší z nás. 

„Uhni sa! Ty vezmi zbraň! Ak sa niečo priblíži, strieľaj!“ Zavrčí 

rozčúlene vojak a dáva mi rozkaz. Jeho hlas znie spod skafandra, 

akoby hovoril z druhej strany vysielačky. 

Keď schmatnem zbraň priťažkú na moje ruky, sklenenú stenu niečo 

alebo niekto zničí. Črepy zo skla rozprsknú všade okolo nás a do uší 

sa mi zahryzne zvuk strašidelných nárekov. Hmla okolo nás je síce 

hustá, ale okamžite vidím, čo vtrhlo k nám a rozbilo stenu... teda kto. 

Gregor! Alebo skôr to, čo sa z neho stalo. 
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Mastné vlasy má prilepené k znetvorenej tvári a v očiach šialenosť, 

akú som na ňom jakživ na nikom nevidel. V rukách zviera krvavé 

páčidlo, z ktorého trčia zaseknuté kúsky žltej látky a vlasov. 

Ruky mi v tej chvíli oťažejú pod náporom strachu. 

„Gregor! Stoj!“ Kričím cez všetky zvuky, ktoré sú okolo mňa. 

Počujem vojaka, ktorý mi káže strieľať zatiaľ, čo vyťukáva do 

digitálneho číselníka kód. Gregor je čoraz bližšie a ja neviem, čo 

robiť. Predsa je to človek a ja nemôžem vraždiť. Čo ak ho z tohto 

stavu vieme dostať? Sme tu predsa toľkí zdatní muži, že určite 

dokážeme zastaviť jedného šialenca. Prečo by som mal strieľať? 

„Stoj!“ Zakričím posledný krát. Je takmer pri mne. Rýchlo otočím 

zbraň a z celej sily ho udriem do ruky s páčidlom pažbou zbrane. 

Skôr než ho stihnem zastaviť, skočí na mňa a zvalí ma na zem. 

Vydáva zvláštne chrapľavé zvuky, akoby bol divé zviera. Cítim, že 

mi rozbil hlavu o zem, ale to nie je podstatné. Gregor je nado mnou 

a otvára ku mne krvavú papuľu, akoby mi chcel vytrhnúť zubami 

tvár. Zo zlomeného nosa mu tečie nechutne veľa krvi. Kvôli tomu nič 

okolo seba nevidím. 

V rukách má toľko sily, že mi takmer pri prvom zatlačení rozmliaždi 

hrdlo. Snažím sa ho zo seba strhnúť, ale nemám proti nemu žiadnu 

šancu. Neviem čo je v tom okamihu nezmyselnejšie vnímať... či to, 

že cítim medzi nohami vlhko alebo to, že mi z úst vychádzajú 

zvratky. Nikdy som nič odpornejšie zblízka nevidel ako jeho v takom 

stave a to už ani nehovorím o tom, že som sa nikdy tak nebál. 

Keď už je Gregorová tvár pár centimetrov od mojej, rozprskne sa v 

zmes kostí, svalov a krvi. Rýchlo si strhnem košeľu z tváre a opriem 

sa o dvere. Gregorová hlava je síce rozstrelená na franforce. Cítim sa 

bezpečnejšie.  

„Povedal som, že máš strieľať!“ Vykríkne vojak a drapne ma za 

plece, aby mi pomohol postaviť sa. Keď stojím, všimnem si na zemi 

ďalšie telo... je to jeden z tých, čo čakali so mnou na testovanie. 

Potom pozriem viac doprava a uvidím ďalších dvoch z nás. Sú 

mŕtvi... ale ako? Čo... 
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Nestihnem vysloviť otázku nahlas a už viem, kto je za ich smrť 

zodpovedný. Smerom do chodby od dverí leží ďalšie telo. Oči 

dohora, ružový jazyk vyvrátený z úst a krvavé zuby. Ožijú vo mne 

spomienky. Tento muž bol s nami pri zápise na testovanie a bol dosť 

veľa čísel predo mnou. 

„Dostal sa sem z druhej strany! Tam, kam idú všetci po podaní 

lieku.“ Povie vojak a nasmeruje ma k dverám. „Musíme ísť,“ zavelí a 

rýchlo si vyzlečie ochranný oblek. 

„To znamená, že ich bude viac,“ poviem a bolestivo preglgnem. 

Hrdlo ma trochu pomliaždené.  

Všetci, ktoré sme zostali nažive, nasledujeme vojaka. Vedie nás 

chodbou smerom k dverám vedúcim na poschodie. Ten chlap môže 

mať tak tridsať, ale aj tak mu verím, akoby to bol môj životom 

ostrieľaný starý otec. Moje srdce zavýja od strachu, pretože cítim 

pod nohami čvachtajúci zvuk nejakých tekutín. Nemám odvahu 

pozrieť dole, pretože sa bojím akéhokoľvek rozptýlenia. 

„Všetci oči na stopkách!“ Hovorí a kráčame ďalej. Skôr než sa 

stihneme dostať k východu, začujeme dupot nôh. Chodba je len 

spolovice osvetlená a cesta k dverám približne päťdesiat metrov 

vzdialená. Dupot sa zosilňuje každým našim krokom. Kým sme pri 

dverách, dvere otvorí niekto pred nami z druhej strany a vojak sa ich 

snaží rýchlo zatlačiť späť. No to už je medzi zárubňou a kľučkou 

prestrčená ruka s čiernou kožou a sinavými nechtami. Skôr než 

stihneme niečo podniknúť aj my ostatní, dvere sú dokorán otvorené 

a vojak padá na zem. Jeho zbraň letí k stene a to, čo vošlo dnu, sa na 

neho vrhne. Ostatní traja muži, ktorí prežili, využívajú tento útok vo 

svoj prospech a utekajú dverami preč na poschodie. Nechávajú 

svojho záchrancu napospas smrti. To, čo sa dostalo dnu, už nie je 

človek, ale desivý besniaci tvor bažiaci po smrti. Vojak mi zachránil 

život, preto neváham ani sekundu a rýchlo schmatnem zbraň. 

Namierim a urobím to, čo som mal urobiť pri Gregorovi. Vystrelím 

tej potvore ten infikovaný mozog z hlavy.  

„Poďme!“ Vydýchnem a zdvihnem vojaka za vojenskú bundu, ktorá 

je celá vpredu dotrhaná od pazúrov. Aby som mu pomohol prekonať 
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prvotný šok, chytím mu hlavu jednou rukou a zo dva krát mu 

zopakujem, že je nažive. 

„Dobre!“ Povie, keď mu naskočí späť triezve zmýšľanie a vypľuje 

dva vybité zuby. „Bežme k druhému východu!“ Zavelí, keď sa ozvú 

spoza dverí výkriky. 

Vystrelím priamo za ním do útrob tmy, ktorá nás buď dovedie 

k slobode alebo nás zničí. Takáto tesná slučka ako dnes ešte okolo 

môjho krku nevisela... 

„Pridaj!“ Náhli ma vojak a upaľuje do tmy tak rýchlo, že mu ledva 

dovidím na chrbát. Mám šťastie, že má jeho zbraň svetlo. Robím 

všetko preto, aby som mu stačil. Počujem ako niečo vtrhne do 

chodby, do našej posratej tmavej chodby, a začne to utekať priamo 

za nami. Celé nohy mám mokré a podlaha pod mojimi nohami sa 

kĺže. Našťastie sa mi podarí udržať rovnováhu až dokým nie som na 

samom konci chodby. Vojak sa vtedy zvrtne, oprie o stenu a namieri 

hlaveň zbrane proti mne. Cítim, že to čo nás prenasleduje mi dýcha 

na chrbát a naťahuje ku mne smrťou infikované pazúry. 

„Dole!“ Zakričí vojak a v okamihu, keď skočím na zem, vystrelí. Tá 

potvora bolestivo zareve, ale stále sa hýbe. Keď vypáli zo zbrane 

ďalšie dva výstrely, počuť len dopad tela a čľapnutie tekutín. 

Následne všetko mlčí. 

Je po všetkom. Dvere sa nám podarí rýchlo otvoriť. Vovedú nás k 

vonkajšiemu schodišťu, ako sme predpokladali. K tomu schodišťu, 

ktoré v tom okamihu nazývam najostrejším nožom na svete... a to 

preto, lebo prerezalo slučku silno utiahnutú okolo našich krkov. 

„Ako to zastavíme? Ten liek vytvára z ľudí monštrá.“ Opýtam sa o 

pár minút, keď brázdime ulice mesta. Sú nezvyčajne prázdne, tiché a 

pokojné. Odrazu som si tým istý...  tu vonku je svet zdravý a my 

spolu s ním. 

„My nič nezastavíme. Musia to urobiť jedine oni.“ Odpovie a zloží si 

zbraň z ramien. 

„Kto sú oni?“ 

„Vedz, že niektorí sa vyliečia rovnako ako my dvaja a prežijú.“ 


