
1 
 

  

Môj druhý naozajstný prípad 

 
Nasadnem do auta a zúrivo šliapnem na plyn, aby ma nedokázala 

zadržať žiadna myšlienka.  

„Hra začína... takto nejako by to povedal aj Sherlock Holmes!“ 

Pridávam rýchlosť, v hlave sa mi prevaľujú chmúrne myšlienky 

a hrdlo mi zviera bolesť. 

Svišťanie kolies na tmou pokrytej ceste. Pach klimatizácie a mohutné 

zvuky zapnutého sterea. Prúd vzduchu dotýkajúci sa mojich pier, 

ktoré sa pohybujú podľa tónov hudby. Nikde nekončiaca temná 

ulička. Viem, čo ma čaká. Som uväznená v nejakej trápnej časovej 

slučke a neviem sa z nej vymotať.  

Po chvíli prichádza náraz. Neviem či sú to stromy alebo skaly, ale na 

tom nezáleží. Záleží len na tom, že sa znovu dostanem na to prekliate 

miesto, do nemocničnej izby.  

Hlas v hlave mi hovorí, aby som otvorila oči a skontrolovala 

prostredie okolo seba. 

Ideme na to! Musím sa prebrať! 

Nakoniec otvorím oči, ale nie na dlho. Potom všetko stmavne a som 

na chodbe s oranžovými stenami. Stále ležím na posteli. Vezú ma 

niekam preč. Cítim bolesť postupujúcu od členkov až k prstom na 

rukách. Tichý hlások v mojej hlave mi šepká, že je to takto správne. 

Kým cítim bolesť som nažive. Len ju musím vydržať nech je 

akokoľvek neúnosná inak sa nevrátim späť do izby alebo na cestu. 

Akonáhle zahneme za roh, zacítim prudký úder na hrudi a strach ma 

prinúti vrátiť sa späť do tej hlúpej izby. 

Doriti! Pokazila som to! Dobrým znamením je aspoň to, že nestojím 

na ceste, ako sa to stalo zakaždým. Som v izbe, ležím na posteli 

a okolo sa pohybujú ľudia. Nie som na úplnom začiatku. 

Prečo ma niekto neprebudí, keď sú pri mne? Je to až také ťažké? 

Zíde mi na rozum a mám chuť nadávať. Nakoniec sa upokojím 

a opakujem ten ťažký úkon... otvorenie očí.  

Keď sa mi to podarí a som na chodbe, som spokojnejšia. Po tom, čo 

zahneme za roh, úder do hrude ma už nevydesí. Strach mi naženie až 

sklenená stena, do ktorej vrazí moja posteľ a sklo sa mi rozsype po 



2 
 

posteli. Už-už sa mi čosi derie na jazyk, ale vydržím to. Aj tak 

nemôžem nič povedať a ani sa pohnúť. Jazda „Rýchlo a zbesilo 110“ 

pokračuje ďalej.  

Pozriem vedľa postele a vidím pred ňou ustupovať hŕstku detí. Môžu 

mať tak štyri, päť rokov a v rukách držia farebné tričká a látky. Sú to 

deti sestričiek a doktorov, ktoré sú tu na to, aby uspávali pacientov. 

Hľadajú ten správny vzor, ktorý by ma upokojil a opäť uspal. 

Odháňam ich a snažím sa tejto iracionálnej horde nezmyslov 

vzdorovať. Vidím na zemi ľudí, ktorým prechádzame po nohách 

a zanechávame za sebou krvavé šmuhy plné kostí, vnútorností 

a zvláštnych zmesí zvratkov a exkrementov. Napína ma, ale snažím 

sa vydržať. Viem, že jediná cesta von je tadiaľto. Z každej strany na 

mňa vyskočí nové nebezpečenstvo. Dokonca mi dávajú pričuchávať 

k nejakým psychotropným látkam, ale nič na mňa nefunguje. Stále 

nezaspávam. Dúfam, že mám správny úsudok. Čo ak by všetko 

skončilo, keď ma uspia a vyvezú výťahom na najvyššie poschodie? 

Vraj tam operujú a dávajú ľudí do poriadku... prečo im nechcem 

veriť? 

Z myšlienok o tom, čo ma môže čakať, ma vytrhne napokon hlas 

mojej sestry a mamy. Obe si získavajú moju pozornosť a zabúdam na 

všetko, prečo by som mala zavrieť oči. Iba počúvam rozhovor, 

rovnako vzdialený a tichý ako ten bojovný hlas v mojej hlave. Vraj 

musím spať, opakuje doktor dookola. Tak strašne sa chcem postaviť 

a utekať za mamou, povedať jej, že ja spať nepotrebujem. Som 

strašne naštvaná, že nemôžem. 

Potom, po všetkom tom úsilí nezaspať zatiaľ, čo ma vezú už asi 

tridsiaty krát po tej istej chodbe, príde tma. Skôr než ma navždy 

uväzní, pokrútim hlavou a otvorím oči. Líca mi zalejú slzy.  

„Zase som tu! Doriti!“ Stojím uprostred cesty. Hmkám si nejakú 

hlúpu melódiu, ktorá vychádza z tmy. Zatackám sa, keď sa pokúšam 

spraviť krok vpred. „Kde je auto?“ Pozerám dookola. Vidím len 

cestu, ktorú osvetľujú kúsky mesiaca, ktorým sa ešte nestihli nakŕmiť 

mračná na oblohe.  

Pokúsim sa spraviť krok vpred a zatackám sa. Musím sa zachytiť 

rukami konárov predo mnou, aby som nespadla na chrbát. Ani 

neviem, ako je to možné, ale už nestojím na ceste. Kráčam alebo skôr 
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stúpam po kopci... spolu s ostatnými? Akými ostatnými? Kto sú tí 

ľudia, ktorých nasledujem? 

Na chvíľu zastanem a obzriem sa. Pohľad smerom dole mi spôsobí 

závrat. Stojím na strmom kopci, je večer a mesiac je jediným svetlom 

tohto zúfalého okamihu. Hrôza z výšky vo mne vyvolá šialený 

strach, preto zopár sekúnd strávim prilepená zadkom na zemi. Čo sa 

stalo? Prečo som tu? 

Rýchlo zhodím z pliec batoh a zvlečiem zo seba vetrovku. Skupina, 

ktorej som súčasťou si ma nevšíma. Je to dobré znamenie, pretože 

mám čas prehľadať batoh. Vypadávajú z neho len akési špinavé 

sklenené ampulky, vrecúška s tabletkami a zhúžvané kusy papiera, 

do ktorých sú zabalené kúsky jedla. Keď zalovím hlbšie, nájdem nôž. 

Odhodím batoh a nôž si vložím do vrecka. Preglgnem a prudko sa 

postavím. Snažím sa pochopiť, čo všetko sa za posledné minúty 

udialo. Zdalo sa mi, že som bola v nemocnici a na nejakej ceste... ale 

akoby som mohla, keď som už tri dni na výprave s tými čudnými 

feťákmi. Dali mi nejaké tabletky... možno tie, čo som mala v batohu, 

a preto si tento trojdňový výstup na kopec nepamätám. Prečo by som 

to, ale robila? Prečo by som sa dobrovoľne pripojila k takýmto 

ľuďom? 

Pozriem na nich. Vidím troch mužov a jednu ženu. Všetci majú 

otrhané oblečenie a tváre pokryté opuchlinami, akoby hlavy strčili do 

osieho hniezda.  

„Čo to bolo?“ Vyplašene vyskočím na rovné nohy, pretože začujem 

výkrik. Neviem prečo, ale rozbehnem sa smerom hore po kopci. 

Konáre pod mojimi nohami sú suché a špicaté. Každý krok je 

bolestivý. Napriek tomu sa nezastavujem a ignorujem bolesť. Batoh 

držím pred sebou, hoci si jasne pamätám, že som ho odhodila. 

Neviem či to má nejaké logické opodstatnenie, ale neriešim to. 

O chvíľu zastanem, pretože ma dolapí únava. Konečne sa obzriem 

a zadívam sa smerom k miestu odkiaľ prichádza ďalšia salva 

výkrikov.  

Na zemi leží muž. Jeden z tých v otrhanej bunde stojí tesne nad ním 

a drží mu nôž pri bruchu. Neviem prečo, ale nevidím krv, hoci ten 

chlap ležiaci na zemi už prišiel o obličku. Cítim len pach hniloby 

a možno dezinfekcie... neviem to rozlíšiť... divné!  



4 
 

Sprava aj zľava dorážajú čoraz strašidelnejšie výkriky bolesti. Keď 

pozriem na opačnú stranu uvedomím si, že aj tam prebehla 

operácia... ale už asi dávnejšie. Vidím len telo bez pohybu v divnej 

vykrivenej póze. Chcem odhodiť batoh a zastaviť aspoň túto príšernú 

operáciu, keď som tej predošlej nedokázala zabrániť, ale bojím sa. 

Ak človeka s dierou v bruchu nezabije strata krv, určite ho neskôr 

zabije infekcia a kým by som s ním zišla dole kopcom, je po ňom. 

Navyše je tu ešte jeden život, ktorý musím chrániť a to je ten môj. 

Rozbehnem sa znovu smerom dohora, ale o pár sekúnd musím 

zastať. Príšerne dychčím pričom som prešla maximálne pätnásť 

metrov. Čo to mám s pľúcami? Myseľ sa mi na chvíľu preberie 

a srdce sa mi splašene rozbúši. Začínam tušiť, že je niečo zle.  

„Dofrasa!“ Zakľajem. Cítim sa zúfalo. Netuším, ktorým smerom sa 

vybrať až do chvíle, kým nezbadám kúsok vyššie nejakú budovu. 

„Veď to vyzerá ako elfský hrad z hry.“ Absolútne nedokážem opísať 

ako vyzerá, pretože moja myseľ pracuje len na vyhodnotení analýzy 

môjho dýchania. Kým sa driapem hore k elfskému hradu, zvlečiem 

zo seba batoh aj vetrovku, ktorú som už dávno predtým vyzliekla. 

Nerozumiem tomu, ale ani toto neriešim. Som len šťastná, že ma nik 

neprenasleduje. Keď som dostatočne vysoko, takmer pred dverami 

elfského hradu, konečne sa posadím na zem.  

Snažím sa zhlboka nadýchnuť, aby som sa upokojila, ale ide to 

ťažko. Prejdem si dlaňou po hrudi. Zdá sa mi akási čudná a hrboľatá. 

Svetlo mesiaca mi slúži ako baterka, keď si vyhrniem tričko. 

Zisťujem, že mám na hrudi niekoľko centimetrov dlhé zašité rany.  

Nastane ticho. Po chvíli si spomínam. Vyoperovali mi moje zdravé 

pľúca a dali mi nejaké staré a choré. Preto to robia. Preto operujú 

takto vysoko v horách, aby nikto neodhalil ich zločiny. 

Čo budem robiť? Preboha! Čo budem robiť? Kde sú moje pľúca? 

Šialene sa mi zatočí hlava a zrútim sa na chrbát. Síce zaspávam, ale 

viem, že nič nekončí. Určite to nie je môj koniec. Neviem, kedy táto 

hra skončí, ale určite ju vyhrám. Tým jediným som si istá. 

 

 
 


