
Musíš ísť 

 

Otvoril som oči. Bože! Od toho chrápania sa muselo triasť celé letisko. Trochu som vystrel 

chrbát skrútený na sedačke a pozrel sa na hodinky. Pol tretej ráno. 

Hrany dlaní mi freneticky krúžili po spánkoch a snažili sa rozohnať bolestivé dozvuky 

včerajšej pitky. No, nakoniec to nebolo až tak strašné. Len pamäť akoby si pobalila kufre a 

zdúchla hneď, ako som do rúk dostal prvú fľašu vodky. Na jej miesto nastúpil zručný strihač 

a s poslednými hodinami môjho života sa pozabával ako s videoklipom. Neviem, podľa čoho 

vyberal materiál, ale výsledok pôsobil dosť zmätene. Akože vtipné narážky na barmanku, 

druhá fľaša vodky, detail záchodovej misy a taktický ústup za pomoci rovnako opitých 

kamarátov. Ako som sa dostal na letisko, záznam neexistoval. 

Našťastie mal niekto dosť rozumu na to, aby sme sem prišli už pred polnocou. Keby sme 

v krčme boli ešte o chvíľu dlhšie, bohvie, ako by to s nami dopadlo. Ranným lietadlom by 

som sa v takom prípade asi domov nedostal. Takto mi len trochu hučalo v hlave a keď som 

zavrel oči, vyštartoval proti mne pár pichľavých svetiel. Presne ako v tom sne, z ktorého ma 

ono mohutné chrápanie zobudilo. 

Mohlo to byť horšie. Natiahol som stuhnuté údy, kĺby nepríjemne zapraskali. Nohy som 

mal prehodené cez operadlo, chrbát a hlava sa opierali o batoh vtisnutý do sedačky za mnou. 

Vynikajúci spôsob, ako vydesiť fyzioterapeuta. 

Zívol som a poobzeral sa naokolo. V prítmí haly sa povaľovali samí dobrodruhovia ako ja. 

Napravo odo mňa na druhom konci lavičiek spal drobný aziat v obleku. Aby ho náhodou 

niekto neokradol, visel prehodený cez kufor ako uterák na operadle. Zopár ďalších sa váľalo 

na zemi za rohom okolo nápojového automatu. Chudáci, kiež im je dlážka mäkká. 

Chlap, čo ma zobudil, sedel na opačnej strane haly. Tesne pred ústím tunelu vedúceho 

k nástupišťu vlakov na Paríž. Zavrel som oči. Bolo by krásne opäť zaspať. Ale to monštrum – 

v  kreslách okolo neho spala matka so synom a muž, ktorý pripomínal profesora biológie či 

čoho – bolo odhodlané mi v tom svojím chrápaním zabrániť! Zhlboka som sa nadýchol 

a zaťahal sa za vlasy. Exot spal, na rozdiel odo mňa, na relatívne pohodlne sa tváriacom 

kresle v tvare mušle. Ale až tak veľmi som mu nezávidel, oproti posteli musí byť aj také 

kreslo nepohodlné. 

Skúšal som zaspať, nedalo sa. Ten zvuk bol tak dotieravý, že mi nezostávalo nič iné, len ho 

nahrať a okamžite zdieľať. Inak by som ho musel zaškrtiť, alebo hnať bičom na najbližšie 

ORL. Siahol som do vrecka a vytiahol mobil. Našiel som v ňom kameru a namieril som 

pátravým okom na muža. Z diaľky vyzeral ako neškodný gumový medvedík Haribo s pivným 

pupkom. Priblížil som si ho a začal natáčať. 

Chvíľu len tak sedel. Nič svetoborné, až kým mu hlava nespadla dozadu za operadlo. Je po 

ňom, napadlo mi, ale príšerné chrápanie ma vyviedlo z omylu. Muž sa predklonil a začal sa 

vŕtať v nose. Stále v spánku, samozrejme. Keď prsty konečne vytiahol, vysmrkal si nos tak, že 

by sa za to nemusel hanbiť žiadny murár. Nechutné a smiešne zároveň. Mal som čo robiť, aby 

som sa nerozosmial a neroztriasol obraz. 

Po dvojminútovom natáčaní ma začala bolieť ruka a tak som s blaženým pocitom 

spokojného Felliniho vypol kameru a vložil mobil späť do vrecka. Niečo mi sadlo na 

mihalnice a ony oťaželi únavou. Sláva. 



Pol štvrtej a tri minúty. Tri hodiny do odletu a ja som bol svieži ako rybička. Načiahol som 

sa k batohu a vybral z neho fľašu Coly. Napil som sa. V hlave mi doznieval nezvyčajný sen, 

celý som ho prežil v kotrmelcoch, za stáleho revu klaksónov a v žiari reflektorov. 

Znovu sa ozvalo chrápanie. Ledva rozlepené oči sa nenávistne upreli na tučného narušiteľa 

nočného pokoja a, keby nebolo tej zvláštnej postavy zakrádajúcej sa popri stene, bol by som 

ho nimi prebodol. 

Žena v čiernych šatách s jemne vlnitými havraními vlasmi do pol chrbta kĺzala 

ukazovákom vystretej ruky po skle, akoby naň kreslila vodorovnú čiaru. Minula sivý stĺp, dva 

presklené východy, až jej pozornosť upútala odpočívajúca rodinka, chrápajúce monštrum 

a profesor bohviečoho. 

Zvláštne, ale nik si ju nevšímal. I napriek stenami otriasajúcemu neľudskému zvuku to tu 

vyzeralo ako po vymretí. Zdalo sa, že jedinými bdelými bytosťami som bol ja a temný 

prízrak.  

Žena prekĺzla medzi matkou a jej kučeravým synom. Obtočila sa okolo profesora a vzápätí 

sa opäť prilepila k stene. Ukazovák zaborila do sivého betónu, za ktorým mi zmizla z očí. 

S napätím som čakal, čo bude ďalej, no ona nie a nie sa ukázať. Čo tam tak dlho robí? 

Zvedavosť mi velila ísť sa tam pozrieť. Ale v okamihu, keď už som stál na nohách a chcel 

vykročiť jej smerom, vynorila sa za kreslami a pokračovala k stĺpu s odpadkovým košom. 

Odtiaľ prešla na druhú stranu, kde sa zastavila pred oceľovou mrežou bunky KLM a Air 

France. Prst sa kĺzal po pletive ako mrkva po strúhadle. Ding-ding-ding-ding-ding. Jej púť 

pokračovala okolo červeného stroja na balenie batožiny, kde zastala pred troma modrými 

panelmi na check-in. 

Až vtedy som si všimol jej ústa. Hýbali sa. Modlila sa, zaklínala, alebo sa len rozprávala 

sama so sebou? To vedela len ona a možno smrť. 

Cítil som, ako sa mi s každým krokom, ktorým sa ku mne blížila, horšie dýcha. Ten 

prazvláštny pocit mi nezväzoval len pľúca ale aj srdce. Čo to preboha je? Infarkt! Napadlo mi, 

že najlepšie bude, keď zavriem oči a zaspím ako tí ostatní, ale niečo vo mne – zvedavosť – mi  

v tom bránilo. 

Od jedného check-inu sa presunula k druhému a ukazovákom podivne križovala po jeho 

dotykovej obrazovke, akoby prístroje zaklínala. Prešla okolo reklamného stojana s ružovými 

letákmi a zastala pri prvých dverách vedúcich k bezpečnostnej kontrole. 

Boli zamknuté, ako inak o tomto čase. Ale to jej nebránilo v tom, aby svoje čary, alebo čo 

to bolo, použila aj tam. Prstom obišla všetky pánty a zamierila ku kľučke. 

Čo sa stane, keď budú ráno chcieť dvere otvoriť? Asi nič. Pánty sa dajú do práce, a kľučka 

bude hore dolu kmitať ako zmyslov zbavená. Ale čo ak nie? 

Vzápätí prešla k druhým dverám, len kúsok odo mňa a bez toho, že by si ma všimla, začala 

opäť nechtom obchádzať pánty. Keď s nimi aj s kľučkou skončila, neustále si čosi mrmlajúc 

zamierila ku mne. Jej pohyb bol presný ako stroj. Oči ani prst sa neodlepili od skla, čo bolo zo 

ním, ju nezaujímalo. 

Nedívaj sa na ňu, lebo ťa uhranie, križoval som sa v duchu. Ale to už mi stála za plecom, 

čierny bod v kútiku zorného poľa. Keď z neho zmizla, zostal z nej iba pocit, ktorý sa mi 

nalepil na zátylok ako žiar z horiaceho polena. Neobzeraj sa. Ne-ob-ze-raj-sa! A poslušný 

vlastnému príkazu som si mohol len domýšľať, čo sa za mnou deje. V duchu som videl jej 



drobnú postavu, vtisla sa medzi dva rady lavičiek a s ukazovákom na skle sa brodí na druhú 

stranu. 

Počuje ho? Pomyslel som si, keď som si uvedomil, ako mi tlčie srdce. Prázdny pohľad bez 

budúcnosti som upieral priamo pred seba ako odsúdenec čakajúci na guľku do zátylku. Cítil 

som, ako mi po celom tele od hrôzy vstávajú chlpy. Hlavu som vtlačil medzi plecia, svaly 

tuhli v predstave, že na ne siaha smrť. Nemohol som sa dočkať, kedy sa objaví v kútiku 

druhého oka. 

Nakoniec prešla okolo ako duch. Bez zvuku minula aziata ležiaceho na kufri. 

Ešte pár krokov a bude za rohom. Preč z môjho života. 

Vtom som ucítil ruku v ľavom vrecku nohavíc. Čo tam robí? Myšlienka ešte nestihla 

doznieť a už som bol v obraze. Cítil som, ako prsty pracujú takmer nezávisle od hlavy. 

Vyťahovali telefón, kĺzali po dotykovom displeji. 

Toto mi nik neuverí! 

Cvak, prístroj začal snímať. Objektív najprv namieril na chrápajúcu príšeru a rodinu 

s profesorom. Až potom našiel ženin chrbát. Ruka sa mi od vzrušenia triasla. Nielen preto, že 

som natáčal čosi, z čoho kamaráti padnú na zadok, tiež preto, že som naozaj mal strach. Áno, 

strach, strach z niečoho, čo som ani nedokázal popísať. 

Bol som tak paralyzovaný jedom, ktorý mi jej prítomnosť vstrekla do nervov, že som 

nedokázal vnímať skutočnosť. Len som nehybne sedel a nechal telefón, nech pracuje. 

Keď sa objavila predo mnou, úplne som zabudol dýchať. Krvi by sa vo mne v tej chvíli 

nedorezal. Jej oči sa stretli s mojimi. Boli hnedé ako kakao. Jej tvár prikrytú dlhými vlasmi 

zdobilo toľko tetovaní, že sa nedalo ani odhadnúť, aká farba pleti sa pod nimi skrýva. Tvárila 

sa tak zvláštne, že som si vôbec neuvedomil, že mi niečo hovorí. 

„Budeš musieť ísť. Budeš musieť ísť.“ 

Potom sa jej ruka vystrela (tá s prstom, čo robil tie veci) a natiahla sa ku mne. Potetovaný 

ukazovák bol odrazu tak blízko, až sa mi chcelo jačať. 

Urob niečo, kričal som v duchu sám na seba, uhni jej! Uteč! Ale telo neposlúchalo. Len 

som vnímal jej oči a pohyb úst. 

„Musíš ísť,“ hovorila stále dookola. Aj vtedy, keď som ucítil, ako sa mi špička tmavého 

prsta zaborila do čela. Hlava mi oťažela. Posledné, čo som vnímal, bolo, ako sa brodím riekou 

tetovaní, mala ich na koži tisíce. 

--- 

Znova sa mi sníval ten sen plný svetiel a uši trhajúcich klaksónov. Ich ryk sa miešal 

s ľudským krikom, stonaním. Točil som sa ako v bubne žmýkajúcej práčky, tiekla krv. 

A potom... 

...som sa spotený s výkrikom na perách zobudil n studených dlaždiciach haly letiska. 

Chvíľu som nechápal, kde som. Nado mnou stál dav ľudí, všímali si ma ako alkoholik 

prázdnu flašu.  

Zvraštil som obočie. S prázdnym pohľadom som sa prepadal do sna, z ktorého som tak 

náhle vyskočil. Po chrbte mi z neho behal strašný mráz. A predsa som sa ešte raz pokúsil 

dovidieť mu až na koniec, ktorý predo mnou chcel zatajiť. Bezvýsledne. 

Vtedy ma niečo prinútilo obzrieť sa cez plece pomedzi nepokojných ľudí, čakajúcich, až sa 

pre nich brány letiska otvoria. No samozrejme, pomyslel som si: Chrápajúce numero uno 



a jeho komparz. Ale zdalo sa, že mušľové kreslá sú prázdne. Natiahol som krk a pomedzi dlhé 

nohy mladej brunetky som zazrel profesora. 

Kde je zvyšok ansámblu? Možno na záchode. Škoda, chcel som si medvedíka Haribo 

poriadne obzrieť, možno sa s ním aj odfotiť. No nič, snáď sa ešte objaví. 

Dav jemne zašumel. Všetci sa dívali rovnakým smerom a nenápadne sa začali tlačiť. Čo sa 

deje? Výhľad mi zakrývali čiesi nohy. 

Vstal som. 

Urastený černoch v bielej košeli s modrou kravatou, hlavou holou ako koleno a hustou 

bradou sa z druhej strany blížil k skleneným dverám. Tak a je to tu, poskočilo mi srdce od 

radosti, pôjdem domov. Černoch zatrepal rukou, akoby si z rukáva chcel vytriasť blchy. 

Namiesto bĺch sa mu v prstoch objavil zväzok kľúčov. 

A čo ak ich neotvorí? prebehlo mi hlavou, ani som presne nevedel, čo presne tá myšlienka 

má znamenať. A čo ak ich neotvorí? Tá veta mi pulzovala v hlave ako žila, čo vyskočí na 

spánku. Začal som sa potiť. 

Kľúč sa pohol k cieľu. Hromotĺk na tvári vykúzlil šibalský úsmev. Už len okamih a život 

sa  posunie o kúsok ďalej. 

Pendloval som očami medzi kľúčovou dierkou a mužovým pohľadom. V očiach vidíš 

všetko, hovoril môj otec, ale aj výraz tváre kadečo prezradí. 

Černochov úsmev trochu zvädol. A potom sa zo žiarivého koryta rieky premenil na strmý 

kopec. Kľúč do zámku nepasoval. Malý náznak zmätenia, možno sa na mahagónovom čele 

zaleskla kvapka potu. 

A čo ak ich neotvorí? Tá veta tu bola zase a s ňou nutkanie opustiť batoh, zriadenca aj dav 

a pretlačiť sa k trom modrým panelom na automatický check-in. 

Počul som sa hovoriť: „Pardón, pardón,“ a vôbec som nerozmýšľal nad tým, či mi 

rozumejú. 

Uhli a otvorili mi výhľad na šedú obrazovku, ktorú križovali dve vety. Jedna po 

francúzsky, tú som si nevšímal, a druhá v angličtine. Tá mi bol podstatne sympatickejšia. 

The self service kiosk is temporarily out of service. 

Síce som netušil, čo znamená ‚temporarily‘, ale dobre som vedel, že jedna a jedna sú dve 

a že panel nefunguje. 

Nohy sú niekedy rýchlejšie než rozum a ja som odrazu stál pred druhým panelom, na 

ktorom stálo to isté. Ježiš! 

Chcel som prejsť k tretiemu, ale predtým som kútikom oka mrkol na černocha s kľúčmi. 

Nič nové. Kľúče sa striedali v zámku, ale ten ich odmietal ako bankár žiadosti o úver. 

A čo ak ich neotvorí? 

Rovnaká veta, rovnaké zaklínadlo. 

Náhle som pochopil, o čo tu ide. Tá ženská v noci! To určite bola jej robota, na to by som 

vzal jed. Ale ako to dokázať? Ale iste, veď ja mám dôkaz, uvedomil som si a začal som 

prehľadávať vrecká. Lenže mobilu nikde.  

Na čele mi vyskočil studený pot. Aj srdce sa rozbúchalo ako divé. Musel som sa vrátiť. 

Pretlačil som sa skrz nervózny dav a plný očakávania som sa zastavil na mieste, kde som 

sa prebral. Neodbytný pocit strachu a bezmocnosti bol zase tu. Intenzívnejší než kedykoľvek 

predtým, až som zabudol, čo tu vlastne robím. Mal som okno. Totálne. A do prázdna sa 

vkrádali podivné myšlienky a útržky rozhovorov akoby zo všetkých strán odrazu. 



„Nedá sa mu to otvoriť.“ 

„Ja viem, urobila to zas.“ 

„Kto? Čo?“ 

„Prilákala ju prichádzajúca smrť.“ 

„O čom to, prosím ťa, hovoríš?“ 

„Predsa ten chlapec, čo tu ráno umrel.“ 

Naraz som bol opäť v tom čudnom sne, ktorý ma strašil celú noc. Do uší mi ryčal 

naliehavý hlas klaksónu a ja som otvoril oči. V šoku som prudko zodvihol hlavu, ktorá mi až 

doteraz visela na hrudi. Zaostril som na predné sklo kamarátovho starého peugeota 

a uvedomil si, že ideme na letisko. 

Náhle sa do nás zahryzli ostré svetlá a kým som si to stihol uvedomiť, na sedadle smrti 

som absorboval čelný náraz s protiidúcim autom. Zvuk krčiaceho sa plechu a trieštenie skla 

naplnili vzduch. Medzi sedačkami preletelo telo a zaborilo sa do palubnej dosky. Anna? 

Šoférova hlava vrazila do volantu a klaksón spustil svoju kvílivú pieseň. 

Autá sa od seba odrazili ako dve autíčka v lunaparku a to naše vyletelo z cesty a roztočilo 

sa okolo vlastnej osi. Trikrát, kým sťažka dosadlo späť na kolesá. Peugeot ešte raz zapružil 

a nastalo hrobové ticho. Na palubnej doske zasychala krv, nikto sa ani nepohol. 

„Musíš ísť.“ 

Obzrel som sa navôkol. Sklo, krv, zmar nešťastie, smrť, zápach benzínu! Spustil som krik 

a triasol som štyrmi priateľmi v aute. Neprebrali sa. Iba ma mŕtvolnými pohľadmi volali 

k sebe. 

Na nič som nečakal. Zobral som batoh, otvoril dvere a plný šialenstva vzal nohy na plecia 

(že bežím na letisko som vtedy netušil). Bez zaváhania, bez otáčania. Akoby som pred tým, 

čo sa stalo, mohol uniknúť. 

Schovať sa, zabudnúť, uniknúť. Nič iné ma nezaujímalo. Teraz  už viem, že sa mi to 

nepodarilo. Aspoň nie tak, ako som chcel. 

„Musíme ísť,“ počul som za sebou a uvedomil som si, že to, po čo som sem prišiel, už 

hľadať nemusím. Je to nenávratne preč, rovnako ako batoh, telo, život. Už som tam len 

zavadzal a bránil ostatným vzlietnuť do výšin. Duchovia na letisko nepatria, to by nerobilo 

dobrotu. 

 

Kedy som vlastne zomrel? Zrejme vo chvíli, keď mi na čelo priložila prst. Takto by vlastne 

chcel umrieť každý, napadlo mi, keď som sa otáčal na päte. Nezáleží na dôvode (vnútorné 

zranenie, či niečo iné), ale na spôsobe. A ten bol bezbolestný. 

Stojí pri tuneli, možno je na jeho konci to povestné svetlo. Na rozdiel od ostatných ma 

videla, alebo aspoň cítila. A rovnako vnímala, že umieram skôr než ktokoľvek iný. Skôr než 

ja. 

„Musíš ísť,“ hovorí znovu. Na tú diaľku nevidím, či hýbe perami. Asi nie. A načo aj? Kto 

vie, ako sa hovorí s mŕtvymi? 

Pozriem sa na ňu, jej pohľad je naliehavý. Nemusí mi hovoriť vôbec nič, dobre viem, že už 

naozaj musím ísť. 

 

  


