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Sme vtáci a blázni
s krídlami či bez krídel
v príbehoch sa vidíme
a vnímame svoj zmysel
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Rodine a Priateľom.
Ľúbim a vážim si vás.
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Mia

1
„Ako slnko stúpa vlastným pohybom a podľa vlastného
vnútorného zákona z brieždenia k poludniu, prekročí zenit,
zanechávajúc svoju žiaru za sebou, obracia sa nadol k večeru,
aby zostúpilo do všetko zahaľujúcej noci. A rovnako tak i človek
kráča podľa nemenných zákonov svojou cestou a po vykonanej
púti sa norí do noci, aby zrána opäť povstal vo svojich deťoch
k novému kolobehu.“
C. G. Jung ~ Hrdina a archetyp matky

„Ahoj Mia! Uži si pekný víkend,” mávala na ňu malá
Sarah od dverí.
„Ahoj, aj tebe krásny víkend!,” usmiala sa na ňu Mia a
pustila sa do upratovania triedy. Mala rada piatky. Zdali sa
jej pokojnejšie a ľudia boli tiež milší ako po iné dni. To ich
asi predzvesť víkendu vedela rozveseliť.
Všetky deti už odišli domov so svojimi rodičmi a to
neboli ešte ani len štyri hodiny. Miu to celkom potešilo, o
piatej bude isto doma a bude si môcť ísť vyvetrať hlavu na
korčule. Tá myšlienka ju naplnila energiou a začala
upratovať rýchlejšie.
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Odkedy sa rozišla s Karolom akosi si nevedela utriediť
myšlienky a svoj čas. Bolo to pre ňu zmätené obdobie, len
čo je pravda. Pred tým mala pocit, že dni majú svoj
kolobeh, že majú rámec a vedela, čo príde, čo budú plusmínus robiť.
„Ach,” povzdychla si v záchveve melanchólie, „veď to je
práve to, čo mi vadilo.“
Ponorila sa do spomienok na to, ako sa im zo spočiatku
príjemného kolobehu stávala rutina, ktorá sa začala
podobať na kolotoč. Postupne zisťovala, že vlastne ani
nevie, kým je. Kde začína a končí Mia a kde v tom celom je
Karol. Pocity, že jej život riadi niekto iný, že sa prispôsobuje
a stráca seba, boli stále častejšie a intenzívnejšie, až sa stali
neznesiteľnými a túžila sa z toho vymaniť. A presne pred
dvoma mesiacmi, tiež bol piatok, nabrala odvahu a
povedala mu to. Prišla domov zo školy, ako každý iný
normálny piatok, zhodila zo seba veci a sadla si na gauč s
vedomím, že už má toho dosť. Na druhej strane jej to bolo
ľúto.
Karol nebol zlý muž, ale túžil mať veci pod kontrolou a
po svojom a pre ňu zostávalo stále menej priestoru. A
vôbec netušila, ako si ho má vypýtať, či vytvoriť.
Spomínala si, ako si uvarila čaj a hľadala slová.
Neprichádzali. Nevedela čo a ako mu má vlastne povedať.
Ako má vyjadriť, čo sa odohráva v jej vnútri. Cítila ako v nej
narastá panika a dostala strach. „Kto som bez neho?“ Znelo
jej útrobami a tú otázku tam cítila ešte aj teraz. Vznášala sa
tam ako taký veľký otáznik aj po ôsmych týždňoch a
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odpoveď sa jej hľadala veľmi ťažko. Boli spolu vyše osem
rokov, od svojich sedemnástich, a zdalo sa jej to ako
večnosť.
Keď prišiel v ten deň domov, isto nečakal, čo príde. I
keď sa s ním snažila porozprávať už viackrát predtým, vždy
ju len niečím usadil a povedal jej, aby nevymýšľala, že má
len nejakú krízu, určite zasa dostala rozumy od Ley alebo
nech prosto nehovorí hlúposti. Lenže práve na tých
hlúpostiach jej záležalo. Mala pocit, že ju vôbec nepočúva,
nevníma. A nechcel ju počuť ani vtedy. Vravela mu, že je
koniec. Rozprávala, ako túži po inom živote, túži nájsť svoj
štýl a zistiť, kým vlastne je.
Smial sa jej a tvrdil, že sa zbláznila. Potom sa hneval a
kričal na ňu, že je infantilná a nesvojprávna. „Ako môže 25
ročná žena nevedieť kým je?!“ rozčuľoval sa a nechápal.
Keď ho tak videla, prišlo jej ho až ľúto a jeho výkriky len
doháňali vodu na mlyn jej rozhodnutia. „Už dosť!“ Kričala
naňho a plakala. Pamätala si, ako sa jej celé telo roztriaslo a
strácala dych. Akoby sa z nej zrazu chceli vyliať všetky dlho
dusené a zhášané emócie. Mala pocit, že vybuchne a
nezostane z nej vôbec nič. Možno len prach.
Pri tej spomienke ju striaslo znova. „Fuf, to už fakt nie,“
pomyslela si a zaháňala melanchóliu. Aj keď možno
nevedela kým je, túžila to objaviť. Už nechcela, aby jej to
niekto diktoval. Mala dosť podriaďovania sa čomusi, čo jej
prišlo cudzie. Prešla si rukami po tvári, akoby chcela tie
zážitky zo seba zotrieť. Avšak to sa tak ľahko nedá.
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Pozatvárala okná a pobrala sa odniesť triednu knihu do
zborovne. Pozdravila kolegov a vzala si z vešiaka svoju
modrú bundu. Vyšla pred budovu školy a odomkla bicykel.
Vo vzduchu bolo cítiť jar a stromy sa stále viac obliekali do
zelenej a kde-tu sa črtali malé púčiky, ktoré sa chystali
rozkvitnúť. Príroda sa prebúdzala a Mia cítila, akoby ju
pozývala von.
Nasadla svižne na bicykel a uháňala domov po mierne
rušnej piatkovej ulici. Nemala to domov ďaleko a keď
poriadne šliapla do pedálov, za pätnásť minút bola doma.
Zastavila sa ešte vo večierke a kúpila zeleninu a syr, v
duchu už pripravujúc večeru. Dorazila k domu pár minút
pred piatou a odložila bicykel do garáže.
Bývala v podkrovnom byte, ktorý si prenajala od starých
rodinných známych potom, čo odišla od Karola. Ich ponuka
prišla ako na zavolanie. Bol to starší manželský pár s veľkým
rodinným domom a podkrovný byt pripravovali pre svojho
syna. Ten však odišiel za prácou a neplánoval sa vrátiť. Mia
si sama pre seba myslela, že sa zrejme potreboval
osamostatniť a žiť ďalej od starostlivých rodičov. Rozhodli
sa teda byt napokon prenajať nejakej tichej osobe a
privyrobiť si tak peniaze k svojim dôchodkom. Dohodli sa s
Miou na slušnej cene a mohla sa nasťahovať.
Byt sa jej pozdával a mal aj svoj samostatný vchod,
takže domácich ani nemusela veľmi vídať. Vyhovovalo jej
to.
Vyšla po schodíkoch a odomkla si. Priestor jej stále
pripadal nový, ale už nie úplne cudzí. Podonášala si svoje
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veci a snažila sa zariadiť si ho podľa seba. Aj pritom však
odhaľovala, že má tendenciu ísť podľa Karolových predstáv
a návodov. Hnevalo ju to a hnevala sa aj sama na seba.
Mala pocit, že stratila veľa času a túžila ho nejak dohnať.
Zavesila si bundu a pozrela sa do zrkadla, ktoré si
zavesila v predsieni. Prehrabla si rukami vlasy a vystrúhala
akúsi pokrivenú grimasu. „Ach, tie hrozné kruhy pod
očami,“ pohladila si tvár. Posledné noci zle spala a odrážalo
sa to už aj z nej tváre. „Ešteže je víkend,“ pomyslela si a
rozmýšľala, čo má robiť. Začali jej naskakovať nápady, ale
každý z nich jej čudne zaváňal Karolom. Zasa v nej rástol
hnev. „Idem sa radšej prevetrať,“ povedala si a trielila s
nákupom do kuchyne. Hodila celú tašku do chladničky, tak
ako bola a buchla dvierkami. Zaškerila sa. „To by asi
neprežil,“ pomyslela si a na chvíľu si pripadala ako mačka,
čo ulovila myš.
„A zasa myslím naňho, doriti!“ zahrešila a kopla do
kuchynskej linky. „Nech už to prestane!“ zvolala a sadla si
za stôl stláčajúc si hlavu rukami. „Možno sa naozaj zbláznim
a bude pokoj,“ sipela v hneve.
Najhoršie jej bolo, keď zostala sama a pocit, že vlastne
nevie kým je, jej v tých chvíľach prinášal všetky
pripomienky toho, čo nevie, aká je neschopná,
nepraktická, pomalá a ktovie čo ešte. Štvali ju aj všetky tie
dobre mienené rady, ako má skúšať, čo ju baví, ako sa má
venovať veciam, ktoré mala rada ako dieťa, ako má testovať
svoje limity a možnosti…
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„Dočerta s nimi!“ buchla päsťou po stole, až ju to
zabolelo. Rozplakala sa.
Vyskúšala už zopár aktivít, o ktorých si myslela, že by
mohli byť pre ňu, ale odvšadiaľ odišla ešte viac frustrovaná
s pocitom, že jej nič nejde a už je asi neskoro učiť sa nové
veci. Pripadala si hlúpa a nešikovná a pamäť jej vracala späť
Karolove zlostné slová o tom, aká je detinská a naivná.
Cítila sa stratená. Nevedela, čo má robiť a už vôbec nie, čo
chce robiť. Keď sa snažila načrieť do svojich detských záľub,
tiež jej tam vyskakovala len kritika, ako taký čertík zo
škatuľky. Nachádzala tam aj nepochopenie a diktát toho,
čo by robiť mala.
Spomínala si, ako skúšala kresliť a tak ju prihlásili do
krúžku. Po chvíli zistila, že ju nebaví kresliť témy, ktoré jej
určoval niekto druhý a neznášala opravy a poznámky o
tom, ako to má robiť inak. Nadobudla pocit, že jej to
vlastne nejde a prestalo ju to baviť úplne. Postupne, kúsok
po kúsku, strácala radosť z tvorby.
Skúšala aj tancovať, ale dopadlo to podobne ako s
kreslením. Nepáčil sa jej pocit, že ju niekto drezúruje a keď
musela robiť niečo, čo sa priečilo jej prirodzenému citu.
Prísna štruktúra, to nebola jej šálka kávy ani v detstve.
Možno aj preto, že ju mala doma a tam sa naučila proti nej
búriť.
Bavilo ju aj písať, ale rôzne poznámky k jej textom ju
najskôr odradili od toho, aby ich niekomu čítala a tak
začala písať len pre seba. Prehlbujúci sa pocit, že je to aj
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tak na nič, že ona je na nič, ju krok za krokom priviedol k
tomu, že prestala aj s tým.
Zdalo sa jej, že zostala úplne sama, bez možnosti
vyjadriť, čo pociťuje, bez schopností a prostriedkov vyjadriť
sa. Nevedela v tom chaose nahmatať svoju cenu a
zaplavoval ju pocit, že cenu vlastne nemá nič.
Keď búrka v jej vnútri trošku ustala, poutierala si
zaslzenú tvár a išla sa opláchnuť do kúpeľne. Zakopla po
ceste o prah a zahromžila: „Do kelu! Ešte si odrazím aj
prst!“ Až sa pritom musela zasmiať.
„OK,“ pomyslela si, „toto mi ešte ide.“ Ošpliechala si
tvár vodou, vyplazila jazyk na svoj odraz v zrkadle a išla
vyhrabať korčule zo skrine. Už dlho na nich nestála,
naposledy asi minulé leto. Predstava, že sa trochu
prebehne ju upokojovala.
Prezliekla sa do teplákov a hodila na seba postaršie
tričko a farebnú mikinu, ktorú jej darovala jej najlepšia
priateľka. Zliezla dolu po schodoch a sadla si, že sa obuje.
Pribehol k nej pes domácich a Mii sa zazdalo, že ju
pozdravil. Pozrela neveriacky na zviera a potom okolo
seba, či tam náhodou nie je aj sused. Nikoho nevidela.
„Zvláštne,“ pomyslela si a pohladkala Samsona po
hlave. Oblízal ju za uchom a rozbehol sa dozadu do
záhrady.
Mia si pozapínala korčule a vyšla pomaly na ulicu.
Vydala sa krížom medzi domami smerom k hrádzi. „Krásne
stihnem západ slnka,“ pomyslela si a pridala. Prefrčala
okolo posledných domov a vybehla po malom kopčeku
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hore na chodník. Na chvíľu sa pristavila a hľadela na lúku
pred sebou a na rady stromov, ktoré v diaľke lemovali
rieku. Vždy ju tešilo, keď bola blízko k prírode. Nevedela si
predstaviť, že by žila v nejakom veľkom meste odrezaná od
nej. Až ju pri tom pomyslení striaslo. Nadýchla sa sviežeho
vzduchu a cítila sa trošku lepšie.
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Smútok na korčuliach

2
Na chodníku sa kde-tu preháňali cyklisti alebo korčuliari
a zopár ľudí sa vybralo na prechádzku so psami. Mia sa
rozbehla smerom k zalesnenej časti, ďalej od mesta.
Pomaly pridávala, až napokon uháňala ako splašený kôň a
robilo jej to, až mierne masochisticky, dobre. Cítila vietor
na tvári a vo vlasoch, striedavé pnutia a uvoľnenia vo
svaloch a dych sa jej zrýchľoval. Zdalo sa jej, že môže
všetkému uniknúť, utiecť, že to zo seba vypotí alebo to
aspoň strasie. Strácala pojem o čase a vzdialenosti a krajina
sa okolo nej rozmazávala, akoby sa chcela rozplynúť. Len
tak si uháňala a odrážala sa od korčúľ v pravidelnom rytme:
Buch! Bzzzzzzz. A zasa: Buch! Bzzzzzzz…
Pripadalo jej to ako melódia akejsi divnej piesne.
Niekam ju unášala. Keď zacítila, že už má dosť, svaly ju pálili
a ťažko sa jej dýchalo, spomalila a hľadala si miesto, kde by
si trošku oddýchla. Uvedomila si, ako ďaleko je od mesta a
že slnko sa už zreteľne blížilo k západu. Zľakla sa, že ju
zastihne tma a šmátrala nervózne v ruksaku, či si zbalila
čelovku. Vydýchla si, keď ju našla.
Zišla z chodníka pre cyklistov a spravila pár krokov po
vyšliapanej cestičke smerom k veľkým stromom. Zvalila sa
do trávy a vyzula si korčule. Ľahla si na chrbát. Po tele sa jej
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lial pot a prudko dýchala. Cítila, ako sa chveje a jej telo
zvláštne vibruje. Tlkot srdca cítila až v hlave a krv v nej
pulzovala ako o preteky.
Mala dojem, že sa rozpúšťa dolu do trávy. Akoby
prenikala do jej koreňov a cez ne hlbšie a hlbšie do zeme.
Kdesi z diaľky zachytila výkrik, ktorý k nej doliehal: „Mia!
Miaaaa!“
Sadla si rýchlo na zadok a prekvapene sa obzerala
okolo seba. Nikoho však nevidela „To čo zas je?“ Prebehlo
jej mysľou a vybavila si čudný zážitok so psom. „Čo už mi
vážne preskakuje?“ Oprela sa o strom a preciťovala ako sa
jej tep a dych dostávajú do bežného rytmu. V hlave jej stále
pulzovalo. Zrazu pocítila obrovský smútok, až ju zabolelo
srdce. Inštinktívne si položila dlane na hruď. „Aaaaa,“
vydýchla hlasno a snažila sa uchopiť, čo sa deje. Nemala
však ani poňatia. Smútok ju zaplavoval ako prílivová vlna a
ona netušila odkiaľ sa berie.
V hlave sa jej začali vynárať záblesky spomienok na
chvíle, kedy sa cítila ponížená, prehliadaná, nevypočutá,
odstrčená. Akoby sa pred ňou vynárali všetky momenty,
ktoré jej kedy spôsobili trápenie. Rozoznávala nahnevané
tváre svojich blízkych, posudky učiteľov a ľudí, urážky jej
bývalého priateľa, každé jedno poníženie. Smútok sa tam
ale nezastavil. Zdalo sa, že jej chcel predviesť v nejakom
čudnom divadle všetky svoje tváre a podoby. Prichádzal k
nej v podobe spomienok, ktoré nikdy osobne neprežila.
Mala pocit, že chcú aby ich videla, aby si ich všimla a
možno ich aj pochopila. Vnímala smútky žien i mužov azda
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všetkých vekov. Stále intenzívnejšie sa približovala k náreku
jednej zo žien, akoby sa kamera jej prežívania postupne
zaostrovala. Priťahovalo ju to k nej obrovskou silou a
vnímala jej nešťastie, zmätok i beznádej. Ženino srdce
nariekalo a Mia mala pocit, že narieka spolu s ním. Plač z
hĺbky sa pomaly predieral na povrch a Mia sa usedavo
rozplakala. Mala dojem, že plače za všetkých, ktorí kedy
prežili nejaké trápenie a že azda bude plakať večne.
Nevedela to zastaviť. Nahnalo jej to strach.
„Čo sa to deje?“ vzlykala.
„Len to nechaj prejsť,“ zachytila tichý hlas prichádzajúci
odkiaľsi zvnútra a búrka rozbúrených emócií sa začala
postupne upokojovať. Začala vnímať priestor okolo seba a
ten sa pomaličky vyjasňoval. Pocítila pevnosť stromu za
sebou a chladivú trávu pod zadkom. Vracala sa jej kontrola
nad vlastným prežívaním a dychom. Párkrát sa zhlboka
nadýchla, akoby sa chcela presvedčiť, že to vie. Začala si
jemne prechádzať prstami po tvári a kdesi v jej hĺbke ešte
doznievali výkriky a plače.
Rozhliadla sa. Na krajinu už padalo šero a čakala ju
cesta domov. Začala ľutovať, že sa odviezla až tak ďaleko.
Zmätená svojím prapodivným zážitkom a s emóciami až
nad vrchol hlavy, sa postavila späť na korčule a tentokrát
veľmi pomaly smerovala po ceste domov. Snažila sa nejako
uchopiť to, čo zažila, ale chýbali jej prostriedky. Nemala sa
o čo oprieť. „Asi mi fakt švitorí,“ vravela si v duchu. Semtam ešte zavzlykala, ale bola už výrazne pokojnejšia.
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Sledovala krajinu a pozdravila zopár psičkárov, ktorých
stretla po ceste. Keď prišla domov, bola úplne vyčerpaná.
Zhodila korčule z nôh a odtackala sa so kúpeľne.
„Pánečku!“ zvolala, keď sa zbadala v zrkadle. Mala
výrazne červenú tvár a uplakané oči, ktoré podivne žiarili.
Vlasy mala strapaté a vyzerala akoby sa s niekým práve
pobila.
Pustila vodu a poumývala si tvár a prešla si aj po
vlasoch. Nechala si napúšťať vaňu. Nasypala do nej soľ a
nakvapkala trošku levanduľového oleja, čo jej dala starká.
Túžila sa nejak upokojiť a uvoľniť. Pohodila spotené
oblečenie do koša na bielizeň a po chvíli sa už aj ponorila
do príjemne horúcej vody. Zanorila sa celá a vydychovala
malé bublinky. Cítila, ako jej voda pomáha vyplavovať
napätie z tela.
Potom si uvarila čaj a pomaly sa pobrala do postele. Ani
nevedela ako a zaspala. Ani spánok jej však nedoprial
pokoja. V noci sa vrtela, nervózne prehadzovala a zopárkrát
sa i prebudila. Zasa počula tie zvláštne výkriky, ktoré
prichádzali z diaľky. Akoby k nej prúdili cez vodu. „Mia!
Miaaaa!“ volal podivný ženský hlas.
Keď sa ráno zobudila, zistila, že je celá spotená. Snové
obrazy sa jej však rýchlo rozplývali a vrtko unikali pokusom
vedomej mysle zachyť ich.
„To je stále čudnejšie a čudnejšie,“ pomyslela si a vstala
z postele. Poumývala sa a dala sa do prípravy raňajok.
Snažila sa usporiadať si nejako myšlienky a dumala, ako má
pochopiť včerajší zážitok. Po chvíli to vzdala. Nemala ako
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pochopiť ho. Chýbali jej informácie a nemala s takýmito
stavmi žiadne skúsenosti. Nočné mory a zvláštne sny, to
nebolo pre ňu až také nové a časom ich začala brať ako
divnú súčasť svojho života. Ale stretnutie so smútkom, to
bola teda novinka.
Necítila sa vo svojej koži. Pustila sa do jedla a chlipkala
kávu. Napadlo jej, že sa popozerá na internete, či nenájde
niečo, čo by jej pomohlo vysvetliť si tieto podivnosti
posledných dní. Z jej blízkych by ju ťažko niekto pochopil a
mysleli by si, že šalie. Po rozchode s Karolom jej to aj
párkrát dali pocítiť a keby k tomu pridala ešte aj toto… Nie,
to nebol dobrý nápad. Zobrala si laptop a vyšla do záhrady.
Susedia odišli kamsi na víkend a tak mala celý priestor
sama pre seba. Dobehol k nej len Samson a obdaroval ju
svojimi psími bozkami. „Dnes ma nepozdravíš?“ Spýtala sa
s úsmevom, ale pes sa už zasa rozbehol dakam medzi
stromy. Sadla si za stôl do altánku a rozmýšľala, čo asi tak
naťukať do vyhľadávača. „Spravím to jednoducho,“
pomyslela si a do samostatných okien napísala: zvláštne
stavy vedomia, živé sny, prežívanie hlbokých emócií,
duševné zdravie a strata kontroly a sebaovládania. Vypľulo
jej to množstvo stránok a článkov, z ktorých niektoré
vyzerali lákavo. Otvorila zopár o emóciách, poklikala na
stránky o psychológii a našla aj pár informácií o prístupe
mindfulness.
„Fuf! Veď toho je tu kopec! prekvapila sa a nevedela, čo
má skôr čítať. Zdalo sa jej, že niektoré články sú ešte
bláznivejšie, ako jej zážitky, ale v niektorých našla aj
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informácie, ktoré ju oslovili. Rozhodla sa, že zájde do
kníhkupectva a poobzerá sa radšej po nejakých knižkách.
Zložila si pomaly okuliare a zadívala sa na oblohu. Zrazu
si uvedomila, že má dnes dohodnuté aj stretnutie s
priateľkou. „Ups! Skoro som pri tom všetkom zabudla na
Leu,“ prebehlo jej mysľou a rýchlo zbalila laptop a utekala
hore do svojho bytu. Vrhla sa na skriňu a snažila sa z nej
vyloviť čosi, v čom by vyzerala dobre.
„Som úplne popletená,“ znelo jej v hlave a v duchu si
nadávala, že je taká nepozorná a zábudlivá. V rýchlosti
hádzala veci do kabelky a skočila do topánok. Pri dverách
si spomenula, že si zabudla platobnú kartu a rozbehla sa
späť do izby. Zhrabla zo stola ešte aj poznámky, ktoré si
vypísala z článkov, čo objavila a ponáhľala sa von.
„Ak chcem stihnúť ešte aj kníhkupectvo musím si
poriadne pohnúť,“ pomyslela si, keď vyťahovala bicykel z
garáže. Stihla ešte poškrabkať Samsona za uchom a už aj
trielila hore ulicou.
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Kníhkupec a Lea

3
Centrum mestečka bolo iba kúsok ďalej ako škola, v
ktorej pracovala. Keď dorazila ku kníhkupectvu na rohu
hlavného námestia, horúčkovito pozrela na hodinky.
„Uf, ešte mám pätnásť minút,“ potešila sa a doslova
vbehla do obchodu. Spomalila a zrazu si uvedomila, aká je
rozbehnutá. Srdce jej búšilo, myseľ bežala ako o život a
dýchala ako maratónec. V tichu starého obchodu si
pripadala až nemiestne v takom rozbehu. Rozpačito
prestúpila z nohy na nohu ako nervózne dievčatko a
poobzerala sa okolo seba. V dohľade jej nebol nikto.
Zhlboka si vydýchla a vydala sa hľadať psychologickú
sekciu. Obzerala si knižky a do niektorých aj nakukla.
Zaujala ju jedna, čo sa volala obzvlášť príťažlivo. Bola to
Kozmická hra od nejakého Stanislava Grofa, o ktorom
predtým nikdy nepočula. Vytiahla knihu z police.
Nalistovala obsah a zamyslene si ho prezerala, pričom si
ani nevšimla ako k nej pristúpil postarší majiteľ obchodu.
„Zaujímate sa o hry vesmíru, mladá pani?“ spýtal sa a Mia
až podskočila, ako sa ho naľakala.
„Pre pána!“ vykríkla, „prepáčte, nevidela som vás!“
Pozerala naňho zaskočená a snažila sa z mysle vyloviť
odpoveď na jeho otázku. „Aaa, áno, zaujímajú ma,“
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povedala v rozpakoch po chvíli. Usmieval sa na ňu a jeho
pohľad hral šibalstvom. „A veríte príbehom?“ spýtal sa
akosi tajomne. „Ako ktorým,“ vypustila Mia z úst to prvé, čo
ju napadlo a trošku sa zahanbila. Zasa si pripadala ako
dievčatko, ktoré stojí prvýkrát pred tabuľou. „Čo si asi o
mne pomyslí?“ prebleslo jej hlavou.
„Možno by vás zaujala táto knižka,“ hlesol kníhkupec a
podišiel k vedľajšej poličke. Vybral z nej hrubšiu, čiernozlatú knihu a podával ju Mii. „Ženy, ktoré behali s vlkmi,“
čítala a pritom jej napadlo: „Áno, myslí si, že som zdivená
alebo čo.“ Ale predsa len čítala ďalej: „Mýty a príbehy o
archetype divokej ženy.“
„To neznie zle,“ povedala nahlas svoju myšlienku a
otvorila knižku. Prebehla očami obsah a začítala sa do
predslovu:
Všetky túžime byť nespútané. Na túto túžbu existuje
niekoľko protilátok preverených tradíciami. Učili nás,
aby sme sa za ňu hanbili. Nechali sme si narásť vlasy a
zakrývali sme nimi svoje pocity. Naše kroky však dni a
noci neprestajne sleduje tieň Divokej ženy. Nezáleží na
tom, kde práve sme, tieň, ktorý nás sprevádza má
dozaista štyri nohy.“
CLARISSA PINKOLA ESTÉS, Ph.D
Keď tie slová čítala prebehla ňou elektrizujúca energia a
naskočili jej zimomriavky. Ako veľmi jej tie slová
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pripomenuli pocity, ktoré ňou burcovali. Odlepila oči od
knižky a pozrela s údivom na kníhkupca.
„Ďakujem vám, pane, znie mi to ako niečo, čo by sa mi
práve teraz mohlo hodiť.“
„Niet za čo, mladá pani,“ povedal úctivo a otáčal sa na
odchod. Len tak, akoby mimochodom prehodil cez plece:
„Pokojne sa ešte popozerajte, či vám niečo nepadne do
oka. Neponáhľam sa dnes nikam. Dajte si čas.“
„Ďakujem,“ povedala Mia a vrátila sa k prezeraniu políc.
Zobrala do rúk ešte zopár kníh, ale po chvíli sa rozhodla, že
jej tie dve budú zatiaľ stačiť. „Prečítam a uvidím potom,“
pomyslela si a uvedomila si, že sa cíti akosi lepšie. Akoby
stála pevnejšie na nohách a aj myseľ sa jej spomalila.
„Teda,“ povzdychla si, „to sú mi veci.“
Prešla k pokladni, že zaplatí a všimla si, ako do výkladu
nakúka Lea s dlaňami prilepenými na skle. Zamávala jej a
ukázala veľavravne na knižky a peňaženku. Lea je odkývala
a zaťukala si na hodinky krútiac s úsmevom hlavou. Mia
vystrúhala ľútostivý výraz a podala knižky kníhkupcovi. Ten
na ňu len žmurkol a vložil jednu zo záložiek, čo mal pri
pokladni, do knižky. „To je malý darček pre Vás,“ povedal a
s milým výrazom jej podával papierovú tašku.
„Ďakujem veľmi pekne a aj za tip,“ žmurkla naňho a
otočila sa na odchod.
„Veľa šťastia prajem!“ Počula ho ešte zvolať, ale dvere sa
za ňou už zavreli a Lea sa jej hodila okolo krku.
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Objali sa tak, ako to vedia len priateľky, ktoré si spolu
preskákali mnohé, v dobrom aj v zlom. A aj keď boli
rozdielne, ich kamarátstvo to skôr posilňovalo ako naopak.
„Vynikajúco vyzeráš, Lea,“ povedala Mia s obdivom a
pobozkala priateľku na líce.
Spoločné darebáctva páchali už od základnej školy a Mia
bola veľmi rada, že Leu má vo svojom živote. A hlavne
teraz.
Keď prechádzali cez námestie smerom ku kaviarni,
premýšľala, čo jej všetko vyjaví o udalostiach posledných
dní. Akosi mala strach zdôveriť sa jej úplne so všetkým. To
bolo pre ňu nové, doteraz zdieľali snáď úplne všetko.
Lea sa však bez okolkov pustila do vykresľovania príprav
svojej cesty na Bali, kam sa chystala na dlhší študijný a
možno i pracovný pobyt. Išla za nejakým výnimočným
učiteľom jogy a praktikom bioenergetickej terapie a bola z
toho evidentne nadšená. Chrlila na Miu informácie, až sa jej
z toho začínala točiť hlava. Uvoľnila sa a so smiechom jej
povedala: „Vieš o tom, že Ti asi 75 percent vecí
nerozumiem? Ale znie to fakt super. Už aby si bola späť a
začala to praktizovať. Hneď sa k Tebe prihlásim!“
„Jéj! Tak to budem veľmi rada, Mia.“ usmiala sa radostne
Lea a potom trochu zvážnela.
Usadili sa pri stole pod veľkou lipou a Mia nakúkala do
nápojového lístka, takže si najskôr ani nevšimla, že na ňu
priateľka pozorne hľadí. Zdvihla oči a pohľady sa im stretli.
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„Vyzeráš unavená,“ povedala opatrne Lea, „ešte stále Ťa
trápi ten rozchod? Ako sa máš? Povedz mi, ozajstne, bez
ornamentov a make-upu, prosím…“
Mii pri jej úprimnom záujme až vbehli slzy do očí.
Pokarhala sa v duchu za to, že o svojej priateľke
pochybovala. Ona ju určite nebude zbytočne posudzovať
alebo kibicovať.
„Ach, ani neviem, kde mám začať, Lea,“ nachvíľu otočila
hlavu smerom ku korune stromu, akoby na ňu mali tie
správne slová napršať. Potom si položila hlavu do dlaní, ako
to zvykli robievať už ako deti, keď išlo o niečo veľmi
dôležité. Lea jej spravila zrkadlo. Hľadeli si rovno do očí.
Mia si až po chvíli všimla, že pri nich nerozhodne
prešľapuje čašník a zrejme nevie ako ich má osloviť. Prišlo
jej to vtipné a vyprskla do smiechu. To ho nešťastníka
zmiatlo ešte viac a začal sa nesmelo ospravedlňovať a pýtať
sa, či má prísť neskôr. Mia mu v záchvate smiechu nevedela
odpovedať a Lea, v ktorej to už tiež bublalo, rýchlo vypýtala
dve presá a tiež sa rozosmiala na plné ústa.
Keď po dobrej chvíli ich veselý chichot doznel, kávy už
boli na stole. „To sme mu ale dali, chudákovi! Ktovie, čo si
o nás pomyslel?“ spýtala sa skôr rečnícky Mia.
„To nás predsa nemusí trápiť!“ chopila sa predsa len
odpovede Lea. „To čo si myslí, patrí jemu a nijak sme mu
neublížili, no nie? Bola to sranda! Už dlho som sa tak z chuti
nenasmiala, haha,” zasmiala sa uvoľnene.
Mia sa však zamyslela: „Takto som to nikdy nebrala, ale
asi máš pravdu. Môže to byť práve jedna z tých vecí, ktoré
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mi robia problém. Veľmi často premýšľam o tom, čo si asi
myslia druhí, hm. Vieš, keď som sa rozchádzala s Karolom,
túžila som hlavne po tom, aby som spoznala, kto vlastne
som. Ale stále mám pocit, že zisťujem akurát to, s čím
všetkým mám problémy. Zdá sa mi, že som vždy žila v
akomsi vleku, kde som nemusela samú seba vôbec vidieť.
Hah, veď ja vôbec netuším, čo ma vlastne baví! Keby si sa
ma spýtala, po čom túžim, tak Ti ani nedokážem
odpovedať. Aaach...” vzdychla si a mala dojem, že zo seba
vypľula čosi nechutné.
„Tak to skúsim,” žmurkla na ňu Lea a spýtala sa: „Po čom
túžiš, Mia moja? Pozri sa dnu, nehľadaj to vonku. Po čom
túži Tvoje srdce, priateľka?”
„Vrrrr!” zavrčala na ňu hravo, ale predsa len inštinktívne
zatvorila oči, akoby práve to znamenalo pozrieť sa dnu.
Mala pocit, že sa jej vo vnútri čosi pohlo, rozkrútilo sa.
Pripomenulo jej to včerajší zážitok po korčuľovaní.
„Juj!” otvorila rýchlo oči a vytreštila ich na Leu. „Túžim
zistiť, po čom vlastne túžim. Túžim zistiť, kto vlastne som. A
túžim byť sama sebou,” vypadlo z nej akosi automaticky.
„To sú nádherné túžby!” tlesla radostne Lea rukami. „Aj
keď nie najjednoduchšie, myslím si. Hmm... Ale isto
uspokojujúce. Tiež to tak nejak mám a hľadám. Zistíme to,
neboj sa! Len ísť za tým a bude fajn,” usmiala sa a
odchlipkávala kávu.
„Mno, dúfam, že bude. Momentálne som úplne
rozhodená,” rozhovorila sa Mia s obavou v hlase a hľadela
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na svoju priateľku ponad hrnček. Pomaly ho položila späť
na stôl a hrala sa mimovoľne s lyžičkou.
„Zdá sa mi, že namiesto toho, aby som sa nachádzala,
len sa v tom viac strácam. Mám v tom proste humbug.
Rozhnevá ma každá maličkosť a mám skutočne čo robiť,
aby som sa ovládala pri deckách v škole. Aj doma zúrim a
niekedy ani neviem prečo. Najradšej by som niečo alebo
niekoho nakopla,” pri tých slovách jej na perách zahral
úsmev a veľavravne žmurkla na Leu. Na chvíľku sa odmlčala
a zamyslela sa. Keď nabrala odvahu, pomaly, opatrne
pokračovala:
„Včera na korčuliach sa mi stala divná vec. Ani dosť
dobre neviem, ako to mám opísať. Dala som si pauzičku,
asi po pol hodine rýchlej jazdy a keď som si sadla pod
strom, že sa vydýcham, zrazu ma prepadol obrovský
smútok. Veľmi divný, nič podobné som doteraz nezažila.
Akoby som si išla oči vyplakať za všetkých smutných alebo
trpiacich ľudí, ktorí kedy boli. Brrr,” striasla sa, ale
pokračovala. Ani si predtým neuvedomila, ako veľmi sa
potrebovala niekomu dôveryhodnému vyrozprávať.
„Trápia ma aj sny, vieš...” pozrela na okamih kamsi do
diaľky cez námestie. Lea ju mäkko sledovala a počúvala.
Nechcela ju vyrušiť. Mia po chvíľke pozrela späť na svoju
priateľku a hovorila ďalej: “Niektoré sú celkom fajn, ako
príbehy a majú aj dej, ale niektoré ma desia. Sú chaotické,
neprehľadné alebo jednoducho hrôzostrašné. Niekedy sa
prebudím aj dva, trikrát za noc. Raz som uplakaná, inokedy
spotená alebo sa len tak zobudím a mám strach.
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Vôbec neviem, ako si to mám vysvetliť’ alebo čo mám
urobiť. Brázdila som trošku po internete a našla som kopec
informácií, ale niektoré mi pripadajú ako výmysly alebo
obyčajné špekulácie. Potrebujem sa v tom nejako
zorientovať. Dnes som si kúpila aj nejaké knižky, čo by mi v
tom mohli pomôcť. Unavuje ma asi hlavne to, že tomu
nerozumiem. Veď ma poznáš...” opäť na moment stíchla,
hľadala slová. „Niekedy až ľutujem, že sme sa rozišli. Aspoň
som mala pokoj,” odpovedala a po lícach jej stekala malá
horúca slza.
Lea na ňu hľadela s tichým záujmom a súcitom. Pokývala
jemne hlavou a Mia zaregistrovala, ako ju nežne chytila za
ruku. Prijala ten dotyk a odovzdala sa naplno momentu.
Zatvorila oči, zhlboka sa nadýchla a vydýchla, a keď ich
otvorila, v jej pohľade sa zračila otázka. Dívala sa na Leu,
akoby v jej tvári hľadala odpovede alebo aspoň
povzbudenie.
„Niečo mi napadlo,” povedala Lea a začala sa hrabať v
kabelke. Vytiahla telefón a zručne doňho niečo vyťukávala.
„Koncom mája tu bude Celia Fox, jedna jungiánska
analytička a šamanka,” vravela a lovila kdesi informácie.
Mia sa nepokojne zahniezdila a tvárila sa váhavo.
„Viem, viem!” zodvihla ruku obranne Lea a vystrúhala
grimasu, „možno Ti to znie pochybne, ale je to naozaj
seriózna žena a vie, čo robí. Stretla som sa s ňou vo
Francúzsku minulé leto. Robí s ľuďmi rôzne cvičenia
zamerané hlavne na pozornosť, rozprúdenie energie v tele
a vnímanie emócií v rozličných situáciách. Aaaa!” pretiahla
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významne hlásku a usmiala sa: „Najfantastickejšie pre mňa
osobne bolo, keď sme sa učili, ako za pomoci dychu
odhaliť potlačené emócie a traumy uložené v tele. Podľa
toho, čo vravíš, sa mi zdá, že do toho už načieraš sama.
Myslím si, že by Ti v tom Celia mohla pomôcť. Alebo Ťa
aspoň v niečom inšpirovať, či navigovať. Má s takýmito
procesmi veľa skúseností,” nadšene oznamovala Lea a
rozhadzovala pri tom rukami.
Mia ju pozorne počúvala a niečo v nej reagovalo veľmi
živo. Rástla v nej túžba aspoň to vyskúšať. „Veď čo môžem
stratiť?” pomyslela si.
„A možno Ti povie niečo užitočné aj k tým snom.
Jungiáni sú v tom výborní, hmm,” zahniezdila sa tentokrát
Lea, akoby ju potešilo vlastné zistenie. „Išla by som aj ja,”
pokračovala, „ale v tom čase už budeme s Majkym na Bali.
No? Čo Ty na to? Pozdáva sa Ti to?”
Jej entuziazmus Miu povzbudzoval, i keď sa jej do toho
motali pochybnosti. Akoby si tým mala stopercentne
priznať, že nie je v poriadku. Vnímala to kdesi vo vnútri ako
porážku a pocítila aj hanbu. Dokonca sa aj začervenala, čo
evidentne Lea spozorovala. Mäkko povedala: „Môžeš to
vnímať napríklad ako poznávaciu výpravu do svojho vnútra.
Ako jednu z odpovedí na túžbu spoznať sa. Niektorí
psychoanalytici a šamani na to prosto majú osvedčené
spôsoby a čo si myslím, že je úplne podstatné, majú s tým
osobné skúsenosti. Zažili mnohé na vlastnej koži a to vidíš
alebo cítiš. Čo tým môžeš stratiť?” opýtala sa, akoby jej
prečítala myšlienky.
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„Počúvaj ma sem!” zvolala Mia cítiac úľavu. „Veď z Teba
sa už tiež stáva dáka vedma!” Obe sa na tom z chuti
zasmiali.
Lea sa ešte vrátila k farbistému opisovaniu svojej cesty a
Mia vnímala, ako sa jej pomaličky navracia pocit pohody.
Cítila sa lepšie a tešila sa, že sa má komu zdôveriť a len tak
si pokecať. Lea jej dodávala pocit, že to, čím prechádza je
vlastne v poriadku a aj keď je to divné, je to vlastne
normálne. A to bolo príjemné. Prestávala sa toho báť.
Predtým, než sa rozlúčili, jej priateľka ešte poslala kontakt
na svoju terapeutku so slovami: „Keby si náhodou mala
pocit, že sa potrebuješ porozprávať s niekým nestranným.
Mohlo by Ti to pomôcť a Kamila je veľmi srdečná žena.
Sama prešla veľkým trápením a zmenami v živote. Páči sa
mi na nej, že má veľké otvorené srdce a nedáva ľuďom
zbytočné recepty do života. Skôr počúva a hľadá s Tebou.”
„Ďakujem, popremýšľam o tom. A aj o tom workshope.
Niečo by som určite rada vyskúšala. Mám pocit, že sa
potrebujem o niečo oprieť. Ozvi sa mi, keď sa vrátite z toho
turné. Som zvedavá, čo zasa pozažívate,” dodala Mia a
láskyplne objala svoju kamarátku.
Pobrala sa domov a pomaličky tlačila bicykel. Cítila
povzbudenie a aj myšlienky sa jej ľahšie sledovali. Bola
ponorená do seba. „Zaujímavé,” pomyslela si, „vždy som si
myslela, že túžba musí byť niečo konkrétne. Niečo, čo
musím urobiť, vytvoriť alebo za tým niekam ísť. Nikdy mi
nenapadlo, že tou túžbou môže byť samotné objavovanie.
Kým vlastne som, keď hľadím len do vlastného zrkadla?
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Keď prídem domov a nikto okrem mňa tam nie je? Heh, to
je nejaké hlboké na mňa,” pousmiala sa sama pre seba.
Keď prišla domov, rýchlo sa povyzliekala a spravila si
chlebíky. Už sa nevedela dočkať chvíle, keď si poprezerá
nové knižky a začíta sa.
Usadila sa na gauč a jednu otvorila. Vypadla z nej
záložka, ktorú tam vložil kníhkupec. „Jeej!” prekvapila sa
Mia príjemne a zobrala ju do ruky. Takmer na ňu
medzičasom zabudla. Zo záložky sa na ňu pozeral krásny
čierny panter, ktorého srsť sa miestami obleskovala až do
tmavomodrej. Hľadel priamo a s pootvorenou papuľou
vyzeral, že chce niečo povedať.
„To je krásne,” pomyslela si Mia a v duchu ešte raz
poďakovala kníhkupcovi za milý darček.
Začítala sa do knihy a stratila pojem o čase. Zdalo sa jej,
že presne túto múdrosť práve potrebovala a jej rozbúrené
emócie dostávali nový zmysel. Pomaličky, nenápadne sa
ponorila do snov. Len knižka s jemným buchnutím spadla
na zem.
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Ako vo sne

4
Po dlhom čase spala celú noc. Zobudila sa až nad
ránom prekvapene zistiac, že zaspala na gauči. Aj snové
mátohy jej dali pokoj a pamätala si len jeden milý záblesk
sna, v ktorom sa ako dievčatko viezla na bicykli a radostne
pritom výskala. Viezla sa po prvý raz bez pomocných
koliesok a objavovala čaro rovnováhy. Prežívala zázrak v
priamom prenose a celé jej malé telíčko zalievala
nefalšovaná radosť. Čosi z tej radosti cítila aj teraz. Natiahla
sa ako mačka a nahlas vydýchla. Bola oddýchnutá a to ju
tešilo. Odišla sa poumývať do kúpeľne a hľadela pri tom na
seba do zrkadla. „Kto som?” znelo jej v mysli, ale vnímala,
že táto otázka prichádza odkiaľsi z hlbín. Nechala ju znieť.
Hľadela do svojich očí, na svoju tvár a pripadala si
čudná. Vidí sa v odraze dvadsaťpäť rokov a predsa má
pocit, že sa nevidí. Alebo sa nechce vidieť? Zaškľabila sa na
seba a poumývala si tvár a vodou jemne opláchla aj čosi z
toho divného pocitu.
Napadlo jej, že si vyhľadá na internete tie ženy, ktoré jej
spomínala Lea. Prešla ňou vlna vzrušenia a ponáhľala sa
spraviť si raňajky. Zhrabla laptop, tanier a šálku kávy a vyšla
do záhrady.
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Nedeľa bola krásna a zazdalo sa jej, že sa čas trošku
spomalil. Bol to príjemný pocit, po toľkých búrlivých dňoch.
Samson sa s ňou prišiel zvítať a šťastne ju obskákal a
pooblizoval jej ruky. Poškrabkala ho po huňatej srsti, kým
znova odbehol svojou cestou.
Usadila sa do altánku a otvorila počítač. Najskôr
naťukala stránku terapeutky a zvedavo sa začítala do jej
príbehu. Zistila, že sa venuje gestalt terapii a poznačila si
do notesa zopár poznámok. Potom vyhľadala Celiu Fox. Tá
ju z nejakého nejasného dôvodu priťahovala viac. Nakukla
do jej rozvrhu. Workshop, ktorý plánovala v ich meste, mal
trvať celý víkend a volal sa „Cesta integrity”. Mia pritom
pocítila nový záchvev zvedavosti a kdesi to v nej
zarezonovalo.
„Trošku viac integrity by som fakt prijala,” zahundrala si
len tak pre seba. Z náplne kurzu vyčítala, že sa budú
venovať úvodu do „šamanskej alchýmie”, ako Celia
nazývala svoj prístup.
„Ach! To je výborné!” potešila sa. „Je to len úvod do
série workshopov, takže začnem pekne od začiatku,”
pomyslela si a odpila si z kávy. Listovala ďalej. Zistila, že sa
na úvodnom stretnutí budú venovať základným nástrojom,
ktoré sa používajú pri pestovaní troch hlavných
majstrovstiev toltéckeho šamanizmu. Na začiatok sa mali
zamerať hlavne na rozdeľovanie pozornosti a na takzvané
stopovanie, pri ktorom človek stopuje vlastne sám seba a
svoje zvyklosti a návyky. „To vyzerá parádne!” zvolala Mia
nahlas a usmiala sa. Jej obavy sa postupne rozplývali ako
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ranná hmla a rozhodla sa, že Celii napíše e-mail. Dala jej
vedieť, že sa chystá prísť a spýtala sa, či sa má dajako
pripraviť. Do workshopu to bolo ešte päť týždňov, tak by
mohla stihnúť dovtedy niečo prečítať. Naťukala pár viet a
napísala aj o tom, že prežíva zvláštne obdobie plné zvratov
a veľmi sa teší na stretnutie.
„Tak,” prehodila spokojne, keď e-mail odoslala. Cítila sa
ako mačka, ktorá práve zjedla ulovenú myš. S príjemným
pocitom si otvorila druhú z knižiek a ponorila sa do textu.
„Na prípravy do školy budem mať čas večer,” prebehlo jej
mysľou a uvoľnila sa do slobodnej nedeľnej atmosféry.
Bolo jej ľahšie a videla pred sebou konečne nejakú
perspektívu.
Nasledujúce dni jej tiež pripadali pokojnejšie a
miernejšie. Emócie ňou prestali nekontrolovateľne
lomcovať a ani hnev ju neprepadával tak často a silno. Ak aj
niečo prišlo, snažila sa to vnímať pozorne a pomenovať si,
čo cíti tak, ako najlepšie vedela. Začínala odhaľovať, čo ju
vyvádza z rovnováhy. Túžila sa stať stopárkou svojich nie
vždy uvedomených zvykov a návykov a niekedy doslova
zlozvykov, ako o tom písala Celia na svojej stránke. A keď
nejaký nie veľmi užitočný či dokonca škodlivý návyk
vysledovala, snažila sa zistiť, odkiaľ pochádza a prečo tam
vlastne je. To ju zväčša zaviedlo hlboko do vnútra k rôznym
zážitkom a spomienkam. Dávala si na to čas, nechcela nič
uponáhľať. Snažila sa odhaliť, čo môže svojimi silami zmeniť
alebo, čo už nerobiť.
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Aj čítanie psychologickej literatúry jej v tom pomáhalo a
pomaličky nachádzala záchytné body, ktoré jej pomáhali
zorientovať sa vo svojom vnútornom priestore.
Asi po týždni jej prišla odpoveď od Celie. Písala jej, že
sa ňu veľmi teší a pozdravuje aj Leu. Napísala, že sa nemusí
nejak zvlášť pripravovať, ale ak chce, môže začať premýšľať
o nejakej vlastnosti, ktorú najviac odsudzuje na niekom
druhom. Poslala jej zopár bodov a otázok, na ktoré sa
pritom môže sústrediť už doma. Na workshope si to ešte
dovysvetľujú a budú s tým pracovať hlbšie. Miu to potešilo.
Celia ju ešte milo vyzvala, aby jej pokojne napísala viac o
tom, čo prežíva, že si to rada prečíta a spozná jej príbeh.
Samozrejme, len ak to tak Mia cíti. Nemusí sa do ničoho
nútiť, ani sa nikam ponáhľať.
Na Miu pôsobili jej slová ako balzam. Nevedela presne
určiť prečo, neboli predsa ničím výnimočné, ale v jej hrudi
sa začal rozlievať príjemný hrejivý pocit. Akoby ju Celia
objala na diaľku.
Zatúžila zdôveriť sa jej s jedným zo zvláštnych snov,
ktorý sa jej nedávno prisnil. Cítila, že je čímsi významný a
bola zvedavá, čo jej k tomu Celia povie. Rozpísala sa:
V tom sne som sa ocitla v príjemnej, drevom
obkladanej miestnosti s veľkým kozubom pri dlhšej
stene oproti dverám. Ostatné steny boli skoro celé
obložené knižkami a rozličnými zvitkami. Kúsok od
stolíku, ktorý bol uprostred miestnosti neďaleko kozuba
stála mladá žena. Vyzerala ako socha, ale vnímala som,
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ako pomaličky ticho dýcha. Jej pohľad bol však
prázdny, upriamený kamsi, kam dovidela asi len ona.
Spala.
Po chvíli do izby vkráčala starena, pohladila ženu
nežne po tvári a začala vyťahovať z knižnice zopár
starých veľkých kníh a pár zvitkov. Poukladala ich do
úhľadnej pyramídy na stolík. Potrebovala niekam odísť a
poprosila mladého muža, asi svojho pomocníka, aby
ženu postrážil, kým bude preč.
Videla som, ako vošiel do izby a začal si obzerať
knižky na policiach. Po chvíli pristúpil k žene a chytil ju
jemne za ruku. Hľadel na ňu a obdivoval, aká je krásna a
pokojná. Zapochyboval o stareninom a svojom úmysle
prebudiť ju a presne vtedy oheň podivne zapraskal.
Muž si to nevšimol a pomalými krokmi odišiel z izby
a nechal ženu samú. V jeho neprítomnosti sa oheň
divoko rozhorel a akoby sa svojim plameňom načiahol
po knižkách na stole. Pár z nich uchmatol a tie sa tíško
rozhoreli v kozube. Muž pribehol späť a snažil sa ich
zachrániť, ale pre niektoré už bolo priveľmi neskoro.
Boli nenávratne preč.
Keď sa starena vrátila, pristúpila najskôr k žene a
presvedčila sa, že je v poriadku. Jej stav sa nezmenil a
tak začala prezerať knižky. Zistila, že chýba jedna, ktorá
bola mimoriadne dôležitá, pretože obsahovala
podstatnú časť múdrosti, ktorá jej mala pomôcť ženu
prebudiť. Bola to posledná kniha svojho druhu. Začala
prechádzať police, ale po chvíli ustala a zamyslela sa.
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Posadila sa za stôl a vzala do ruky svoje pero.
Spomínala si a zapisovala všetko tak, ako si to pamätala.
Jej pamäť jej slúžila ako dobrý pomocník a spoločne
zrekonštruovali zhorené stránky. Nič nebolo stratené
definitívne. Aspoň pokiaľ si to ona pamätá.
Mia dopísala sen a na záver poďakovala Celii za
inšpiráciu a milé povzbudenie. Zasa sa cítila o čosi ľahšie a
nevedela sa dočkať odpovede. Tá prišla hneď na druhý
deň a Mia v pozitívnom napätí otvorila e-mail. Celia sa
očividne tešila a rozpísala sa o tom, ako má pocit, že sa Mia
dostáva do blízkeho kontaktu so svojim podvedomím. Že
sa jej Duša snaží niečo naznačiť a komunikovať. Rozhovorila
sa o téme Prebudenia a aká je dôležitá v šamanskej tradícii
aj v archetypálnej psychológii. Že môže pokojne ísť aj o
rozvoj nejakej novej zručnosti, otváranie kreativity,
opúšťanie starého a príchod nového do života a podobne.
Postavy, ktoré Mia videla, tiež majú svoj význam. Vyzvala ju,
aby sa zamyslela nad tým, čo pre ňu znamená ženskosť,
mužskosť a čo jej vraví postava stareny. Poradila jej, nech si
sny zapisuje, ak ju to láka a nech sleduje ich hlavné motívy.
Nech pritom sleduje aj svoje telo a pocity, či sú prijemné
alebo nepríjemné, ľahké alebo ťaživé a pokojne môže ísť aj
hlbšie. Ostatné že sa ukáže a kedykoľvek jej môže napísať.
Miu opäť zalial ten príjemný hrejivý pocit, ktorý jej
pripomínal mäkké objatie. Celiine poznámky ju povzbudili
a dodali jej energiu. Cítila, že veci dostávajú nový význam,
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aj keď ho ešte celý nevidela. Kdesi sa črtal a to jej zatiaľ
stačilo.
Odpísala vďačný e-mail a išla sa poobzerať po nejakom
väčšom zošite. V tomto zostávala staromódna. „Keď
poznámky, tak písané rukou,” pomyslela si a zatvárila sa
spokojne. Čím ďalej tým viac sa na Celiu tešila. Vzala zo
skrinky aj pexesá a sadla si za stôl v kuchyni, že ich nastrihá
na zajtra pre deti.
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Nové chodníčky

5
Pomaly vnímala, ako sa jej život mení pred očami a ani
nie tak vonku, ale skôr vo vnútri. Už toľko nemyslela na
Karola a zdalo sa jej, že sa od čohosi oslobodzuje.
Nevedela to presne pomenovať, ale konečne mala pocit,
že je niečomu na stope. Možno to bol zatiaľ len smer,
sledovala malé náznaky, ale aj to bolo niečo. Prišlo jej to
ako taký maják v chaose.
V každodennosti objavovala rytmus a snažila sa plynúť
spolu s ním. Vymýšľala si malé rituály, cez ktoré sa väčšmi
prepájala sama so sebou. Napríklad,
keď si ráno umývala zuby, hľadela do zrkadla a v duchu,
a niekedy aj nahlas, si vravela: „Vážim si Ťa.” Spočiatku ani
tomu veľmi neverila, ten skutočný pocit tam nebol, ale
postupne v nej rástol. Začala častejšie chodiť na
prechádzky alebo si šla zabehať a krok za krokom začala
pociťovať radosť z toho, že sa hýbe a je vonku na vzduchu.
Len tak, bez cieľa, bez stopiek, bez súťaží...
Vybrala sa aj na pár stretnutí čitateľského krúžku v
miestnej knižnici a celkom sa jej to pozdávalo. Bavilo ju
počúvať iné názory a pohľady na príbehy a zisťovala, ako
ich každý vníma trochu alebo úplne inak. Spočiatku ju to
fascinovalo. Akoby mala každá kniha toľko podôb, koľko
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mala čitateľov. A ako sa pre to vedeli pohádať! Niekedy jej
to prišlo vtipné, inokedy sa jej to javilo ako úplná absurdita.
Tak nejako to chodí aj v živote, myslela si a prestala tam
chodiť.
Väčšinu voľného času si aj tak vypĺňala čítaním a
naberala istotu v tom, že môže cítiť a prežívať akúkoľvek
emóciu, ktorá sa vynorí. Začínala jasnejšie vnímať, že sa
môže prejaviť. Trošku v tom experimentovala a postupne si
stále viac vážila svoje inštinkty. Prestávala sa nútiť do
zdvorilých malých či väčších konverzácií, po ktorých sa aj
tak väčšinou cítila vyčerpaná alebo stratená. Otázku „Čo si
o mne asi pomyslia?” pozvoľna nahrádzala otázkou „Čo tu
vlastne pociťujem?” a začínala situácie prežívať s väčšou
pohodou a ľahkosťou. Zdalo sa jej, že sa jej repertoár
odpovedí, reakcií aj pocitov obohacuje a rozširuje. Bola
pozornejšia a nielen k sebe. Čosi z jej malých objavov sa
premietalo pomaly, ale isto aj do jej vzťahov a hlavne do
tých najbližších. Zdalo sa jej, že svoju rodinu a priateľov
spoznáva nanovo, akoby ich zrazu zalievalo iné svetlo. Bolo
to väčšinou príjemné a aj keď nešlo o nejaké obrovské veci,
mala pocit, že jej do života prinášajú viac autentickosti a
energie. A mala viac síl aj na to, čo príjemné nebolo.
Potrebovala ich najmä vtedy, keď odhalila dajaký zlozvyk
alebo správanie, na ktoré nebola vonkoncom pyšná alebo
sa zaň i hanbila. Už však pred tým nechcela cúvať. Úprimne
a pozorne si to všetko pozapisovala a stopovala ďalej.
Asi najviac zo všetkého ju bavili prechádzky, na ktoré
vzala aj Samsona. S úžasom ho sledovala, ako sa
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bezprostredne raduje zo života. Radoval sa, keď stretol
svojich štvornohých súkmeňovcov, keď vbehol do vody,
keď rozháňal vtáky a potom akoby chcel za nimi vzlietnuť. A
tešil sa, aj keď ovoniaval s neskrývaným záujmom stromy
alebo trávu. Zdalo sa jej, že mal radosť takmer zo všetkého.
Mia sa radovala spolu s ním a spočiatku hlavne z toho, že
sa raduje on.
Na niektorých prechádzkach, keď bola sama,
experimentovala. Len tak vbehla do vody a trošku sa
ošpliechala, potom si zasa oprela čelo o kmeň stromu a
vdychovala jeho vôňu. Alebo si ľahla do trávy a hľadela na
oblohu. Vnímala, ako s ňou všetko svojim spôsobom
komunikuje. Miestami až bytostne cítila, ako príroda žije a
dýcha vo svojom vlastnom rytme. Zdalo sa jej, že všetko
okolo nej vníma a vysiela. Len tomu dosť dobre
nerozumela. Akoby kdesi po ceste zabudla túto reč a túžila
sa ju znova naučiť. Raz sa jej dokonca podarilo na lúke
zaspať. Vnárala sa telom do trávy a snívalo sa jej, že zapúšťa
korene, ktoré klesajú stále hlbšie a hlbšie, až sa dostávajú
cez všetky zemské vrstvy do jej horúceho jadra. Z diaľky
znova začula to prazvláštne volanie. „Mia! Miaaa!” volal
ktosi jej meno. „Poď domov! Už je čas. Počúvaj...” Keď sa
prebúdzala mala pocit, že sa vynára na povrch z veľkej
nedozernej hlbočiny. Prebudilo to v nej ešte silnejšiu túžbu
pochopiť a precítiť, čo sa jej to príroda snaží povedať a
naznačiť.
V podobnom duchu sa niesli aj jej nočné sny. Niekedy
si pripadala ako Trinity uháňajúca dakam na svojej
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motorke, inokedy zasa chcela niekomu pomôcť na úteku,
tak ulúpila autobus, v ďalšom sne utekala zasa ona a zúfalo
potrebovala chytiť lietadlo, do ktorého len tak-tak
naskočila. Ocitala v prapodivných priestoroch, v
starobylých jaskyniach, na vrcholoch vysokých hôr, v
čudesných zámkoch alebo v budovách. Takmer vždy tam
niečo hľadala alebo s niekým diskutovala. Štvalo ju, že si
nepamätala o čom. Väčšinou to boli len útržky a takmer
všetko, čo sa jej v sne zdalo podstatné a zmysluplné, ráno
rozpustilo ako ľad. Verila však, že to zostáva na tých
správnych miestach.
Čo pre Miu však malo najväčší význam, bolo to, že sa
týchto zvláštnych vnemov a posolstiev prestávala báť. Pocit
správneho smeru, akéhosi vedenia, či volania, v nej
mocnel. Uvoľňovala sa do toho a jej zmysly sa uvoľňovali
tiež. Vnímala, ako sa jej vnútorné zorné pole rozširuje a táto
šírka vstupuje do každého zákutia jej života.
Často o tom písala Lei, ktorá ju s nadšením
povzbudzovala a tešila sa spolu s ňou každému novému
krôčiku.
Týždeň pred Celiiným workshopom sa jej prisnil
zvláštny sen o tom, ako blúdi po lese, ktorý sa kúpal vo
zvláštnom opare. Cez mohutné koruny stromov sa
predierali slnečné lúče a spolu s chuchvalcami hmly
dotvárali tajomnú atmosféru miesta. Mia mala pocit, že je
tam niekto s ňou. Akosi vedela, že jej púť lesom má nejaký
cieľ a viedla ju mocná intuícia. Prišla k domčeku z dreva a
zaklopala.
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„Ďalej, len ďalej,” ozval sa ženský hlas z chalúpky.
Pomaly vstúpila a ocitla sa v priestrannej kuchyni
staromódneho domca. Za stolom sedela stará žena a
usmievala sa na ňu. „Poď ďalej, Mia, len smelo. Vitaj!
Prisadni si ku mne na chvíľku. Dáš si čaj?” opýtala sa
starena bezprostredne a postavila sa, vziať kanvičku z pece.
Položila na stôl dva hrnčeky a sadla si späť na stoličku. Mia
na ňu prekvapene hľadela a opatrne podišla k stolu a sadla
si.
„Chcela som Ti len povedať, že si na dobrej ceste a
nemusíš sa ničoho obávať. Čoskoro sa Ti to ešte viac
vyjasní a zistíš, kam to všetko smeruje. Veľmi sa z Teba
tešíme,” riekla pokojne a vrúcne žena. Hľadela pritom na
Miu svojimi žiarivými očami.
„Kto si?” opýtala sa Mia zvedavo, ale sen sa jej už
rozplýval do stratena. Keď sa prebudila, mala zvláštny
pocit. Srdce jej podivne vibrovalo a v tele cítila prúd
mimoriadnej energie. Akoby si dobila baterky. Cítila sa
silnejšia, zdravšia.
Zapísala si sen pri raňajkách a šálke kávy a tešila sa ako
ho bude zdieľať so Celiou a Leou.
Dni plynuli ako voda a ani sa nenazdala a workshop,
ktorý s neskrývanou radosťou očakávala, bol za dverami.
Pár dní pred jeho začiatkom ju potrápilo nejaké
prechladnutie, až sa zľakla, že sa napokon nebude môcť
zúčastniť. Dutiny sa jej však včas upokojili a cítila sa
otvorená prijať čokoľvek, čo stretnutie so Celiou prinesie.
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Šamanská alchýmia

6
Na workshop išla s pocitom, že vlastne ani dosť dobre
nevie, čo má očakávať. Prežívala zvláštne vzrušenie a telom
jej už od skorého rána prechádzala zvláštna elektrizujúca
energia.
Prišla do jogového centra, v ktorom sa seminár
odohrával, asi 30 minút pred začiatkom. Ľudia sa už
pomaly schádzali a vytvárali malé skupinky pripomínajúce
také živé ostrovčeky rozhovorov. Miu obliala vlna nervozity.
V nových priestoroch a medzi toľkými novými ľuďmi sa vždy
cítila nesvoja. Nikdy nepotrebovala k svojmu životu veľkú
spoločnosť a vystačila si s malým okruhom blízkych ľudí. A v
poslednej dobe si pripadala ešte samotárskejšie ako
predtým. Snažila sa to predýchať a upokojiť sa.
„Juuj!” zvýskla od ľaku a prekvapenia, keď ju ktosi zrazu
chytil zozadu za rameno. Niť jej myšlienok sa automaticky
prerušila a rýchlo sa otočila pomysliac si v otočke: „Toľko k
vnútornému pokoju, hm.” Zbadala, že sa na ňu usmieva
známy z hodín latinsko-amerických tancov, na ktoré chodila
pár rokov dozadu.
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„Ahoj, Mia! Teba by som tu nečakal,” vychrlil náhlivo a
trochu sa zháčil. Možno sa zľakol, že ju tým dajako urazí.
Mia v okamihu pochopila a potešila sa mu a aj jeho
neohrabanému privítaniu. „Ahoj, Samko!” pozdravila ho s
úsmevom od ucha k uchu. „Ani mne nenapadlo, že sa tu
stretneme. Ale je to fajn! Moc fajn. Teším sa, že je tu niekto
známy,” povedala povzbudená a pobozkali sa na líca.
Nervozita sa v nej rozplynula ako sneh na jarnom slnku.
Prišla ich privítať organizátorka a odškrtla si ich mená v
zozname. Mia mala pocit, že ju odniekiaľ pozná, ale
nevedela si vybaviť odkiaľ. Zahnala tú myšlienku tam, odkiaľ
prišla a išla si pohľadať miesto v relatívne veľkej sále.
Podložky boli poukladané do kruhového tvaru, v strede
ktorého horeli dve sviečky a Mia spozorovala aj veľké
drevené chrastítko a dajaké malé predmety, asi talizmany.
Posadila sa bližšie k pravému rohu miestnosti, keďže tam
bolo ešte voľné miesto pre ňu aj pre Samka. Celia sedela
pár miest od nich pod veľkými oknami, ktoré zdobili čelo
sály. Pokojne sedela so skríženými nohami, ruky voľne
zložené do lona a zrejme meditovala. Ostatní ľudia sa tiež
pomaly pousádzali a ich tiché rozhovory utíchli úplne.
Mia bola mierne napätá očakávaním, ale keď sa Celia
rozhovorila, cítila ako z nej všetko opadáva. Ako najlepšia
priateľka im rozprávala o koreňoch svojej praxe a aké sú jej
východiská. Nebola to žiadna nudná prednáška, práve
naopak. Mii pripadala ako jedlo pripravené z tých
správnych ingrediencií a dochutené tým najlepším
korením. A tak to aj prijímala, s chuťou a nadšením. Aj keď
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boli pre ňu mnohé veci nové, cítila že akosi zapadajú na tie
správne miesta.
Celia farbisto vravela o troch majstrovstvách toltéckeho
šamanizmu a ich pestovaní a rozvíjaní. Ku každému stručne
uviedla hlavné nástroje, ktorými sa dajú kultivovať a svoje
rozprávanie okoreňovala príbehmi z vlastných skúseností a
ciest alebo z múdrosti svojich učiteľov a inšpirátorov.
Spomínala Carlosa Castanedu, dona Miguela Ruiza a
Carlosa Lujana Matusa, ktorých mená si Mia stihla poznačiť
do zošita. Keďže to bol úvodný seminár z plánovanej série,
Celia sa chcela bližšie zamerať na prvé kroky a na to, čo
nazývala majstrovstvom uvedomovania. Pomaličky
pripravovala pôdu na poobedňajšie cvičenia, kde si
prakticky, na vlastnej koži, mali vyskúšať rozdeľovanie
pozornosti a stopovanie.
Doobedie Mii ubehlo veľmi rýchlo, až sa čudovala, ako
je to možné. Prišla prestávka na obed a ľudia začali
vybaľovať všakovaké dobroty, ktoré poprinášali z domu.
Organizátorka svižne vymenila sviečky za veľký obrus, na
ktorý ich začali ukladať. Miu to príjemne prekvapilo,
podobný štýl ešte nezažila.
Odhodlala sa a išla pozdraviť Celiu. Práve sa
dorozprávala s mužom v stredných rokoch a objímali sa.
Mia neisto prešliapla z nohy na nohu a nesmelo sa
poobzerala okolo seba. Nerada rušila, ale už sa nevedela
dočkať, kedy Celiu spozná osobne. „Trpezlivo,” vravela si v
duchu a musela sa pousmiať sama nad sebou. Zasa ten
školácky pocit...
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Keď muž po dobrej chvíli odišiel, Mia pristúpila zdvorilo
k Celii, podala jej ruku a predstavila sa. Podľa fotografie si
ju predstavovala trošku inak. Myslela si, že je vyššia, fyzicky
mocnejšia. Celia však vyzerala veľmi krehučko a bola útla.
Pripadala si oproti nej ako Dlhý z rozprávky o Dlhom,
Širokom a Bystrozrakom. Šamanka mala krásne dlhé ryšavé
vlasy, akoby chcela ešte viac podfarbiť platnosť svojho
líščieho mena. Mala okolo seba zvláštnu atmosféru a i keď
bola drobná, vyžarovala z nej sila, akú Mia ešte nezažila a
ani ju dosť dobre nevedela pomenovať.
Celia sa na ňu žiarivo usmiala, podala jej ruku a jemne
ju k sebe privinula do srdečného objatia. „Drahá Mia! Veľmi
som sa na Teba tešila. Ako sa cítiš? Ak máš chuť, môžeme
trochu podebatovať pri jedle. Teda, ak Ti to nevadí,”
povedala s úsmevom a pomaly si sadala.
„To budem veľmi rada,” odvetila Mia ešte stále
prekonávajúc ostych, ktorý pociťovala najmä pri ľuďoch,
ktorých si veľmi vážila a obdivovala ich. Rozpačito dodala:
„Nerada by som Ťa rušila alebo zdržiavala. Je tu predsa
toľko ľudí...” zasekla sa mierne a poobzerala sa, či náhodou
niekto nečaká v rade.
„To je úplne v poriadku. Na všetko je čas. Neboj,”
potľapkala Celia jemne miesto vedľa seba, „poď mi
porozprávať, čo máš na srdci alebo na jazyku. Som zvedavá
a sme predsa tu.”
Mii sa jej slová dotkli kdesi v hĺbke. To „sme tu” akoby
preletelo celým jej telom a bunky sa jej zachveli a rozohrali.
Naskočili jej zimomriavky. Uistená, že môže, pustila sa do
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rozprávania o zážitkoch z posledných dní. Vravela Celii o
tom, ako má stále silnejší pocit, že príroda je živá a vnímavá
a má aj svoj spôsob komunikácie. Trošku hanblivo a váhavo
jej vyjavila, ako sa jej miestami zdá, že zachytáva zvláštne
útržky rozhovorov, či skôr prehovorov stromov alebo
zvierat a že cíti ako ju prijímajú ako jednu z nich.
Rozpovedala jej aj sen o zvláštnom stretnutí so starenou.
Celia počúvala s úprimným záujmom a plnou
pozornosťou a len pomaličky ujedala z ovocia, ktoré si
naložila na tanier.
„Mám pocit, že Ťa naozaj volá Tvoj srdcový príbeh.
Príbeh Tvojej Duše. Považujem to za veľmi esenciálne
volanie a zväčša sa dá len ťažko prehliadnuť alebo odsunúť.
Verím tomu, že prichádza, keď je ten správny čas a človek
je na to svojim spôsobom pripravený. Myslím si úprimne,
že najjednoduchšie, čo môžeš urobiť, je počúvnuť a
nasledovať ho po jednotlivých krokoch,” pozrela sa na Miu,
akoby si chcela overiť, či sú stále na rovnakej strane. Mäkko
pokývala hlavou a pokračovala: „Nemusíš sa obávať, Tvoje
kroky môžu byť úplne pomalé, ak si to tak budeš priať.
Nikto Ťa nebude nikam hnať, súriť. Iba ak Ty sama,”
žmurkla na ňu tváriac sa spiklenecky. „Nezabúdaj, že je to
Tvoj Príbeh, ku ktorému sa Ti otvára vnútorná mapa, a
nikam Ti neutečie. A čo je tiež dôležité, Ty neutečieš jemu,”
na chvíľu stíchla a potom sa jemne spýtala: „Ako to vnímaš?
Oslovuje Ťa to?”
Mia sa zhlboka nadýchla a zamyslela sa. „Ako vravíš,
mám pocit, že ide o čosi, čo je súčasťou mojej cesty. Akoby
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to prosto patrilo ku mne. Zdá sa mi aj, že je to súčasť
odpovede na moju otázku, kto vlastne som. Len si vôbec
nie som istá, ako to mám uchopiť či pochopiť. Ako sa mám
vyrovnať s tými všetkými novými vnemami? Niekedy si
prídem ako blázon. Napríklad, keď sa mi zdá, že počujem,
ako rozpráva orgován na dvore, hm,” sklopila váhavo
pohľad do zeme a po chvíli sa opäť zadívala Celii do tváre.
„Nie je to len moja projekcia? Alebo akési skryté želanie
vidieť život vo všetkom? Viac sa prepojiť so svetom, od
ktorého som tak dlho utekala preč?”
Celia zľahka pokývala hlavou a Mia sa cítila počutá.
Dosadla hlbšie na svoj vlastný zadok a pocítila zvláštny
pokoj. Šamanka pomaly odvetila: „To sú výborné otázky,
Mia. Skutočne. Bláznivé? Možno áno, ale čo nie je alebo čo
je normálne?” usmiala sa. „Ver, že odpovede pozná Tvoje
srdce a odhalí Ti ich. Ak hľadáš odpoveď u mňa, nemyslím
si, že je to len projekcia. Ale precíť si to. Skús ísť hlbšie,” na
chvíľku sa zamyslela, akoby hľadala slová pre svoju
myšlienku. „Poviem Ti úprimne,” pokračovala tichým, ale
rozhodným hlasom, „nie som veľkou zástankyňou
interpretovania snov a vízií druhých ľudí. Mohla by som tam
vniesť svoje náhľady, ktoré inému nepatria. To, čo sen vraví
Tebe je jedinečné. Sú isté sily, ktoré majú spoločné črty, to
áno. Voláme ich archetypy, ale naše stretnutia s nimi sú
odlišné. Odhaľujú nám svoje tváre, aby sme ich mohli
spoznávať a ozývajú sa tým, ktorí sú k nim blízko a vedia
načúvať. Veľa o tom rozpráva Carl Gustav Jung, a to hlavne
zo svojej vlastnej skúsenosti. Veľa jeho nasledovníkov
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pokračovalo a pokračuje v jeho hlbokej vizionárskej praxi.
A všetci sme tak trochu blázni,” žmurkla šibalsky na Miu.
„Blázni a vtáci, ako zvykla hovoriť moja mama. S krídlami, či
bez krídel. Dáva Ti to nejaký zmysel, Mia?” spýtala sa a
pozorne na ňu pritom hľadela.
„Áno, cítim, že áno,” odvetila. „Čítala som už aj pár
knižiek, takže to mám o čo oprieť aj teoreticky. Len v tej
praxi,” žmurkla teraz pre istotu ona, „ma mnoho vecí
prekvapuje a často aj mätie. Nie som na to zvyknutá, hm,”
pohladila si zátylok a jemne povytiahla krk. „Zvykla som
mať totiž veci upratané a nalinkované a zrazu zisťujem
kopec noviniek. A mnohé z nich sú také nevšedné a
neuveriteľné...” na moment sa odmlčala. Do očí sa jej
neodbytne natisli slzy. „Som rada, že som našla ľudí, ktorí
tomu rozumejú a neodsúdia takéto zážitky ako bludy alebo
čistú fantáziu,” dopovedala a utrela si pomaly dva malé
pramienky stekajúce po jej lícach.
Celia chápavo pokývala hlavou: „Nie je to vždy ľahké,
viem. A hlavne vo svete, v spoločnosti, v ktorej žijeme. Ale
sú aj iné spoločnosti, uvidíš,” povedala tajomne, ale s
ľahkosťou. „Dám Ti len jednu malú radu, ale nemusíš ju
prijať. Ak môžeš, zober si na nejaký čas voľno a usaď sa
niekde v tichu a pokoji. Ponor sa pohľadom a sluchom do
vnútra a nechaj sa viesť do srdca a srdcom. Pokojne si nájdi
vlastný spôsob alebo sa môžeš inšpirovať tým, čo budeme
robiť poobede. Kľúčová je pozornosť, Tvoje telo, dych a
srdce. To je výbava, ktorú máš a najlepšie Ti poslúži,”
jemne sa usmiala.
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Mia ju vďačne objala a zašepkala: „Vážim si Tvoje rady,
Celia. Som rada, že si tu.” Cítila sa povzbudená a nabitá
pozitívnou energiou. Zbehla ešte na toaletu a keď sa
vrátila, poobedná časť workshopu sa už začínala rozbiehať.
Popoludnie jej ubehlo ešte rýchlejšie ako ráno. Pocit, že
je na správnom mieste v nej postupne mocnel a rástol. V
duchu ďakovala Lei za odporúčanie a na moment sa v
spomienkach preniesla pod slnkom zaliatu lipu, do
momentu, ktorý jej významne zmenil život. „Ako veľa sa
odvtedy zmenilo,” pomyslela si a vďačnosť ňou zapulzovala
ešte väčšmi.
Celia im vytvárala priestor, ktorý bol otvorený
akémukoľvek prejavu a Mia sa v ňom cítila bezpečne a
prijímaná. Odvážne sa doňho vnárala. Prekvapovala ju
jednoduchosť a zároveň i sila cvičení, ktoré spoločne robili.
Obdivovala s akou ľahkosťou s nimi Celia zdieľala svoje
skúsenosti a životnú múdrosť.
Učili sa, ako rozdeľovať pozornosť a používať zrak a
sluch iným spôsobom, ako je to bežné. Miu fascinovalo,
koľko si predtým vlastne ani neuvedomovala. Ako si
nevšimla, že hľadí väčšinou smerom von a ako máličko
nazerá zrakom do svojho vnútra. Šamanka to nazývala
spôsobom „kde vidieť, znamená cítiť”. Prišlo jej to krásne,
až také poetické.
S počúvaním to pre Miu bolo ešte prekvapivejšie. Celia
im porozprávala, ako je náš sluch bežne pohltený
vnútorným dialógom, ako väčšinou počúvame hlas vo
svojich hlavách a ten zvykne byť plný posudkov,
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negatívneho odsudzovania a reaktívnych emócií na
druhých ľudí. Vravela o tom, ako nám to bráni počúvať
vonkajší svet a ostatných ľudí. Koľkokrát si v duchu
pripravujeme odpoveď alebo ju máme dávno hotovú a
lovíme ju odkiaľsi z pamäte, po celý čas, čo nám druhý
človek niečo hovorí. Mia sa až začervenala, keď jej to
dochádzalo. Ako málo ozaj počúvala...
Šamanka im ďalej vysvetľovala, že práve táto
naviazanosť na súkromný mentálny dialóg nás odpája aj od
počúvania vlastného srdca a tak sa postupne vzďaľujeme
od seba aj druhých. Strácame tak aj náš skutočný hlas,
ktorý spontánne vyviera zo srdca. Mii sa pri tých slovách
zasa rozkotúľali slzy po lícach a mala dojem, akoby z nej
niečo vyplavovali. Akoby jej samotné srdce začulo múdre,
nežné slová, po ktorých tak veľmi túžilo. Konečne bolo
rozpoznané a chcelo byť počuté.
V povznesenej, rozcitlivenej nálade prišla v ten večer až
domov. Čosi v jej hĺbke sa pohlo a tíško začalo načúvať. Bol
to opäť nový pocit do stále širšieho a širšieho repertoáru.
Netúžila však veľmi premýšľať a nechala sa unášať na vlne
pocitov. Skočila do sprchy a nechala dlho na seba tiecť
horúcu vodu. Zostal v nej dojem, že sa nemusí nikam
ponáhľať. Bol príjemný, hrejivý ako voda, čo jej stekala po
krásnom tele. Zaspala v ten večer veľmi rýchlo. Spánok ju
prívetivo prijal a mala pocit, že spí v nežnom, mäkkom
objatí matky, ktorá vrúcne miluje všetky svoje deti.
Druhý workshopový deň sa jej zdal ešte intenzívnejší a
rýchlejší ako ten predchádzajúci. Cítila sa už od rána ako
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doma a celá skupina bola evidentne uvoľnenejšia a výrazne
spontánnejšia. Mii sa zdalo, že sa poznajú snáď odjakživa.
Z rána praktizovali dychové cvičenie a Celia ich voviedla
cez portál v srdci na cestu za uvedomením si tela a hlavne
tých jeho častí, ktoré si samé vypýtajú pozornosť. Mia mala
dojem, že objavuje nový priestor, nové teritórium, i keď vo
svojom tele žila už 25 rokov. Bolo to fascinujúce, nádherné
a čímsi zároveň desivé. Pripadala si ako malé dievčatko,
ktoré sa učí chodiť a balansuje na nevytrénovaných
nôžkach.
Po výpravnej ceste do vlastných útrob zvyšok dňa
strávili viac-menej integráciou. Veľa zdieľali a uvoľňovali
svoje telá a emócie. Bez týchto skúseností by Mia asi nikdy
neuverila, čo sa v nej vlastne skrýva. Čo si pýta pozornosť,
čo sa chce dostať von a uvoľniť. Jej telo sa chvíľami chvelo
samo od seba, akoby konečne zo seba mohlo striasť
nahromadené napätie. Pripadalo jej to ako vystrihnuté z
bláznivého sna a zároveň to bolo to najskutočnejšie, čo
kedy zažila. A to bol len začiatok, vravela si v duchu.
Celia bola po väčšinu dňa plne vyťažená a Mia bola
veľmi vďačná za to, že mala včera toľké šťastie sa s ňou
osobne pozhovárať. Keď sa s ňou išla večer rozlúčiť, Celia
ju srdečne objala a pobozkala na líce. „Opatruj sa, Mia,”
pošepkala jej nežne do ucha. „Daj si čas a nasleduj svoje
srdce. Dobre Ťa vedie,” pomaly sa odtiahla a usmiala sa.
„Kedykoľvek mi napíš, ak to tak budeš cítiť.”
Mia vďačne prijímala jej slová a náklonnosť. „Ďakujem
krásne,” povedala s úsmevom. „Mám čo tráviť a
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spracovávať, len čo je pravda. Haah. O toľkých veciach
nemám ani poňatia. Cítim sa zvláštne... Ani to neviem
pomenovať,” dopovedala a zatvárila sa rozpačito. Celia na
ňu so súcitom hľadela. „Pôjde to postupne, neboj. Zostaň s
telom a zmyslami a ak Ťa to zavolá, trénuj si pozornosť. Oči
dnu, uši von a započúvaj sa sem-tam do ticha. Si už blízko k
svojmu srdcu, aj k svojej Duši,” riekla veľmi jemne. Mia ju so
slzami v očiach ešte raz objala. Cítila, ako ju zalieva
príjemné teplo a uvoľnila sa.
„Ďakujem na stokrát, Celia,” poďakovala a cúvla o dva
kroky vzad, pričom narazila do Samka, ktorý za ňou čakal
na svoju rozlúčku so Celiou. Obaja sa zľakli a vyprskli do
smiechu. Šamanka sa zachichotala spolu s nimi a rozlúčili
sa.
Mia sa ešte chvíľku zostala zhovárať so Samkom.
Spomenul jej, že sa chystá na víkendové holotropné
dýchanie, čo ju veľmi zaujalo. Čítala o ňom v knižke od
Stanislava Grofa a odvtedy jej to vŕtalo v hlave. Prebúdzala
sa v nej zvedavosť a chuť vyskúšať si túto pozoruhodnú
techniku na vlastnej koži a teraz jej to nadhodil ešte aj
Samko. „Niečo na tom asi bude,“ pomyslela si, ale plná
zážitkov z workshopu nemala energiu priveľmi sa tým
zaoberať. Dohodli sa s novoobjaveným kamarátom, že
zájdu niekedy na kávu a pokecajú o živote a o svojich
skúsenostiach.
S dobrým pocitom, aj keď poriadne unavená, naskočila
na bicykel a uháňala domov. Tešila sa v duchu na sprchu a
hlavne na posteľ.
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„To bol ale víkend!” zvolala nahlas, keď za sebou
zatvorila dvere. Bola nadšená. Rýchlo prešla svojim
večerným rituálom a zvalila sa do postele. V tú noc spala
ako drevo.
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Chalúpka pod lesom

7
Nasledujúce dni sa niesli v znamení ďalších zmien. Nie
veľkých, ani nejako prevratných. Mia mala pocit, že len
prehlbuje to, v čom začala už pre časom. Snažila sa robiť
ďalšie krôčiky vo svojom každodennom živote smerom k
svojej spokojnosti a celistvosti. Začala si väčšmi
uvedomovať, ako jej v tom bránia niektoré návyky a
vlastnosti, ktoré sa jej už nezdali až také vlastné. Vnímala,
ako jej perfekcionizmus podráža nohy, keď sa snaží k
niečomu dospieť krok za krokom. Zisťovala, ako jej
orientácia na výsledok alebo cieľ akejkoľvek činnosti bráni v
tom, aby si proces tvorby užívala. Táto posadnutosť
výsledkom bola schopná zo všetkého, čomu sa venovala
vycucať akúkoľvek radosť. Pripadala jej ako taký upír,
ktorého zatúžila poslať tam, odkiaľ prišiel.
Všimla si aj, ako často sa opierala o vkus a štýl niekoho
iného a nepreciťovala ten svoj. Keď si to uvedomila,
vypýtala si od domácich dovolenie a začala robiť malé
zmeny vo svojom podkrovnom byte. Kúpila si nové závesy,
vymenila lampy a naaranžovala kvety. Cítila, ako sa každé
drobné vylepšenie odrážalo v jej vnútri.
K svojim ranným rituálom zaradila čosi, čo nazvala
„stretnutie s Dušou.” Sadla si na balkón alebo vybehla dolu
53

do altánku so zošitom a šálkou kávy a zapisovala si sny,
zážitky aj pocity. Niektoré sny jej stále prinášali záblesky
spomienok a postupne odhalila, že ju často vedú práve na
miesta, kde stratila kúsok seba alebo sa nejak zasekla, či
obrnila. Otvorene vítala tieto obrany alebo odseknuté,
vyhnané časti a pýtala sa, ako im môže pomôcť alebo čo
pre nich môže spraviť. A pomaličky prichádzali aj
odpovede.
Začínala hlbšie prenikať aj k svojmu hnevu a uhýbacím
manévrom. Odhalila svoju túžbu, byť dobrá za každú cenu,
aj keď tým veľakrát išla sama proti sebe. Mala pocit, že
postupuje stále hlbšie a hlbšie a neprestávalo ju
prekvapovať, čo všetko si nevšímala. Akoby krok za krokom
zo seba zhadzovala vrstvy šatstva, ktoré už nepotrebovala.
Snažila sa to robiť s úctou. Veď ju predsa chránili istý čas
pred zimou a chladom. I keď to nebolo vždy jednoduché.
Niekedy načrela i do veľmi bolestivých vôd, v ktorých sa jej
ťažko plávalo a jediné, čo mohla spraviť bolo vyplakať sa a
potom sa v duchu objať. A ísť ďalej s vedomím, že nie je
obeťou minulosti, ani svojich vlastných zážitkov a
skúseností. Bola odhodlaná vytvárať si nové zážitky a hľadať
lepšie cestičky, ak tie staré boli už neschodné či
nepoužiteľné.
Začala si vytvárať a lepšie uvedomovať hranice svojho
sveta a zisťovať čo a koho v ňom vlastne túži mať. Začínala
rozlišovať, kto ju skutočne podporuje a oceňuje a kto ju
naopak potápa alebo ponižuje. Tých, ktorí jej svetlo tlmili a
prinášali jej pocit nedostatočnosti, z kruhu priateľov vylúčila
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úplne. Niekedy s ťažkým srdcom, ale predsa. Uvedomila si
s nebývalou jasnosťou, že takýchto ľudí vôbec okolo seba
nepotrebuje a nevedela pochopiť, prečo sa im tak dlho
snažila zapáčiť alebo zavďačiť. Považovala to za jeden z
mnohých paradoxov, ktoré v sebe nosila a vyťahovala ich
na denné svetlo, aby s nimi mohla niečo spraviť. V
niektorých smerom jej to išlo veľmi rýchlo, v iných zasa
mala pocit, že sa brodí bahnom až po uši.
Pocit, že sa učí znovu chodiť jej pomáhal súcitiť s
ostatnými a aj s tými, ktorých koniec-koncov musela nechať
odísť, aby mohla pokračovať vo svojej ceste, ktorá ju volala
a viedla.
Veľakrát sa jej zdalo, že je ako dieťa, ktoré neustále
padá na zadok alebo na kolená. Na to, že by sa tejto
novoobjavenej cesty vzdala, však pomyslela len veľmi
zriedka. Myslela na to hlavne vtedy, keď jej bolo ťažko.
Vtedy, keď z jej hlbín začali vystupovať mory, ktoré jej
naháňali strach. Alebo keď ju zachvátila vlna smútku, ktorú
si nevedela nijako vysvetliť. Nezrozumiteľných chvíľ však už
našťastie neprežívala toľko ako predtým. Skôr sa jej zdalo,
že zasa vníma o čosi lepšie a ľahšie. A hlavne prírodu.
Tešilo ju to a zostávala vonku tak dlho, ako jej to práca a
povinnosti dovolili.
Po večeroch si naďalej čítala alebo cvičila. Niekedy si
len tak sadla a započúvala sa do svojho dychu, upriamila
zrak dovnútra a vnímala. Zopárkrát sa jej stalo, že ju akási
zvláštna sila začala vťahovať do divného víru, avšak vtedy sa
vždy strhla a kúzlo momentu bolo preč. Keď sa to
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zopakovalo asi piatykrát, rozhodla sa, že o tom napíše Celii.
Po pár dňoch jej prišla mierne záhadná, ale milá odpoveď,
že isto ide o volanie Srdca a niekam ju chce preniesť cez
svoju bránu. Šamanka pripojila aj pár poznámok zhrnutých
do malej úhľadnej knižky, v ktorej opisovala niekoľko
techník a nástrojov na cesty do vlastných útrob a rôznych
zákutí. Poradila jej, ako správne navigovať cestu cez bránu
v srdci a povzbudila ju, nech sa ničoho neobáva. Nech sa
nechá viesť dychom a samotným srdcom a večným
Zámerom a všetko bude v poriadku. Na záver e-mailu jej
poslala ešte svoje láskyplné objatie a uistila ju, že sa môže
kedykoľvek ozvať a dať je vedieť, keby jej niečo nebolo
jasné. Ak má s niečím podobným skúsenosť, že ju s ňou s
radosťou bude zdieľať.
Miu jej slová skutočne povzbudili aj potešili. „Takže
ďalšia zvláštna normálka, OK. Celkom sa mi tieto výzvy
pozdávajú,” pomyslela si spokojne a spomenula si na slová,
ktoré jej povedala Celia po seminári: „Sme vtáci a blázni. S
krídlami či bez krídel.” Tie slová jej začínali dávať väčší
zmysel.
Koniec školského roku sa rýchlo približoval a všetci sa
evidentne začínali tešiť na prázdniny. Mia sa väčšinou
netešila, keďže jej počas voľných dní chýbal kolobeh, ale
tentokrát to vnímala inak. Nevedela sa dočkať! Túžila ísť na
rodinnú chalupu pod lesom. Patrila jej rodičom. Už sa ich aj
spýtala, či si ju na júl môže rezervovať. Nemali s tým žiadny
problém a brat Lacko aj tak v lete pracoval, takže mala
úplnú zelenú.
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Dohodla sa i s riaditeľkou, že si zoberie dlhšiu
dovolenku. Vysvetlila jej, aký mala náročný rok a ako veľmi
si potrebuje oddýchnuť a načerpať sily. Príjemná, skúsená
žena okolo päťdesiatky nemala námietky a Mia jej
prisľúbila, že isto príde pomôcť s prípravami pred
začiatkom nového školského roku.
Pripadala si ako jeden zo svojich žiakov čakajúcich len
na to, kedy už bude to vysvedčko a budú sa môcť rozutekať
po svojich svetoch a chodníčkoch. Takmer na ten pocit
zabudla.
Keď konečne prišiel deň D, veci mala zbalené, takmer
všetky potraviny nakúpené a braček jej mal prísť pomôcť
vyložiť bicykel na strechu auta. Tešila sa naňho. Už dlhšie sa
osobne nevideli a chýbal jej. Aj keď boli rozdielni asi ako
deň a noc, mali sa veľmi radi a vedeli si navzájom pomôcť,
keď to bolo potrebné.
Lacko prišiel takmer presne. To na ňom úplne milovala.
Vždy sa snažil prísť načas, nech sa dialo čokoľvek. Usmieval
sa na ňu už od bránky a veselo kričal: „Sestričkaaa! Hahaa,
ahoooj!” Mia mu vybehla v ústrety a vrúcne sa objali.
„Fakt ho chceš vykladať na strechu? Ako si ho potom
zložíš? Nenatlačíme ho dovnútra? Nejde Ti poskladať
náhodou?” pýtal sa starostlivo.
„Nie, vyložme ho a nejak sa s ním už na chalupe
popasujem,” povedala s úsmevom Mia. Obdivovala ako
mužne vyzerá jej „malý” braček. Zdalo sa jej to ako chvíľa,
čo vyzeral ako skade ruka, stade noha. Teraz pred ňou stál
vysoký mladý muž s pekne tvarovaným telom a jemne
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vyrysovanými svalmi. Jeho vlasy jesenných farieb mu
neposlušne padali do čela a dodávali mu šibalský výraz.
Ako ho tak sledovala, zaliala ju vlna nehy s príchuťou
nostalgie. Koľko sa toho spolu nabláznili!
„No dobre teda,” odsúhlasil a prešiel si rukou po brade.
Podišiel k bicyklu a rozvážne ho začal vykladať a priväzovať.
„Dávaj potom bacha, aby sa na Teba nezvalil. Radšej si
zober stoličku a spúšťaj ho pomaly. Alebo si zavolaj suseda,
ak tam bude.”
„Dobre oci,” podpichla ho Mia s úsmevom, ale vzápätí
dodala: „Ďakujem Ti krásne za pomoc. A príď na niektorý
víkend, keď sa Ti bude chcieť. Len mi daj vedieť a dofrč aj s
Katkou.”
„OK, to znie dobre. Ale neviem, kedy sa dostanem z
mesta. Vyzerá to v robote aj na víkendovky. Chcem si niečo
ušetriť, kým začne škola. V auguste by som si potom rád
trochu oddýchol, ale to tiež nie je isté. Katka túži ísť niekam
na sever, tak ešte neviem, ako sa zariadime. Ale na niektorý
víkend určite prídeme za Tebou. Môžeme si zahrať nejaké
hry, čo sú na povale! Chýbajú mi niekedy tieto naše chvíle,
hmm,” dokončil myšlienku a nežne ju objal okolo pliec a na
spánku jej pristál taký malý milý bratský bozk.
Potešilo ju to a zároveň dojalo. V poslednej dobe bola
podstatne citlivejšia, ba niekedy si pripadala až
precitlivená. Sledovala svojho brata a myslela si: „Aký je
zrazu dospelý, iný.” Asi si všimol jej pohľad a poštuchol ju
zľahka do boku. „No čo bude, ako bude? Kávičku si
nedáme, Miuška?”
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Mia sa až musela zasmiať jeho tónu a pohľadu. Vždy na
ňu robieval grimasy, z toho teda nevyrástol. Potešilo ju to.
„Ale dáme si!” prehodila povzbudená jeho entuziazmom a
poštuchla ho zľahka späť. „Počkaj ma v altánku!” zavolala
naňho bežiac už hore po schodíkoch.
Posadili sa k šálke príjemne rozvoniavajúcej kávy a
Lacko jej porozprával o svojej novej brigáde a čo-to o
živote. S Katarínou bol šťastný a Mia sa z toho tešila spolu s
ním.
Keď sa asi po polhodinke rozlúčili, vydala sa na cestu.
Zastavila sa v obchode dokúpiť si ešte zopár vecí a dúfala,
že jej zásoby vystačia aspoň na týždeň. Cítila príjemné
vzrušenie, až jej sem-tam naskočila husia koža. Pustila si
svoje obľúbené CD-čko a vyrazila teraz už naozaj.
Na chalupu pod lesom dorazila okolo druhej. Vystúpila
z auta a labužnícky sa ponaťahovala. Telom sa jej
rozprúdila zvláštna zmes očakávania, vzrušenia aj jemnej
nervozity. Podivne sa rozochvela a pripomenulo jej to
zážitok z takmer už zabudnutého popoludnia na korčuliach.
„Uch,” povzdychla si, „dúfam, že ma zasa nechce navštíviť
smútok všetkých čias.” Ale zároveň cítila, že je to o niečom
inom, i keď to nedokázala jasne identifikovať.
Dala sa do vykladania vecí a po krátkych peripetiách sa
jej podarilo zložiť dolu aj bicykel. „Aaa, je to!” zvolala a
tešila sa, že obaja zostali v celku.
Pootvárala okná na chalúpke a snažila sa vyvetrať jemne
zatuchnutý vzduch. Oco tam síce zavítal už pred dvoma
týždňami, ale veľmi veľký poriadok teda vo vnútri
59

nenarobil. Pripravil jej však všetko podstatné na prežitie a
aj trávnik bol pekne pokosený. „Mno a ostatné je už na
mne,” pomyslela si a pustila sa do upratovania.
Chalupa nebola veľká a išlo jej to od ruky. Do šiestej
bola hotová a uvarila si ľahkú večeru. Vyniesla si ju na
terasu a s pocitom dobre vykonanej práce sa usadila a
pustila sa do jedla. Kochala sa pohľadom na veľkú záhradu
a vpíjala sa očami do všetkých možných odtieňov zelenej.
Bolo to ozaj príjemné a tiché miesto, to najlepšie, aké si v
tom momente mohla želať. Zvykli sem chodievať na víkend
s rodičmi, čo jej pamäť siahala. Teraz to tu má na chvíľu len
pre seba. Tá myšlienka ju uspokojovala. „Môžem rozjímať,
koľko mi bude srdce ráčiť,” usmiala sa.
Ďalší deň sa bavila upravovaním detailov v chalúpke aj
okolo nej. Úplne sa do toho pohrúžila a priestor sa jej
krásne rozjasňoval pod rukami. Napĺňalo ju to radosťou a
cítila, ako sa postupne prepája s okolím. Mala potrebu
upraviť si to tam podľa seba.
Popoludní išla na dlhú prechádzku a vnímala ako sa
upokojuje jej nervový systém. I keď sa v poslednej dobe
cítila omnoho lepšie a vedome nepociťovala žiadny stres, v
kontraste s pokojom, v ktorom sa ocitla, sa jej zdalo, že i tak
ustáva z rýchleho behu. Akoby jej ktosi pomaličky snímal z
pliec a bedier váhu, ktorú tam predtým ani necítila.
Nechala to na seba pôsobiť a aj rytmus dychu sa jej začal
spontánne premieňať a spomaľovať. Začínala si to užívať.
Zelená ju doslova dobíjala.
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Večer sa začítala do novej knižky, ktorú si kúpila len
nedávno. Volala sa Toltécke umenie života a smrti a bola
od jedného zo šamanských učiteľov, ktorých im spomínala
Celia, Dona Miguela Ruiza a jeho spoluautorky Barbary
Emrys. Hneď ju to vtiahlo a nechala sa unášať fascinujúcim
príbehom tohto nemenej príťažlivého muža. Po chvíli jej
začali klipkať oči a velenie preberala únava. Ani nevedela
ako a zaspala. Jej vedomie sa pomaly ponorilo do snového
sveta a vzal si ho jeho večný prúd.
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Pustovník

8
V podobnom duchu si vytvárala priestor aj nasledujúce
dni. Nechala sa unášať ich rytmom a sledovala svoje nálady
a chute. Užívala si to. Mala však aj pocit, že sa v nej niečo
zbiera a chystá sa prejaviť. Netlačila na to. „Keď to príde,
tak to bude tu,” vravela si.
V jeden chladnejší večer si založila oheň v piecke a
sadla si pohodlne na svoj koberček. Zložila si nohy pod
seba a len tak sledovala dych. Vnímala jeho cestu telom a
sem-tam sa jemne poknísala a ponaťahovala. Spontánne jej
prišlo na myseľ: „Vezmi ma tam, kam potrebujem ísť.”
Navodila si dojem, že zostupuje po širokých schodoch dolu
do svojich útrob. Videla vnútorným zrakom, že sa pred ňou
objavuje čosi ako veľká brána. Schody sa s ňou zrazu začali
otáčať a otáčky sa stupňovali tak, až sa ocitla v mohutnom
víre, ktorý ju vťahoval v ústrety bráne. Mala pocit, že ju v tej
rýchlosti roztrhá a rozpadne sa na márne kúsky. Nevedela
sa zorientovať, ani ničoho zachytiť. Všetko sa jej
rozmazávalo a netušila, kde je jej začiatok a kde koniec. V
jednom momente zacítila, že priestor okolo nej sa zhustil,
akoby prechádzala akousi zvláštnou membránou. A zrazu
bola všade okolo nej len čierno-čierna tma. Snažila sa v nej
dajako zorientovať, zistiť, kde to vlastne je. Začala sa mierne
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báť. Napínala zrak aj sluch, či aspoň niečo nezachytí, až sa
jej to napokon podarilo. Kdesi v diaľke zachytila malé
mihotavé svetielko. Opatrne sa vydala jeho smerom a keď
sa o kúsok priblížila, začínala pomaličky rozoznávať, že je v
akejsi obrovskej jaskyni. Začula aj šumivé zvuky, ktoré
mohli byť vodou stekajúcou kdesi po stenách. Doľahla k nej
aj zvláštna pieseň, ktorá sa niesla priestorom zo smeru,
ktorým opatrne kráčala.
Postupne začala rozoznávať pred sebou ohnisko a pri
ňom muža. Pospevoval si a prikladal drevo do ohňa, z
ktorého odskakovali malé neposedné iskričky. Vyzeral
prastaro. Vždy, keď priložil polienko, steny jaskyne sa
rozohrali hrou tieňov a svetla. Pripadalo jej to ako akýsi
čudesný tanec. Na stene si stihla všimnúť aj zvláštne maľby.
Ešte predtým, ako sa nad nimi vôbec mohla zamyslieť
starec prehovoril: „Vitaj,” pozdravil pokojne a kratučko na
ňu pozrel popod mohutné obrvy. Jeho dlhé sivé vlasy mu
siahali až po pás a brada mu zakrývala celú hruď. Oči mal
plné života a ten, zdalo sa, do jeho tváre vpísal všetky
príbehy, ktoré kedy zažil. Jeho jemný úsmev ju nežne
pohladil po tvári a prestávala sa báť.
„Dobrý deň,” vyslovila opatrne a načiahla sa za rukou,
ktorú jej podával. Pocítila, aká je mocná a prešla ňou vlna
elektrizujúcej energie.
„Už som Ťa čakal, drahá Mia. Čas už prišiel a prišla si aj
Ty,” riekol hrubým prívetivým hlasom a kratučko sa zasmial,
akoby povedal vtip, ktorý však ona nepochopila. Usadil sa
na bielu, mohutnú kožušinu a s úsmevom potľapkal miesto
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vedľa seba. Prisadla si a zrazu sa cítila ako doma. Vlastne sa
už dlho necítila tak príjemne. Vzápätí jej to celé prišlo
zvláštne. Sedí sama s človekom, ktorý vyzeral, akoby
vyskočil z rozprávky, v divnom surreálnom priestore a... Pri
tých myšlienkach sa celá jej vízia roztriasla a na chvíľku si
uvedomila, ako sedí pri peci a vníma priestor svojej
chalupy. Trikrát sa zhlboka nadýchla a túžiac urobiť si
skratku, vytvorila si v mysli lano, po ktorom sa spustila späť
do jaskyne. Uvedomila si, že „skutočne” visí na lane asi dva
metre nad zemou. Kŕčovito zvierala jeho koniec, akoby na
tom závisel jej život. Počula, ako sa starý muž dunivo smeje,
avšak hľadí na ňu so súcitom. „Môžeš sa pokojne pustiť,“
povedal.
„Veď spadnem a udriem sa!” zanariekala zúfalo Mia.
„Len sa pusť a uvidíš. Nemáš sa čoho báť. Tu nie,”
presviedčal ju.
Zobrala všetku odvahu, čo v sebe našla a pustila sa. Na
svoje veľké prekvapenie dopadla mäkučko na podlahu
jaskyne, akoby ju sám vzduch podržal a spomalil jej pád.
„Uhuuu!” vykríkla spontánne. „To, to ako?” spýtala sa
prekvapene.
„Tu si vo Sne, drahá Mia, tu je možné takmer všetko.
Teraz poď, posaďme sa na chvíľu a porozprávajme sa.”
Mia, stále ešte v nemom úžase, pomaličky podišla k
ohňu a usadila sa vedľa starca na kožušinu.
„Kto si?” spýtala sa, keďže to bola prvá otázka, ktorá sa
jej drala na jazyk.
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„Môžeš mi pokojne hovoriť Pustovník. Kedysi dávno
som mal aj iné mená, ale tie už dávno odniesli vlny histórie.
Som starý a mám rád jednoduchosť,“ hľadel na ňu a
vyzeral, že na niečo čaká.
Pozerala do jeho tváre, na ktorej sa mihali tiene a žiara
ohňa. „Keď ja vlastne ani neviem, prečo ma to sem
zaviedlo. Neviem ani, čo by som sa Vás mala spýtať, pán
Pustovník” vyriekla v rozpakoch Mia a zahniezdila sa
nepokojne na kožušine. Ohník ju pritom príjemne hrial a
drevo v ňom praskalo vo svojom zvláštnom rytme. Zasa
ňou prešiel ten pocit domova. Povedala mu to.
„Ach, áno,” pokýval hlavou. „Dovoľ mi najskôr malú
prosbu, nič veľké. Nehovor mi, prosím Ťa, pane a pokojne
mi tykaj. Nepotrpím si na formálnosti a žiadne oslovenia. Aj
to meno Pustovník je ako taký starý obnosený kabát.”
Nachvíľu sa odmlčal a vyzeral, že nad niečím premýšľa.
„Toto je Tvoj domov, Mia,” pozrel jej hlboko do očí, „je to
vlastne jediný skutočný domov, ktorý máš. Ja som len prvý,
koho tu stretávaš. Možno práve preto, že sa dobre
poznáme alebo preto, že patrím k najstarším. Ale to nie je
až také dôležité,” prešiel si rukou zľahka po brade. „Ach,
ale zahovoril som sa a zabúdam na slušné a srdcu milé
zvyky. Ani som sa Ťa nespýtal ako sa máš. Ako sa cítiš?”
hľadel na ňu s úprimným záujmom ako skutočný priateľ a
zazdalo sa jej, že ho naozaj pozná. Hľadala slová, ktorými
by vyjadrila, čo cíti.
„Je mi tu dobre,” povedala mäkko, „mám pocit, akoby
všetko, čo sa udialo, dostávalo opäť nový zmysel. Je to
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zvláštne, hm. Ale cítim aj akýsi vnútorný nepokoj a miernu
nervozitu. Asi hlavne z toho, že ešte mnohým veciam
nerozumiem a vlastne netuším, čo môžem očakávať a čo tu
robím alebo mám urobiť,” jemne si povzdychla a prešla si
rukami po tvári. Pozrela sa mužovi do očí a vnímala jeho
pochopenie. Obklopilo ju príjemné teplo a srdce sa jej
rozbúchalo, až jeho tepy zacítila v celom tele.
Jemne pokýval hlavou a prečesal si jemne bradu
svojimi dlhými mocnými prstami. Po chvíľke sa rozhovoril:
„Príbeh, ktorý tu nájdeš, už dávno, pradávno poznáš a teraz
nadišiel čas, kedy ho môžeš zmeniť. Si na to pripravená?”
Nevedela, čo tým presne myslí a svojou pripravenosťou
na čokoľvek si taktiež vôbec nebola istá. Ba väčšinou práve
naopak. Zrazu zneistela a cítila, ako jeho pohľad prechádza
hlboko do jej vnútra. Nemalo zmysel si vymýšľať a veci
prikrášľovať a tak nesmelo povedala: „Úprimne, neviem,
Pustovník. Veď ani netuším, čo ma na tej ceste čaká. Na čo
mám byť pripravená?”
„To je dobrá otázka, Mia,” záhadne sa pousmial a začal
vyklepávať tabak zo svojej fajky. „To Ti presne nepovie nik.
Čo Ti však viem povedať, je to, že Ťa tam čaká Príbeh starý,
ako kosti tejto Zeme a mnohé možnosti. Nastal totiž čas,
kedy sa to staré môže stretnúť s novým a vytvoriť tak úplne
novú kvalitu. A Ty tomu môžeš pomôcť. A nie si sama. Na
cestu za Príbehmi sa vydávajú mnohí. Tento je však Tvoj a
máš kreatívnu možnosť rozhodnúť sa, čo s ním chceš
urobiť. Cítiš to?” spýtal sa a zasa pocítila jeho prezieravý
pohľad.
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Napriamila sa, zahniezdila a s nádychom zatvorila oči.
Zaostrila pohľad do svojho vnútra. Našla tam zvedavosť a
akúsi túžbu. Tá túžba ju volala. Poznala ten pocit dôverne.
Prežívala ho veľakrát vo svojom živote a nikdy presne
nevedela, odkiaľ prichádza. Otvorila oči a uprela ich
odvážne na Starca. Rozhovorila sa opatrne: „Pociťujem
zvláštnu túžbu. Je to čosi ako volanie, i keď netuším, kto ma
volá. Mám však neodbytný pocit, že ho musím nasledovať,”
zhlboka sa nadýchla a hlasno si vydýchla. „Áno, Pustovník,
rada si vypočujem Tvoj príbeh.”
Zasmial sa. Tak dunivo, od srdca. „To je dobre, drahá
Mia. Veľmi dobre. Je to však Tvoj Príbeh, nie môj. Ja Ťa len
zľahučka navediem do jeho útrob. Keďže si našla mňa,
ľahšie sa Ti pôjde na ďalšie miesta. A dúfam, že prijmeš
odo mňa na cestu aj darček,” spýtavo na ňu pozrel a
zazdalo sa jej, že v ňom zazrela malého chlapca v
úprimnom očakávaní, či bude prijatý. Na perách jej zahral
úsmev a Pustovník pokračoval: „Rád by som Ti daroval silu
trpezlivosti,” jemne žmurkol, keď to vyslovil a potiahol si z
fajky. Pootočil hlavu v smere dymu a Mia spolu s ním
sledovala ako mizne a rozplýva sa v nedohľadnom
priestore nad nimi. Dlhú chvíľu nič nevravel, len si bafkal a
pozoroval dym. Keď pocítila nedočkavosť, musela sa nad
sebou až pousmiať. „Uhm, trpezlivosť sa mi isto zíde,”
pomyslela si. Pustovník prikývol, akoby jej pocit zachytil a
dodal: „Keď niekde uvidíš jašteričku, spomeň si na mňa a
dar trpezlivosti. Môže Ti byť takou milou malou
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pripomienkou nášho stretnutia. Som skutočne rád, že sa
nám to podarilo,” usmial sa na ňu nežne.
„Aj ja som veľmi rada,” povedala Mia a ponorila sa
spolu so starým mužom do ticha. Sledovala dym ohňa a
ten, čo stúpal z jeho fajky a zdalo sa jej, že je dokonalou
súčasťou priestoru. Vnímala, ako po stenách tancujú tiene a
zhlboka vdychovala príjemne chladný vzduch, ktorý sa
miešal s vôňou akýchsi byliniek a horiaceho dreva. Všetko
sálalo pokojom a múdrosťou, akoby aj sám priestor jaskyne
bol súčasťou tohto zvláštneho starého muža.
„Ach, aký je majestátny a krásny,” pomyslela si Mia a
pomrvila nohami. Mala pocit, že ju niekto pohladil po ruke
a keď pomaličky otvorila oči, zistila, že už je naplno vo
svojej chalúpke a leží natiahnutá na zemi pri piecke. Oheň
medzičasom dohorel a cítila nočný chlad a sviežosť, ktorá
napĺňala izbu cez pootvorené okno. Pomaly sa postavila a
začala nanovo zakladať ohník.
„To bol ale zvláštny zážitok. Začína sa to akosi
prehlbovať. Dobrodružstvo volá,” pomyslela si. Mala pocit,
že keby sa jej niečo podobné prihodilo len pred krátkym
časom, myslela by si, že jej určite šibe. Ale potom, čo si už
niečo preskákala, jej to ani neprišlo až také čudné.
Zvláštne, to áno. Kdesi hlboko jej to však dávalo svojský
zmysel. Bola veľmi zvedavá, kam ju cesta ďalej povedie a
nevedela sa dočkať ďalšieho stretnutia. Veď Pustovník
predsa vravel, že je len prvý, koho stretáva. Pomaličky
zacítila, ako ju spútava únava. Uložila sa do postele a
vnorila sa do mäkkých perín a snov.
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Svet za svetom

9
Ráno sa prebudila oddýchnutá a čulá. Vstala a zhlboka
sa nadýchla, roztiahla ruky a chvíľu sa naťahovala ako
mačka. Usmiala sa. I keď jej stretnutie s Pustovníkom
pripadalo ako sen, vnímala, že tento má inú kvalitu. Akoby
bol utkaný z látky, ktorej zatiaľ dobre nerozumela a cítila, že
ju to všetko presahuje. V hĺbke vedela, že našla poklad,
ktorý hľadala už dlho.
Trošku poupratovala chalúpku a uvarila si kašu a šálku
kávy. Sadla si na verandu a pomaly jedla. I keď cítila veľkú
túžbu ponoriť sa opäť do sveta za svetom, upokojovala sa,
že to ešte chvíľu počká. Potrebuje predsa aj nejaké palivo
na cestu. Pri tej myšlienke sa pousmiala. Dopila kávu a šla
sa poumývať a obliecť. Nahodila na seba staré nohavice a
tričko s veľkou mačkou vpredu, ktoré mala veľmi rada a
rozhodla sa, že sa pôjde previezť k rieke. Nabalila si do
tašky ovocie a vodu a nasadla na bicykel. Prechádzala
lesnou cestičkou a vdychovala ranný svieži vzduch. Vnímala
piesne vtákov a obdivovala, ako svetlo preniká pomedzi
stromy a ich mohutné koruny. Na niektorých miestach sa
ešte držala hmla a atmosféra lesa pôsobila magicky. Keď
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vyšla na poľnú cestičku, slnko už príjemne hrialo a
dodávalo jej energiu.
„Aké je to prijemné,” pomyslela si a do očí sa jej vtlačili
slzy úľavy. Boli to slzy vďačnosti a pokory, ktoré vraveli, že
človek žije. Mia cítila, ako ňou život pulzuje a prebúdza aj
zákutia, ktoré dlho spali. Zhlboka vdychovala vzduch a
zdalo sa jej, že je presne tam, kde má byť.
Prišla až k rieke a hľadala si miesto, kde by sa zložila.
Prešla okolo zopár mĺkvych rybárov zahľadených na svoje
háčiky, až prišla k veľkej vŕbe, ktorá sa jej pozdávala.
Rozložila si na zem šatku a oprela si chrbát o mocný kmeň
starého stromiska. Zahľadela sa na vodu. Dumala o tom,
ako si krásne plynie. Len tak, lebo to je to, čo voda robí.
Sledovala jemné vlnky a prúdy a sem-tam aj skákajúce
rybky, ktoré akoby sa chceli pozrieť aj na vzduch. Vnímala,
koľko života voda so sebou nesie a pocítila zvláštnu radosť
z toho, že môže byť pri tom.
„Vitaj!” začula zrazu hlboký žensky hlas. Poobzerala sa
okolo seba, kto ju to zdraví, ale nikoho nevidela. „Čo už
snívam?” napadlo jej v okamihu.
„Niee, nesníva sa Ti,” ozval sa zvláštny hlas znova. Niesol
so sebou známku úsmevu a mala pocit, že ju pohládza
podobne, ako hlas Pustovníka.
„Kto si? Kde si?“ spýtala sa nahlas, zmätená.
„Volajú ma Vŕba,“ odpovedal strom a jeho konáriky sa
roztancovali.
Mia sa jemne pokývala zo strany na stranu a zahniezdila
sa, akoby sa chcela hlbšie usadiť. „Aha, no dobre,“
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povedala mierne. Vytočila hlavu dohora a pohľadom
pátrala, či predsa len niekde nezazrie človeka. Nebol tam
však nikto. Iba ona a stará vŕba. „Tak teda ďalší zvláštny
zážitok,“ pomyslela si a v duchu Vŕbu pozdravila.
„Môžem Ti dnes pomôcť na Tvojej ceste, ak teda budeš
chcieť,“ riekla akoby nič Vŕba.
Miu to prekvapilo: „Ako je to možné, že vieš o mojej
ceste, milá Vŕba?“
„V Prírode sa len tak niečo neutají, drahá Mia. Dýchame
totiž jedným dychom,“ odpovedala s náznakom tajomstva.
„To už aby ma nič neprekvapilo,“ vzdychla si v duchu
Mia a usmiala sa. „Dobre teda, prosím Ťa, drahá Vŕba,
pomôž mi.“ V momente, keď jej slová prešli vzduchom,
pocítila, ako jej telom a mysľou začína prúdiť vír, ktorý
postupne naberal na obrátkach. Na chvíľu spanikárila a
pokúšala sa ho zastaviť. Čím viac sa však bránila, tým
silnejšie ju vťahoval do svojho stredu. „Aaaaaa!“ Zvolala a
nevedela, či vyplašila všetkých rybárov alebo kričí len vo
svojom vnútornom priestore.
Po chvíli zbesilého letu dopadla na prašnú, rozpálenú
zem a tentokrát ju to aj zabolelo. „Auu!“ zjojkla a v údive sa
začala štverať na nohy.
„Nesmieš toľko rozhadzovať rukami a nohami, hm,“
sucho skonštatoval čísi tenký hlas.
Pozrela pod seba a zbadala miniatúrnu Vŕbu, ktorej
korene sa premenili na malé nôžky a konáre sa jej hojdali
ako vlasy. Všimla si, že vie rozoznať aj zvláštne malé oči, nos
a ústa.
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„Vŕba! Veď Ty si živá!“ vyhŕkla zo seba a v tom istom
momente sa cítila veľmi hlúpo.
Vŕba sa len zachichotala a prikývla. „Vezmi ma so sebou,
môžem Ti poradiť, keď to budeš potrebovať,“ oznámila.
Mia ju opatrne vzala do rúk a vložila ju do malej
kapsičky, ktorú nosila okolo pása a začala sa rozhliadať
okolo seba. Zostala v nemom úžase a ústa sa jej samé od
seba pootvorili. Zistila, že stojí pri prašnej ceste, po ktorej
chodia ľudia s veľkými či menšími batohmi. Všimla si aj
zopár vozov naplnených svojimi nákladmi, ktoré ťahali voly
alebo kone. Išli väčšinou v jednom smere, a tak sa teda
vyštverala na cestu a pohla sa v prúde týchto zvláštnych
jednoducho poobliekaných ľudí. Cítila, že je zrejme niekde
v minulosti, ale netušila kde.
Z jedného voza zrazu spadla biela plachta. Zodvihla ju a
chcela zavolať na pohoniča, že niečo stratil, avšak Vŕba ju
zastavila. „Opáš si ju okolo seba ako šaty,“ poradila jej, „tá
Tvoja mačka je síce pekná, ale sem veľmi nezapadá,“
usmiala sa.
„Ách! Áno, máš pravdu,“ tíško zamrmlala Mia a uviazala
si plachtu okolo krku, aby to aspoň trošku pripomínalo šaty
žien, ktoré zazrela.
Šli asi hodinu, pričom Vŕba len tak mimochodom
skonštatovala, že sa Mia musí naučiť lepšie pristávať a
smerovať svoj zámer. Približovali sa pomaly k bráne
veľkého mesta. Vyzeralo anticky, ale pokojne mohlo byť aj z
iného sveta. Miu opäť zaliala vlna úžasu a prekvapenia. Nad
cestou pred nimi sa týčila obrovská brána lemovaná
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honosnými ornamentami od spodku až po jej vrchol. Stáli
pri nej dvaja strážnici, ktorí ľudí skôr vítali, než aby ich
kontrolovali. Mia inštinktívne chytila jednu káričku a s
úsmevom pokývala strážnikovi na pozdrav.
„Ide Ti to veľmi dobre,“ poznamenala Vŕba vykúkajúca z
kapsičky.
„Ďakujem,“ usmiala sa na ňu Mia.
Nad mestom na kopci sa týčila veľká svätyňa alebo to
mohol byť pokojne aj nejaký chrám. Pripomínalo jej to
chrámy, ktoré videla na cestách po Grécku. Vŕba ju však
uistila, že to nie je podstatné „Nemusíš sa vôbec trápiť
miestom ani časom,“ zaševelila, „čo je podstatné je Príbeh,
po ktorý sme prišli.“
Miu to veľmi neuspokojilo, ale kráčala mlčky ďalej.
„Možno to vypátram neskôr,“ pomyslela si tvrdohlavo, keď
prechádzali kľukatými uličkami mesta. Zbiehali sa do jeho
centra. Keď tam dorazili, trh už bol v plnom prúde. Ľudia
chodili sem a tam, niektorí čosi švitorili, iní kričali, ďalší sa
smiali. V jednom rohu dokonca niekto spieval pieseň, ktorá
sa Mii zdala dôverne známa. „Tú pieseň určite odniekiaľ
poznám,“ pomyslela si a na chvíľu zastala. Srdce jej
podskočilo a začalo byť rýchlejšie. Hrdlo jej jemne zovrelo
smútkom, ktorý ju zvykol navštevovať aj počas bežných dní.
Do očí sa jej neodbytne pretlačili slzy a zrazu cítila, že aj
priestor okolo seba akosi spoznáva. „Prečo mám pocit, že
už som tu bola, drahá Vŕba?“ spýtala sa tíško.
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„Hm, ako by som to jednoducho…“ rozhovoril sa strom.
„Ech. Vieš, to je tak, vraciaš sa len tam, kde si už bola a
môžeš ísť len tam, kam raz pôjdeš. Chápeš?“
„Ani moc nie,“ odvetila Mia, „ale upokojilo ma to
trošku,“ pousmiala sa. „Zamyslím sa nad tým, keď bude
čas.“
Obzerala sa okolo seba a všetko sa jej zdalo známe a
blízke. Ulice, ľudia, stĺpy, domy, dokonca aj kamene na
ceste. Vykročila smerom hore jednou z uličiek a začala
stúpať smerom k svätyni. Zrazu mala pocit, že práve tam
musí ísť. Počula ako sa Vŕba tíško chichoce a dáva najavo
svoju radosť. „OK, vyzerá to, že sme na dobrej ceste,“
povzdychla si.
Keď asi po ďalšej pol hodine prišli k chrámu, zistila, že je
omnoho väčší, ako sa jej javil zdola. Prechádzali sa okolo
neho ženy v rôznom veku. Či boli mladé alebo staré, všetky
mali oblečené rovnaké biele šaty, len prívesky na
retiazkach mali rozdielne. Z celého miesta vyžaroval pokoj
a zvláštna sila. Miu to priťahovalo ako magnet a pocit
prináležitosti miešajúcej sa so smútkom v nej mocnel.
Chcela sa rozbehnúť minimálne tromi smermi naraz.
Pocítila, ako sa v nej roztáča vír. Posadila sa na lavičku pri
fontáne, aby sa upokojila.
„Fuf, toto je komplikovanejšie, ako stretnutie s
Pustovníkom,“ zašepkala a pozrela sa spýtavo na svoju
malú spoločníčku.
„Áno,“ povedala mierne Vŕba a na chvíľku sa zamyslela.
„Žiaľ, nie všetko je tu jednoduché a príjemné, ale to už isto
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vieš. Niektoré príbehy sú bolestivé a tragické. Tí, čo ich
nosia, potrebujú veľa súcitu, trpezlivosti, lásky a mnohé
ďalšie kvality. Dobrá správa je, že v týchto svetoch nájdeš
úplne všetko, čo potrebuješ, keď sa naučíš, ako máš hľadať.
Hm, a na to sme predsa tu, no nie?“ žmurkla na ňu
spiklenecky a Mii sa na kratučký moment vybavil obraz
Pustovníka. Miestami jej ho Vŕba veľmi pripomínala.
„To keby som vedela, milá Vŕba, to keby som vedela,“
povzdychla si Mia a uvedomila si, že vlastne ani netuší, čo v
tomto podivnom svete robí alebo čo tam hľadá. Zhlboka sa
nadýchla a vydýchla, zbierala odvahu. Pomaly sa postavila
a vykročila smerom k domu, ktorý stál neďaleko svätyne.
Cítila, že práve tam smerujú jej kroky.
Dvere boli otvorené a Mia pomaly vstúpila dnu.
Poobzerala sa po miestnosti, ale bola v nej sama. Cez okná
pofukoval jemný vetrík a nadnášal ľahké biele záclony. Aj
tento priestor kdesi v hĺbke spoznávala a v hlave jej
prebehol záblesk spomienky. Videla samú seba, ako malé
dievčatko, ktoré prebehlo cez veľkú halu a zmizlo za
dverami na jej druhom konci. Pohla sa mierne nesmelo tým
smerom.
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Žena

10
Opatrne vošla do izby a zazrela ženu, ako sedí na
širokej parapetnej doske, objíma si kolená a plače.
Pristúpila k nej bližšie, zmätená, že vlastne nevie, čo jej má
povedať.
Žena otočila na ňu svoju krásnu tvár a zažmurkala
uplakanými očami. Utrela si slzy do jemného rukáva bielych
šiat a vzlykla. „Kto si?“ spýtala sa prekvapene.
„Som Mia a priviedla ma sem moja vízia,“ dostala zo
seba po krátkom váhaní. Nič lepšie ju v tej chvíli
nenapadlo. Udivene hľadela do Ženiných očí a mala pocit,
že sa pozerá do zrkadla. Žena mala síce dlhšie a o čosi
tmavšie vlasy, ale ich podoba musela byť zjavná každému,
kto by ich zazrel.
„Och!“ prekvapila sa Žena uvedomiac si
pravdepodobne to, čo si všimla aj Mia. „Veď vyzeráš úplne
ako ja!“ zvolala. „Si moja sestra, o ktorej mi nepovedali?
Alebo čo sa to deje?“
Mia jej pomaličky, rozvážne začala vysvetľovať, odkiaľ
prišla a že akokoľvek čudne to vyzerá, prišla si vypočuť jej
príbeh. Rozpovedala jej svoj zážitok s Pustovníkom a ako jej
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oznámil, že prišiel čas vydať sa za príbehom a dozrela aj
možnosť zmeniť ho.
Žena sa pri jej slovách opäť rozvzlykala a z jej krásnych
očí začali stekať slzy. Miu z toho bolelo srdce a cítila ako
ňou naplno pulzuje obrovský smútok, ktorý tak dôverne
poznala, ale predtým nikdy nevedela zistiť odkiaľ pramení.
„Veď to je Žena z mojich snov a vízií!“ prebehlo jej
mysľou a zážitky začali dostávať nové kontúry. „Toto je
vlastne ten príbeh, ktorý som mala nájsť, hah.“ Začala si
uvedomovať nové súvislosti a pocítila, že Žena je jej
súčasťou alebo možno aj minulým ja. „To znamená,“
premýšľala, „že jej príbeh je skutočne mojím príbehom.“
Zverila sa so svojimi myšlienkami Žene a poprosila ju, aby
jej porozprávala, čo sa jej prihodilo a prečo je taká
nešťastná a smutná.
„Ani neviem, kde by som začala a hlavne teraz, keď už je
neskoro. Možno si mala prísť skôr, Mia,“ povedala a po
lícach jej neúnavne stekali pramienky sĺz. „Poviem Ti to
však, keď máš pocit, že to na niečo bude,“ pozrela sa von
oknom, akoby hľadala tie správne slová. „Nemyslím si, že je
to nejaký originálny príbeh,“ pozrela Mii mäkko do tváre
„Je to prostý príbeh jednej lásky, ktorá musela skončiť,
pretože do nej zasiahli ľudia, povinnosti, osud a možno i
naši bohovia. A moja vlastná slabosť a neschopnosť. Ach,
nie som na to hrdá. Možno, možno, keby som bola
silnejšia…,“ hlas sa jej zlomil a opäť sa rozvzlykala.
Mia cítila, ako začína plakať spolu s ňou a po lícach sa už
aj jej kotúľali horúce slzy. Počúvať Ženu bolo ako odkrývať
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vlastné bolestivé spomienky, ktoré kedysi dávno
pochovala. Trhalo jej to srdce.
„Povedz mi, prosím, všetko tak, ako to cítiš. Možno sa Ti
uľaví, keď sa mi vyrozprávaš,“ zmohla sa na slová Mia.
„Dobre teda,“ riekla tíško Žena a zliezla pomaly z
parapetnej dosky. Bola vysoká a štíhla a biele šaty z
ľahučkej látky jej siahali až po zem. Prešla k posteli, sadla si
a zavolala aj Miu, nech si k nej prisadne.
Pustila sa do rozprávania:
„Bolo to pred tromi rokmi, čo sme sa spoznali s mojim
Vojakom. Mala som vo zvyku ukradnúť si chvíľku pre seba a
ísť sa len tak poprechádzať do lesov vzadu za svätyňou. Už
vtedy som sa intenzívne pripravovala na vstup do rádu a
nebola to ľahká škola. Bola som rada, keď som si mohla
dožičiť momenty sama so sebou a mohla som sa vytratiť.
Jedného dňa som sa prechádzala po malej lesnej cestičke
smerom k lúke, na ktorej stojí môj obľúbený strom. Tam
som sedávala a vychutnávala som si slnečné lúče a vôňu
kvetov. Začula som, že sa niekto blíži. Zachytila som
prichádzajúce kroky, ľudské a konské, a akúsi pieseň.
Chcela som sa niekam skryť, ale už bolo neskoro. Muž ma
zazrel a zavolal na mňa. Spýtal sa, či je to ešte ďaleko do
mesta.
Pozerala som naňho v nemom úžase, lebo takého
krásneho muža som predtým ešte asi nevidela. Začala som
sa červenať, pozrela som na zem a nesmelo som mu
povedala, že už to má veľmi blízko.
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Spýtal sa ma, či sa v lese sama nebojím. Odpovedala
som, že nie, že si tu zažívam také svoje pokojné chvíľky,
kedy si vychutnávam život. Začali sme sa rozprávať a
pomaličky sme prešli až k môjmu stromu na lúke.
Rozprávali sme sa, až kým nezačalo zapadať slnko. Skoro
som sa nestihla vrátiť načas a to si asi ani nevieš predstaviť,
aký by to bol problém. Keď sme sa lúčili, sľúbili sme si, že sa
pod stromom stretneme aj o tri dni, približne v rovnakom
čase. A tak sme sa začali stretávať.
Cítila som sa, ako nikdy predtým. Ani som si nevedela
predstaviť, že je také niečo vôbec možné. Mala som
obrovskú radosť, všetko som začala vnímať inak a veci mi išli
ľahko a bez námahy. Ženy z rádu sa divili, čo sa mi
prihodilo, ale neprezradila som im nič. Len som sa vždy
nenápadne vytratila a zmizla v lese.
Každým stretnutím sa naše priateľstvo prehlbovalo, až
som si uvedomila, ako veľmi ho ľúbim. Jeho citlivosť a neha
boli ako studňa čistej vody, ktorá ovlaží a napojí. Jeho
múdrosť bola hlboká a prirodzená, pretože cítil a vnímal
inak ako iní ľudia. Preciťoval prírodu, komunikoval s ňou a
ona ho za to milovala. A ja som ho milovala spolu s ňou. Bol
jedinečný. Možno si povieš, že to vravia všetci zaľúbenci a
možno máš pravdu. Ten cit je však skutočný a prepojenie
dvoch sŕdc je mocné, o tom nepochybujem. Asi aj preto si
tu.“
S tými slovami pozrela Mii hlboko do očí a v tej chvíli
obe vedeli to, čo vedia ženy, ktoré zažili takúto hĺbku. Obe
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cítili tú hlbokú ranu a priepasť, ktorá vznikne, keď sa takáto
láska prelomí. Človek už nikdy nie je tým, kým bol predtým.
A i keď sa rana na povrchu zacelí, jazva po nej zostáva a
priepasť pod ňou zíva prázdnotou. Hľadeli si do očí, ich
ruky sa spojili a stretli sa presne tam, kde mali. Na dne,
odkiaľ vedie len jedna jediná cesta a tá smeruje hore,
naspäť k svetlu sveta. Po chvíľke, ktorá mohla byť aj
večnosťou, Žena pokračovala vo svojom rozprávaní:
„Počas druhého roka nášho priateľstva, musel na krátko
odísť na misiu na Juh. Sľúbil mi, že sa čoskoro vráti, ale aj
tak som mala pocit, že zomriem od žiaľu. Veľmi podobný,
ako mám teraz. Myslela som si, že to odlúčenie nevydržím.
Každý tretí deň som chodila k nášmu stromu a sedela som
tam pokým som mohla. A v jeden deň sa vrátil. Mal zranenú
ruku, keďže ho napadol nejaký zlodej. Objímali sme sa a
mne po tvári stekali slzy radosti a úľavy, že je opäť pri mne.
Aj v jeho očiach sa leskli slzy a jeho radosť sa miešala s tou
mojou.
Neodbytne však prišiel čas, kedy sme začali premýšľať
na tým, čo budeme robiť. Pripadalo mi to, ako keď jasnú
oblohu začnú zahaľovať mraky. Vedela som, že ten moment
príde, ale nepripúšťala som si to. Avšak moment môjho
oficiálneho nástupu do rádu a do služby, a s nimi všetky
povinnosti kňažky, sa blížili.
Začal ma prosiť, aby som s ním odišla. Že spolu
odídeme dakam ďaleko na Juh, kde má svoje korene a
usadíme sa tam. Spočiatku sa mi to zdalo reálne a súhlasila
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som. Lenže ako čas plynul, začala som si robiť stále väčšie
starosti. Nikdy som nepoznala iný život, ako ten v ráde. V
podstate od dievčatka ma vnímali ako vyvolenú a rodičia
ma dali do výchovy Sestrám. Spočiatku ma k nim len vodili,
ale keď sa Sestry presvedčili, že mám dar videnia, nechali si
ma pri sebe. Od sedemnástich mi začala prísna príprava a
teraz, keď dovŕšim dvadsať, čaká ma cesta, na ktorú ma celý
čas pripravovali.“
Na chvíľu sa odmlčala, akoby si chcela utriediť
myšlienky. Pozrela smutne do okna a Mia zazrela, ako cez
parapetnú dosku prebehla jašterička. Spomenula si na
Pustovníka a odkiaľsi z hĺbky začula jeho hlas: „Trpezlivosť“,
zašepkal. Pretrela si tvár rukami presne v tom istom
momente, ako Žena. Usmiali sa na seba cez uplakané oči a
Žena pokračovala:
„Veľmi som túžila odísť s ním. Snažila som sa presvedčiť
samú seba, že je to možné a zvládnem to. Vnímala som však
aj to, aké je to v skutočnosti nebezpečné. Rád má svojich
vlastných strážnikov, ktorí nepodliehajú svetskej moci a v
prípade nutnosti neváhajú človeka aj zabiť. A i keď je Garda
samostatná, má prepojenia na tú Vládcovu, v ktorej pôsobí
aj môj Milý. Nielenže by v očiach Rádu spáchal únos, ale
musel by žiť aj ako dezertér. A to sú už dva tresty smrti
naraz. Jeho smrť by som určite neprežila.“
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Pomrvila sa na posteli, akoby to mala byť v tej chvíli
pravda a v očiach sa jej zablysol úprimný strach.
„Nielenže som sa necítila pripravená na život za týmito
múrmi, bála som sa aj tejto hrozby. Vravel mi síce, aby som
nemala strach, že pozná ľudí, ktorí nás na čas ukryjú a že
každé pátranie sa predsa raz skončí. Nebudú nás hľadať
večne. Jeho slová mi nepomohli, nepresvedčili ma a strach
vo mne ďalej rástol. I tak som sa potajomky balila a snažila
som sa pozbierať odvahu na cestu. Dohodli sme sa, že
odídeme týždeň pred Ceremóniou, v deň, keď v Meste
bude veľký trh a ulice budú rušné a neprehľadné. Už som si
aj myslela, že to zvládnem, ale noc pred našou schôdzkou
sa mi prisnil zvláštny sen.
Navštívila ma nádherná žena oblečená v šatách, ktorých
látka bola jemnučká a dokonca aj sfarbená ako motýlie
krídla. Vyžarovala z nej neuveriteľná neha, sila a pokoj. Cítila
som ako aj mňa zalieva pokoj a napĺňa ma láska. Vnímala
som aj žblnkotajúcu vodu v studničke, pri ktorej stála, šum
stromov, ktoré nás obklopovali a spev vtákov koncertujúcich
v ich korunách. Akoby spievali pieseň môjho srdca. Bola to
magická chvíľa a prekvapovala ma ostrosť, s akou som ju
prežívala. Život mnou pulzoval naplno.
Poprosila ma, aby som si prisadla k nej na jeden z
kameňov, ktoré lemovali studničku. Chytila ma nežne za
ruku, pričom mnou prebehli zimomriavky od hlavy až po
päty. Pozrela mi citlivo, mäkko do očí a povedala mi, že
teraz nie je čas na útek. Že túžba môjho srdca musí počkať a
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sú na to dôvody, ktoré si moja myseľ ani len nedokáže
predstaviť. Veľmi jemne a láskavo ma pohladila po tvári a
pobozkala ma ako matka, ktorá mi v živote tak veľmi
chýbala. Šepla: „Zostaň,“ a v tom momente sa moja vízia
začala rozpadať a prebudila som sa tu vo svojej izbe. Bola
som zmätená a to bola posledná kvapka do pohára mojej
nerozhodnosti. Hlboko vo svojom vnútri som cítila, že
musím zostať. Narastal vo mne však hnev a opovrhnutie
všetkým, čo ma k tomu nútilo. Myslela som si: „Prečo
nikomu nezáleží na tom, po čom túži moje srdce? Prečo sa
musím prispôsobovať svetu, ktorému na mne vôbec
nezáleží?“ Zvyšok noci som s pálčivým hnevom
prehadzovala veci z miesta na miesto a prosila som celý
svet a bytosti, ktoré ho strážia, aby si to ešte rozmysleli a
dali nám šancu. Základný, hlboký pocit sa však nezmenil a v
útrobách mi znelo tiché a rozhodné: „Zostaň.“
Vieš si predstaviť, aká zničená a roztrieštená som sa
cítila. Rozhodla som sa však, že sa pôjdem so svojim Milým
rozlúčiť. Nechcela som ho tam nechať len tak stáť a hádať,
čo sa asi stalo. Mohol by urobiť nejakú hlúposť a to by som
si nevedela odpustiť.
Podľa našej pôvodnej dohody som sa pridala k sestre
Bylinkárke a vydala som sa s ňou na trh. Mala dlhý zoznam
vecí, ktoré chcela pozháňať. Navrhla som jej, že si ho
rozdelíme a budeme hotové s nákupmi skôr. Najskôr
nechcela, lebo pre nezasvätenú sestru je nebezpečné túlať
sa po trhu bez spoločnosti, ale nakoniec predsa len
súhlasila. Predstava milej pomoci a ušetreného času jej bola
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príjemná. Až mi prišlo ľúto, že je to lesť. Sľúbila som si v
duchu, že jej budem pomáhať častejšie.
Rozišli sme sa pri veľkej studni s tým, že sa tu opäť
zídeme, keď zoženieme, čo hľadáme. Chvíľu som
nenápadne nazerala do stánkov a kúpila som zopár bylín a
korenín zo zoznamu. Narastalo vo mne napätie a cítila som,
ako sa mi všetky možné emócie miešajú a krútia v
bláznivom víre. Do očí sa mi tlačili slzy, až som ich už
nevedela ďalej udržať.
Na naše dohodnuté miesto som prišla s plačom a keď
som ho videla, ako tam stojí s dvoma koníkmi a batožinou,
zosypala som sa úplne. Vrhla som sa mu do náručia ako
blázon a ledva som mu dokázala povedať, že s ním
nemôžem odísť. Myslel si, že je to len panika a podarí sa mu
upokojiť ma a presvedčiť. Hladil ma po vlasoch, s láskou mi
hľadel do očí a vravel, že bude dobre. Len sa musíme
pohnúť vpred a minulosť zakrátko bude len spomienkou.
Utešoval ma a moje srdce sa lámalo čoraz viac.
Nevedela som, ako mu povedať to finálne nie. Nabrala
som všetku odvahu, čo som v sebe našla a pozrela som mu
priamo do očí, aby snáď videl aj moju Dušu a pochopil…
„Nemôžem s Tebou odísť, láska moja. Musím tu zostať,“
povedala som napokon.
Videla som, ako sa mu v očiach zaiskrilo a akoby mu ich
zastrela akási temnota. Postavil sa a nervózne odkráčal ku
svojmu koníkovi. Vravel niečo, čo som nezachytila. Potom
zasa pristúpil pár krokov smerom ku mne a kľakol si do
prachu. Cítila som, ako sa aj on vo vnútri láme a nechce to
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prijať. Položil si dlane na zem, azda sa chcel chytiť niečoho
mocného, a prosil. Prosil našich bohov, Prírodu, mňa.
„Rozmysli si to ešte,“ pozrel na mňa cez slzy. „Prosím,
poď…“ hlas sa mu zlomil.
Kľakla som si mu oproti a vzala som mu hlavu do dlaní.
Opreli sme si čelá o seba a vnímala som, ako sa dvíha vietor
a rozfúkava prach okolo nás.
„Navždy Ťa budem milovať,“ šepla som. „Celé veky,
láska moja a raz sa isto nájdeme. Ja sa Ťa nevzdám.“
Pobozkala som ho a rozbehla som sa smerom k malým
mestským uličkám. Posledné, čo som zachytila bolo hlasné:
„Nieeee!“ ktoré sa mi vrylo do srdca ako ostrý šíp. Na
moment som sa obzrela a zachytila som sa múru na
hradbách, pretože sa mi podlamovali kolená. Videla som,
ako nasadá na koňa a uháňa preč. Druhého koníka tam
nechal. Azda ešte dúfal, že si to rozmyslím.
Na chvíľu som si sadla a len som sledovala ako mizne v
diaľke. Bolo to pre mňa strašné. Akoby čosi vo mne v tej
chvíli zomrelo. A to, čo zostalo, je akési plytké a bezduché.
Mám pocit, že moje slnko zašlo naveky. Už nikdy nebudem
nikoho tak milovať. To viem.
Hnevám sa na bohov, hnevám sa na ľudí, hnevám sa na
seba. Ale kdesi pod tým všetkým verím, že až si splním
svoje povinnosti, svoje poslanie a príde čas, nájdeme sa
znova. Motýlia žena mi to predsa sľúbila. Nevzdám sa a
budem ho hľadať aj naprieč vekmi, ak to bude potrebné.
Mám pocit, že to nebude jednoduché. Ale mám nádej a si
tu predsa aj Ty.“
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Jemne pokývala hlavou, akoby sa o svojich slovách
chcela uistiť. V tom momente aj Mia pocítila v srdci zvláštne
teplo, ktoré sa postupne zväčšovalo a zaplavovalo jej telo.
Zdalo sa jej, že viera Ženy napĺňa aj ju. Všetky tie bezútešné
pocity, ktoré tak dlho nosila, sa zrazu začali obaľovať touto
energiou a mala pocit, že sa zjemňujú. Bolo to príjemné.
Našla svoju vieru a nádej, na ktoré kdesi po ceste zabudla.
Pocítila nabíjajúcu vlnu a azda aj záblesk odhodlania.
Zazdalo sa jej, že sa napája na čosi, čo presahuje tento svet
či dokonca svety.
„Nevzdám sa,“ znelo jej v Duši.
Zrazu sa Ženina izba začala rozpadávať a kúsok po
kúsku sa rozkladala ako hrad z piesku. Nakoniec zmizla z jej
dohľadu aj Žena a Mia sa ocitla v úplne inom, čudesnom
priestore.
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Pri studničke

11
„Wow!“ pomyslela si, „toto je hustejšie, ako som si
myslela.“ Postavila sa zo zeme a oprášila si z plachty, ktorú
mala stále opásanú okolo seba, zvyšky prachu zo sveta,
ktorý sa rozpadol. Pripadala si smiešne.
Poobzerala sa okolo seba a uvidela priestor
pripomínajúci snovú víziu, ktorú jej opísala Žena len pred
pár chvíľami. Zazrela studničku obkolesenú veľkými
kameňmi vyvierajúcu z veľkej skaly za ňou. Dookola stáli
také mohutné stromy, že na ich vrchol nebolo možné
dovidieť. Vládlo tu zvláštne prítmie, avšak celý priestor bol
zároveň jemne ožiarený svetlom, ktoré vychádzalo zo
všetkého navôkol. Začula aj zvuky vtákov a skutočne jej
pripomínali pieseň, ktorá v nej rezonovala a vytvárala
ozvenu. Dotýkala sa jej kdesi hlboko.
„Chýba tu už len tá motýlia žena,“ prebehlo jej mysľou a
keď sa trošku pootočila, musela sa v duchu usmiať.
„Nechýba,“ pomyslela si, keď ju uvidela sedieť nádhernú vo
svojich motýlích šatách kúsok od studničky. Usmievala sa
na ňu mäkučko, láskyplne.
„Dobrý deň,“ pozdravila Mia a opäť si pripadala jemne
hlúpo. Nevyzeralo to totiž, že by tu bol niekedy deň. Ale
žena snáď pochopí.
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„Vitaj, Mia,“ ozvala sa nadpozemsky čistým hlasom. „Tak
sa znova stretávame. Teším sa. Je mi úprimne ľúto, že to
všetko trvá tak dlho. Vieš, Času nevládne nikto a príbehy
tiež majú svoje chodníčky, ktoré sú niekedy nevyspytateľné.
Žiaľ, ani v týchto svetoch nie je všetko vždy priamočiare a
jasné. Ale môžeš mi veriť, že sa všetci snažia robiť tak, ako
najlepšie vedia. Sú tu však aj sily, ktoré idú proti nám a
snažia sa zmariť aj tie najlepšie zámery. Túto hru hráme už
veľmi dlho. Niektoré studne poznania sú zahádzané a
niektoré sily vyčerpané. Ale iné našťastie prosperujú, ďalšie
sa opäť prebúdzajú a vznikajú aj nové. Starý svet sa mení a
pretvára a nový sa ešte len rodí. Chce to čas a veľa
trpezlivosti.“
Žena to vravela s takou nehou, že sa Mii až tlačili slzy do
očí. Čosi v nej rozumelo a súznelo s ňou. Jej srdcu tie slová
zneli ako balzam, na ktorý čakalo. Čosi sa v nej v
prítomnosti tejto ženy otváralo a prebúdzalo k životu.
Akoby na miesta dávno ukryté v tieni začínalo dopadať
slnečné svetlo. Akoby sa stena, ktorá sa jej zdala
kamennou, premieňala na ľad a ten sa začal roztápať.
„Ďakujem Ti, ehm… Kto vlastne si?“ spýtala sa Mia v
rozpakoch.
„Mám veľa mien,“ pomaly riekla žena. Pozrela sa do
studničky a načiahla sa. Nabrala si zľahka vodu do dlane a
nechala ju opäť stiecť. Potom mierne pozrela späť na Miu a
pousmiala sa. „Meno, čo si mi dala, sa mi veľmi páči.
Motýlia žena znie krásne môjmu Duchu.“
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Mia bezprostredne podišla bližšie k nej a sadla si na
jeden z kameňov pri studničke. Prešiel ňou hlboký pocit
prepojenia s touto bytosťou, z ktorej vyžarovalo príjemné
teplo, svieža múdrosť, radosť a smútok zároveň. A to boli
len niektoré z kvalít, ktoré dokázala pomenovať a uchopiť.
Mala pocit, že Motýlia žena akosi stelesňuje všetko, čo
človek môže prežiť a čo prežil. Jej moc síce nevedela
pochopiť rozumom, ale cítila, že je veľká. Žena na ňu
prívetivo hľadela a Mii sa zdalo, že presne vie, čo sa v nej v
tých momentoch odohráva. A možno vie aj to, čo ona sama
nepozná a nevidí. Cítila sa pochopená, videná i prijatá. Bez
náznaku odsúdenia alebo výčitky. Jej samotná prítomnosť
ju objímala a napĺňala nehou. Bez premýšľania Mia po
chvíli vstala a ženu objala naozaj. Oprela si líce o jej srdce a
Motýlia žena si ju privinula ako dcéru, ktorú dlho nevidela.
Zacítila, ako sa jej po lícach rozkotúľali slzy. Tíško vzlykala,
ako dieťa, ktoré je po náročnom zážitku opäť v bezpečí.
Zostali v objatí chvíľu, ktorá pokojne mohla byť aj
večnosťou, až kým sa Mia úplne upokojila. Zo ženy k nej
vyžarovalo hlboké, mocné uistenie, že sa niet kam
ponáhľať. Už nie alebo nikdy nie. Bol to jeden z
najúžasnejších pocitov, aké kedy zažila.
„Objavila som svoj Príbeh,“ povedala Mia, keď opäť
našla slová. „Je to Príbeh o zlomenom srdci a nádejach,
ktoré sa polámali pri pradávnej rozlúčke s mužom, ktorého
som milovala, ale nemohla som s ním žiť.“ Odmlčala sa a
odrazu v nej svitlo nové pochopenie. V akomsi záblesku
zachytila dlhú reťaz všetkých tragických koncov, ktoré kedy
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prežila, až k tomu prvému, ktorý ani nevedela vedome
dosiahnuť. Spýtavo sa pozrela na Motýliu ženu.
„Áno,“ prikývla jej so súcitom. „Bolo ich skutočne
mnoho, ale prišiel Čas na nový príbeh. Cítiš ho, Mia?“
Mia pomaly zatvorila oči a nazrela do svojho srdca:
„Čosi cítim, ale je to veľmi nejasné. Akoby to bolo ešte len
semienko, z ktorého môže vyrásť všetko alebo nič. Cítim
obrovské množstvo možností a chuť rásť, rozvíjať sa a žiť.“
Keď opäť otvorila oči, uprela ich s otázkou na ženu: „Čo to
znamená?“
„To znamená zrod a jeho potenciu. Je to obrovská sila,
ktorú nosíš sama v sebe a pôda na ňu je pripravená.
Prezradím Ti, že sa pripravovala dlhé veky. Je to úžasný
moment, v ktorom sa nachádzame,“ riekla tajomne.
Mia pocítila, ako ňou prebehla elektrizujúca energia a
naskočili jej zimomriavky. Cítila čosi nové a neznáme a k
viere a nádeji sa pripájalo čoraz silnejšie odhodlanie a
dôvera. Síce veľmi nesmelá, ale predsa. Zavetrila dôveru v
život a jeho vývoj. Zrazu mala chuť tvoriť.
„Čo môžem pre túto zmenu urobiť, Motýlia žena? Aká je
v nej moja úloha? Pripadám si taká maličká oproti všetkým
tým silám, ktorým tak pramálo rozumiem. Ako môžem ja
niečo zmeniť?“
„To sú veľmi dobré otázky, drahá Mia. Kľúčom je zostať
teraz vo svojom Príbehu a prepísať jeho jadro. Načrieť tak
hlboko, ako sa len dá a vyšplhať sa tak vysoko, ako je len
možné. Si na to pripravená?“
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Pri tej otázke si Mia opäť spomenula na Pustovníka. Tiež
sa jej niečo podobné spýtal. Ale o moc pripravenejšia sa
veru necítila. I keď sa jej niektoré súvislosti zdali jasnejšie,
predsa len si pripadala nevedomá a nie veľmi zorientovaná
v tom, čo sa to tu vlastne odohráva. Túžila byť k žene
úprimná a tak jej povedala: „Neviem, či som pripravená.
Pociťujem však odhodlanie a teraz ešte väčšie ako
predtým. Našla som vieru aj nádej, na ktoré som takmer po
ceste zabudla. Vnímam ich vo svojom vnútri a je to ako
balzam pre moju Dušu.“
Motýlia žena vyzerala, že sa jej slovám úprimne raduje a
rozžiarila sa ešte viac. Spolu s ňou akoby sa väčšmi rozjasnil
aj celý priestor.
„Túžim ísť do toho a urobiť, čo môžem a čo je
potrebné,“ pokračovala Mia. „Poradíš mi, kam mám
smerovať, prosím Ťa?“
„S radosťou,“ pousmiala sa Motýlia žena. „Nebude to
úplne jednoduché, ale je to skutočne dôležité. Zatiaľ
poznáš jednu časť Príbehu. Tú svoju. Vypočula si si Ženu a
pochopila si ju. Začínaš chápať seba. Musíš teraz vyhľadať
Muža, Vojaka, ktorý veľmi trpí. Jeho srdce sa ohradilo
mocnými hradbami, za ktoré už dlho nepúšťa nikoho. Je
hlboko zranený a nádej, viera, či láska, nemajú v jeho svete
miesto. Vyhnal ich veľmi dávno a urobil mnoho činov,
ktorými ich odháňal stále ďalej. Ťažko sa k nemu dostať,
pretože prebýva na veľmi temnom mieste. Vyhľadaj ho
však, Mia. Choď za ním a vypočuj si jeho Príbeh. A prosím
Ťa, nesúď ho. Len počúvaj.
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Dám Ti ešte na cestu dar, ktorý sa Ti zíde. Je to
schopnosť slobodne sa hýbať všetkými smermi a
pohybovať sa v rozličných Svetoch. Nechaj ho v sebe rásť a
silnieť. Rozvinie sa postupne, isto chápeš prečo.” Načrela
rukou do studničky a vytiahla z nej malú zlatistú rybičku.
Zakryla ju rukou a na moment zatvorila oči. Keď ich opäť
otvorila a roztvorila dlane, bola v nich retiazka a malý
amulet v tvare rybky. „Vezmi si tento amulet, nech Ťa
sprevádza. A môžeš veriť, že som Ti stále nablízku. Spomeň
si na mňa, keď to tak budeš cítiť. Keď ma budeš
potrebovať.”
Keď stíchla, ešte raz objala Miu a pobozkala ju na líce.
Mia mala pocit, že sa rozplynie v radosti. „To je najkrajší
zážitok, aký som kedy mala,” pomyslela si a v tej istej chvíli
sa jej zazdalo, že to už niekedy dávno zažila. Tam kdesi v
hĺbke a diaľke sa pohlo čosi, čo je večné a Mia to zachytila.
Jemnučko, ako dotyk motýlieho krídla, ale bolo to tam.
Po chvíľke si uvedomila si, že sa začína prebúdzať do
bežného sveta. Pomrvila sa a zašuchotalo pod ňou lístie.
Nechala si zatvorené oči a jemne začala hýbať hlavou z
boka na bok. Vnímala, že už je opäť pri rieke a to, ako jej
vietor pohládza tvár. Vychutnávala si ešte dozvuky svojich
zážitkov. Akoby odrazu všetko bolo živšie. Ona bola živšia.
Pomaličky, bez náhlenia, otvorila oči a pocítila Vŕbu za
svojim chrbtom. Strom sa usmieval. Nevedela síce, ako to
zistila, ale bola o tom presvedčená. Jeho konáriky zľahka
tancovali a skrúcali sa v rytme vetra.
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„Ach, milá Vŕba, ďakujem Ti veľmi pekne za pomoc.
Veľmi si to vážim,“ oslovila Vŕbu cez svoje vnútro.
„Rada som pomohla. Bolo to pre mňa vzrušujúce,“
zaševelil strom a svojim zvláštnym spôsobom sa
zachichotal. Mia sa zasmiala spolu s ním a uvedomila si, že
je veľmi hladná. Vo vonkajšom svete síce evidentne prešlo
len pár hodín, ale zdalo sa jej, že prešli celé veky, odkedy
sa spolu s Vŕbou vydali na cestu. Poďakovala sa svojej
novej priateľke ešte raz, objala ju a vysadla na bicykel.
Bolo príjemné hýbať sa. Vybrala sa naspäť cestičkou,
ktorou prišla. Premýšľala, čo dobré si uvarí na obed alebo
skôr možno už večeru. Hlad úplne pohltil jej myseľ a na
chvíľu vytlačil všetky príbehy a zážitky do pozadia.
Keď dorazila k chatke, slnko sa pomaly poberalo
smerom k západu. Na oblohe bolo iba zopár oblakov a
bolo príjemne teplo.
„Dnes možno ani nebudem musieť kúriť,“ pomyslela si
Mia a prešla do kuchyne, že si pripraví niečo jesť. Veľmi o
tom nešpekulovala a rýchlo sa dala do krájania zeleninky,
že ju podusí. Do malého hrnca dala variť bulgur a z
chladničky vylovila rukolu. Veľmi túžila vydať sa hľadať toho
záhadného muža. Pocítila aj akúsi zvláštnu obavu a srdce
jej začalo sťahovať úzkosťou.
„Moja Duša ľúbená, ako dlho sme sa nevideli,“
prebleslo jej hlavou a vôbec netušila odkiaľ sa ten pocit
vzal. Bol jej alebo prichádzal od neho?
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„Heh, ďalšia záhadnosť,“ dumala si a snažila sa
predýchať svoju nervozitu. „Len zostať s tým a nebáť sa,“
opakovala si tíško v duchu.
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Temný les

12
Keď si všetko popripravovala, vyšla aj s taniermi na
terasu a sadla si, že sa konečne poriadne naje. Slniečko
zasa o niečo pokročilo na svojej ceste oblohou a Mia cítila,
ako sa jej rozbúrené vedomie upokojuje. „Nie je nad
spokojný žalúdok,“ pousmiala sa len tak sama pre seba.
Rozmýšľala, či sa ešte dnes podujať na cestu za Mužom.
Nesmierne ju to lákalo, ale napokon sa rozhodla, že to ešte
chvíľku počká. „Mám pocit, že na jeden deň je toho
habadej,“ povedala si a uspokojila sa.
Obšmietala sa chvíľku po záhrade a upratovala náradie,
ktoré tam nechal pohodené jej otec. Zážitky sa v nej
pomaly usádzali a dosadali na svoje miesta. Každý z nich
presne na to svoje. Vyskladávali sa ako puzzle, bez toho, že
by do toho nejak musela zasiahnuť. Prežívala to nielen
psychicky, ale aj vo svojom tele. Zdalo sa jej, že sa niečo
mení až kdesi hlboko v jeho štruktúrach. Bolo príjemné
sledovať to.
Keď sa slnko schovalo za kopce v diaľke a svoju vládu
pozvoľna preberala noc, Mia sa usalašila na terase so
šálkou čaju a rozčítanou knižkou. Volala sa Tisíc tvárí hrdinu
od autora Josepha Campbella. Bavila ju a pomáhala jej
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rozšíriť si obzory a hľadieť na veci trošku z inej perspektívy.
Asi po hodinke sa prihlásila únava a tak teda všetko
poodkladala. Bez náhlenia prešla svojimi večernými
rituálmi a pobrala sa spokojne do postele. Jej púť ju
napĺňala a priťahovala čím ďalej, tým viac. I keď nebola
jednoduchá a už vôbec nie predvídateľná, Mia bola
otvorená prijať toto dobrodružstvo naplno. Nie preto, že by
musela, ale preto, že vnímala, aké je podstatné. Možno nie
v celosvetovom meradle, nie pre iných ľudí, ale bolo tam
pre ňu, pre jej život. A to ju povzbudzovalo a príjemne
hrialo pri srdci. S tými myšlienkami a pocitmi sa vnorila do
snov.
Ráno si z nich síce veľa nepamätala, zachytila iba pár
nezmyselných útržkov, ale cítila sa sviežo a občerstvene.
Vybehla rezko z postele a ovlažila sa v kúpeľni. Pri
príprave raňajok si premýšľala, čo by tak asi mohla
podniknúť. Mala chuť sa niekam vybrať a chvíľku sa len tak
túlať v prírode. Vychutnávala si jedlo a šálku kávičky na
terase, keď jej napadlo, že by sa mohla ísť prejsť do
Starého lomu. Bolo to magicky príťažlivé miesto, kde rástlo
veľa nevšedných rastlín a bol odtiaľ aj nádherný výhľad na
okolitú krajinu.
Povzbudená svojim nápadom rýchlo dopila a utekala sa
poobliekať a pripraviť na výlet. Pobalila si pár vecí do
ruksaku a prihodila k nim nakoniec ešte aj zázvorové pivo,
ktoré na chate zrejme zostalo po Lackovi.
S entuziazmom pozamykala a vysadla na bicykel. Po pár
momentoch už aj uháňala po prašnej cestičke smerom k
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rieke. Do Starého lomu to mala asi pol hodinku, keď sa
netúžila veľmi ponáhľať. Vpíjala sa očami do krásnej
scenérie okolo a užívala si jazdu. Asi v polovici cesty si
spravila kratučkú prestávku a do svojho cieľa dorazila
krátko pred poludním. Postretala zopár ľudí, ktorí si tiež
vyšli na prechádzku a niektorí si na vyhradených miestach
dokonca pozakladali malé ohníky, na ktorých si opekali.
Pod kopcom sa šírila vôňa dymu a pečúceho sa mäsa.
Prešla okolo ohnísk a vydala sa smerom hore malým
chodníkom. Po chvíli musela z bicykla zosadnúť a radšej ho
tlačila popri sebe. S námahou sa vyškriabala až na vrchol a
zviezla sa na jeden z kameňov, ktoré zdobili veľkú,
rozličnými kvetmi posiatu lúku. Utrela si pot z tváre a
nechávala upokojiť rozbúrený dych. Spokojne si
odfukovala a začínala vnímať nádheru rozprestierajúcu sa
pred ňou. Nežne si pritom prechádzala rukami po
stehnách, ktoré ju po ceste mierne pálili.
„Ach, to je krása!“ povedala nahlas a na perách sa jej
rozhostil nadšený úsmev. Postavila sa a spravila pár krokov
k strmému zrázu. Zastala kúsok od neho a doširoka
roztiahla ruky. „Juhuuu!“ zvýskla a jej telo sa chvelo v
prívale radostnej energie. Pri pohľade do rozsiahleho
priestoru zrazu pocítila aj prílev voľnosti a mala chuť vzniesť
sa nad to všetko a letieť. „Hm, keby som tak mala krídla,“
prebleslo jej mysľou a začala sa upokojovať. Ponorila sa do
svojich myšlienok a dumala o tom, že si pripadá ako taká
detektívka alebo skôr hľadačka pokladov. Tým pokladom
tentokrát bola jej láska a za tou by išla aj na koniec sveta či
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svetov. „S krídlami by to možno šlo rýchlejšie, ale isto ma
tam prinesú aj moje milé nohy,“ pomyslela si v dobrej
nálade a s lícami červenými ako paprika.
Zrazu začula nejaký šuchot, čo sa ozýval kdesi v kríkoch,
pri ktorých nechala postavený bicykel. Rýchlo sa zvrtla tým
smerom a zľakla sa, až zajačala. „Bože, veď je to len mačka,“
hlesla a s úsmevom si vydýchla. „Hah, ešte tu dostanem
infarkt.“ Efektívne ju to vrátilo späť na zem a nohy si cítila až
fantasticky.
„Ahoj, môžem sa k Tebe na chvíľu pridať?“
„Čo?“ spýtala sa zmätená a podišla bližšie späť k svojim
veciam. „Kto je tu?“ opýtala sa, keďže nikoho okrem mačky
v okolí nevidela.
Mačka sa usadila pri jej batohu a začala si oblizovať
labku. Pozrela sa priamo na Miu a povedala: „Prečo toľko
stresu? A z jedného kocúra? Hm, hm.“
„Aha, fúha. No dobre,“ zalapala mierne po dychu stále
ešte v úľaku. Sadla si bezprostredne na pník neďaleko
polorozbitého ohniska a snažila sa upokojiť.
„Tak predsa len ma má čo prekvapiť,“ povedala a
vydýchla si. „Prepáč, kocúrik, mierne som spanikárila. Som
v týchto situáciách nová.“
„He, he, he,“ zasmial sa pomaličky a potmehúdsky
kocúr. „Že nová. Ale dobre, chápem. Niečo je isto nové.
Miauu.“
Mala pocit, že sa usmial popod fúzy a určite vedel o
niečom, o čom ona nemala ani potuchy. „Trpezlivosť,“
pripomenula si, keď pocítila, ako v nej začína narastať hnev.
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Začal ju zaplavovať pocit frustrácie z toho, že sa stretáva s
bytosťami, ktoré už predtým kdesi strela a vlastne ani nevie
kde alebo kedy. Všetky jej dávali najavo, že ju poznajú a
ona si na nič nevedela spomenúť. A každá z nich očividne
vedela viac, než vravela. Pripadala si v tom momente ako
taký hlupák. Cítila ako jej pri tých myšlienkach nabieha do
líc ešte viac krvi a zdalo sa jej, že vo vnútri horí.
„Pokoj, prosím Ťa,“ povedal kocúr a oblizol si labku. Jej
rozrušenie bolo zrejme očividné. „Všetko príde postupne.
Nechcel som Ťa vyviesť z rovnováhy, prepáč mi. Mne len
niekedy chýbajú spôsoby. Vieš, to my mačky rady skáčeme
z jednej veci na druhú a niekedy aj predbiehame udalosti.“
Zazdalo sa jej, že na ňu žmurkol. Trošku sa upokojila, ale
srdce jej stále bilo ako po rýchlom behu.
„Ako je možné, že zrazu rozumiem stromom a dokonca
aj zvieratám?“ spýtala sa ho po chvíľke váhavého ticha.
„Otvárajú sa Ti zmysly a schopnosti, ktoré si mala
zablokované nedôverou a ktovie čím ešte. Až priveľa ľudí
zabudlo komunikovať alebo to ani nikdy nevedeli.
Nepočujú ani seba a nieto ešte druhých. Sú ukričaní a
nielen smerom do sveta, ale aj vo svojom vnútri“
odpovedal už akosi miernejšie kocúr. „Volajú ma Tieň a
ozaj ma mrzí, že som Ťa rozrušil. Ak budeš chcieť, budem
Ťa sprevádzať na ceste za Mužom. Myslím si, že Ti môžem
byť nápomocný.“ Pri tých slovách vyskočil Mii na kolená a
obtrel sa jej hlavou o ruku, akoby sa ozaj chcel
ospravedlniť. Jemnučko zapriadol a pozrel jej priamo do
tváre.
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„Pomoc sa mi skutočne hodí, drahý Tieň,“ pohladila ho
po hebkom chrbte. „V tamtých čudných svetoch sa vôbec
nevyznám a mám aj veľké pochybnosti, či sa vôbec vyznám
v tomto. Hah… Mal by si čas teraz? Som na Muža totiž veľmi
zvedavá a Motýlia žena mi vravela, že veľmi trpí. Poďme ho
nájsť, čo myslíš?“
„Myslím si, že je to výborný nápad. Pravdupovediac,
lepší som už dlho nepočul.“ Mala pocit, že sa na ňu
usmieva a čaká.
„OK, tak poďme, len si nájdem nejaké príjemnejšie
miesto,“ riekla a poobzerala sa. Zapáčila sa jej skupinka
veľkých i menších kameňov učupená na okraji lesa. „Poďme
tam, čo myslíš?“ spýtala sa skôr rečnícky svojho nového
spoločníka, keďže sa už aj zberala tým smerom.
„Dobre, veď prečo nie?“ odpovedal kocúr a vydal sa za
ňou.
Rozložila na zem veľkú šatku a pohodlne sa usadila s
výhľadom na očarujúcu krajinu. Oprela si chrbát o mohutný
kameň za sebou a pár krát sa zhlboka nadýchla a vydýchla.
Bolo náročné upokojiť rozbúrené vedomie, ale s každým
dychom sa cítila uzemnenejšia a opäť plnšie v priestore
svojho tela. Tieň sa usadil v jej lone a oprel si spokojne
hlavu o jej stehno. Mia nežne namierila svoj pohľad
dovnútra a začala v duchu zostupovať smerom k srdcu.
Predstavovala si schody - krásne, mohutné a pevné. Po pár
dychoch sa začali otáčať. Najskôr pomaly, až kým sa
nerozbehli do rýchleho víru, ktorý ju vtiahol do svojho
stredu a cez bránu v srdci ju prehodil na druhú stranu.
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Tentokrát sa snažila nespanikáriť a zbytočne sa nemetať.
Ozaj to išlo lepšie. Dopadala relatívne pomaly, len sa jej pri
dotyku so zemou jemne podlomili kolená.
„To bolo veľmi dobré,“ zaznel hlas za ňou. Obzrela sa a
otvorila ústa ohromená úžasom. „Wow! To si Ty, Tieň?“
spýtala sa prekvapene.
Stála pred ňou veľká čierna šelma s nádhernými veľkými
smaragdovými očami.
„Áno, to som ja. Len trošku v inej forme,“ riekol Tieň a
obtrel sa jej svojim mohutným telom o nohu. Jeho hlava jej
pritom siahala až po pás. Bol ohromný.
„A nebude to prekážať, keď Ťa niekto takto uvidí?“
opýtala sa ho nedôverčivo.
„Nie, nebude to vadiť, nemaj obavu. Tu isto nie. A aj
keby, uvidia ma len tí, čo sa ozaj pozerajú a tých ozaj nie je
veľa. Sme na inej rovine a tu sa môže všetko zdať inak. Kým
nezasiahneš tam, kam nemáš, môžeš sa pohybovať úplne
slobodne. Neboj, pomôžem Ti zorientovať sa,” povedal s
istotou.
„Ďakujem,” pohladila ho Mia po chrbte a cítila sa
pokojnejšie. V tejto veľkosti jej pripadal akosi serióznejší a
vážnejší. A možno sa jej to iba zdalo.
Poobzerala sa okolo seba. Aj keď cítila, že je deň, všade
bolo zvláštne šero. Nevedela si to vysvetliť, keďže obloha
bola čistá. Iba kde-tu sa mihol malý biely obláčik. Bolo tu
veľmi ticho. Pripomínalo jej to ticho pred búrkou,
momenty, keď prestanú spievať vtáky, stíchne hmyz a celá
príroda akoby sa pripravovala na koncert hromov a
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bleskov. Mimovoľne sa striasla ako od zimy, i keď navôkol
bolo príjemne teplo.
„Aký zvláštny priestor,” pomyslela si a nahlas vyslovila:
„Tieň, máš predstavu, ktorým smerom sa vydať?” Zdalo sa
jej, že tu nevidí žiadnu nápovedu, žiadny náznak smeru.
Bola tam iba malá čistinka, na ktorej pristáli a okolo nej sa v
nepravidelnom kruhu týčili stromy. Na jednej strane sa jej
javil les redší, na druhej bol hustý a neprehľadný. Ale to
bolo asi tak všetko.
Pocítila nepríjemnú úzkosť, ktorá sa jej miešala so
strachom, že sa jej nepodarí Muža vôbec nájsť a nieto si
ešte aj vypočuť jeho príbeh. Cítila, ako jej akýsi nepríjemný
chlad prechádza až do kostí a mala pocit, že zamrzne, ak sa
nepohne.
„Brrr,” otriasla sa, keď ňou znova prebehol mráz. Tieň
pomaly prechádzal okolo a zvláštne svetlo sa odrážalo od
jeho zamatovej čiernej srsti, až miestami vyzerala ako
indigová. V tom momente sa jej vybavil obrázok pantera zo
záložky, ktorú jej pred pár mesiacmi podaroval zvláštny
kníhkupec. „Veď vyzerá presne ako on!“ prebleslo jej
mysľou a prekvapilo ju to. Po tele jej prebehli zimomriavky
a pokožku jej pokryla husia koža. Nemala však čas ďalej sa
nad tým zamýšľať, keďže Tieň zrazu povedal:
„Cítim čosi tamtým smerom,” pokýval hlavou v smere k
najhustejšej časti lesa.
„Aaach, výborne,” povzdychla si Mia. „Prečo by to mala
byť tá prehľadnejšia cesta?”

102

„Bude tam isto cestička, neboj sa,” štuchol do nej jemne
Tieň a Mia sa konečne pohla. Vykročili smerom k temnému
lesu.
„Prečo to vždy musí byť temný les?” prichytila sa pri
myšlienke a pousmiala sa. Pripomenulo jej to všetky tie
rozprávky, čo jej čítala babka. Skoro v každej z nich sa v tej
či onej podobe vyskytol les a niekto, kto doňho vošiel aj
napriek všetkým dobrým inštinktom vraviacim, že to bude
tá najväčšia blbosť, ktorú kedy urobil. Ale tak, ako aj v tých
rozprávkach a všetkých príbehoch, ktoré si prečítala, tak aj
teraz mala pocit, že tajomstvo, ktoré les skrýva je
dôležitejšie ako staré strachy. Je tam niekde predsa jej Muž
a aj podľa tejto divnej atmosféry súdiac, trpí. To ju
popohnalo ešte viac.
Pomaly vošli do lesa a temnota sa prehĺbila. Mia sa
zrazu necítila vítaná. Stromy aj kríky akoby ich sledovali
svojimi prísnymi pohľadmi a mlčali hrobovým tichom.
Pocítila veľký smútok a akúsi silu, ktorá sa z nej snažila
vytiahnuť aj posledné zrnko radosti a spontánnosti.
Vyťahovala všetko, čo bolo krásne a milé. Zdalo sa jej, že ju
samotná atmosféra chcela vtiahnuť do seba a premeniť ju
na svoj obraz.
„Zostaň v sebe,“ tíško povedal Tieň. „Predstav si žiarivé
biele svetlo okolo svojho srdca a okolo seba a popraj si,
aby žiadna sila, ktorá by Ti mohla alebo chcela ublížiť,
neprenikla dnu a aby sa v tej žiare rozpustila. Pusť všetky
putá a nechaj ich rozpadnúť sa. Si silná a preto si sa dostala
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až sem. Ver si,“ zasa do nej jemne štuchol, akoby chcel
svoje slová do nej odtlačiť.
Pomohlo to. Predstavila si všetko tak, ako jej poradil a
cítila sa ľahšie, i keď stále mala pocit, že je kdesi hlboko
pod vodou a tá na ňu tlačí svojou obrovskou váhou a silou.
Zdalo sa jej, že jej rozdrví kosti. Zdôverila sa s tým Tieňovi.
„Toho sa nemusíš báť, je to len tlak tohto miesta. Veľa
svetla a ľahkosti tu nenájdeme, ak sa tu vôbec ešte nejaká
nachádza. Ehm…“ nachvíľu stíchol, keď si všimol, že Mia
naňho nechápavo hľadí. „To je skrátka normálne v
niektorých kapsliach.“
„Aha, no dobre. Budem sa snažiť pochopiť to,“ prinútila
sa do jemného úsmevu, ale išlo jej to ťažko. Zdalo sa jej, že
toto miesto odmieta aj takéto prejavy.
Kráčali asi hodinu a atmosféra stále viac hustla a
temnela. Mia si sadla, že si na moment odpočinie a trošku
sa predýcha a vtedy zbadala, ako neďaleko od nich medzi
stromami bliká malé svetielko. Všimla si, že aj Tieň pozerá
tým smerom a vetrí. „Sme blízko,“ povedal opatrne a
zazdalo sa jej, že atmosféra pomaly preniká aj cez jeho
odolnú kožu.
„Tak poďme,“ vstala Mia z pníka. „Neviem, čo nás síce
čaká, ale z diaľky to určite nezistíme.“ Pomaly sa pohla a
keď sa znova začala predierať hustým vzduchom, mierne
zapochybovala o svojom zámere. „Na čo sa to tu vlastne
hrám? Ach…“ spýtala sa v duchu a pocítila, ako jej
vnútorné svetlo zablikalo a jemne sa stiahlo.
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„Odhodlanie,“ obtrel si hlavu o jej stehno Tieň a Mia sa
napriamila a nadýchla zhlboka.
„OK, ideme,“ pohladila ho opäť zľahka po hlave a
dodalo jej to silu.
Začala pred sebou rozoznávať kontúry malého
domčeka. Sedel učupený medzi stromami a zdalo sa, že ho
objímajú. Pôsobil dojmom, že je s nimi podivne zrastený.
Mia nazrela do malého špinavého okna a zbadala, ako v
piecke horí oheň. Prisunula si tvár bližšie k sklu, aby si
mohla lepšie prezrieť izbu a všimla si, ako na stole horí
sviečka a pri stole sedí starý Muž. So svojimi dlhými vlasmi
a bradou vyzeral trošku ako Pustovník, ale na rozdiel od
neho vyzeral slabý a bez energie. Len tak tam sedel a Mia
zazrela, ako si odpil z veľkého hrnčeka. Pocítila ohromnú
ľútosť, až ju fyzicky zabolelo srdce. Vyzeral, že ho život už
opustil.
Vzduch okolo domčeka bol ešte hustejší ako v lese a
Mia len sťažka dýchala. Pozrela na pantera, akoby uňho
hľadala odpoveď na otázku, čo má robiť. Tieň čosi práve
ovoniaval a natiahol si svoj vznešený chrbát.
„Poďme dnu,“ navrhol, keď si všimol, že naňho hľadí.
Mia sa zhlboka nadýchla a zaklopala na staré drevené
dvere.“
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Muž

13
„Choď preč,“ ozvalo sa z domčeka. „Už som Ti povedal,
že nemám záujem,“ riekol bez akejkoľvek príchute Muž.
„Ale veď… Ja som tu ešte nebola,“ dostala zo seba Mia
v rozpakoch. Pokrčila pri tom ramenami a udivene pozrela
na Tieňa. Ten len pokýval hlavou, akoby jej chcel naznačiť,
aby sa nevzdávala.
„Nevzdávať sa nie je moja silná stránka,“ pomyslela si,
ale aj napriek tomu stlačila kľučku. Dvere sa pohli a
zaškrípali.
„Ty si naozaj nedáš pokoj. Že Ťa to baví. Choď preč,“
zopakoval znova sucho, ale rázne, Muž. Zostal sedieť tak,
ako predtým a pomaly si odpil zo svojho nápoja.
Mia podišla bližšie k stolu a dvere sa za ňou zatvorili s
tichým buchnutím, ktoré však v tom tichu znelo ako výstrel.
Zľakla sa, až podskočila. Mala pocit, že všetko navôkol sa v
tej chvíli rozpadlo a zostal existovať len domček. Pri tejto
predstave jej prebehol po chrbte mráz. Spravila pár krokov
smerom k stolu a presvedčila sa, že Tieň ju nasleduje. Bol
tam, tichý a rozhodný.
Sadla si na stoličku oproti Mužovi a Tieň si sadol k jej
nohám.
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Všetko v domčeku pôsobilo staro a podivne ťažko.
Osvetľovala ho iba jediná sviečka a oheň spoza dvierok
piecky. „Aspoňže tu je teplo,“ pomyslela si Mia. Pozrela na
Muža a uvedomila si, že nevidí. Jeho oči boli biele a klopil
ich smerom k stolu. Jeho tvár bola plná vrások a zdalo sa
jej, že mu slzy do nej vyryli brázdy, ktoré pripomínali korytá
riek. Tlačili sa jej pri tom pohľade slzy do očí a srdce sa jej
lámalo v hrudi. „Čo sa to s ním stalo? Čo si to jeho Duša
musela prejsť, aby bol taký zničený?“ pýtala sa samej seba.
Hľadala odvahu prehovoriť, ale slová jej akosi unikali.
„Tak? Čo chceš tentokrát?“ spýtal sa Muž a uprel svoj
prázdny pohľad jej smerom.
„Prišla som si vypočuť Tvoj Príbeh,“ odpovedala mu
váhavo. „Ak mi ho teda budeš chcieť povedať.“
„Ach… Tvoj hlas mi niekoho pripomína,“ vyslovil trošku
mäkšie Muž a na moment v ňom zazrela známku Života.
Prešiel si vychudnutou rukou po tvári a vyzeral, že načiera
do svojej pamäte. Po chvíli znova ochladol a potichu sa
spýtal: „Prečo Ťa zaujíma môj príbeh? Nie je v ňom nič
pekné, ani príjemné. Je to len príbeh muža, ktorý bol
zničený a vo svojom zúfalstve ničil aj všetko ostatné.
Nezostalo mi toho veľa, ako vidíš. Len tu sedím vo svojej
slepote a obklopuje ma ťažoba všetkých nepekných činov,
ktoré som vykonal. Nemám sa kam pohnúť, už nemôžem
nič urobiť a načo sa vracať k niečomu, čo sa už aj tak nedá
zmeniť. Nie, nie, žena, choď radšej preč aj so svojim
spoločníkom,“ dopovedal a otočil pomaly hlavu smerom k
Tieňovi.
107

Mia cítila, ako jej srdce napĺňa cit, ktorý tam už dlho
nebol. Jeho hrejivé teplo pomaličky zapĺňalo jej hruď a
zdalo sa jej, že začína napĺňať aj izbu. Tieň sa pomrvil a Muž
sa nadýchol a trošku vzpriamil, ale nepovedal nič.
„A čo ak sa predsa len dá niečo zmeniť? Možno nie
hneď teraz a možno to nebude veľké, ale čo ak? Drahý môj
Muž, čo ak sa Ti aspoň trochu uľaví, keď mi rozpovieš, čo sa
Ti vlastne stalo? Prosím…“
„Čo Ti dáva právo volať ma „môj muž“?!“ zahrmel a
postavil sa zo stoličky. Týčil sa pred ňou vysoký a
vychudnutý, ale stále mocný. Plameň sviečky zahorel
silnejšie a oheň v piecke zlostne zapraskal.
Mia sa preľakla a rýchlo sa začala ospravedlňovať:
„Prepáč mi. Veľmi ma to mrzí, už Ti tak teda nepoviem. Ako
Ťa môžem volať?“ Srdce jej bilo až v krku, ktorý jej
strachom stiahlo. Zdalo sa, že sa trochu upokojil a usadil sa
naspäť na stoličku. Odpil si a vyzeral, že premýšľa.
„Môžeš ma volať Vojak, ak máš potrebu nejak ma volať.
Ako mám volať ja teba?“
„Uf, to znie trošku lepšie, skoro ako normálna
konverzácia,“ prebleslo Mii mysľou a takmer v tom istom
momente zachytila aj spomienku: „Nesúď ho, len počúvaj.“
Motýlia žena, akoby jej ju šepkala priamo do ucha. Tieň sa
jej jemne ošuchol o nohu hlavou.
„Volám sa Mia,“ dostala zo seba napokon. „Skutočne
ma zaujíma Tvoj Príbeh, drahý Vojak. Mám pocit, že máme
veľa spoločného. Nechcem Ti ale nič vnucovať. Prišla som
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Ťa skutočne len počúvať,“ keď to dopovedala Tieň jemne
zamručal.
„Vieš,“ začal Vojak, „ja už nemám žiadnu nádej ani zrak,
ktorým by som mohol sledovať svet. Kedysi som mal dobrý
zrak. Mohol som nazerať ďaleko aj hlboko, ale zneužil som
ho a teraz si zažívam slepotu a samotu. V mojom svete nie
je ani radosť, ani veselosť. Je tu temno. Ten vonkajší svet
som už dávno opustil,“ zasa sa odmlčal a pohladil si bradu.
Ohník opäť zapraskal a Mii sa zdalo, že je v izbe zrazu o
čosi svetlejšie. Niečo v atmosfére zmäklo. Veľmi nepatrne,
ale predsa. Zachytila vo svojom srdci záblesk nádeje.
„Poviem Ti svoj Príbeh,“ povedal po chvíli, ktorá
pokojne mohla byť aj večnosťou a zdalo sa, že trošku
omladol.
„Ďakujem za dôveru,“ vyslovila opatrne s obavou, aby
ho náhodou znova nenahnevala. Cítila s ním obrovské
prepojenie a zároveň zachytila akýsi prúd energie, ktorý
tam predtým nebol. Niečo sa evidentne začínalo hýbať.
Zrazu pocítila veľkú túžbu objať ho. Zostala však ticho
sedieť a čakala so všetkou trpezlivosťou, ktorú
nazhromaždila a jemne žmolila v prstoch amulet od Motýlej
ženy.
„Niet sa kam ponáhľať, teraz už nie a možno nikdy nie,“
opakovala si v mysli aj v srdci a cit, ktorý ho zaplavoval
pomaličky mocnel.
„To je On,“ znelo jej v Duši a v očiach sa jej opäť zaleskli
slzy. Akoby zrazu videla za jeho fasádu, poza všetku tú
hrubosť, ktorú na sebe nosil.
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„Môj príbeh sa začal písať veľmi dávno,“ začal hovoriť
ticho, ale zreteľne. „Pamätám sa jasne na okamih, kedy sa
zlomil a dal som sa temnú cestu. Možno sa zlomil už
veľakrát predtým, ale moja pamäť nesiaha až tak ďaleko
alebo mi tieto spomienky zahalil svojou oponou majster
Čas. Možno je to prejav jeho milosrdenstva, ale to neviem
isto. Od určitého momentu prestal byť ku mne milostivý.
Možno to bol práve ten moment, keď som prestal byť
milosrdný ja. Hmm…
Miloval som raz jednu Ženu. Azda aj preto, že mi ju
pripomínaš, Ti to rozprávam. Bola to veľká láska a bol som
odhodlaný obetovať pre ňu všetko. Na mojom vlastnom
živote mi už nezáležalo. A to bola pravdepodobne tá
najväčšia chyba, ktorá vzbudila pobúrenie a nesúhlas u
tých, ktorí k týmto záležitostiam majú čo povedať. Ale o tom
teraz nechcem hovoriť.
Túžil som len po našom spoločnom živote, po
partnerstve, deťoch a po tom, aby sme spolu zostarli a keď
príde náš čas, pobrali sa na Večnosť. Bol som presvedčený,
že to tak má byť a že aj príroda a bohovia nám prajú. Mal
som pocit, že konečne prišla tá chvíľa, keď budeme môcť
byť šťastní. Mala si niekedy ten pocit, Mia?“
„Áno, mala som,“ odpovedala Mia mierne a hlas sa jej
zachvel spolu s telom. Aj Tieň jemne pohol hlavou a
zastrihal ušami. Atmosféra v izbe by sa dala azda aj krájať.
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Celý svet akoby načúval Mužovi a jeho Príbehu, ktorý
rozprával po prvýkrát vo svojej dlhočiznej histórii.
„Uhm,“ pokýval jemne hlavou. Mia zachytila nový prílev
citu a zhlboka vydýchla. Prestávala sa ho báť.
„Bol som vtedy veľmi mladý a naivný. Myslel som si, že
sa môžem postaviť svetu a zobrať si jednoducho to, po čom
túžim. Svet sa mi však chystal uštedriť tvrdú lekciu.
Moja milovaná Duša sa od malička chystala na cestu
kňažky v ráde Vedomých. Bolo to prastaré spoločenstvo
vyvolených žien, ktoré mali priame spojenie s našimi bohmi.
Bolo to jedno z najvyšších poslaní, ktoré mohol vtedy človek
vôbec mať. Neodmietalo sa, ale ja som koncept povolania
chápal po svojom. Ako vlastne skoro všetko.
Bol som veľmi hrdý a svoje schopnosti som povyšoval
nad všetko ostatné. Sám som cítil veľké spojenie s prírodou
a bohmi a bol som majstrom komunikácie. Mal som pocit,
že ma to oprávňuje konať, ako sa mi zažiada. A domnievam
sa, že aj preto som si musel zažiť to, čo prišlo. Ale možno sa
mýlim.“
Otočil hlavu smerom k piecke a vyzeral, že hľadí až
dakde do ďalekej minulosti. Svetlo ohňa zvýrazňovalo črty
jeho tváre a Mia obdivovala jeho krásu, ktorá sa predierala
na povrch. Po chvíli pokračoval:
„Mal som v tom čase vynikajúce zmysly a prichádzali ku
mne náznaky, že v skutočnosti nie je tá pravá chvíľa, aby
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sme boli spolu. Ignoroval som to. Naliehal som na svoju
milú, aby so mnou odišla. Uisťoval som ju, že sa nemusí báť,
že nás ochránim, ukryjem, že budeme spolu šťastní. Vtedy
som tomu úplne veril. Ignoroval som aj všetky hrozby, ktoré
by číhali na mňa aj na ňu v živote, ktorý som jej chcel
ponúknuť. Myslel som si, že naša láska prekoná všetko. Musí
prekonať všetko…“
Mia jemne potiahla nosom, pretože z očí sa jej už
hodnú chvíľu pomaličky kotúľali slzy a nos sa jej napĺňal.
Utrela si tvár do sarongu, keďže nič iné po ruke nemala.
Muž pomaly otočil hlavu jej smerom, akoby chcel na ňu
pozrieť a spýtal sa: „Plačeš?“
„Uhm, áno,“ odvetila. „Tvoj príbeh vo mne vyvoláva
dávne spomienky a pocity, drahý Vojak. Nechcela som Ťa
vyrušiť, prepáč mi, prosím,“ zašepkala a bála sa, že sa znova
rozčúli. Nenahneval sa však, len nahlas vzdychol. Možno
mu dochádzalo, kým je alebo to vedel už od začiatku,
nebola si tým istá. Jeho výraz zasa o trošku zmäkol. Otočil
svoju tvár späť k ohňu a hovoril ďalej:
„Dohodli sme sa, že spolu utečieme krátko pred
ceremóniou, ktorá mala spečatiť jej vstup do rádu.
Pripravoval som všetko potrebné na našu cestu. Tajne som
oznámil svojim priateľom na Juhu, aby nás očakávali.
Zohnal som aj kone. Dodával som si vieru, že sa to podarí.
V noci, pred našim plánovaným odchodom sa mi prisnil
sen. Prišiel za mnou Starec, ktorý sa mi snažil vysvetliť, že
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nie je správny čas a nech si to všetko ešte rozmyslím,
rozvážim. Ignoroval som aj jeho rady. Cítil som sa silný a
pripravený.
Prišiel som na miesto našej schôdzky s nabalenými
koňmi a odhodlaním prelomiť všetky prekážky a zábrany.
Ona však prišla s iným zámerom. V slzách a zúfalstve mi
vysvetľovala, že nemôže odísť, že musí zostať a splniť si
svoje poslanie. Vnímal som jej zmätok a v pozadí túžbu
odísť. Neveril som, že je to jej vlastné rozhodnutie a cítil
som sa zradený a podvedený. Nielen ňou, ale aj celým
systémom. Prosil som ju na kolenách, nech si to ešte
rozmyslí. Vravel som nástojčivo, že to zvládneme, že naša
láska to zvládne. Nevedel som to pochopiť a možno som to
ani nechcel chápať. Neviem.
V rozbúrenom, desivom hneve som vysadol na koňa a
odcválal som preč. V slzách a zbesilej jazde som skoro
uštval svojho milovaného štvornohého spoločníka.
Prestávalo mi záležať na Živote. Život bez nej nemal pre
mňa cenu. Nechcel som ho viac a v hneve som preklínal
prírodu, bohov, ju, aj seba. Neuvedomoval som si, čo tým
spôsobujem. Dlhé dni a noci som strávil na ceste a pomaly
som sa strácal vo svojom hneve. Zaplavoval ma ako oheň,
ktorý páli všetko živé a úrodné. A ako vo mne rástol,
postupne sa spaľovali všetky ostatné emócie. Narastal vo
mne aj odpor voči svetu a tým som sa vzďaľoval aj sebe
samému.
S hnevom a odporom ma navštívila aj nenávisť. Rozložila
sa v mojom vnútri a čo nespálil hnev, začala spaľovať ona.
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Stala sa mojou partnerkou. Zvolil som si samotu a ani som si
nestihol uvedomiť, ako postupne ochabujú moje zmysly.
Príroda sa mi začala vzďaľovať a prestával som rozumieť jej
bytostiam. Živly prestali so mnou komunikovať a moje
inštinkty, napĺňané túžbou zabudnúť, umierali jeden po
druhom.
Usadil som sa na Juhu a začal som budovať usadlosť.
Venoval som sa pôde a svojmu statku, ale už bez citu.
Zabudol som, ako súznieť s prírodou. Cítil som sa zneužitý a
tak som začal aj ja zneužívať. To, čo mi predtým dávala s
láskou, som si začal brať násilím.
Akýkoľvek prejav náklonnosti, nehy, lásky, či záujmu som
bol pripravený pošliapať a zahubiť. Pripomínali mi totiž to,
čo som chcel zo svojej pamäte vymazať. A postupne sa mi
to darilo. Aj keby som časom možno chcel, nevedel som už
ľúbiť, nevedel som počúvať, nevedel som sa k nikomu
skutočne priblížiť.
A začal som ubližovať aj svojim blízkym. Vzal som si
jednu ženu, milú a šikovnú, ale bolo to hlavne z
vypočítavosti. Netúžil som po tom, aby mi niečo nahrádzala,
ale nechcel som byť na všetko sám. Pripadalo mi to
pohodlné a mal som aj svoje potreby. Mali sme spolu aj
deti, ale ani k nim som si nehľadal cestu.
Potom prišiel moment, keď som sa začal cítiť stiesnene a
pripadal som si ako vo väzení. Povinností bolo neúrekom a
mal som pocit, že sa ma žena snaží pretvoriť. Milovala ma a
chcela odo mňa niečo, čo som ja zúrivo odmietal. Začal
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som byť na rodinu veľmi zlý a ženu a jej pocity som
ponižoval, kde a ako sa len dalo.
V jeden deň som sa zbalil a odišiel som bez rozlúčky.
Mal som pocit, že zo mňa na chvíľku všetko opadlo a začal
som sa túlať po svete. Nejaký čas ma napĺňala táto
nekonečná cesta a pocit, že patrím všade a zároveň nikam.
Chcel som nechať minulosť za sebou a stať sa niekým iným.
Och! Ako som túžil zabudnúť. Ale minulosť ma
prenasledovala kamkoľvek som sa pohol. Dohonila ma
všade, kde som sa na chvíľu usadil. Doháňala ma v podobe
žien a ich citov, v podobe detí a ich sĺz, v podobe piesní,
ktoré sa predierali cez múry, ktoré som si staval. Hnalo ma
to k tomu, aby som ich opevňoval mocnejšie. Privádzalo ma
to k tomu, aby som nezostával priveľmi dlho. Dal som sa na
žoldnierstvo a tak som putoval.
Zostávala po mne púšť v srdciach ľudí, ktorí ma milovali
alebo chceli milovať. Nechával som za sebou duše, do
ktorých som sadil semienka hnevu, odporu, nenávisti a
opustenosti. Bral som mnohokrát nevinné životy, pretože mi
za to niekto zaplatil. Upadal som stále hlbšie a hlbšie.
To bol môj svet. Každým ďalším životom sa táto priepasť
vo mne len prehlbovala. Mal som pocit, že musím utiecť
pred každým prejavom úprimného citu, že ho musím
zadusiť. Myslel som si, že samota je odpoveďou a mám
právo brať si všetko, na čo si zmyslím. Vháňal som vodu na
mlyn, ktorý sa točil stále rýchlejšie…“ dopovedal a hlas sa
mu zlomil. Vložil si tvár do dlaní a ramená sa mu začali
triasť. Plakal.
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Plakal slzami Muža, ktorý prežil mnoho krutých príbehov
a v mnohých bol záporným hlavným hrdinom. Mia mala
pocit, že sa z jeho očí chcú vyliať všetky slzy, ktoré kedy
potlačil. Akoby oplakával všetky tie životy, ktoré zničil alebo
poznačil. Akoby mal nimi pokropiť všetku vyschnutú zem,
ktorá po ňom zostala. Plakala spolu s ním. Cítila jeho ľútosť
a obrovský žiaľ a v jej srdci sa rozrastal súcit. Nemohla ho
súdiť, ani keby chcela, pretože vnímala, že jeho príbeh je aj
jej príbehom. Túžila objať ho, ale neodvážila sa.
Po dlhej chvíli sa upokojil. Pomaličky, mäkko sa postavil
a pobral sa smerom k piecke krokmi Muža, ktorý sa vie
pohybovať v tme. Zručnými pohybmi začal prikladať drevo
na oheň. Plamene ho oblizli a začali poskakovať vo svojom
zvláštnom tanci. Zostal otočený smerom k peci a jeho telo
sa jej zdalo ešte vyššie ako predtým.
„Tak to je môj príbeh, Mia. Asi chápeš, prečo sa tu
skrývam a netúžim sa ukazovať na svetle sveta. Mám pocit,
že som sa mu už dosť naubližoval. Nemám mu čo dať,
nemám mu čo ponúknuť. Zavrel som sa tu a už len
premýšľam. Je tu so mnou celá moja minulosť a chyby,
ktoré už nemôžem napraviť. Sedím tu vo svojej temnote a
napokon ma dohnalo všetko, pred čím som tak dlho a
statočne utekal. Už však nechcem nikomu ubližovať a teraz
viem, že nemám kam utiecť. Nemám kam sa pohnúť. Zostal
mi už len žiaľ a ľútosť z toho, čo som vykonal. Som odrezaný
od prúdu svojho života, sveta, aj od svojej lásky.“ Pomaličky
sa otočil smerom k nej. Akoby v tej chvíli zazrela jeho
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pradávnu silu bojovníka. Nie toho, ktorý ničí, ale toho, ktorý
pomáha budovať a liečiť. Zachvela sa. Vyzeral, že čaká na
to, čo povie. Hľadala slová, ale všetky sa jej zdali hlúpe a
prázdne. Sama v sebe vnímala, ako ju jeho príbeh zmenil.
Pomaly sa postavila a podišla k nemu. Hľadela mu do
tváre a i keď bola vysoká, siahala mu sotva po ramená. Na
jeho tvári sa pohrávali svetlo a tieň a vyzeral magicky.
„Dlho som Ťa hľadala,“ povedala mierne a slová jej
vychádzali priamo zo srdca, ktoré sa rozpamätávalo. Cítila,
ako ich obklopuje zvláštne pole, ktoré pulzuje svojim
vlastným životom. Uvedomovala si ich spoločné príbehy a
rany, ktoré si svojim bojom spôsobovali. Ona, ktorá ho
vekmi hľadala a on, ktorý vekmi uháňal preč, ako v
momente ich nešťastnej, nepochopenej rozlúčky. Ako by
sa vôbec mohli stretnúť?
Chytila ho nežne za ruku a on sklonil hlavu. Nebránil sa
jej dotyku. Mala pocit, že všetky slová sú tu zbytočné.
Vnímala, ako ich spája čosi omnoho silnejšie, než akýkoľvek
jazyk alebo ktorákoľvek myšlienka. Preciťovala, ako sa ich
zážitky vzájomne prepletajú a rodí sa ich nový zmysel.
Pohladila ho po tvári najnežnejšie ako vedela. Oprel si
jemne hlavu o jej ruku a zdalo sa jej, že v ňom začína prúdiť
život. Pomaličky, veľmi jemne ju objal a ona sa privinula k
nemu. Oprela si hlavu o jeho hruď a započúvala sa do jeho
srdca a zachytila jeho pieseň. Bola to najkrajšia melódia,
akú kedy počula. Splývali a rytmus ich sŕdc sa vyrovnával.
Túžila, aby ten moment trval večne. Aby už neprišlo nič iné,
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bo nič viac nepotrebovala. Nič viac pre ňu ani neexistovalo.
Veď ho predsa našla a bolo to nádherné.
Po chvíli sa však odtiahol a pohladil ju po tvári. Mala
pocit, že jej srdce vyskočí z hrude. „Nemôžem ho znovu
stratiť,“ pomyslela si. Hľadela naňho s neskrývanou túžbou
a zdalo sa jej, že zmocnel.
„Nemôžeš tu zostať, láska moja,“ povedal s nehou, ktorú
si pamätala z dávnych čias. „Toto nie je miesto pre Teba.“
„Tak poď so mnou,“ povedala s nádejou zabudnúc, kde
sa vlastne nachádza. Keď si to uvedomila, akoby ju niekto
oblial ľadovou vodou. Roztriasla sa. Veď sa predsa nestretli
v skutočnosti. V hrudi sa jej zrazu rozhostil obrovský tlak a
zúfalstvo. „Ako ho mám opustiť teraz, keď sme sa znova
stretli?“ premýšľala a ťažko sa jej dýchalo. Mala pocit, že sa
rozpadne na prach a nezostane z nej nič.
Akoby cítil jej trápenie, povedal: „Vravela si, že sa niečo
môže zmeniť, je tak?“ V jeho hlase zaznievala nádej a v
atmosfére miesta sa znova čosi uvoľnilo. Nežne jej zvieral
ruku a uvedomila si, že ona tú jeho ide rozpučiť. Jemne
povolila. Zdalo sa jej, že úplne stratila niť. Zhlboka sa
nadýchla a vydýchla a snažila sa spamätať sa.
„Áno,“ odpovedala napokon, „preto som vlastne prišla.
Vraj sa teraz môže všetko zmeniť. Ešte síce neviem ako
presne, ale mala som Ťa vyhľadať a poprosiť Ťa, aby si mi
rozpovedal svoj príbeh. Teraz však neviem, ako mám ďalej
pokračovať. Keď… Keď som Ťa znova našla…“ pri tých
slovách sa jej hlas zlomil a srdcervúco sa rozvzlykala.
Mocne ho objala, zaborila si tvár do jeho hrude a pripadalo
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jej, že ak ho pustí, ak ho znovu stratí, neprežije to. Objal ju
tuhšie ako predtým a oprel sa lícom o jej hlavu. „Moja
Žena,“ šepkal nežne a hladil ju po vlasoch. Do buniek sa
mu vracalo čoraz viac života a aj jeho tvár mladla. Jeho slzy
akoby z neho zmývali všetko, čo ho ťažilo. Mia vnímala, ako
sa mu vracia sila a pomaličky sa aj ona upokojovala. Tíchli
aj jej rozbúrené city. Vnímala jeho moc a nádej a to znova
prebúdzalo jej odhodlanie pokračovať. Ešte predsa nie je
koniec. Nemôže byť.
Potiahla párkrát nosom a uvedomila si, že mu zamočila
celú košeľu. Mierne sa zahanbila, ale on ju stále držal v
objatí a hladkal jej vlasy. Začínala sa v nej prebúdzať viera,
že to bude v poriadku. Začula, ako sa Tieň postavil a tíško
zamručal. Naberala odvahu pustiť ho. Chytili sa za ruky a
Mia kúsok odstúpila, aby mu videla do tváre. „Vrátim sa,“
povedala rozhodne, ale mäkko.
„Verím Ti,“ povedal Muž. „Už na to nebudeš sama.
Nebudem viac utekať.“ To boli posledné slová, ktoré
vedela rozpoznať. Začali sa jej strácať v diaľke a v akejsi
čudnej ozvene. Sila ju začala vťahovať do víru a nezostávalo
jej nič iné, len sa tomu odovzdať. „Je to len ďalší začiatok,
neboj sa,“ zachytila akýsi hlas v tanci víru a cítila, ako sa
pomaly vnára do svojho bežného vedomia a prebúdza sa
vo svojom tele. Otvorila oči a nadýchla sa ústami, ako keby
sa práve vynorila spod vody. Uvedomila si, ako drží kocúra
na svojich kolenách. Ten na ňu hľadel a vyzeral ustarostene.
Bol zasa vo svojej menšej koži, ale i tak stále cítila jeho
mocnú energiu. V srdci pocítila veľký smútok. Opatrne
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zložila Tieňa na zem a pomaličky sa postavila na nohy.
Spravila zopár krokov smerom k hranici lúky a zastavila sa v
bezpečnej vzdialenosti od priepasti. Rozplakala sa. Slzy sa
jej vylievali z očí, akoby prelomili veľkú hrádzu. Pocítila v
sebe váhu novoobjavených spomienok. Plakala slzami
Ženy, ktorá prežila na vlastnej koži mnoho krutých
príbehov. A nebola len čiernou alebo bielou postavou vo
svojej vlastnej histórii. Prechádzala všetkým, dobrým aj
zlým.
Po dobrej chvíli sa upokojila a pár krát vyskočila a
povytriasala zo seba prebytočné napätie. „Ach, ešte ma
čaká cesta domov,“ pomyslela si a vracalo ju to pevne do
prítomnosti a priestoru, v ktorom sa fyzicky nachádzala.
Otočila sa a mierne rozklepane podišla k svojim veciam.
„Môžem sa k Tebe pridať a nejaký čas s Tebou
pobudnúť,“ povedal mäkko Tieň.
„To by ma veľmi potešilo, drahý kocúrik,“ mierne sa
pousmiala Mia cez slzy. Jeho návrh ju povzbudil.
„Chceš sa viezť alebo pôjdeš po vlastných?“ spýtala sa
ho cítiac sa stále viac vo svojej koži.
Zamravčal, akoby sa zľakol. „Och, pôjdem ja pekne po
svojich, Mia. Dúfam, že sa nenahneváš,“ vytočil hlavu
mierne nabok.
„Ale vôbec nie, prejdeme sa. Nie je to až tak ďaleko.
Poďme teda, nech to stihneme do západu,“ riekla a pocítila
ako jej začína škvŕkať v bruchu. Zobrala bicykel a začala ho
tlačiť dolu cestičkou.
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Tá, čo vie

14
Dorazili na chatu tesne potom, čo sa slnko schovalo za
obzorom. Mia bola hladná ako vlk a cesta ju mierne
upokojila. Zjedla rýchlo ľahkú večeru a ľahla si do postele.
Za krátko ju pohltil spánok, ktorý ju objal do svojich
nežných rúk a jemne ju hladil po vlasoch.
Snívalo sa jej o mnohých mužoch, ktorých na svojich
cestách stretla. Niektoré skúsenosti boli milé a príjemné,
iné boli náročné, ďalšie bojovo naladené, či dokonca
tragické. Vybavovali sa jej ich tváre, útržky konverzácií,
objatia i údery. Vnímala, ako ju opúšťali a ako ona opúšťala
ich. Videla, ako sa schádzali a znovu rozchádzali. Žiadny zo
zážitkov sa však svojou silou nevyrovnal tomu, ktorý sa jej
odhalil prostredníctvom Ženy a Muža.
Sem-tam sa na posteli pomrvila, kde-tu sa jej mihol
úsmev na tvári a občas sa jej z očí vylievali slzy ako malé
vodopády. Bol to však hlboký, liečivý spánok, ktorý
obmýval staré zranenia. Kdesi hlboko vo vnútri cítila
Mužovu prítomnosť, jeho podporu a aj to, ako sa jeho sila
prebúdzala späť k životu. Vnímala ju v sebe a to bolo
príjemné. Dodávalo jej to odvahu a silu ísť ďalej.
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Keď sa ráno prebudila, slnko už bolo na oblohe a
svietilo cez jemne nažltlé závesy do izby. Prebrala sa a
začala sa naťahovať. Keď sa načiahla rukou smerom k oknu,
nahmatala niečo mäkké a teplé. Otočila sa na bok a
zbadala Tieňa, ako vedľa nej leží stočený do klbka. Keď sa
ho dotkla, pomrvil sa a tíško zapriadol. Začal sa naťahovať
podobne, ako ona pred chvíľou.
„Dobré ráno,“ zamručal popod fúzy.
„Neodišiel si,“ prekvapene povedala Mia a potešila sa.
„Nie, neodišiel, veď som Ti predsa sľúbil, že s Tebou na
čas zostanem. Dúfam, že Ti to nevadí.“
„Nie, vôbec mi to nevadí. Naopak. Som rada, že si
zostal.“ Na chvíľku zatvorila oči a vnímala, ako jej sny
doznievajú. Nie všetko z noci si priniesla do bieleho dňa,
ale cítila sa zasa o čosi inak. Vnímala, ako ňou prúdi
energia, ktorú tam predtým ešte necítila. Akoby bola
celistvejšia, kompaktnejšia.
„Aaaaach,“ vydýchla si s dobrým pocitom pri srdci.
„Máme nádej,“ zašepkala.
„Uhm,“ súhlasil Tieň.
Vstala z postele a uvedomila si, že sa večer ani
neprezliekla. Po stretnutí s Mužom si ľahla do postele, tak
ako bola. Vybrala sa do kúpeľne, že sa osprchuje a Tieň
vybehol do záhrady. Možno si išiel niečo uloviť. Mala
skutočnú radosť, že zostal pri nej. Bol to zvláštny spoločník,
ale akosi sa pri ňom cítila bezpečnejšie.
Po sprche si spravila kašu a šálku kávy. V chatke to
príjemne zavoňalo a Miu to povznieslo. Nabrala si kašu na
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lyžičku a s chuťou premieľala jedlo na jazyku. Aj to jej
chutilo akosi živšie. Prešla na terasu, usadila sa a zložila si
nohy pod seba na stoličku.
Premýšľala, kam ju asi Príbeh ďalej zavedie. Vedela, že
musí čosi urobiť, i keď jej nebolo jasné, čo konkrétne. Táto
záhadnosť jej vôbec neprekážala, už nie. Zdalo sa jej, že sa
postupne všetko vyjasňuje, aj keď ten proces mal svoj
vlastný, zvláštny rytmus. To, čo sa jej prednedávnom zdalo
ako totálny chaos plný uzlov, začínalo vyzerať ako klbko
nití, ktoré sa postupne rozmotávajú. Bola rada, že môže byť
pri tom a uvedomovať si to. Akoby už len to, že ho sleduje,
pomáhalo Príbehu rozpletať sa. Bol to zvláštny pocit.
Po chvíľke sa spoza chatky vynoril Tieň a s chuťou sa
zalizoval. Všimla si čerstvé kvapky krvi na jeho fúzoch. „Nuž
čo,“ pomyslela si, „je to predsa šelma.“ Spomenula si, aký
veľký a majestátny je v skutočnosti. „Ach, v skutočnosti,“
zachytila svoju myšlienku a prekvapila samú seba. „Už sa mi
tie zážitky akosi zlievajú. O chvíľu nebudem vedieť, ktorá
skutočnosť je skutočnejšia,“ vyslovila nahlas a zasmiala sa.
„Všetky sú svojim vlastným spôsobom skutočné,“
poznamenal Tieň. „Rozpamätávaš sa rýchlo, zdá sa mi. To
je dobre. Ako Ti je po včerajšej výprave?“ spýtal sa
starostlivo.
Na chvíľu sa zamyslela. „Cítim sa, hm, úplnejšia. Akoby
sa mi vo vnútri vyjasňovalo. Začínam sa trošku orientovať v
tom, čo sa deje.“
„Uhm ,hm,“ pohmkával Tieň súhlasne. „To je dobre,
veeeľmi dobre,“ naťahoval hravo svoje slová. „Myslíš, že si
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pripravená na ďalší výlet do svetov za svetmi?“ opýtal sa
tajuplne s jemne šibalským výrazom na svojej mačacej tvári.
Akoby čítal jej zvedavosť a novo objavenú záľubu.
„Myslím, že áno. Vieš, kam máme namierené, priateľ
môj?“
To oslovenie ho zjavne rozradostilo ešte viac a obtrel si
hlavu o jej ruku. „Aj keby som vedel, neprezradím Ti to.
Nepokazím Ti predsa prekvapenie, he, he, he,“ zasmial sa a
zapriadol.
Miu zaplavovala príjemná zvedavosť. Samotný včerajší
zážitok by jej svojou silou stačil snáď aj na celý život.
Vedomie, že sa s Mužom našli, že je alebo bude v poriadku
a opäť sa prebúdza vo svojej existencii, bolo pre ňu úžasné
a napĺňalo ju pokojom a láskou. A nielen k nemu, ale aj k
svetu. Veľmi túžila, aby bol šťastný a znovu žil a prežíval
svoju silu.
Postavila sa a ponaťahovala. „Dáme si prechádzku, milý
priateľ?“
„Poďme!“ podskočil Tieň a vybehol do záhrady. Mia s
úsmevom vzala ľahký sveter z vešiaka a vykročila za ním.
Rozhodla sa, že sa dnes prejdú k mokradiam. „Je tam
pokoj,“ premýšľala, „a veľa pekných miest, kde sa môžeme
usadiť.“
Kráčali cez veľkú nepokosenú lúku a Tieň sa radostne
predieral vysokou trávou. Slniečko nežne hrialo a len kdetu zašuchotal vietor hrajúci sa so steblami. Neďaleko od
nich zbadala tri srnky, ako sa pasú. Keď ich zavetrili,
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rozbehli sa k skupinke stromov, ktoré stáli uprostred lúky,
ako taká rodina poskytujúca útočisko.
Mia si vychutnávala svoje kroky a rástlo v nej vzrušenie.
Začínala mať rada to, že nevie. Predtým ju to skôr hnevalo a
vytváralo to v nej pocit neistoty, ale teraz jej to prišlo
vzrušujúce až dobrodružné. Aj Tieň vyzeral nadšene.
Prešli po malom mostíku k mokradiam a vydali sa
malým chodníčkom, po ktorom väčšinou chodili iba rybári.
Málokto tam len tak zavíta. Mia sa začala obzerať po
mieste, kde by sa mohli zložiť. Zbadala neďaleko veľkú vŕbu
a spomenula si na svoju spoločníčku z výpravy za Ženou.
Pousmiala sa a vydala sa smerom k nej. Jej veľká koruna im
poskytne príjemné prostredie na ďalší výlet ktovie kam.
Rozprestrela pod stromom deku a usadila sa. Pocítila v
sebe pokoj a myšlienky sa jej automaticky začali
spomaľovať. Akoby jej strom prepožičiaval čosi zo svojho
bytia.
„Dobrý deň, Vŕba,“ pozdravila a oprela si chrbát o
mohutný kmeň.
„Dobrý deň, Mia. Vitaj!“ zaševelil strom a rozhojdal
svoje konáriky. „Teším sa, že si sa usadila pod mojimi
vetvami. Máloktorý človek sa tu pristaví a ešte menej ich
ozaj počúva. Je pre mňa veľmi príjemné, môcť prehodiť pár
informácií s ľudskou bytosťou,“ žiarila Vŕba. „Poskytnem Ti
svoj tieň a oporu, ak chceš.“
Tieň to začul a vyskočil Mii do lona. „Dobrý deň, Vŕba,
ako sa darí?“ spýtal sa šibalsky.
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„Po starom, Tieň, po starom,“ odpovedala pomaličky.
Ich výmena sa Mii zdala akosi zvláštna a omnoho hlbšia,
ako vedela ona zachytiť svojimi zmyslami.
„Pripravená?“ spýtal sa jej Tieň po chvíli a vtipne
pootočil hlavu na bok.
„Myslím, že áno,“ odpovedala zamyslene a začala svoje
myšlienky jednu po druhej púšťať. Pohodlne sa zahniezdila
nad hlbokými koreňmi vznešenej Vŕby. Zavrela zľahka oči a
navnímala si telo. Bolo uvoľnené a v poriadku. Začala teda
sledovať svoj dych a prehĺbila ho.
„Vezmi ma, prosím, tam, kam potrebujem ísť,“
pomyslela si a začala zostupovať po schodoch do svojho
srdca. Pomaličky sa začínali otáčať. S ľahkosťou, magickou
samozrejmosťou sa roztočili a Mia sa znova ocitla v
mohutnom víre, ktorý ju vťahoval kamsi, kam mierila jej
cesta. Verila, že príde na to správne miesto. Uvoľnila svoje
zmysly ešte viac. Zreteľne vnímala, ako ju sila preniesla cez
portál a pristála kdesi zadkom na zemi. Trošku to pleslo a
Mia v údive vykríkla. Zostala sedieť a začala sa zvedavo
rozhliadať.
Ocitla sa v nejakom domčeku, to jej bolo jasné na prvý
pohľad. Bol o trošku väčší ako dom Muža a podstatne
svetlejší a čistejší. Zvonku sa ozývali zvuky zvierat. Vedela
rozoznať sliepky, štekot psov, kačky a ktovie, čo ešte.
Vnímala, že je tam veľmi živo.
V starej piecke horel oheň a drevo praskalo vo svojom
tajuplnom rytme. Mia sa postupne uvoľňovala s pocitom,
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že toto miesto je dobré. Pozitívna energia vyžarovala zo
všetkých vecí okolo nej a dýchalo sa jej veľmi ľahučko.
„Fíha! Zdá sa mi, že som tentokrát pristála úplne
presne,“ vyslovila nahlas a prešla si rukou po vlasoch.
„To si teda pristála,“ riekla so smiechom stará žena
vchádzajúca do dverí. Niesla veľký džbán s vodou a pomaly
ho položila na stôl. Tieň šiel vedľa nej, zasa vo svojej väčšej
koži. Očividne sa so ženou poznali.
„Priamosť a presnosť sú mi sympatické. Nenechám ťa
predsa túlať sa kde-kade po lesoch. Ešte by Ťa náhodou
stretol vlk a len by Ťa zdržal, lapaj starý. Nie, žeby to bol zlý
spoločník, to nie, ale býva veľmi uvravený,“ usmievala sa
žiarivo na Miu starena.
Pripadala jej ako čarodejnica z rozprávky, ale táto bola
isto dobrá. Milota z nej vyžarovala ako slnečné lúče zo
slnka. Mala mohutnejšie, nízke telo a dlhý zapletený vrkoč
jej siahal až pod zadok. Vlasy z neho sa jej neposlušne
rozutekali na všetky strany, akoby jej ich rozfúkal vietor.
Strieborné pramienky sa jej striedali s havraními a dodávali
jej výraz múdrosti a skúsenosti. Mii sa zazdalo, že ju už
kdesi stretla.
„Ale veď áno, poznáme sa už dávno,“ riekla žena milo
doširoka roztvoriac ruky a Miu takmer ani neprekvapilo že
vie, čo si myslí. Neváhala prijať jej pozvanie do objatia a
prestúpil ju elektrizujúci pocit radosti, lásky a nekonečnej
srdečnosti.
„Tá, čo vie,“ šepla Mia a žena s radosťou zvýskla.
Odtiahla sa trošku držiac Miu za plecia a pozrela jej do
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tváre. „Prečítala si ju! To som rada. Ženy, čo behali s vlkmi
je vynikajúce čítanie pre všetkých hľadačov a pútnikov. Ale
na módne oslovenia si veru nepotrpím. Ak chceš, pokojne
mi hovor trebárs stará mama,“ žmurkla na Miu a tá cítila,
ako žena prekypuje energiou.
„S radosťou, stará mama,“ odvetila a cítila sa výborne.
„Pokojne sa tu u mňa posaď, pripravím Ti niečo pod
zub,“ riekla a otočila sa smerom k širokému pultu pod
oknom a svižne začala umývať zeleninu. Potom nakrájala
chleba.
Mia si sadla za stôl a so záujmom sledovala starú mamu,
z ktorej však sálala energia mladice, ale aj to sa jej zdalo
ako slabé prirovnanie. Jej telo bolo pevné a mocné a prsia
mala mohutné, akoby stvorené na mäkké vrúcne objatia.
Neskrývane ženu obdivovala.
„Prišla si si po radu, viem, viem,“ pristúpila vraviac stará
mama k stolu a porozkladala taniere.
„Tak toto je bio kvalita,“ pomyslela si Mia a spontánne
sa zasmiala. Zelenina priam žiarila a rozvoniavala navôkol a
chlebík vyzeral, akoby ho niekto namaľoval. Na malom
tanieriku sa čnela hrudka masla a v malej drevenej
nádobke bola nasypaná soľ. Začali sa jej zbiehať sliny, ale
zároveň sa snažila sústrediť na to, čo jej hovorí stará žena.
Tá po malej pauze pokračovala:
„Sledujem pozorne, čo sa deje a mám radosť z toho,
ako sa to vyvíja. Do určitých záležitostí môžeme my tu na
druhej strane zasahovať len veľmi málo alebo nepriamo.
Naše náznaky však ľudia často prehliadajú. To však úplne
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chápem. Máte tam toho až priveľa.“ Posadila sa Mii naproti
a s trošku vážnejším výrazom jej pozrela do tváre.
„Nie je to ľahké, viem, ale začína sa priaznivejšia doba,
aj keď to tak zatiaľ veľmi nevyzerá. Hľadačov a nálezcov
príbehov pomaličky pribúda a začínajú sa im prebúdzať
zmysly, tak ako Tebe. Chce to čas, ale ten sa našťastie
nikam nepominul.“
Jej reč znela Mii záhadne a pripadalo jej, že sa s ňou
stará mama rozpráva ako so seberovnou. Bolo jej to
príjemné. Načiahla sa a vzala si do ruky kus chleba a začala
ho natierať maslom. Trošku si ho posolila a zobrala si jednu
z paradajok. S chuťou sa zahryzla, pričom stará mama
hovorila ďalej.
„Rada by som Ti pomohla na Tvojej ceste. Už si dosť
ďaleko a som veľmi rada, že sa Ti podarilo dostať až do
jadra Príbehu. To je vždy kľúčové. Stretla si Ženu aj Muža a
priviedla si ich k sebe. Teraz viac-menej poznáš celý starý
Príbeh. A je čas na ďalší krok, hmm,“ urobila krátku pauzu a
znenazdajky sa spýtala: „Dáš si čaj? Pripravila som ho z
byliniek zo svojej záhrady.“
Mia sa na ňu usmiala a ešte stále prežúvajúc
odpovedala: „Áno, prosím si. Tie paradajky sú skrátka
fantastické, stará mama.“ Bola nadšená a trošku i zmätená z
tejto podivnej atmosféry.
„Povieš mi, prosím, aký je ten ďalší krok? Nemám ani
potuchy o tom, čo by som mohla spraviť. Nazdávala som
sa, že to všetko malo alebo mohlo včera úplne pokojne
skončiť. Stretli sme sa s Mužom, s mojou milovanou Dušou,
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ale nemohla som s ním zostať v jeho svete. Mám z toho
zmiešané pocity. Uvedomovala som si, že sa vracia k životu
a to bolo nádherné. Bol to najmagickejší moment, aký som
kedy zažila a v tej istej chvíli bol aj jeden z tých
najsmutnejších. Myslíš si, že bude v poriadku?“ opýtala sa s
náznakom pochybnosti.
„Bude, verím, že bude. Jeho sila sa prebúdza a rastie.
Ale ešte to chce jednu ingredienciu,” prehodila stará
mama záhadne. Postavila sa a pokývala Mii, aby išla za ňou.
Tieň sa k nim tíško pridal. Prešli cez kuchynku do veľkej
zadnej izby obloženej drevom. Pri stene oproti dverám stál
mohutný kozub, v ktorom praskal oheň. Mii sa zdalo, že
izba dýcha svojim vlastným životom. Svetlo do nej
prichádzalo cez dve neveľké okná po stranách a pomáhalo
vytvárať zvláštnu atmosféru. Pri kozube stáli dve bordové
kreslá a stolík, na ktorom bola položená veľká otvorená
kniha a nádherne vyrezávané pero. Celá jedna stena bola
od spodku až po vrch poobkladaná knihami. Vyzerali,
akoby z nej vyrastali. Na ľavej strane bol dokonca opretý
dlhý rebrík, asi aby sa žena mohla dostať k vrchným
policiam. Miu premkol pocit, že v tej izbe už bola. Až
neuveriteľne sa podobala na izbu z jej sna o spiacej žene.
Zhlboka si vydýchla, ale nekomentovala to.
„Tu zapisujem príbehy,” riekla stará mama a pristúpila k
polici. S istotou tej, čo vie vybrala jednu z kníh. Položila ju
na stôl a sadla si pohodlne do kresla. Mia neváhala a
prisadla si k nej. Tieň sa labužnícky roztiahol na koberec pri
kozube.
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„Magické miesto,” pomyslela si Mia a zacítila, ako
pulzuje. Stará mama na ňu pozrela a položila ruky na knihu,
čo priniesla z police.
„Tu je zapísaný Tvoj Príbeh so všetkými svojimi líniami,”
rozhovorila sa. „Každý z hľadačov má obrovský dar, o
ktorom však nie každý vie. Nielenže si môžeš vo Veľkých
záznamoch príbehy prečítať, ale s troškou zručnosti, s istou
dávkou skúseností a v správnom načasovaní sa dajú
príbehy aj prepisovať. Vytvára sa v nich tak ďalšia línia,
ktorá postupne začne pôsobiť na tie, ktoré už v Príbehu sú.
V danom čase, a to je veľmi dôležitý moment, sa tieto línie
môžu stretnúť a vytvoriť potenciál pre nový Príbeh.
Navonok sa môže dokonca zdať, že sa pôvodný Príbeh od
základu zmenil, akoby sa istá časť záznamu vymazala, či
prekryla novou líniou. Tento starý záznam prestáva
účastníkov Príbehu ovplyvňovať a ľudovo povedané,”
spiklenecky pritom žmurkla na Miu, „môžu sa vydať úplne
novou cestou. Línie teda istý čas existujú paralelne a
navonok sa javí, že tvoria samostatné príbehy. Je to však
stále len ten jeden, avšak rozvetvený. V jeho pozadí sa
pomaličky pripravuje pôda na splynutie. Dáva Ti to nejaký
zmysel, Mia?” spýtala sa s úprimným záujmom.
Mii sa z toľkých prapodivných informácií mierne zatočila
hlava.
„Myslím, že áno, stará mama. Niečo určite áno,” odvetila
zadumane a žena pokračovala:
„Ako som viackrát spomínala, načasovanie je veľmi
dôležité, ale nechcem Ťa zaťažovať detailmi. Na tie máme
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celé oddelenie,” tajuplne sa pri tých slovách uškrnula.
„Niekedy sa do jadra Príbehu musí zasiahnuť viackrát, kým
sa línie vyrovnajú a ustália a pripraví sa pôda na nový
začiatok. Preto sa aj často medzi ľuďmi vraví, že „čas
dozrel.””
Mia pocítila, že jej znova čosi svitá. Dochádzali jej všetky
tie dojmy familiárnosti. „Ja... Ja som tu už bola,” dostala zo
seba trhano.
Stará mama jemne prikývla pozorne ju sledujúc. Akoby
to bol veľmi dôležitý moment. Všade zavládlo hrobové
ticho a Mii sa zazdalo, že aj samotné príbehy čakajú na to,
ako zareaguje. Zhlboka sa nadýchla a vydýchla.
„Fúha, no dobre,” netúžila z toho robiť žiadnu vedu, len
sa trošku zavrtela v kresle, akoby zo seba chcela striasť
prekvapenie. Postupne jej prichádzalo na myseľ, ako už
takto párkrát so starou mamou sedeli a radili sa. Ako jej
opakovane a veľmi opatrne pripomínala, ako to vlastne
chodí. Ako spoločne hľadali a nachádzali, čo treba urobiť.
A Príbeh si zakaždým žiadal inú zmenu, ktorá nemohla byť
nikdy priveľmi veľká. Ak by zasiahli priveľa, línie by sa mohli
rozpadnúť a ľuďom, ktorí v nich boli zapojení, by to mohlo
veľmi ublížiť. Na každý prepis existoval správny moment a
musel ho sprevádzať čistý, pravdivý zámer.
Vybavila si aj svoje chyby, ktoré spravila v nevedomosti.
Spomenula si na svoje priania a túžby, ktoré línie zbytočne
poškodili a pomotali.
„Ach,” vzdychla si zhlboka a zacítila ako jej vzduch
prešiel pomedzi pery. Zbierala sa z prekvapenia. Prešla si
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rukami po tvári a po chvíli nabrala silu spýtať sa: „Vravíš,
stará matka, že je čas na ďalšiu zmenu?” Cítila sa akási
staršia, možno dospelejšia.
Stará mama sa na ňu usmiala a nálada v izbe sa uvoľnila.
„Nielenže prišiel moment ďalšej zmeny, drahá Mia, ale zdá
sa, že už je čas na nový začiatok,” riekla pokojne a
rozhodne.
„Čo teda treba urobiť?” zvedavo sa opýtala poháňaná
novými objavmi.
„To je vynikajúca otázka!” zvolala žena a jemne
potľapkala knihu po koženom obale. Usadila sa hlbšie do
kresla.
„Potrebuješ sa vrátiť späť a zmeniť moment rozlúčky. Má
totiž obrovský emocionálny náboj, ktorý prúdi do všetkých
línií a vytvára zmätok v dušiach. Tam je Tvoj kľúč. Nájdi
spoločne so Ženou spôsob, ako Mužovi správne a úprimne
vysvetliť, prečo ona musí zostať a vstúpiť do rádu. Zájdi za
ňou do niektorého z momentov pred rozlúčkou. Popros ju,
aby akceptovala svoju úlohu v danom živote tak, ako
najlepšie bude vedieť. Aby svoje dôvody a rozhodnutie
Mužovi vysvetlila čo najmiernejšie. Ak sa to podarí,
pochopí. Zvyšok už prevezme Príbeh sám. Uvidíš,” na
chvíľku stíchla a o čomsi zrejme premýšľala. Po chvíľke
dodala: „Pred tým, než sa vydáš na cestu za Ženou, zájdi
ešte pozrieť Dieťa. Rado by Ťa videlo. A bude to aj
užitočné, to mi môžeš veriť. Hm... Čo by som Ti tak dala na
cestu?” pomaly sa postavila z kresla a prešla k policiam. Z
neveľkej drevenej škatuľky vytiahla jedno zo svojich krásne
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vyrezávaných pier. Podala ho Mii, ktorá si ho v nemom
úžase začala obzerať.
„Je to síce len pero a samo o sebe nemá žiadnu moc,
avšak v správnych rukách vie robiť veľké divy,” zažmurkala
na Miu a pohladila ju nežne po vlasoch.
Mia sa pri tom dotyku upokojila a vnímala svoje
odhodlanie pokračovať. Nech je, ako je, je to predsa cesta
a vie byť aj príjemná. Objala silno starú mamu, akoby ju
chcela rozpučiť samou láskou a vďačnosťou. „Ďakujem Ti,
stará mama. Dávaš mi úžasné dary. Zas a znova. I keď
poznanie niekedy veľmi bolí.”
Stará matka jej hľadela do očí s porozumením a
súcitom, ktorý prináleží len tej, čo vie. Mia v nich zazrela
hĺbku jej poznania a na okamih i nekonečný tanec všetkého
čo je a čo môže byť. Vnímala naplno, ako ju žena chápe aj
bez slov. Po dlhej veľavravnej chvíli žena pobozkala Miu na
čelo a v tom momente sa miestnosť začala pomaličky
rozplývať. Mia cítila, ako stúpa späť do svojho bežného
vedomia a do svojho tela opretého pohodlne o príjemný
kmeň Vŕby. Pomaly ho začala preciťovať a zdalo sa jej, že sa
jej vedomie rozlieva do všetkých jeho kútov a zákutí.
Zhlboka sa nadýchla a zaklipkala očami. Cítila na pokožke
teplo slnečných lúčov a oporu Vŕby za sebou. Tá podpora
jej bola vzácna. Novoobjavené spomienky sa jej začali
rozležiavať v mysli a cítila, že ju to vyvádza z rovnováhy.
„Predsa len to nie je také jednoduché,” pomyslela si. Kocúr
na jej kolenách tichučko priadol a Vŕba jej tancovala nad
hlavou svojimi konárikmi. Zrazu sa cítila stará a unavená.
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Zložila Tieňa opatrne na zem a natiahla sa na deke.
Roztiahla doširoka ruky a nohy uložila do veľkého véčka.
Tieň sa uložil vedľa nej. Ani on nič nevravel. Zatvorila oči a
zaspala.
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Dieťa

15
Snívalo sa jej, ako postupne odkrýva nové pramene.
Pohybovala sa v zvláštnom snovom svete od studničky k
studničke a pila priezračne čistú vodu z rezervoárov, o
ktorých nemala ani potuchy, ako v skutočnosti chutia.
Napila sa Odvahy, napila sa Lásky, Odhodlania, Súcitu a
cítila sa ako človek, ktorý dlho putoval po púšti a konečne
prišiel k oáze. Pomáhalo jej to odpustiť sebe aj druhým a
čerpať nové sily na cestu. Zjavovali sa jej útržky príbehov
ako pohľadnice z výletov pripomínajúce dlhú reťaz
minulých skúseností. Rozrušenie sa pomaličky vytrácalo do
ničoty. Spala s pokojom bojovníčky, ktorá práve vybojovala
náročný boj. Prebudila sa občerstvená, akoby spala
večnosť. Posadila sa a ponaťahovala. Naširoko zazívala a
rozhliadla sa. Vŕba sa tíško nad ňou týčila a Mia mala pocit,
že si čosi tíško pospevuje. Pohmkávala si pomalú, nežnú
melódiu. Bolo príjemné počúvať ju. Tieň si o ňu zľahka
obtrel hlavu a opatrne sa spýtal: „Ako Ti je? Zdalo sa mi, že
to mohlo byť priveľa...”
„Uhm, aj ja som to tak cítila, milý Tieň. Mala som dojem,
že ma spomienky totálne zaplavia a utopím sa v nich. A
prežívala som aj akési sklamanie. Neviem Ti to dosť dobre
vysvetliť, sama tomu dobre nerozumiem. Prekvapila ma tá
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veľkosť a priestrannosť. Keď Ti mám pravdu povedať, cítim
sa maličká a ten kolotoč, v ktorom sa vezieme mi príde
veľmi obrovský. Neobsiahnuteľný.”
„Mrrrr,” zapriadol hlasnejšie ako zvyčajne. „K tomu by
ozaj mohlo niečo povedať Dieťa,” riekol s náznakom
tajomna Tieň, akoby ju chcel povzbudiť k ďalšej výprave.
„To znie ako výborná myšlienka,” žmurkla naňho Mia.
„Najprv sa však trošku okúpem, nevadí? Potrebujem sa
rozhýbať,” usmiala sa a začala skladať deku.
„Tak toto nie je nápad pre mňa,” zamručal si Tieň,
akoby len tak pre seba a začal sa labužnícky naťahovať. Mia
si prehodila ruksak cez plece a nežne objala Vŕbu.
„Ďakujem Ti, priateľka moja. Aj za Tvoju krásnu pieseň,”
zašepkala opretá čelom o mohutný kmeň a cítila ako sa
strom rozžiaril. Asi ho to potešilo.
„Ó, ohooo, niet za čo, drahá Mia, ale Tvoje ocenenie mi
robí skutočne radosť. Je to ako balzam pre môjho Ducha,”
Vŕba jemne rozhojdala svoje konáriky a hladkala nimi Miu
po vlasoch. „Príď kedykoľvek, ja tu budem,” zaševelila a Mii
sa zazdalo, že sa smeje. Aj ona sa usmiala a pobozkala
svoju priateľku z rastlinnej ríše.
Vydala sa po chodníčku pomedzi mokrade na miesto,
kde sa stretávali s malou riečkou. Jej koryto bolo v tých
miestach širšie a prúd pomalý. Tam sa zvykla kúpať už ako
dieťa. S Lackom sa tam vedeli hrať dlhé hodiny a bolo ťažké
ich odtiaľ vôbec dostať. Veľakrát za to dostali aj poza uši. Pri
tých spomienkach sa musela zaškeriť. Zdalo sa jej, že to by
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mohlo byť to správne miesto na ďalšiu cestu. Idú predsa za
Dieťaťom!
Predrala sa kríkmi, ktoré skrývali malú kamienkovú pláž.
Položila batoh na zem a vyzliekla si oblečenie. Len tak ho
pohodila a tričko pristálo Tieňovi na hlave.
„Miauuu,” zamravčal v nemilom prekvapení. „To som si
teda vyslúžil,” zhŕňal ho dolu labkami a zachichotal sa.
„Ha, haaa,” zasmiala sa Mia srdečne spolu s ním a
vbehla do vody. Zanorila sa pod vodu a dlhými ladnými
zábermi sa od nej ľahučko odrážala. Milovala ten pocit, ako
ju voda obmýva a nesie. Po chvíľke sa vynorila a pretočila
sa na chrbát. Otočila hlavu k slnku a spokojne ležala na
vode, len tu a tam spravila malý záber, aby sa udržala na
hladine. Vnímala, ako ju voda nežne hladká a obteká.
Zhlboka dýchala a pocítila v sebe slobodu. Bola to sloboda
pohnúť sa ktorýmkoľvek smerom, spraviť pohyb, kedy
chce. Zasahovalo ju to kdesi poriadne hlboko a bolo to
príjemné. „Možno nejak takto vnímajú svet ryby,”
pomyslela si a spomenula si pritom aj na dar Motýlej ženy.
Preplávala pomaly až k druhému brehu a potom
smerom späť k svojmu chlpatému priateľovi a veciam.
Nechala si pritom usadať zážitky a zistenia z ciest. Zdalo sa
jej, že zostarla o celé veky. I keď to všetko bolo intenzívne,
cítila, ako jej to zároveň dodáva chuť do života a ten
dostáva nový zmysel. Zatúžila si znova sadnúť k svojmu
zošitu a všetko si pekne poznačiť, aby mohla lepšie
sledovať vývoj udalostí. Tá myšlienka ju potešila. Vybehla
rezko z vody a zostala stáť na kamienkoch. Vyžívala sa v
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dotykoch slnečných lúčov a vetríka. Zatvorila oči a natočila
si tvár smerom k slnku. Vnímala, ako vdychuje život. Chutil
jej.
Keď trošku obschla, vzala svoju šatku a vyutierala si
poriadne vlasy. Neposlušne jej v dlhých vlnkách padali na
plecia. Tieň ju pozoroval zo svojho miesta v bezpečnej
vzdialenosti od vody a tíško priadol. Zazdalo sa jej, že sa
usmieva.
Vyzliekla si mokré plavky a vkĺzla späť do teplákov a
zeleného trička. Sadla si a vylovila z batoha jablko.
„Pripravený na výpravu?” spýtala sa s úsmevom.
„Che, che,” zasmial sa Tieň. „To bývala predsa moja
otázka,” štuchol jej priateľsky hlavou do nohy, ale očividne
mu táto zmena nerobila žiadny problém. „Pripravený,
kedykoľvek si Ty pripravená,“ dodal ešte.
„OK, poďme teda! Teším sa na Dieťa,” zavelila Mia,
nabitá novou energiou. Pohladila Tieňa po hlave a privrela
si oči. Dýchala spontánne hlboko a pozorne. Sústredila sa
na svoje telo a zmysly a nechala sa viesť dychom. Tentokrát
presne vedela, kam majú namierené. „Zaveď ma, prosím,
za Dieťaťom,” pomyslela si a pocítila, ako dych preberá jej
myšlienku a začína formovať priechod. Upriamila svoj
pohľad ešte viac do vnútra a zostupovala k srdcu. Zazdalo
sa jej, že si už ani nemusí predstavovať schody. Zachytila,
ako sa zľahka zdvíha a utvára vír a nežne ju berie do svojho
stredu. „Za Dieťaťom,” znelo v ňom ako v ozvene a Mia
zreteľne rozoznávala, ako sa blíži k portálu. To, čo jej
predtým pripadalo ako obrovská rýchlosť, v ktorej sa
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stráca, malo zrazu inú kvalitu. Nie, že by bol vír pomalší, to
nie, len sa jej zdalo, že vie tú rýchlosť lepšie precítiť,
uchopiť sa v nej a nestratiť sa. „Juhuhuuu!” zvýskla
znenazdajky a prekvapila aj samú seba. Kdesi spoza víru sa
ozýval smiech. Detský zvonivý smiech.
Tentokrát veľmi zreteľne pocítila, ako prechádza
portálom, ktorý tvorilo čosi, či jej pripomínalo mäkkú
membránu. Akoby narazila so steny hradu na skákanie.
Blana sa na moment napla, zachytila ju a potom prepustila
na druhú stranu. Namiesto veľkej rýchlosti však Mia
spomalila.
„Wooow,” vykríkla, keď sa vznášala v priestore ako
kozmonauti, ktorých nedávno videla v nejakom
dokumente. Pomaličky dosadala dolu a pristála pevne
oboma nohami na akejsi veľkej lúke. Videla ako neďaleko
pristáva aj jej veľký čierny priateľ. Keď dosadol aj on, pohol
sa majestátne smerom k nej a zdal sa jej byť ešte väčší a
žiarivejší ako obvykle. Svoje prekvapenie by nemohla ukryť,
ani keby chcela.
„Tieň, priateľ, si nádherný!” zvolala a v príleve radosti ho
pohladila po hlave. „Kde to sme?” spýtala sa, akoby
zabudla.
„Vo Svete Dieťaťa,” odpovedal Tieň s náznakom úsmevu
v hlase.
„To je fantastické!” nadšene vykríkla a myslela to v
pravom zmysle slova. Okolo lúky totiž stáli prenádherné
obrovské stromy, aké predtým ešte nikdy nevidela. Kmene
niektorých z nich sa vzájomne prepletali a ak nie celé
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kmene, tak sa aspoň obmotávali konármi, akoby si
podávali svoje mohutné ruky. A tie farby! Vnímala všetky
možné odtiene zelenej, žltej, červenej i hnedej. Zdalo sa jej,
že stromy namaľoval maliar, ktorý zrejme miloval všetky
farby a nechcel ani jednu vynechať.
Lúka bola celá posiata kvetmi a mnohé z nich vyzerali
ako zvláštne experimenty, ktoré príroda v bežnom ľudskom
svete ešte nevyužila. Všimla si, ako kvety odletuje
pestrofarebný hmyz a malé vtáčiky a pri svojej práci si
veselo pospevujú.
Otočila hlavu smerom hore a všimla si, že nebo je tiež
akosi zvláštne. Najskôr to nevedela presne pomenovať, ale
potom si uvedomila, že v miestach, kde tušila východ, nebo
zdobili farby východu a naopak na západe sa črtali farby,
ako pri západe slnka. Bolo to neuveriteľné. Prechádzala
zvedavo zrakom po oblohe a objavila, že slnko sa spolovice
skrýva za obrovskou horou, ktorá sa týčila ďaleko na
obzore.
Tieň sledoval jej úžas a zľahka pritom kýval chvostom.
Mia nevedela, kam sa má skôr pozrieť a obracala sa z
jednej strany na druhú. Akoby tu neplatilo ani jedno z
pravidiel, na ktoré bola zvyknutá.
„Tieň! Tieeeeň!” začula zrazu odkiaľsi radostný výkrik.
Zrazu zbadala, ako sa spoza útesu vynára veľký vzdušný
balón, ktorý sa v slnečných lúčoch trblietal ako perleť. Keď
bol takmer nad nimi, zachytila len šťastné „uhuhuuu!” a
Dieťa v tom momente vyskočilo z veľkého koša, chvíľku
padalo voľným pádom a potom vo vzduchu spravilo malú
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otočku a začalo pomaličky klesať k nim. Keď pristálo,
rozbehlo sa k Tieňovi a vrhlo sa mu okolo krku.
„Tieň, Tieň, Tieň, Tieň! Ako dlho som Ťa nevidelo! Aká
milá návšteva! Jajaaaj!” výskalo Dieťa a náruživo škrabkalo
Tieňa po celom tele, až ho skoro zvalilo na zem.
„Aaah!” zvolal Tieň zaplavený radosťou. „Veď ma
prevalcuješ a čo potom?” spýtal sa, ale nahlas sa pritom
smial tak, ako ho Mia ešte nepočula. Uvoľnila sa a
zachichotala sa. V tej chvíli, akoby si Dieťa všimlo aj ju a
rezko sa otočilo smerom k nej. Bolo nádherné. Zlatisté
kučierky na hlave mu ako vo vodopádoch padali k
ramenám a v očiach sa mu jagali snáď všetky možné farby.
Malo oblečené ľahučké šaty, ktoré jej pripomenuli tie, čo
mala na sebe Motýlia žena. Spod šiat mu vykúkali bosé
nôžky, na ktorých zľahučka prešľapovalo. Zvedavo si ju
obzeralo a cítila, že vidí ďaleko za jej fasádu. Po chvíli sa
doširoka usmialo a zvolalo: „Mia! Miaaa!” a rozbehlo sa k
nej. Odrazilo sa od zeme a vletelo jej rovno do objatia. Mia
si ho inštinktívne privinula a mocne ho stískala. „Dieťa
milé,” šepkala mu do vlasov a zaplavovala ju jeho nádherná
vôňa pripomínajúca tie najohromnejšie jarné lúky. Vnímala,
ako ňou prechádza čistá radosť a nadšenie zo života.
Pocítila prílev lásky, ktorá akoby chcela prebudiť všetky jej
materinské a detské inštinkty zároveň. Bez akýchkoľvek
okolkov ju Dieťa zasypalo svojimi bozkami a náklonnosťou.
„Prišla si! Prišla si ma pozrieť! Stará mama Ti povedala!”
volalo a zaplavilo Miu ďalšou spŕškou malých bozkov.
„Veľmi, veľmi sa teším,” povedalo a Mia ho opatrne zložila
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späť na zem. Hľadela naň s láskou a hlbokou pokorou,
ktorú v nej vzbudzovalo.
„Viem všetko o Tvojej ceste, aj o úlohách,” povedalo a
chytilo ju za ruku. Mia pocítila, ako ňou prebehla
elektrizujúca energia a zalial ju mocný súcit. Dieťa jej
dodávalo silu. Bezprostredne a bez rečí. Usmiala sa naň.
„Poď, ukážem Ti niečo zo svojho Sveta,” potiahlo ju
jemne za ruku a viedlo ju smerom ku kraju útesu. Keď prišli
takmer až na samý okraj, kde sa lúka lámala v strmom
zráze, Mia prekvapením až vykríkla: „Hiii! To je nádhera!”
Rozprestierala sa pod nimi rozsiahla krajina plná
rozmanitých tvarov a foriem. Dolu pod nimi videla
obrovitánske stromy a medzi nimi prazvláštne trblietavé
stavby, ktoré akoby vyrastali priamo z ich kmeňov a
konárov. Pohybovali sa medzi nimi zvláštne postavy
žiariace svojim vlastným svetlom. Na obzore videla týčiace
sa mohutné masívy hôr, ktoré ohýbajú svoje chrbty v
nezvyčajných oblúkoch. Na ich vrcholoch bolo vidno sneh
a niektoré sa skrývali v oblakoch. A boli tam aj mnohé
ďalšie stavby tvarov, aké by si nevedela predstaviť ani vo
svojich divokých snoch. Zazrela aj, ako sa okolo hory, ktorá
stála vpravo pod nimi, vznáša balón, podobný tomu, na
ktorom priletelo Dieťa.
Vnímala, že krajina je plná tvorov rôznych veľkostí a
farieb, i keď ich z tej výšky nevedela dobre rozoznať. Mala
pocit, že všetko, čo sa pred ňou rozprestiera žije a dýcha vo
svojom vlastnom rytme. Akoby sem prúdila každá jedna
fantázia, každučký sen, ktorý Dieťa prijíma a vysiela späť.
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Stále ju ešte držalo za ruku a po dlhej tichej chvíli
otočilo svoju hlávku smerom nahor a pozrelo Mii priamo
do tváre.
„Pripravená lietať?” spýtalo sa jej s tým najžiarivejším
úsmevom.
„Čo...?” ani nestihla dopovedať svoju otázku, pretože ju
Dieťa jemne potiahlo a zacítila, ako sa jej nohy odliepajú od
zeme a spoločne sa začínajú vznášať v priestore.
„Ha, haaa!” zasmialo sa radostne Dieťa držiac ju teraz už
za obe ruky. „Neboj sa,” rieklo, „tu je možné takmer všetko,
na čo si pomyslíš. Toto je svet radosti, voľnosti a čistej
tvorivosti. Tu sa niet čoho báť.” Dopovedalo a pomaličky
Miu pustilo. Trošku ju to rozkolísalo, ale po chvíľke sa
upokojila a snažila sa ľahnúť si na vzduch, ako keď si ľahla
na vodu. Zdala sa jej to dosť neprimeraná metafora, ale inú
po ruke nemala. Zasmiala sa.
„To je ono!” zvolalo Dieťa a pustilo sa do voľného pádu
lemujúc strmý zráz smerom dolu k Svetu, ktorý sa pod nimi
rozprestieral.
„Ako to asi urobilo?” spýtala sa.
„Pusti kontrolu,” žmurkol na ňu Tieň a už aj padal dolu
za ich malým priateľom.
„A ako?!” zakričala za ním Mia, ale odpoveď nezachytila.
Chvíľu sa vznášala nad krajinou a váhala. Pripadala si hlúpo.
Zavrela oči a snažila sa uvoľniť.
„No dobre, dobre. Tak teda púšťam kontrolu,”
pomyslela si a v tom momente ju strhol voľný pád a v
obrovskej rýchlosti uháňala dolu za svojimi kamarátmi.
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Videla, ako sa k nej nezadržateľne približuje zem a napadlo
jej, že vôbec netuší, ako má zabrzdiť. V tej istej chvíli však
začala spomaľovať. „Aha!” povedala sama pre seba. „Ide
predsa o myšlienky,” zaškerila sa od ucha k uchu. Pomaly
priletela k Dieťaťu a Tieňovi, ktorí už dosadli do čohosi, čo
vyzeralo ako obrovské hniezdo. Boli v ňom po stranách
veľké biele vankúše, na ktorých sa mäkko uložili. Mia
dumala, aký asi musí byť veľký vták, ktorý tu žije.
Dieťa sa na ňu usmialo: „Seradon, Veľký orol, v týchto
dňoch lieta v iných Svetoch. Má tam svoje úlohy.”
Zažmurkalo a zložilo si nohy pod seba do skríženého sedu.
Pohladkalo Tieňa po hlave a pozorne pozrelo na Miu.
„Na svojej ceste potrebuješ aj ľahkosť, Mia,” rieklo.
Pozorne sa započúvala a užívala si zvuk svojho mena,
keď vychádzalo z jeho úst. Znelo sladko a jemnučko. Dôraz
dávalo na i a trošku ho vždy predĺžilo. Bolo jej to príjemné.
„Zažila si toho už veľa a máš aj svoje skúsenosti, ale
poznanie nie je všetko, čo je. Môžeme a máme právo sa aj
radovať, smiať sa, tancovať, spievať a hlavne slobodne
tvoriť. Práve to a ešte omnoho viac stelesňuje moja krajina.”
Akoby chcelo spečatiť svoje slová, spojilo svoje malé rúčky
tak, že pripomínali mušľu. Vdýchlo si do dlaní a pomaly ich
odtiahlo od úst. Keď ich znova otvorilo, na dlani mu ležalo
pierko.
„Vezmi si, prosím, odo mňa tento darček,” pomaličky,
nežne pozrelo Mii do tváre. Hľadela naň so slzami v očiach.
Jeho slová a moc ju silno dojímali a akoby sa jej dotýkali na
miestach, na ktoré už dávno zabudla. Boli schované kdesi
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hlboko v jej vnútri, ale bez života. Cítila, ako sa pohli a
pomrvili.
„Nech Ti pierko pripomína, že vieš aj lietať. Môže Ti ma
pripomenúť vždy, keď to budeš potrebovať a keď ho
zatvoríš vo svojich dlaniach, môžeš načrieť do môjho Sveta
a načerpať si energiu, ktorú tu cítiš. Tu jej je dostatok.”
Pristúpilo malými krokmi až k nej a podalo jej svoj dar.
Nemala slov a uvedomila si, že ani nedýcha. V tomto
nemom úžase natiahla ruku a zobrala si podávané pierko.
Bolo jemné, ale vyžarovalo silu, ktorú nevedela pomenovať
a možno by to bolo aj zbytočné. Kľakla si na kolená a Dieťa
s láskou a vďačnosťou objala.
„Ďakujem Ti z celého srdca, Dieťa milé. A vďaka aj za to,
že si ma prijalo vo svojom fantastickom Svete. Veľmi si to
vážim. Mám sa ešte čo učiť, to vnímam a Tvoja pomoc je
pre mňa neoceniteľná.” Stíchla a vychutnávala si jeho
objatie. Bolo to nádherné. Bol to jeden z tých okamihov,
ktoré pokojne mohli byť aj večnosťou. Keď doznel, Dieťa sa
pomaličky odtiahlo a položilo svoje malé rúčky na Miinu
tvár.
„Máš to všetko v sebe, drahá Mia,” rieklo veselo a vážne
zároveň. „Len nechaj semienka klíčiť a rásť. Neboj sa pustiť
kontrolu. Ide to.” Pobozkalo ju vrúcne na líce. Mia mu bozk
opätovala a pohladila ho po vláskoch. I keď túžila zostať,
cítila, že prišiel čas odísť.
Dieťa sa s láskou ešte raz hodilo okolo krku Tieňovi a
poškrabkalo ho za ušami. „Veľa šťastia na cestách, Mia a
Tieň!” mávalo im na rozlúčku. Mia cítila, ako ich zľahka
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berie vír a zvyšuje postupne svoje obrátky. „A majte
radooosť!” zachytila zvolanie a ozvena jej ho ešte zopárkrát
vrátila späť. Prišlo jej to ako mocné požehnanie. Cítila sa
nesmierne poctená.
Začínala pozvoľna preciťovať svoje telo a pomykala
prstami na nohách a na rukách. Zachytila precitajúcimi
zmyslami aj prostredie okolo rieky a jeden po druhom si
uvedomovala zvuky a vnemy, ktoré k nej v tomto Svete
prúdili. Počula kŕkať žaby a ako vlnky rytmicky narážajú na
breh rieky. Vnímala, ako sa vietor preháňa pomedzi listy a
tie tichučko šumia. Kdesi v diaľke prešla motorka. Cítila sa
nádherne. Stretnutie s Dieťaťom malo pre ňu obrovský
zmysel a tušila, že jeho hĺbku ešte len odkryje.
„Máme čas,” pomyslela si a jemne zamľaskala a otvorila
oči. Tieň spokojne ležal pri nej prevalený na chrbte a
naťahoval si labky. Pripomínal jej malé mača. Poškrabkala
ho po bruchu a šepla: „To bolo prenádherné, Tieň milý.
Úžasné.”
Slnko sa svojim pozemským tempom blížilo k západu.
Hlasno jej zaškvŕkalo v bruchu. „Hm, aj telo si pýta svoje,”
pomyslela si a začala baliť veci do ruksaku. Mala pocit,
akoby sa v nej skladali kúsočky, ktoré boli rozhádzané a
roztrieštené. Užívala si to.
Keď skladala šatku, všimla si, ako z nej čosi zletelo na
zem. Zohla sa a zodvihla čisto biele pierko, ktoré podivne
žiarilo. „Vieš aj lietať,” zaznelo odkiaľsi z diaľky a zazdalo sa
jej, že začula aj nežný bezstarostný smiech.
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„Vďaka Ti,” šepla a starostlivo uložila pierko do malého
vrecúška, do ktorého si zvykla odkladať malé úlomky
prírody, z ktorých neskôr skladala mozaiky.
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Prekvapenia na povale

16
Ešte chvíľku sledovala rieku a jej pokojnú hladinu a
potom sa vydala chodníčkom späť k chatke. Bola síce
unavená, ale cítila, ako jej telom prúdi nanovo narodená
radosť.
„Ozaj som to potrebovala, stará mama,” vyslovila v
duchu a v hrudi sa jej rozlialo príjemné teplo. Zhlboka sa
nadýchla s vedomím, že nedýcha len vzduch. Nenáhlivou
chôdzou prišla do svojho terajšieho domova. Chalúpka
učupená pod kopcom a obkolesená stromami jej začala
pripadať rozprávkovo.
„Ach, ako je tu dobre,” prebehlo jej mysľou a usmiala
sa. V bruchu jej zasa zaškvŕkalo, akoby sa jej chcelo
pripomenúť. Tieň svižne vyskočil na stoličku a pustil sa do
svojej bežnej očisty. Pohladkala ho po hebkom chrbte a
zložila si ruksak.
„Dáš si niečo pod zub?” spýtala sa ho. Zastavil sa
uprostred pohybu a zažmurkal. „Oh, nie, ďakujem, si milá.
Rád si niečo ulovím, aby som nevyšiel z cviku,” povedal a
pokračoval v oblizovaní svojej labky, akoby to bola tá
najdôležitejšia činnosť na svete.
„Chápem,” prikývla Mia a odišla do kuchyne pripraviť si
večeru. Dala si variť do veľkého hrnca vodu na cestoviny a
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vytiahla z chladničky už mierne zvädnutý šalát. Nakrájala
paradajky a opäť si pri tom spomenula na starú mamu a jej
úžasnú zeleninu.
„To sú mi veci,” premýšľala si a jemne krútila hlavou.
„Pred časom by mi ani len nenapadlo, že je svet taký
rozmanitý.” Cítila vo svojom vnútri novú kvalitu. Bola akási
stabilnejšia, hutnejšia, ale zároveň nežná a prívetivá. Páčilo
sa jej to. Pociťovala obnovenú dôveru v život, o ktorom si
myslela, že ju v mnohom opustil.
Vybehla do záhrady, že si odtrhne ešte zopár lístkov
bazalky, aby si mohla dozdobiť tanier s cestovinami a
usadila sa s ním na terase. Tieň jej zmizol z dohľadu, asi sa
vydal za svojou večerou. Uvedomovala si, ako ho má stále
radšej a už si to akosi ani nevedela predstaviť bez neho.
Keď dojedla, rozložila si jogamatku pod starú čerešňu a
skrížila si nohy v pohodlnom sede. Bez nejakého veľkého
zámeru len sledovala svoj dych a cítila, ako ju zalieva pokoj.
„Ďakujem,” zašepkala zo srdca a dych akoby slovo
zachytil a odrážal jej ho späť v nepatrnej ozvene a zároveň
ho odnášal kamsi do priestoru. Čerešňa len zľahka šumela
svojimi lístkami a Mia mala pocit, že v útržkoch vníma jej
pieseň. Bola iná, ako pieseň Vŕby, ale znela rovnako krásne.
Ako uspávanka milujúcej matky.
Mia chvíľku posedela pozorujúc svoje telo a priestor a
potom sa pobrala uložiť sa do postele. Atmosféra večera
jej pripadala magická a prívetivá, akoby ju priam pozývala
do snov. Dokončila svoje večerné rituály a ľahla si do
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postele. Takmer okamžite sa vnorila do snového sveta a
spánok ju odnášal kamsi do svojich hĺbok.
Zobudila sa na to, ako kikiríka susedov kohút. Vonku sa
ešte len brieždilo, ale cítila sa oddýchnutá a svieža.
Poobzerala sa a zbadala, ako sa Tieň spokojne rozvaľuje na
posteli vedľa nej. Usmiala sa a potešilo ju, že je tam.
„Miaaau,” zamravčal ťahavo a natiahol sa. Isto zacítil jej
pozornosť. Pozrel na ňu svojimi múdrymi smaragdovými
očami. „Dobré ránko,” pozdravil a zazíval. „Dobre si sa
vyspala?” spýtal sa a pretočil sa lenivo na brucho. Začal si
preťahovať svoje telo.
„Dobré ránko,” opätovala mu pozdrav Mia a pohladkala
ho láskyplne po hlave. „Ach, veľmi dobre sa mi spalo,
vlastne sa cítim ako znovuzrodená,” žmurkla naňho a
posadila sa. Rozhodla sa, že kým sa vydá na ďalšie
stretnutie so Ženou, zapíše si doterajšie zážitky. Aspoň tie
kľúčové. Nechcela ich stretnutie uponáhľať a mala pocit, že
si potrebuje utriediť pocity a myšlienky. Alebo ich nechať
ešte trošku usadiť. S pohodlnosťou mačky vyšla z postele a
odplížila sa do kúpeľne.
Ráno bolo krásne, i keď chladnejšie ako tie predošlé.
Keď pripravovala raňajky, vybavovala si postupne Bytosti, s
ktorými sa v posledných dňoch stretla. „Boli to viac než
intenzívne zážitky. Aké obohacujúce a výnimočné je mať
takéto možnosti. Ach, aký úžasný dar som dostala,” dumala
a zároveň mala pocit, že sa v nej čosi spomalilo. Aj ona
akoby teraz už mala čas. Po všetkých tých momentoch,
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kedy sa jej zdalo, že ho má málo alebo jej uniká medzi
prstami, to bol ovlažujúci pocit.
Nachystala si chlebíky s uvareným vajíčkom a zeleninou
a čakala, kým sa dovarí káva. Naložila všetko na tácku a
vyniesla si to na terasu. Všimla si, ako v korune Čerešne
Tieň niečo naháňa. „Hm, tiež si dáva raňajky,” pomyslela si
a pustila sa s chuťou do tých svojich. Keď po chvíli dojedla,
vybrala sa na povalu, pohľadať nejaký zošit, kam by si
zážitky zapísala.
Vyliezla hore po rozheganom rebríku a pretlačila sa cez
malé dvierka. Na povale našla okrem krabíc aj veľa prachu.
Poletoval nehlučne vzduchom a jej príchod ho rozvíril, až
sa jej zazdalo, že sa zaradoval. „Ach, asi by to chcelo trošku
tu poupratovať,” zmyslela si a začala sa prehrabávať
škatuľami. Ponachádzala kopec vecí z detstva, ktoré sem
uložila jej mama. Pravdepodobne jej bolo ľúto, len tak ich
vyhodiť. Spolu s vecami sa jej vybavovali spomienky na
viac-menej bezstarostné detské dni.
Našla lietajúci tanier, ktorý si s neutíchajúcim
entuziazmom podhadzovali s Lackom, aj keď im to vôbec
nešlo. Pri tej predstave sa zachichotala. Objavila
umelohmotný bumerang, ktorý sa jej vrátil iba jeden jediný
raz a pritom ju udrel rovno do tváre. Našťastie jej veľmi
neublížil. Odvtedy ho snáď už nikto poriadne nehodil. Bol
tu aj starý stan, ktorému už v tých „dávnych” časoch
chýbalo zopár tyčiek, ale aj tak si vyslúžil svoje čestné
miesto medzi týmito cennými haraburdami.
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Prehŕňala škatuľu za škatuľou a zbierala spomienky ako
kamienky na pláži. Pocítila závan melanchólie a zvláštnej
lásky k svojej rodine. „Ďakujem,” šepla a nežne poslala
svoju myšlienku ich smerom.
V škatuli pod oknom konečne vylovila papiere a zošity.
Takmer všetky boli pokreslené a popísané, ale predsa len
našla jeden, v ktorom bolo ešte dosť voľného miesta. Na
svoje veľké prekvapenie objavila aj svoje staré denníky,
ktoré si kedysi s náruživosťou písala. Jeden z nich otvorila a
začítala sa. Pri niektorých zápiskoch sa až červenala, iné jej
pripadali vtipné a z ďalších vyžaroval smútok a taživosť.
Mala vo zvyku zapisovať si všetko, čo zažila a čo pri tom
cítila. Kde-tu sa medzi zápiskami objavila aj básnička.
„Fíha!” zvolala prekvapením pri jednej z nich. Až
neuveriteľne jej totiž pripomenula slová starej mamy.
Volala sa Mystérium. Pomaličky si ju začala prechádzať ešte
raz, pozornejšie. Jej slová zneli:
Ako semená vo vetre
rozletia sa po svete.
Bo málo ich je
a všade ich treba.
Kým príde čas
a stretnú sa zas...
Prešli veky vekov,
kým vrátili sa z diaľnych
brehov.
Vedia a či nevedia?
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Iba múdri povedia.
Keď príde správny čas.
Akoby už vtedy pred rokmi niečo tušila alebo možno
kdesi v podvedomí k nej prúdila múdrosť Tej, čo vie.
„Podivností snáď nikdy nie je dosť,” pousmiala sa a v hĺbke
duše vnímala zmysel. Rozhodla sa, že si denníky vezme
dolu a keď bude mať čas, prezrie si ich. „Možno tam
objavím nejaké ďalšie zaujímavosti a spojitosti,” dumala.
Keď ich vybrala zo zaprášenej škatule, všimla si, že na jej
dne leží pero. Vzala ho do ruky a znova spontánne zhíkla:
„Hii! Veď je to pero od starej mamy! Aj som naňho skoro
zabudla.” Obzerala si jeho krásne vyrezávané ornamenty a
v očiach sa jej zaleskli slzy. Vybavili sa jej slová, s ktorými jej
ho podala: „Je to síce len pero a samo o sebe nemá žiadnu
moc. Avšak v správnych rukách vie robiť veľké divy.”
„Ďakujem, stará mama,” hlesla a privinula si pero k
hrudi. V jej útrobách sa rozhostilo príjemné teplo. Zachytila
aj vlnu energie, ktorá akoby ju nežne poháňala vpred.
Spomenula si na svoju úlohu a dostala neodolateľnú chuť
vydať sa späť za Ženou. Vložila si vzácne pero do vrecka a
vybrala sa pomaly dolu aj s hŕbou denníkov v náručí. Mala
pocit, že ju prepájajú s jej normálnym životom a
minulosťou. Pri myšlienke o normálnosti sa zachichotala.
Jej hranice sa pre ňu dávno posunuli na miesta, ktoré
možno kdesi v hĺbke tušila, ale isto o nich vedome
nevedela. A s každou ďalšou cestou sa ich kontúry
rozrušovali a posúvali ešte ďalej.
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„Ktovie kam až siahajú?” spýtala sa a aj keď odpoveď
nečakala, predsa len prišla.
„Ja možno viem, ale radšej Ti to nepoviem,” s
pobavením v hlase riekol Tieň a obtrel sa jej nežne o nohu.
Pohladkala ho po chrbte a zasmiala sa. Po odpovedi naozaj
v tom momente netúžila. Mala čo robiť, aby spracovala to,
na čo postupne prichádzala. Zložila zápisníky na stôl a
vybrala z nich ten poloprázdny. Vyšla von a spokojne sa
usadila pod Čerešňou. Vytiahla z vrecka pero, aby si ho
mohla lepšie obzrieť. Malo hnedú, jemne červenkastú
farbu a ktosi doňho vyrezal prekrásne obrazce.
Rozoznávala špirálu a čosi, čo pripomínalo vlnky. Bol tam aj
symbol Slnka a Mesiaca a malinké, v rôznych kombináciách
usporiadané trojuholníky a kruhy.
„Nádherná, detailná práca,” pomyslela si a položila si
zošit na kolená. Na chvíľku sa zamyslela a zatvorila oči.
Hľadala slová, ktoré by zachytili udalosti z jej ciest. Nebolo
to ľahké. Pripadalo jej, že prešli celé veky, nie iba pár dní.
So zvláštnou opatrnosťou sa pustila do písania. Po chvíľke
sa uvoľnila a išlo jej to samo od seba. Akoby vyprázdňovala
nádobu, ktorá bola plná a túžila sa rozliať po papieri.
Robilo jej to radosť. Cítila, ako jej to pomáha usadiť sa a
utriediť si myšlienky a emócie. Na chvíľu ju ten proces
úplne pohltil a odovzdala sa mu bez boja. Asi po hodinke
dopísala a vnímala, ako v nej medzičasom narástla túžba
vydať sa späť do sveta za svetom a navštíviť Ženu. „Je čas,”
ozýval sa tichý hlas v jej vnútri. Mala chuť ho počúvnuť.
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Poobzerala sa, či niekde nezazrie Tieňa. Akosi si
nevedela bez neho cestu predstaviť. Stal sa jej radcom a
priateľom. Obdivovala jeho premeny a s akou istotou a
ľahkosťou sa pohybuje vo svetoch. Dumala, či raz tú istotu
nadobudne aj ona. O chvíľu sa vynoril spoza chatky, akoby
vycítil, že ho hľadá. Prišiel pomaly k nej a ako obvykle sa jej
nežne obtrel hlavou o nohu.
„Ideme za Ňou?” spýtal sa vážne.
„Poďme. Mám pocit, že prišla tá chvíľa.” riekla pokojne a
usmiala sa.
Schúlil sa jej na kolená a Mia sa zľahka napriamila. S
rastúcim pocitom istoty zatvorila oči a upriamila pozornosť
na svoj dych. „Zaveď nás, prosím, do toho najvhodnejšieho
momentu,” zašepkala a vnímala ako dych preberá jej
želanie. Začala nazerať hlbšie a hlbšie do svojho vnútra a
schádzať po schodoch do svojho srdca. Zdalo sa jej, že už
sú tam pripravené a stabilné. Ako pomaličky schádzala,
začal sa dvíhať vír. Najskôr ako vánok a postupne silnejúc ju
začal unášať v ústrety portálu. Vnímala ako prúdi a čoraz
väčšmi sa zintenzívňuje. Odovzdala sa tomu.
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„On vie, kam ma preniesť,” uvoľnila sa v duchu a
nechala sa viesť. Zacítila, ako narazila na blanu tvoriacu
hranicu svetov a ľahučko cez ňu prekĺzla na druhú stranu.
Tentokrát dokonca zmyslami zachytila, ako sa vír spomaľuje
a výhľad pred ňou sa vyjasňuje a čistí. Prichádzala do sveta,
ktorý už spoznávala a kedysi ho volala domovom. Pocítila
elektrizujúce vzrušenie a jemný záchvev nervozity. Mala
pocit, že sa vo svete Ženy zhmotnila na rozdiel od
predchádzajúcich pristátí. Tieň sa objavil presne vedľa nej.
„Už si v tom skoro majster,” vyslovil uznanlivo a venoval
jej jedno zo svojich pohladení.
„Vďaka,” riekla Mia tíško, rozpoznávajúc, že sa
nachádzajú neďaleko stromu, o ktorom jej vravela Žena.
„Ach, veď to je naše miesto,” zachytila ozvenu dávnej
spomienky a srdce sa jej rozbúchalo. Pobrala sa
rozvážnymi krokmi smerom k stromu prechádzajúc po
nádhernej lúke posiatej pestrofarebnými kvetmi. Atmosféra
bola pokojná a odhadovala, že je pár hodín popoludní.
Slnko pálilo a pofukoval slabý vetrík, ktorý jej hladil tvár.
Prinášal vôňu mora. Zacítila prílev odhodlania a silu svojho
zámeru. „Ideme to prepísať. Zasejeme semienko do novej
pôdy,” zaznelo jej v srdci.
Kráčali s Tieňom vedľa seba, obaja ponorený do svojich
vlastných svetov. Keď prichádzali k stromu, všimli si, že
Žena tam už sedí. Prišli pomaličky až k nej a Mia si všimla,
že plakala. V tvári sa jej však zrkadlilo odhodlanie, ktoré
ona pociťovala vo svojom vnútri. Zdalo sa jej, že vie.
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„Ach, tak ste predsa prišli!” zvolala s prekvapením a
vstala. Vysoká, v ľahunkých šatách, bola presne taká, ako si
ju Mia pamätala z ich prvého stretnutia. A predsa bola
čímsi iná.
„Mala som pochybnosti, či ma sen vedie správne. Ideš
nám pomôcť, áno?” spýtala sa mladá Žena s nádejou v
hlase.
„Áno, prišla som Ti poradiť,” odpovedala a
bezprostredne, bez okolkov Ženu objala. V tom objatí sa
stretli na mieste ďaleko za slovami. Tam, kde bol každý
jazyk zbytočný a zmysel nepotreboval jeho odev. Stáli na
lúke pod stromom v nekonečnom momente a napĺňala ich
sila spojenia. Dve ženy a predsa len jedna. Mnohé životy a
predsa len jedna cesta.
Mia pocítila, ako v nej vibruje láska k samej sebe a k
Žene a oba pocity sa zlievajú v jeden. Láska nepotrebovala
delenie. Prosto túžila byť a plynúť. A i keď ich delili veky, ich
podstata bola jedinečná a rovnaká.
Po chvíľke sa Mia pomaličky odtiahla a mäkko pozrela
Žene do očí. Zračila sa v nich rozhodnosť a viera. Navzájom
si dodávali nádej, ani jedna z nich už nebola sama. Usadili
sa pod stromom tvárou v tvár držiac sa za ruky.
„Navštívila som starú mamu, Ženu, ktorá zapisuje ľudské
príbehy a pomáha ich transformovať,” začala opatrne s
rozvahou rozprávať Mia. „Vie o našom Príbehu všetko od
jeho začiatku až po jeho najaktuálnejšiu súčasnosť. Sama
neviem, ako je to možné alebo aká sila to všetko riadi, ale
stará mama mi vyjavila, že do minulosti a tým aj do
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prítomnosti možno v pravý moment zasiahnuť a v podstate
ju prepísať. Stačí, ak sa zmení jeden kľúčový moment a
postupne sa zmení aj všetko nadväzujúce. Minulosť sa
prestane reprodukovať a môže vzniknúť nová skutočnosť.
Dáva Ti to zmysel?” spýtala sa jej nežne.
Žena ju sledovala so žiarivými očami a jemne prikývla:
„Áno, rozumiem Ti. A čo mám teda urobiť?” spýtala sa
priamo.
„Máš sa stretnúť s Vojakom, je tak?” chcela sa uistiť Mia.
„Áno, máme sa stretnúť zajtra. Ach, veľmi s nim túžim
odísť, ale cítim, že to nezvládnem. Priveľmi sa bojím, je tu
veľa hrozieb, nebezpečenstiev a obáv, ale to už asi vieš.
Cítim sa rozpoltená a mám aj strach, že sa zosypem. Víria
vo mne pocity ako strašná víchrica a neviem, čoho sa
zachytiť, čo robiť,” sťažka dopovedala a rozplakala sa.
Mia ju jemne chytila za plecia a pohladila ju po rukách.
Nežne ju za ne držala a súcitne čakala, kým sa jej smútok
vyleje. Veď tam predsa bola pre ňu a bola tam naplno.
Neponáhľala sa nikam. Po dlhých minútach sa Žena
upokojila a vyzeralo to, že jej odhodlanosť sa vracia.
„Myslíš si, že s ním môžem odísť?” spýtala sa s nádejou v
hlase.
„Ach, to je práve to, čo Ti musím povedať. Je dôležité,
aby si tu zostala a podujala sa na svoju cestu. Pre niečo, i
keď dôvod pravdu povediac neviem, to tak má byť. Tento
moment sa žiaľ nedá zmeniť alebo vymazať. Vaša rozlúčka
je akosi v celej tej Sieti dôležitá. Prosím Ťa, dokážeš to
akceptovať?”
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„Ach,” posmutnela opäť Žena a sklonila svoju krásnu
hlavu. „Tušila som to,” venovala Mii váhavý pohľad. „Víri vo
mne aj hnev na tento osud, chápeš?” spýtala sa.
Och, ako dobre ju chápala, ale nahlas to povedať
nemusela. Žena iba prikývla. Pochopili sa bez slov. Chvíľku
zostali v tichu a akoby spolu s nimi stíchla aj celá príroda.
Tieň sedel opodiaľ a hľadel do slnka.
Mii sa zdalo, že Žena zvažuje, či jej má dôverovať.
Akoby zachytávala jej vlastné neistoty a trhliny v dôvere. Jej
prosba bola predsa sama o sebe založená na viere, že to
bude fungovať. Prišla sem za ňou v dôvere v slová Starej
matky a so skúsenosťami, na ktoré sa iba rozpamätávala a
nemala v nich úplne jasno. Verila, že príbehy možno
prepisovať, ale nedokázala si vysvetliť ako a prečo je to
možné. Cítila sa pred Ženou nahá. Ale nehanbila sa,
nemala sa za čo.
Všimla si, ako jemne pokývala hlavou. „Akceptujem to,”
riekla takmer nečujne. „Vysvetlím mu, že teraz nie je náš
moment a v tomto svete nemáme spoločnú budúcnosť.
Verím Ti, Mia.
Pôjdem za svojim milým a poviem mu, ako veľmi mi na
ňom záleží a ako z hĺbky svojho srdca túžim, aby bol
šťastný. I keď teraz nemôžeme byť spolu a nemôžem s ním
odísť. Poviem mu, že je to pre mňa priveľa a nezniesla by
som, keby mu niekto kvôli mne ublížil. Že nie som
pripravená na život mimo Rádu, že by ma to mohlo zničiť a
to by poznačilo i našu lásku. Vysvetlím mu, že musíme
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počkať na našu chvíľu v histórii. V tej, čo ešte len príde a
príde skôr, či neskôr.
Poprosím ho, aby mi veril, pretože čerpám zo zdroja,
ktorému verím ja. Požiadam ho, aby uveril tak, ako ja, že
máme spoločnú budúcnosť, i keď kdesi v diaľke. Ak to tak
budeme cítiť, ak to tak budeme chcieť, nájdeme sa. A
budeme sa môcť rozhodnúť a nikam nebudeme musieť
utekať, pretože budeme môcť zostať. A naša láska bude
mať priestor prekvitať vo svojej vlastnej záhrade bez
akéhokoľvek strachu a pochybností.” odmlčala sa, akoby
hľadala ďalšie slová. Mia na ňu hľadela so súcitom a
neskrývaným obdivom. Vnímala jej silu a zároveň cítila, ako
sa do nej vpisujú jej slová. Bolo to čosi mystické, ďaleko za
formami či dojmami.
„Poviem mu,” pokračovala a s láskou hľadela Mii do
tváre, „že aj ja budem silnejšia a budem sa vedieť postarať
o seba, oňho aj o naše deti, ak po nich budeme túžiť. Keď
príde tá pravá chvíľa,” dopovedala a stíchla. Nežne sklopila
zrak smerom k zemi. Žiaril z nej zrazu pokoj a vyrovnanosť, i
keď jej po líci stekala slza. Mia v tom momente naplno
uverila, že bude v poriadku a zvládne to.
„Ďakujem Ti, že si prišla, Mia. Vliala si mi do žíl nádej a
tú som potrebovala,” povedala mäkko a objala ju. Miino
vnútro sa tiež upokojilo, uvoľnila sa a pritúlila sa k Žene.
Cítila sa v tomto spojení krásne a skutočne ako doma. Dve
ženy a predsa jedna. Mnoho životov a predsa len jedna
cesta.
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Mia by bola bývala najradšej zostala vo svete Ženy a
vybrala sa s ňou na stretnutie so svojim milým. Vedela však,
že to jej neprináleží a mohla by tým vytvoriť zmätok. Verila,
že to dajako precíti vo svojom svete a pevne dúfala, že sa
všetko podarí tak, ako sa má. Nahmatala pierko v malej
kapsičke, ktorú nosila stále pri sebe. Spomenula si na Dieťa
a jeho mocnú tvorivú silu. Ono ani za máčik
nepochybovalo o moci vytvárať a pretvárať. Dodalo je to
vieru. Veď predsa vedela aj lietať. Zhlboka sa nadýchla a
vydýchla. Bol čas rozlúčiť sa.
Zadívala sa Žene hlboko do očí a nežne sa držali za
ruky.
„Je čas ísť,” povedali obe súčasne. Usmiali sa na seba.
„Veľa šťastia a síl Ti želám. Veď vieš, len to najlepšie...”
„Aj Tebe, Mia, zo srdca,” povedala Žena a jemne si pri
tom položila dlaň na srdce. „A veľa lásky. Nech napĺňa
Tvoje dni a prúdi vo svete, v ktorom žiješ, slobodne. Prajem
Ti, aby si aj Ty bola slobodná a spokojná a v láskyplnom
spojení so svojou Dušou a Dušami svojich blízkych.
Ďakujem ti.”
„Ďakujem Ti, drahá Žena a nielen za Tvoje slová.” Ešte
by azda aj niečo dodala, ale zacítila, ako sa zľahka dvíha vír
a obraz Ženy sa pred ňou začína rozmazávať. Najskôr veľmi
jemne, ako keď sa zvlní vzduch nad rozpálenou cestou a
postupne mizol stále viac. Pocítila, ako sa jej vedomie
vťahuje späť cez portál a stúpa smerom k povrchu. Mierilo
naspäť do tela a jej súčasného života. Vnárala sa pomaličky
do svojho fyzického domova a začala zľahka pokyvkávať
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prstami na nohách a na rukách. Navnímala si pokožku na
tele a naskočili jej pri tom zimomriavky. Cítila sa živá a plná
sily. Spomalene si natiahla nohy pred seba, predklonila sa
a potom sa so zvláštnym pocitom zadosťučinenia natiahla
na zem. Tieň sa vyvalil vedľa nej. Slová skutočne neboli v tie
chvíle potrebné a asi by ani neobsiahli a nepomenovali to,
čo pociťovala. Myšlienky akoby sa jej postupne povytrácali
a cítila sa byť súčasťou Sveta. Mala neopísateľne hlboký
pocit, že tam, presne a práve na to miesto pod Čerešňou,
úplne a neoddeliteľne patrí.
Hľadela hore pred seba a cez konáre sa jej kde-tu
ukázalo modré nebo. Roztiahla ruky širšie od seba a
uvoľnila sa ešte viac do pocitov, ktoré ňou prúdili. Vnímala,
že je a viac v tom momente nepotrebovala.
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Pocítila, ako ju nežne berie spánok. Akoby sa vnárala do
páperia, do samotnej mäkkosti. Bol to však nevšedný
spánok a zdalo sa jej, že sa do svojho sna prebúdza.
Pomaličky precitala a otvárala oči na druhej strane.
S ľahkosťou navnímavala priestor, do ktorého ju sen
pozval. Pripomínal jej svet Dieťaťa. Vládlo tam spokojné
ticho, ktoré sa prepletalo s piesňami vtákov, hmyzu, rastlín
a vetra, čo sa medzi nimi preháňal. Vládla tam aj príjemná,
naplnená atmosféra a mala pocit, že všetko žije vo svojom
slobodnom rytme a vo vzájomnom súznení. Farby sa jej
zľahka dotýkali a príroda hrala pestrosťou, akú azda môže
vyčarovať len ten najkrajší sen. Zdalo sa jej, že sem
neodmysliteľne patrí. Bola tu vítaná, bola Doma. Stála
bosými nohami na tráve a vnímala zároveň chlad i teplo
zeme.
Uvedomila si, že je nahá a jej telo hrá vlastnými farbami.
Spozorovala, že sa k nej od lesa približuje akási postava.
Kráčala pomaly, pokorne, ničím nerušiac magickú
atmosféru tohto miesta. Cítila, kto to je a jej telo sa
rozžiarilo ešte viac. Prichádzal k nej jej Muž. Vedela to až
kdesi hlboko v kostiach. Nemusela hádať.
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Prišiel k nej a nežne si ju privinul k sebe a ona sa
odovzdala do jeho objatia a zároveň si objala ona jeho. Ich
sily boli dokonalo vyrovnané. Nikto nemusel dávať, či brať
si viac. Ich láska súznela a hrala nežnú pieseň Večnosti. Stáli
tam v objatí nahí a úplní. Ako dva mocné stromy, ktoré
vyrastali spolu a ich korene, kmene aj konáre sa vekmi
splietali a spoločne vytvorili čosi nové, jedinečné a krásne.
Ich spojenie bolo prirodzené, ako sám Dych Prírody, ktorý
ich stvoril a ktorý im na cestách pomáhal. Splývali.
Po chvíli, ktorá mohla byť pokojne aj večnosťou, Muž
prehovoril: „Už neutekám, už nelámem, drahá moja Žena.
Čakal som a tvoril celý čas od momentu, v ktorý sme sa
rozlúčili. Pomáhal som budovať nový svet, nový priestor
pre nás. Najskôr opatrne, s pochybnosťami, ale s
rozhodnosťou vytrvať, s vierou, že je to možné. Snažil som
sa žiť, ľúbiť a byť oporou tým, ktorí ju potrebovali. Presne,
ako si ma požiadala.
Pomáhal som stavať a tvoriť, kým príde čas a sloboda sa
prebudí k životu. Nikdy som neodišiel ďaleko, to mi môžeš
veriť, Duša moja ľúbená. Snažil som sa preskúmať, či sa dá
ľúbiť, aj keď dvaja nie sú spolu. Učil som sa odpustiť a
pochopiť svoj hnev. Pátral som, kde sú jeho hranice, kde je
jeho sila ničivá a kde naopak slúži. Stal sa z neho napokon
môj verný priateľ.
Skúšal som sa modliť k bohom a potom sám k sebe, aby
som našiel a už nestrácal tú správnu cestu a podarilo sa mi
pripraviť pôdu pre Svet, kde budem môcť žiť s Tebou. Túžil
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som a stále túžim po priestore, kde budeme môcť žiť a rásť
spoločne ruka v ruke.
Postupne som si uvedomil, že to vlastne nerobím len
pre seba alebo pre nás dvoch, Láska moja. Všimol som si,
že svojimi úprimnými snahami tvoriť a pomáhať tým, ktorí o
moju pomoc a rady stáli, akosi prispievam k tomu, že
nachádzajú priestor pre seba a svoju lásku, šťastie a
naplnenie. Tým, že sa obracali sami k sebe, do svojho
vnútra, nachádzali spôsoby, ako žiť slobodnejšie a
celistvejšie. Cítil som, že som súčasťou prúdu, do ktorého
som sa zapojil a zároveň som ho pomáhal dotvárať. Bol a je
to zvláštny pocit.
Pridal som sa k tým, ktorí začali pomáhať budovať a
tvoriť priestory, v ktorých sa mohli rozhodovať, kde mohli
žiť bez príkazov a zákazov a hlavne prispievali k dláždeniu
cesty svetu, v ktorom môže prekvitať láska.
Obdivoval som ich odvahu a vytrvalosť ponárať sa do
hĺbok a postupne prekopávať a rozpúšťať všetko, čo stálo v
ceste úprimnosti, otvorenosti, jemnosti a láske. Stali sme sa
potápačmi, boli sme baníkmi, nasadali sme na lode, ktoré
nás prenášali priestorom práve tam, kde bolo treba vlahu a
niekedy aj krompáč. Boli sme hľadačmi, ktorí sa rozhodli
putovať za Srdcom a so Srdcom a odhaľovali sme spôsoby,
ako ho prebudiť v sebe a ako ho pomôcť prebudiť aj
ostatným.
Začalo mi to prinášať radosť a moja viera a pokora voči
Životu sa prehlbovali. Staral som sa o záhradu s láskou a
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moja viera sa postupne premieňala na vedomie a vedenie
a to potom zasa späť na vieru.
Rozhodol som sa pre Lásku a rozhodujem sa pre ňu zas
a znova. Tak, ako to robíš aj Ty, Duša moja drahá. Túžim ju
v sebe pestovať a prinášať ako Dar kamkoľvek vstúpim.
Verím, že na tom skutočne záleží,” tíško dopovedal a nežne
ju pobozkal.
Mia prijímala a vstrebávala jeho slová s pokorou a
obdivom a zaplavovali ju jemné vlny tepla. Vnímala vo
svojich útrobách vlnky citu, ktorý bol nesmierny a jedinečný
a všetky slová akoby sa ho hanbili pomenovať. A ani to
nebolo potrebné. Jestvoval predsa ten moment. Existovali
oni dvaja.
Preciťovala tie chvíle s jasnosťou, akú predtým ešte
nezažila. Rozpoznávala, ako sa stretáva minulosť s
prítomnosťou a všetko do seba zapadá s presnosťou
japonského rezbára. Ich obraz sa vyskladal, preskupil a
jeho línie sa rozjasnili.
Začínala vnímať, ako sa sen pomalinky rozplýva a ona
precitá opäť do svojho tela. Nadýchla sa zľahka voňavého
vzduchu. Našla sa tam pod Čerešňou, späť vo svojej
záhrade. Pripadalo jej, že sa znovu narodila. Niečo v jej
vnútri po dlhom čase, ktorý ani len náhodou nevedela
odhadnúť, dosadlo na svoje miesto. Jej Srdce spievalo
melódiu, akú Svety ešte nepočuli. Bola živá.
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Lucia Anna Trubačová má rada jazyk a nielenže ho rada
skúma, ale baví ju aj všelijako ho používať. Najlepšie, ak je
to niečo kreatívne. Píše poéziu, prózu, sem-tam vytvorí
a uverejní články na rôzne témy alebo recenzie. Do
slovenčiny zatiaľ preložila z angličtiny dve knihy.
Vo svojej lingvistickej praxi sa venuje vzťahu jazyka
a zdvorilosti a v súčasnosti sa väčšmi zameriava na
didaktickú stránku vyučovania slovenského jazyka pre
cudzincov, aktívne vyučovanie a na tvorbu a zapájanie
didaktických hier do procesu výučby.
Momentálne vyučuje slovenčinu a podľa potreby aj
rôzne jazykovedné disciplíny na lektoráte slovenského
jazyka a kultúry na Univerzite v Bukurešti. Tu organizuje aj
podujatia zamerané hlavne na propagáciu slovenskej
kultúry v zahraničí.
S láskou k životným mystériám sa venuje aj štúdiu
holotropnej dychovej praxe, zaujíma sa o psychológiu,
večnú filozofiu, šamanské tradície a aktívne sa venuje joge
a meditácii.
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