
Ako I'udia znova

Bo| raz jeden človek, čo rád prÍ knÍhách vysedával. Stranu za stranou študoval a zapísoval svoje

myš|ienky. Po jeho pravom boku verná s|ečna Predstavivosť sedela a po druhom pani Mridrosť kvit|a.

Pero sa po drapl,avom papieri šrjcha|o, stopy zanecháva|o s mridrymi slovami vrytr imi dori pre d,a|ších

ludí' Človek to boI jeden z má|a, ktor1i sa ešte o knihy zaujíma|. Tu totižto v|ádoI svet techno|Ógie.

lud ia už poma|y aj  zab daI i  na to,  ako sa rozprávať medzi  sebou a|ebo,  že im v poI ičkách nad ich

postel,ami prach padá na vzácne vritvory z dávnych čías. Radšej farby na teIevíznych obrazovkách

s|edova|i a|ebo pri počítačoch či hracích konzo|ách trávi l i  svoj vo|,nri čas. Už ani do prírody, ani na

ihr iská sa nechodieva|o.  omnoho v iac sa sede|o v izbách za zavret1 imi  dverami a tupo sa pozera|o na

b| ikajr ice zar iadenia v ich rukách.  Chcel i  s te sa o n iečom dozvedieť v iac? S iahI i  s te po svojom

mobi lnom te lefÓne a naš| i  s te sí to na internete.  Čo tam po napísan1ich encyk|opédiách!  otakr ich

človek už nechyrovaI dobr chví|,u.

Aj preto sa staIo to, že sa Vo svete vojna začaIa. A|e nie taká obyčajná s vojakmí a deIami ako to všetci

poznáme. TÍchá vojna medz i  šušt iac imi ,  popísanymi stránkami a farebn1imi obrazmi na našich

obrazovkách.  [udia by nebol i  n ič tušiI i ,  keby sa do toho nepr imiešala aj  spomínaná sIečna

Predstavivosť. Trj totižto hnevalo, ako ju tento druh života potláča do rizadia. Nebo|a schopná zmieriť

sa s tr im, že jej čas vyprcháva a ona poma|y padá do tmavej diery zabudnutía. Preto sa na ve|,ké

protesty istého človeka vyda|a na cestu za Zmys|ami. Nebo|a to cesta |,ahká, predsa |en jej v tom

bráni|o mnoho nečakanr ich udalostí,  no napr iek tomu to zv|ád la.

ocit|a sa pred dverami, za ktor1imi panova|o šesť h|avnrich zmys|ov č|oveka' Ak ich nepoznáte, srj to tí

mužíci ,  čo ov|ádaj  naše zmys|ové orgány.  Jeden sa vo|á Čuch, potom tu je Chuť so S|uchom, pr i  n ich

sedí Hmat s Rovnováhou a nakoniec by sa tu niekde maI nachádzat aj ten, za ktor1im sa vybra|a naša

Predstavivosť.

, ,Dobr deĎ, moh|a by som sa opr i tať, kde by som mohla nájsť pána s menom Zrak?, ,  pok|epkaIa po

pIec i  prvej  s lečne v b ieIom p|ášt i ,  čo sedela za strojom a sIedovaIa ve l ,kt i  obrazovku pred Ďou. Najprv

nedosta|a žiadnu odpoved' ,  a tak to skťrs i Ia Znovu'  Po|<|epkaIa ju teda po p|ec i  s i Inejšie,  spytaIa sa t r j

istt i  otázku h|asnejšie. Trochu sa Zamota|a, no hned, naš|a svoj pokoj znova a naše dievčatko si

nevšímaIa. Vtom k nej priš|a d,a|šia Žena, z ktorej kvapkala voda. Azda sa neboIa sprchovať obIečená

_ pomys|e|a s i ,  a|e neotá| ,a|a d|ho,  pretože nemoh|a strácať čas.  Rozbeh|a sa teda prot i  žene ako hora

v zamočenom ž|tom plášti a ztjr ivo zača|a krivať rukami nad h|avou. Až vtedy si všim|a drobné

organizmy pod je j  nohami,  čo ju n iesI i  preč. Vyzera l i  sťa mravce,  no Predstav ivosť s i  neboIa ceIkom

istá v tom, čo maj na prác i .

zača Iičítať



, ,Dobry deĚ, ha|Ó! , ,skoči|a je j  do cesty,  aby s i  ju aspoĚ všim|a,  ked 'už n ič iné, , ,moh|a by som sa

spritať, kde sídIi pán Zrak?, op, ta|a sa nesme|o s malou dušičkou' Čo ak ju naozaj nikto nevypočuje

a ona sa bude musieť zmieriť sfaktom, že na Řu svet r iplne zab.udne? Na. jej šťa.stie satáto žena

svráskavou tvárou sk|oni la  na je j  roveĎ, no nevyda|a zo seba ani  h|áska.  Iba s i  ju premer iava|a od

h|avy po páty a ana|yzovala, kto táto nevítaná osoba m6že byť. Ked, jej to bolo už naozaj nepríjemné,

d,ob|a s i  ukazováčikom do hrude a hrdo preh|ás i |a.

, ,Vo|ám sa Predstav ivosť a potrebujem vašu pomoc, , ,  otoči|a tvár  k pomyse|nému nebu. Žena sa iba

pousmia|a nad nepodarenr im , ,drsĎáckym,,  ťahom, avšak máv|a rukou ako pokyn nech ju nas|eduje

do ve|.kej  miestnost i  vyp|nenej  červen1imi  sedad|ami.  I  usadi|a ju na jednu z n ich,  kde je j  naznači|a

nech chví|,u počká a stratiIa sa v d,alších dverách. Až tu si už naša Predstavivosť zača|a uvedomovať

kde sa v|astne nachádza.  V r iad iacom centre.  Bolo tu naozaj  množstvo roz| ičn1ich dv ier:  jedny malé,

druhé zas obrovské, presk|ené, vypInené a nakoniec i  t ie ,  z  ktorr ich vyšla spomínaná osoba v žl tom

p|ášt i ,  z  ktorej  voda stá|e kvapkať neprestaIa.  Jej  spoločník -  inak pán,  na ktorého netrpez l ivo čakaIa -

vyzera|, že sa stále na niečo s stredí. Netrva|o d|ho, kym zachytiI usaden postavu obd,a|eč. I usadi l sa

ved|,a nej čakajr ic na to, čo táto osÓbka na srdci má.

,,Dobry deĚ, som s|ečna Predstavivosť a rada by som sa s pán Zrakom pozhovára|a,,, usmia|a sa

prívet ivo.  Napodiv tento pán v ze|enom p|ášt i  never iacky pokrr l t i |  h|avou.  Neš|o mu do h lavy,  ako sa

sem dosta|a,  n ieto ešte,  prečo by mohla zhár iať n iekoho takého ako je on.  No nemohoI je j  brán iť

v stretnutí, preto naznačiI nech dievča pokračuje, zatial, čo ju tam odvedie. A tak naša hrdinka

s p ust i la .

,,Viete, život tam vonku je ťaž|<ri. Kedysi som zvyk|a kaŽdri večer krr ižiť nad postel,ami ma| ch detí

s|<Ór, než zavre|i očká a ponoriI i  sa do snov. Aj pri nede|,Ěajších obedoch som za vrch sto|a sedávala

s perom a papierom v ruke,  kde som s i  zapisovaIa kam všade by sme mohI i  ísť, aby sa to danej  rod ine

páči|o a strávi| i  spo|u víac príjemnrich chvíl,. Postupom času sa mi z tejto funkcie ukráti|o, pretoŽe

priš|i nové teIevízie, teIefÓny, rádiá, internet a iné v1idobytky techno|Ógie, ktoré sa postaraIi o to, že

na mĚa | ,udia zabudI i .  A tak sa sta|o,  že som sa v iac nemoh|a dostať k | ,ud 'om, ktorí potrebovaI i  moju

pomoc'  ostaIa ich už |en malá h stka.  Jednr im z n ich je a j  mÓj  majster ,  čo ani  šajnu nemá o tom, a l<á

vo svete s i tuác ia panuje.  V iete,  on |en nad knihami sedí,  do poznámok píše a pok|ady na vyso|<é

poI ice uk|adá.  Sedí pr i  r iom aj  ve| ,avážená pani  Mr idrosť. Zásobuje ho radami a|ebo t isícročnymi

poznatkami, ktoré si pozorne zapisuje na kÚrsky papiera a odk|adá do rÓznych fascík|ov. Aj tak stá|e

zabr jda,  kam ich v|astne v|oží a vtedy vždy musí prísť na pomoc pani  Pamáť. Nie vždy sa je j  a|e chce,

viete, to|,kí | 'udia už zab dajr i na rodinné vriročia aIebo sviatky, zápasy a vyst penia svojich detí, že

majr j  toho naozaj  dosť, a preto nestíhaj  .  VŽdy preto zabodujem najmá ja,  pretože ho navediem na

správnu stopu,  i  ked,ani  tá  moja pamáť nie je práve naj|epšia. , ,  Aj  by pokračova|a d,a|ej ,  keby práve



nevoš| i  do d|hokánskej  chodby '  Tam sa vám to hemži lo mužíčkami!  Chodi| i  od stroja k stroju,  mrm|a| i

s i  popod nosy/ ukazovaI i  s i  čudné znaky a mračiI i  sa ak sa im n iečo nepáči lo.  S|ečna Predstav ivosť,

toho ešte za svoj život to|,ko nevide|a,'preto zostala ako omráčená.sled'.ovať.svoje"okolie" 'U,ž'aj. p|ne

zabud|a na to, za kri m prišla a presta|a hrltať nad tr im, prečo k nej ešte nikto neprehovori|. V tom sa

spoza rohu vyrrit i| d,a|ších ch|ap s pevne prit isnutrimi viečkami k sebe. BehaI a|<o sp|ašen a z r ivo

hmatal veci okolo seba. NeskÓr zazre|a d,a|šieho vyčnievaj ceho z davu, ktor1i nehmatal, no čuchal.

A vtedy to sIečne Predstavivosti všetko poma|y zača|o dávať zmyse|.

Žena, ktorrj stretla ako prvÚr na svojej vri prave po riadiacom centre, museIa byť predsa Rovnováha.

Preto sede|a v pokoji, a ked, ju si|nejšie pok|epka|a po p|eci zača|a sa trošku k' ivať. A|e znovu naš|a

svoj pokoj, aby moh|a zostať rovno stáť.

Ďa|ej ,  to muse|a byť pani  Chuť s je j  chuťovymi pohár ikmi ,  ktorá boIa nechutne oba|ená v s| inách.

Takže to nebo|a |en taká hoc i jaká voda.

Človiečik pred l iou isto muse| byť S|uch, kedže ako jedinri rozume| tomu, čo rozpráva a naozaj

pochopil , koho hl,adá.

A tí  dvaja pos|ední muse| i  byť Hmat s  Čuchom, samozrejme.

TakŽe naozaj stret|a všetky Zmys|y až na toho, koho najviac potrebovala. |(ráča|a teda v t ichostí za

pánom S|uchom, obzera|a sa naokolo i  po strope,  na ktorom sv iet i |o n ieko|,ko svet ie l  a snaži|a sa

vyhn ť všetkri m čuchovrim bunkám, ktoré tam s peri| i  o to, kto skÓr uhádne, čo cítía. I zastal i  na

samom konc i  chodby pred nevel 'k1 imi  dverami so závorou na n ich.  Síce naša hrd inka nechápa|a,  prečo

jeZrak tak chráneny,  necek|a ani  po| s|ova.  Ešte pred vstupom dosta|a papier  s  uh|íkom, aby mala na

čo písať a vede|a sa dohovoriť so Zrakom. Potichu sa pod,akovala S|uchu za prevedenie až sem,

odt|ači la závoru a vkroči la dnu.  Akoby voš|a do r jp|ne iného sveta.

Ve|'ké francrjzske okná zdobiI i ceIri kanceláriu z každej strany, v strede stá| na vyvyšenom stupienku

stÓ| a za ním, konečne, pánZrak. Pristr ipi|a teda k nemu, ce|á natešená, že mu bude mÓcť predložiť

svoj  p|án,  a tym zaháj iť ce|Úr  akc iu.  Na papier  v je j  rukách krasopisne napísaIa svoje meno, na čo sa je j

dosta lo iba pr ikyvnut ia s  smevom na perách.  Je jasné, Že tu n ikto nerozpráva,  pretože na to n ie s

určení.  SIečna Predstav ivosť s i  opáť pot iahIa notes k sebe azača|a písať dIhočiznr j  správu,  zat ia| ,čo

Zrak sa venova| svojej práci.

Na papieri nakoniec stá|o: Prišla som sa s vami o ničom pozhovárať, Vonku, ako Íste viete, panuje

chaos. Ludia nečítaj(t, tym ma neprivolávaj(l k sebe, preto strácaj(l fantáziu aj patričn(l m(ldrosť. Je to

až tak zlé, že začínaj byť závislymÍ. Ate jo som prišla na radikálne riešenie! A|e ako ste si iste

domysleli, potrebujem no to vašu pomoc. AkurÓt som niekde čítala, že zo všetkého nojvÍac [udio

vnímaj forby. Farby sa striedaj(l v televíznych obrazovkÓch a v ich počítočoch, a to ich dokáže najviac



up tať. Preto som chcela vašu rad, či by sme im nemohli pomÓcť trestom. MÓm na mysli to, že by ste

im nechali len niekol,ko farieb, napríklad čiernu a bielu, pokym nesiahnu po knihe olebo sa nezačn

rozprávať navzájom. Pod|a mĎa by to bolo,r.azumné,kehy,ste im pridá"vali f,arby" al,ebo.,Í'ch"noapak

uberali podťa toho, kto oko trávi svoj čas. Pokojne sa vyjadrite sÓm. IJž vopred vr(lcna vd,aka.

Predstavívosť.

Pán Zrak študovaI sIová sIečny Predstav ivost i ,  n iektoré r iadky s i  prečítaI izo dva razy a zdalo sa,  že sa

mu tento nápad začína| aj  pozdávať. Preto vzaI uh|ík z  je j  r r jk  a t roma vetami zhrnul ,  čo s i  o tomto

nápade mys|í' Nakoniec sa tento vylet naozaj opIati|, pretože Zrak s|,rjbi|, Že na druhri deĎ spÓsobí

chaos medzi |,ud,mi a vymyje podstatn časť farieb z ich života. Nie nadIho, a|e predsa len nato|,ko,

aby  sa  pouči I i .

S|ečna Predstav ivosť sa teda vrát i |a spáť k človeku zahrabanému medzi  kn ihami,  no nepoveda|a ani

jemu, ani  Mrjdrost i ,  kde boIa.  Ak by tot iž o je j  p láne vedeI i ,  začal i  by je j  rozprávať o tom, akr i  rozruch

to v h|avách | ,udí spÓsobí a vÓbec by ju nepodpor i l i  v  dobrej  vec i .  Aspor i  ona s i  mys|e|a,  že je to dobré

rozhodnut ie '  Kedže s rŤou sr jhIas i I  ipán Zrak,  tak možno by p|án mohoI byť r]spešnt i  a | ,ud ia by mohI i

byť takíako predtym, k1 im nepoznal i  modern techníku,  ktorá im zatemni la mys|e.

Nieko|,ko dní sa nekona|o vÓbec n ič. Všetko bo|o po starom. Sede|a na te j  i s te j  drevenej  sto| ičke

v tureckom sede,  nad h|avou je j  čaroval i  dva draky a ona s|edova|a,  ako mohutne mávaj  svoj imi

kríd|ami a chr| ia oheĎ. No starost l ivo dba|a,  aby nemohI i  sprav iť n ič knihám ani  je j  spoločníkom.

V duchu, aIe stá|e dr i faIa,  že bude povoIaná k n iekomu do príbytku,  a lebo,  že sa tu z javí aspoĚ jeden

č|oviečik so záujmom dostat nazad to, čo mu bo|o vzaté. A verte, či nie, predsa sa dočka|a.

Zvonče|< nad dverami oh|ás i l  príchod dIho očakávaného hosťa. Všetky t r i  osoby v miestnost i

spozorne| i ,  dokonca isp isovate l , ,  ktorr i  takmer n ikdy nezdvíhaI h|avu od začatej  práce,  sa tentokrát

pozre| smerom k vchodu do ma|ého zabudnutého kníhkupectva.  Pred starr im dreven1im pu|tom sa

zjav i|  ma|r i ,  usmrkanl i  ch lapček. Nos i |íca ma| ce|é červené od z imy, na h lave baranicu,  na rukách

rukavice i  šá l  omotanr i  oko|o krku.  Čaka|,  kym za ním niekto príde,  a|e všetky t r i  osoby v danej

miestnost i  bo l i  ako mechom ova|ené z toho,  že v obchodíku sa naozaj  n iekto objav i| .

Prvá sa spamátaIa Predstav ivosť, kopIa sp isovate| ,a do č|enku,  nech sa Ien ide chIapčeka opytať, ako

mu mÓže pomÓcť. on v p|nom tranze vsta l ,  podišieI  k pul tu,  nahoI sa,  aby boI pr ib l iŽne v rovnakej

rovni  s  ch lapcom.

, ,Ahoj ,  ako t i  mÓžem pomÓcť?, ,  usmia l  sa mi lo,  Ien aby ho neodstrašiI  a chIapec neodišie l  preč. Síce to

s deťmivel ,mi  nevede|,  no podl ,a jeho rozprávo!< by na ne ma| ísť h lavne pomaly a s  |ás|<ou.

, ,J- ja som s.sa pr-pr iš ie|  sp1i tať či  m-mi pr-predáte k-knihu, , 'vykokta| zo seba ch|apec,  jasne nervÓzny

z faktu, že boI prv1ikrát sám v obchode. Rodičia ho totižto vyhna|í nakrjpiť, čo najviac kníh, pretože sa



nazdáva|i, že mu kniha vynahradí te|evíziu. A|e nebo| to ich prvri pokus zahnať mrákoty a odostrieť

farby sveta. Skriša|i už i pi|u|ky, rÓzne kvapky, by|inky, mastičky aj všetko možné, čo im |en lekárka

poradila. Avšak ani ona sama si's tri"m rad,r1 dať nevedela.

,,A ak knižku máš na mysl i? Takrl kde je vel,a farebnl/ 'ch obr.ázkov?., napravi l  s i spisovate|, okuIiare,

ktoré mu do|u nosom každ chví|,u pada|i. |ch rámy už nebo|i až také siIné, ako ked, si ich prvrikrát

nasadi|. Ch|apec sa na ve|,ké počudovanie dvoch, z troch r]častníkov, naozaj ve|,mi rozp|aka|, ked,začu|

s|ovo farebné a nervÓzne k' iva| h|avou zo strany na stranu.

,,|)jo,ja farby nevidím. Nikto farby nevidí. Aj vy ste |en čierno - bie|a machu|,a. Čo by som ja z tr ich

obrázkov ma|?, ,  smrko| do seba.  Mrjdrosť mu teda vreckovku pr iv ia|a,  nech s i  nos vyfr ika.  Zahría|o ju

tepIo,  ked,sa č|oviečik v t ichost i  s|ušne pod'akova|.

,,Nevidíte farby? Ako je to možné? Ved'svet je p|nri farieb,,, začudovaI sa starček narovnávajrjc sa

nazad, |ebo ho už v krížoch zača|o sekať.

,,Ani deti v mojej škole nevidia, ako to, že vy áno? Snažíme sa prísť na to, čo sa deje s našimi očami.

Jedného dĎa som v ide|,  a|e ked,som sa na druhr i  zobudi| ,  tak všetko zača|o byť čierno -  b ie|e, , ,  pokrči l

najm|adší nev inne p|ecami ut ieraj  c  s i  ešte stá|e miesto pod nosom.

,,Zaujímavé,,, zamysIeI sa na chvíl,u starček a zvrtoI zrak k Predstavivosti, s ktorou v tichosti

argumentovaIa Mridrosť. Tak predsa |en za tr im všetkÝm stá|a ona. ,,No nič to, možno to vy|iečime

dobrou knižkou, čo ty na to?, ,  usmiaI sa Znovu až sa mu vrásky oko|o očí vytvor i I i .  PrešieI  dopredu,

vzaI chIapčeka za ruku a už aj ho ťahaI k poIičkám, kde sa rozprávkové príbehy srjperiI i  o prvenstvo.

,,A čo rád čítaš?.,

, ,Ja Som ešte vživote kn ihu v ruke nedrža|, , ,  pr izna| sa zahanbene.  Starkému dobre oči nevypad| i

z jamiek.  Ked,on bo| v jeho ch|apčenskr ich rokoch,  každr i  večer mu mamka a|ebo tatko čítaval i

rozprávky pr i  zasv ietenej  lampičke.  A ak nečítava| i  on i ,  zobra| s i  on potajme knižku a oko|o obrázkov

zača| vytvárať príbehy. To bo|o vtedy, ked'sa s|ečna Predstavivosť narodi|a. odvtedy bo|i neroz|učná

dvoj ica,  pok ia| ,nevyrástoI  a nepr ipoj i Ia sa k n im aj  pani  Mrjdrosť, ktorá mu I iev ikom do ucha rady I ieva

až dodnes .

, ,Uf ,  dobre teda, . ,  vzdycho| s i  s tarec,  pust i |  ch|apcovu ruku a z  k ta s i  rebrík pr i t iaho|, , , tak mi aspor i

povedz, čo máš rád.,,

, ,Transformerov! , ,  zak1ičaI usmiato,  , ,a|ebo Spider _ mana ! , ,

,,A to, Že je kto?,, nadviho| spisovate|, šedivé obočie predt1im, než si sado| na stupienok rebríka

a  ch lapca  s i  na  ko leno  posad i l .



, ,Vy ujo nev iete,  kto je opt imus Pr ime? Ani  Sp ider-man? Ved,to s  hrd inov ia! , ,  zvoIaI s  iskr ičkami

v očiach.  , ,Ja vám o tom poviem. ludí vys|aI i  do vesmíru a pr is taI i  na p|anéte,  kde naš| i  robota,  teda

transformera. Ten transformer bo| nepriate[, takže začali vr7ráhať"ro'botov,,abr1 ochráni l . i  svel"BoI tu,

a le a j  jeden robot,  ktorr i  nebo| z|y a ma| meno optímus Pr ime. No to sa nemÓže povedať o jeho

otcovi. Ten chce| ov|ádnuť svet. Našťastie sa mu to nepodari lo, pretože ho jeho syn porazi| v boji o to,

čo potrebovaI najv iac -  kocku a||sparks.  opt imus ma| aj  svoj ich vern1ich pr iate|bv,  ktorí mu pomáhal i

v  boj i ,  ako naprík|ad Bumb|ebee! Toho mám najradšej .  Autobot i  boI i  tí  dobrí a decept iconi  boI i  z lí ,

a obaja bo|i z p|anéty Cybertron.,, Rozprával ch|apec s to|,kou vášriou v očiach, akrj už starec dlho

nevide|. Ch|apec mu Vysvet|i| všetko, na čo sa prita| a dokonca mu poveda| aj o tom, ako bo| na

karneva|e prez|ečenr i  za Spider-mana a vyhraI prvr i  cenu.  Sedel i  tam aj  dobré dve hodiny,  kym

ch|apec nemuse| odísť aj  s  kn ihou pod pazuchou, no s l ,  b i |  sp isovate|bví,  že sa na druhr i  derŤ vrát i

a povie mu o ostatnrich hrdinoch, ktorízachraĎujri l 'udské životy.

Nebyť toho ch lapca,  starec by v noc i  pokojne spaI tak,  ako každ noc.  A|e akos i  sa mu nedalo,  kedže

mu niekto tam zhora,  zasadiI  chrobáka do hIavy.  Prečo? Pretože maI chuť napísať príbeh o svojom

v|astnom hrd inov i .  Áno,  každá kniha má toho svojho,  aIe tentorazby sa skÓr  uchr i | i I  kchIapcovr im

rečiam. A preto,  skÓr  než s|nko vyhup|o na ob|ohu, vystre| i |  z  poste|e sťa raketa,  vza| najčistejšíe

papiere,  aké našie| a sado| s i  za stÓ|  so svojou zvyčajnou kávou,  kr im čakaI na ch|apca.  Jeho p lán bo|

vytvoriť príbeh, ktorri by sa páči| ako m|adym, tak i starym m|ádencom a možno i dievčatám.

A práve preto,  ked,sa zvonček nad dverami rozcenga|,  s tá|  už na nohách pr ipravenr i  na d,a|šiu hordu

s|ov od chIapca s jemne kučeravymi hnedr imi  v|asmi a ve| 'k1 imi  ze|enr i  mi  očami.  Na jeho ve|,ké

sklamanie voš| i  dnu dve ženy v závese so znudenr im ch|apom. As i  predv ianočné nákupy _ pomysle|  s i

s tarec pr i  pohl ,ade na zn ičenéh o,  zarasteného muža s množstvom tašiek zavesenych na mocnych

rukách .

,,Dobrri deri, ch|apec od nás z pane|áku, včera prišie| s tr im, že vy vidíte farby. Ako je to možné?,'

op1itala sa žena v stredn1ich rokoch so z|atfmi v|asmi, ktoré ma|a zviazané v gumičke.

, ,Neviem, n ikdy som ich ani  nepresta l  v id ie{, ,  pokrčiI  pIecami nev inne,  obzerajuc s i  poIorozpadnut

l<nihu pod jeho ve|,kr i  mi  d laĎami.

,,Ale to nie je moŽné,,, ozva|a sa bruneta stojaca ved|,a hej, ,predsa nikto ich nevidí. Tak netárajte

h IrÍ posti !,,

, ,A možno, predsa Ien,,, zaiskrí|o sa starcovi v očiach. Azda práve teraz je šanca na predávanie kníh

aspol i , aby maI z čoho chIeba do rlst dať, |<ed'srj | 'udia takí dÓverčiví. ,,Skrjste si prečítať trjto knihu,,,

zdv iho| ju do vzduchu rovno pred ich oči .

, ,Kto užvtej to dobe číta kn ihy?, ,odfrk|a s i  b|ondína, , ,hádam na to mám f i Imya internet  n ie?, ,



, ,Ak myslíte,., rozhodiI rukami k|adrjc knihu nazad pod pu|t,,, ja čítam knihy stá|e a vidíte: viem akej

farby máte v|asy, aj ob|ečenie a to som vás v živote nevide|.,,

,,Jd by som si t knihu zobra|,,, ozva| sa chlap hrubrim hlasom, ,,Zá pokus to stojí... Starec sa

potmeh11dsky usmia|, vytiahoI ju a v|ožiI mu ju do rr ik. Ani nestihol povedať požadovan sumu a už

mu na pu|te zašušťaI nema|1i  peniaz.  Ce|r i  šťastnr i  s i  sadol  opáť k stoIu a čaka|,  tentoraz s  bankovkou

v rukách.

Už sa k schy|bva|o večeru a ch|apca stá|e n ikde.  Miesto neho tu ležal i  na stoIe peniaze z dnešného

dĚa, ked,sa | ,udía podozveda| i  o takzvanom , ,| ieku, ,  na ich oči .  Aj  mu poma|y zača|o dochádzať, kde sa

to|'ko karnarátka Predstavivosť tára, aj prečo sa to|,ko | 'udí dnes do obchodu nasrjkalo. Žeby im to

vraca|o farbu? As i  najskÓr  n ie.  Nechce|o sa mu to ver iť až do chví le. . .

, ,Ujo,  ujo lVy ste šedivr i  ! , ,smiaI sa chIapec na rebríku,  kde ho včera spo|očne nechaI i . , ,Včera,  ked,som

pr išie|  domov, tak som s i  zača| čítať ako ste mi  nakáza| i .  Aj  tá  vaša kamarátka sa ku mne dosta|a.

Najprv som s i  mys|e|,  že sa domov v|ámala a rodičia ju pr ichyt i I i ,  aIe nakoniec ukáza|a na otvorené

okno. Je s  rŤou vážne sranda a dokonca mi vyčarova|a všetko o čom som číta l !  Vraj ,  ak budem čítať

častejšie, tak budeme mÓcť byť kamaráti ako ste vy dvaja a farby budrl |en tak hrať. Preto som si

pr iš ieI  kr jp iť d,a|šiu kn ižku,  ujo!A le moj i  rod ičia čítať nechc ,  vraj  s i  Ien vymyš|,am' Ich smoIa, , ,pokrčiI

p|ecami ešte stá|e s smevom cez ce|u tvár. Potom zoskoči| z rebríka a odvážne podišie|

k spisovate|,ovi za pu|t. ,,Čo idete robiť?,,

, ,Včera s i  mi  vnuko| nápad.  Čo keby sme spo|očne napísaI i  kn ihu?, ,  a vysadi l  s i  ch|apčeka na ko leno.

,,A|e ujo, ved, ja písať príbehy neviem,,, pretočíl očami predtri m, než sa nahoI nad stÓ| čítaj c r iadky,

ktoré zatia|, starec zapísa|'

, ,A|e vym\iš|,ať, to už áno! Nemám pravdu?, ,štucho| ho do líca skÓr ,  než k n im b| ižšie pr i t iaho| stÓ l

a  pero namoči| do atramentu.

,,Prečo nepíšete do notebooku? Je to ovel 'a Iepšie a rr ichIejšie. A navyše vás ztoho nebo|í ruka, tak

ako z písania.  Máme doma jeden starr i ,  mÓžem vám ho doniesť a , ,  s tarče|< ho rr ichIo preruši l .  Z toho

nesme|ého ch|apca zo včerajšieho večera sa naozaj vykl,u|a hotová spríška slov.

, ,Pretože, ked '  je  to napísané rukou, mám k tomu váčší c i tovr i  vzťah. Navyše som sa n ikdy nenauči|

písať na notebooku,  a vÓbec,  ja ho ani  nemám a ani  netr jžim mať. Mám iba starr i  písací stroj ,  no

minu|ri t. 'yždeĚ som ho musel dať do opravy, takže som odkázany na svoju v|astn ruku,,,vysvetl i l  mu

pokojne,  k1 im perom urobi l  bodku na papier ,  ktorá sa ihned,vs iakJa.  , ,Ateraz.  mi  povedz, ,ako by mal

vyzerať tvoj  superhrd ina?, ,  V ten večer sa dvoj ica pust i |a do us i Iovnej  práce.  Hodiny a hodiny

fantazírovania a premyš|,ania nad postavami,  príbehmi a neobyčajnr imíjavmi a tak sa ani  nenazdal ,  Že



preš|o ce|é poobedie. Podvečer sa zjavi la ch|apcova mama, bez pozdravu, bez rjsmevu na tvári vzala

ch|apca zašpineného od modrej  tekut iny.  Nezabud|a f lbchnr iť na knihy synovi  s t roho oznámi|a,  že sa

sem mÓže vrátiť aj zajtra. Starec do neskorej,noci čí'tal vety, opravo"Val' chyby. a pr:vrlkr:át za.posledn''ich

pár rokov si |,aho| do poste|e s smevom.

I na tretí deĚ sa knihy z po|íc mírŤaIi bIeskovrim tempom, peníažkov na stole pribr1daIo a i popísan1ích

papierov o hrd inov i  z  chIapcovej  mysIe sa kopiIo.  Ked,  raz náš sp isovate| ,šieI  po uI ic i  okoIo t rhov iska,

| 'udia si šepka|i o č|oveku, ktor1í píše knihu s malr i m ch|apcom a vracia |,udbm farby. Akf to je zázračny

Iiečite|,a dobrodinec, ktorri dáva |,udbm knihy a oni opáť vidia farby. Starec sa usmievaI sám pre seba,

pretoŽe predsa len urobi| dobre, ked,chlapcovi trj prv knihu darova|. Už vede| prečo to Predstavivosť

sprav i|a.  Neraz fuča|a,  že nemá kam už chodiť a teraz? Ak ju aj  chce l  nájsť, muse| ve l ,mi  s i |no zapoj iť

svoje mozgové bunky a intuíciu, aby ju vÓbec našie|, taká bo|a zaneprázdnená. Všetko sa akoby

vraca|o do normá|u až na jeho bohatstvo. Predtrim čo do ruky, to do Úst a teraz ako vel,komožn1i pán

mohol  s i  nakr1piť jedIa ko|,ko chce|.  Nuž dobre sa mu žiIo od čias ako poznaI ma|ého chIapca,  ktor  sa

nesme lo  vk rado l  do  obchodu s  kn ihami .

o n ieko|,ko t1 iždrŤov neskÓr  pr išíeI chIapec s pánom v čiernom saku.  ZastaI i  s i  spoIu pred pu|t ,  ch lapec

zavo|aI starca z ved|,ajšej miestnosti a zača| mu natešenrim hlasom vysvet|bvať akri je o ich knihu

záu jem.

, ,Naozaj?, ,otoči|  sa sp isovate| ,na pána v čiernom, ktor  s i  otvor i I  pracovny kufrík.

, ,Ser iÓzne.  Tento mIadr i  pánza nami pr iš ieI  a povedaI nám ovašom r jžasnom nápade.  Radi  by sme s i

to preštudova|i. Pokia|, by sa nám to páčí|o, moh|i by ste začaÍ predávať svoje v|astné knihy s našou

f inančnou podporou. , ,

,,A|e ved, kniha ešte nemá opravené chyby a som si ist1i, že netrižite po knihe s chybamí,,, povedal

ne isto starec.  Niežeby nechce| kn ihu predať, no nechce| sa je j  an i  zbav iť,  pretože to ona bola h|avnfm

dÓvodom jeho šťastia.

, ,Nebojte sa,  na to máme svoj ich l ,udí.  Dajr i  vašu knihu do por iadku,  no nezmenia na nej  n ič, čo

meni|o dej , , ,  podsunul  mu zmIuvu pod nos aj  s  perom. , ,Takže ber iete?, ,  Starec hodiI  očkom

ch|apcovi ,  ktorr i  s  obrovskymi očami nádeje s|edovaI muža.

, ,Ber iem, a|e mám jednu podmíenku. Ak by ste mal i  záujem vyt|ačiť moju knihu,  bude na nej  stáť

i  chIapcovo meno. Koniec koncov,  hrd ina je z  jeho mysIe, ' ,  rozstrapat i I  jeho spoIočníkovi  husté

kučery.

by
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, ,Ako si |en prajete. Stačí to |en podpísať a priniesť knihu.,, Krim on podpisoval, kniha už |eža|a

v mužovom kufri. Ten sa zdvori|o pod'akoval, vyprita| si ešte starcovo čís|o, aby ho moh|i kontaktovať

a odkráčaI von so zacenganím zvončeka.

,,Budem sa mÓcť pochvá|iť kamarátom !,, zvriskol mIadší z dvojice natešene. A chlapcovo šťastie stačilo

na to, aby sa starec usmieva| po ce|1i deĎ.

o niekol 'ko t1iždriov neskÓr sa už v stánkoch nachádzaIi prvé v t|ačky ich spo|očnej knihy. Pod|,a

všetkého sa |,udia rozpamátával i  na zabudnutého spisovate|,a a chodi| i k nemu do obchodu častejšie,

ako kedyko|Vek predtrim. Mnohí z nich si okrem knihy odnies|i domov aj rady, ktoré moh|i využiť

v bežnom živote. Starec s ch|apcom bo|i poz vaní aj na rÓzne besedy, pretože l,udia si už nešuška|i iba

o tom, že je | iečite l ,a v podstate aj  ich záchranca,  teraz sa sta|  už aj  |egendou. Rozpráva| i  o mnoh ch

vec iach a prob|émoch, no starček n ikdy nespyšnel  a n ikdy s i  svoju s|ávu nebraI nejak obzv lášť

k srdcu. stále v|astni| ten istr i  obchodík, kde sa teraz už síce premáva|o mnoho |,udí, no on sede| vzadu

a písa|, zatia|, čo ch|apec behaI od č|oveka k č|oveku a rozprávaI o knihách. Po to|,krich rokoch

spisovate| 'v ide| na v|astné oči ako vjednom dieťat i  vzbudi|  t r ižbu po popísan ch stránkach,  presne

tak , ak ju ma| aj on po ce|1i svoj život.

A verte, či neverte, Po starčekovej smrti chIapec, teraz už dospe|ri mlad1i muž, napísaI knihu, ktorÚr

venova| svojmu majstrovi a síce neskoro, a|e pravdivo v nej vysvet|i|, že hrdina, ktorého stvori l i

spo|očne boI starri spisovate|, chIapcovymi očami.

A komu patrí naša vd,aka? Práve Predstavivosti, ktorá ma|a tol,ko guráže vymazať farby z |,udskrich očí,

pokia| ,sa opáť nevrát ia  k s|ovám na stránkach kníh.

lvana FÍntová, 1.5
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