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Keď vám poviem, že hrôzy, ktoré som zažil si neviete predstaviť ani v tom najhoršom
sne, tak s istotou odložíte článok a poviete si, že takéto klišé čítať nebudete a máte
pravdu, klišé to možno je. Príbehy, ktoré sa nedajú s istotou dokázať, tých je internet
plný. Príbehy, ktoré označíme za úbohú fikciu, pretože naša myseľ ich jednoducho
nedokáže pochopiť.
Nenútim vás, aby ste uverili tomu, čo sa vám práve chystám vyrozprávať. Sám by
som tomu neveril.

Vtedy som mal čerstvých dvadsaťpäť rokov. Presťahoval som sa z Londýna do
chladnej, surovej dedinky na severe Švédska. Jej názov som nevedel ani vysloviť, nie
to ešte napísať, takže sa o to teraz pokúšať nebudem. Cestoval som sám, moc
priateľov som nemal, pretože väčšinu svojho voľného času som trávil štúdiom alebo
čítaním kníh.
Rodičia zo mňa chceli mať doktora. Aj som jeden semester chodil na univerzitu v
Utahu, avšak vylúčili ma pre podozrenie z brania a distribúcie drog. Bol som mladý a
vtedy ľudia skúšajú a robia hlúpe veci, ktoré neskôr oľutujú. V osudný večer som bol
na párty. Spomínam si, akoby to bolo včera, pri bare stálo dievča, Michelle, poznal
som ju z prednášok. Mala na sebe čierne, koktailové šaty, bola bosá. Neskôr som sa
dozvedel, že lodičky stratila, keď pomáhala kamarátke dostať sa z bazéna. Pristúpil
som k nej, svetlo lampy osvecovalo jej dlhé gaštanovo-hnedé vlasy, spýtal som sa jej,
či nechce odtiaľ vypadnúť, súhlasila. Ako sme vychádzali z baru, pribehol k nám, celý
zadychčaný chalan z druháku, pár krát mi predal LSD a oxy, no jeho meno som
nevedel. Spýtal sa ma, bolo očividné, že bol v strese, enormne sa potil, no ruky mal
studené, či by som od neho nekúpil všetko, čo má pri sebe, oxy, heroin, koks … mal
som si to uvedomiť, ale bola tam ona, v tých krásnych šatách, s červeným rúžom a ja
som bol opitý, jednoducho som chcel urobiť dojem. Z fleku som vytiahol asi tak päťsto
dolárov. Potriasli sme si rukou a za sekundu už bol preč, no to už sa k nám blížil, ako
som neskôr zistil, strážnik Donovan. Utiecť sa nedalo kam. Bol to jediný východ.
Jediné, na čo som sa zmohol, bolo povedať tej krásnej dievčine, nech sa zamieša do

davu, aby nemala zbytočné problémy. Bez slova poslúchla. Strávil som pár dní v cele.
Našťastie som schytal len podmienku, keďže som nemal žiaden záznam a vyšetrenia
krvi nič neukázali.
Keď sa to dozvedeli rodičia, ako vážení ľudia nechceli mať nič spoločné s ,,obyčajným
feťákom”, ako ma nazvala mama. Vyhodili ma z domu. Mal som niečo našetrené, a tak
som sadol na prvé lietadlo, ktoré smerovalo do Londýna. Tam som ďalších päť rokov
strávil za barom a prespával som v zapráskanej vlhkej pivnici u jednej starenky.
Odchod na sever bol veľmi impulzívny. Videl so na twitteri, že v nejakej dedine vo
Švédsku hľadajú pracovnú pomoc, niečo v zmysle čistenia stajní na nejakom sídle,
plat bol lepší, než aký som mal, plus ubytovanie. Bez váhania som im napísal. Moc
som nad tým nepremýšľal, no a do troch dní mi odpísali, že s radosťou očakávajú môj
príchod.
Ubytoval som sa u jednej grófky. Bola stará, už poriadne nevidela a počula len to, čo
chcela.
Potreboval som sa vyspať, predsa len som cestoval päť hodín v kuse a na druhý deň
som mal skoro vstávať. Zaspal som, ani som nedopadol na vankúš.
Ráno som vstal, nachystal som si potrebné veci a vyrazil som na vopred určené
miesto. Meškal som. Očividne, veď som do GPS zadal Nórsko. Šéf, starý asi
šesťdesiatročný chlap, s kamennou tvárou a neprirodzene chlpatými rukami, bol
nervózny, podupkával nohou a otrávene na mňa gánil.
Keď som bol už dostatočne blízko, jednu mi uvalil. Ostal som v šoku. Síce v bare, kde
som robil, boli bitky bežné, tu som to nečakal. Do hlavy mi udrela tupá bolesť a z nosa
mi vytryskol pramienok krvi.
,,Zošaleli ste?!!” spýtal som sa so slzami v očiach mierne hysterickým tónom.
Očervenel, začal na mňa vybrakúvať niečo v švédčine. Vôbec mi to nedávalo zmysel,
ale z jeho postoja a tónu som usúdil, že som ho asi poriadne vytočil. Zrazu schytil do
rúk motyku. Zahnal sa po mne. Vtom akoby ho osvietilo, asi desať sekúnd stál ako
skamenený a niečo si šomral. Potom, akoby sa nič nestalo, mi lámavou angličtinou
vysvetlil, čo mám robiť. Cítil som sa čudne, veď ten chlapík bol očividne pripravený
umlátiť ma tou motykou k smrti a teraz mi tu priateľským tónom vysvetľuje, kde sa
nachádzajú lopaty na zber konského trusu. No nechcel som to moc riešiť, domyslel
som si, že má možno nejaké psychické problémy, a predsa len som hodinu meškal, to
by rozčúlilo aj mňa. Ako deň pomaly ubiehal, celkom som sa s ním spriatelil. Volal sa
Mark, pretože jeho mama bola Kanaďanka. Umrela na konci druhej svetovej vojny na
tuberkulózu. Mal priateľa, Loisa, francúzskeho pornoherca, s ktorým sa vídal každý

druhý mesiac. Poradil mi pár miest, kde sa dá dobre najesť a pobral som sa domov.
Ako som sa vracal, mal som pocit, že na mňa padol celý svet. Bolela ma tvár a vôbec
som si necítil svaly. Pripadal som si ako chodiaca mŕtvola.
Bolo okolo pol jedenástej v noci, bolo šero a svietil som si len baterkou na mobile. Mal
som a stále mám ipone, tak si asi viete predstaviť, ako som sa cítil, takto kráčajúc v
strede ničoho len s dvadsiatimi piatimi percentami batérie, v mínus dvanástich
stupňoch... Doľahol na mňa pocit úzkosti, takmer som nemohol dýchať. Mobil sa mi
rýchlo vybíjal a to som ešte ani zďaleka nebol v blízkosti sídla. Hlavou mi prebehlo, že
ak ma nájdu zabitého alebo roztrhaného na kúsky, tak nech to vyšetruje niekto, tak
charizmatický ako Poirot. No tú myšlienku som rýchlo zahnal, lebo som raz počul v
televízii, že myšlienky sa môžu zhmotniť. Neviem, či je to pravda, ale rozhodne som
nechcel riskovať.
Ako sa dalo čakať, môj ipone sa vybil. Okolie obklopila zdrvujúca tma, ktorú mierne
rozptyľoval mesiac. Naskočila mi husia koža , spomenul som si na to, čo urobil Mark.
,,Predsa len to bolo čudné, ako som to mohol tak ľahko odignorovať, veď ten človek
môže byť schizofrenik alebo horšie, Pane Bože, a on vie, kde bývam…” pomyslel som
si. Roztriasli sa mi kolená, ťažšie sa mi dýchalo, no ďalej som postupoval v ceste
obklopený ničím iba holými brezami. Ten pocit tlaku na hrudi sa stupňoval s každým
mojím krokom . Kráčal som nikam. Bol som nikde. Celý svet sa mi zatočil, ledva som
sa udržal na nohách, no vytrvalo som postupoval ďalej.
Onedlho som zazrel blížiace sa svetlo. Skamenel som, no ako sa to svetlo, teda tie
svetlá, celý rad svetiel približoval, uvedomil som si, že to nie je psychopatický klaun, o
ktorých píše Stephen King, ale ľudia z dediny. Ľudia, ktorých som už predtým niekde
videl. Blížili sa ku mne a ako sa dostávali bližšie, všimol som si mŕtvolné výrazy na ich
tvárach, vyzerali ako zhypnotizovaní. Mali vyvrátené bielka a z úst im tiekla krv, akoby
ani nevedeli, čo robia, akoby boli bábkami v niekoho príbehu. Zhrozil som sa, keď
okolo mňa prechádzali tie nehybné tváre bez života, no najznepokojúcejšie boli deti.
Tie tváre, predtým plné života a radosti, teraz bledé, ako ten mesiac, čo ich
osvetľoval, no predsa som vedel, že žijú, že niekde tam vnútri bije srdce.
,,Tá vec s Markom a teraz toto, musí tu byť spojenie.” Pomyslel som si. Dve políčka
puzzle, na ktoré som potreboval odpoveď. Z čírej ľudskej sprostosti po túžbe mať na
všetko logické vysvetlenie, hoci, ako som neskôr zistil, by som lepšie spravil, ak by
som sa vrátil späť na sídlo, ale tento prirodzený ľudský pud…Ako by ma niečo v
mojom vnútri ťahalo smerom k nim….Vydal som sa za nimi.

Kráčal som dobrého pol druha hodiny, keď konečne zastavili. Z toho miesta šiel strach.
Snehu až po kolená, z ktorého trčali iba holé brezy. Vzduch bol vlhký a pálil v hrdle.
Opäť som mal ten pocit úzkosti, pocit akoby vám dve železné ruky sťahovali rebrá a
vy nemôžete polapiť dych. Sledoval som ich s napätím, ale oni tam len stáli s tvárami
upretými na mesiac. Začal som ľutovať rozhodnutie sem prísť, teraz by som mohol byť
v posteli, v pivnici, hoci vlhkej a zaplesnivenej, ale bezpečnej. V tom, akoby z jedného
okamihu na druhý začali kričať. Vrieskali, tak strašne, tak precitlivene, akoby ich
niekto upaľoval zaživa. Bolo to odporné. Začali sa triasť. Takto tam vrieskali a triasli sa
desať sekúnd, no mne to pripadalo ako večnosť. Razom prestali. Hlavy sa im vyvrátili
do hora a zo všetkých otvorov z nich začal syčať plyn. Myslel som, že som zošalel. V
tom sykot ustal a pred nimi sa začali zhmotňovať strašné, ohyzdné bytosti, veľké,
odhadom trojmetrové. Telá mali vycivené, zraniteľno-nahé, mramorovo biele s dlhými
končatinami ukončenými kostnatými prstami. Vo vzduchu bolo cítiť zlo. Myslel som,
že umriem, srdce mi bilo tak rýchlo, až som mal pocit, že mi vyskočí z hrude. No to
som ešte netušil, čo bude nasledovať.
Pár desiatok sekúnd tam len stáli a nadychovali sa ľadového vzduchu. Náhle sa
neprirodzene rýchlym pohybom začali približovať k dedinčanom. Vtedy sa stalo niečo
odporné, niečo, na čo len s ťažkosťou spomínam. Začali sa kŕmiť na deťoch.
Odtrhávali im ich maličké rúčky a vsúvali si ich do temnoty svojho vnútra. Tie deti sa
ani nebránili, stáli tam, tupo hľadiac na mesiac. Všade okolo nich bola krv, na tvárach
ich rodičov, na zemi, jednoducho všade. Možno by som aj niečo urobil, keby ma plne
neovládol strach. Úplne mi odstavil vnímanie, už som nevedel, čo je realita a čo nie.
Stál som tam a nehybne sledoval toto choré predstavenie.

Keď to vyzeralo, že už sú plne nasýtené, stalo sa niečo, čo som nečakal. Všetky sa
razom otočili ku mne. Stuhol som. Od strachu som sa neodvážil nadýchnuť. Rozmýšľal
som, že újdem, skôr než si ma všimnú, ale už bolo neskoro. Rútili sa mojím smerom.
Na okamih som sa chcel vzdať, čakať v ústrety jasnej, bolestivej smrti. ,,Veď mám
dvadsaťpäť, ešte som ani nezačal žiť a už mám zomrieť?!,.. nezmysel.” Vzchopil som
sa a dal na útek. Hoci som nevedel, kde som, kam smerujem, ktorou cestou sa vydať,
dopredu ma hnala túžba prežiť, túžba, ktorú má každý z nás v sebe už od prvého
nádychu. Bežal som, hnal som sa o život. No tie hrôzostrašné bytosti boli rýchlejšie.
Bola asi hodina po polnoci. Poriadne sa ochladilo, sťažil sa mi dych, svaly na nohách
mi postupne ochabli. O chvíľu som sa začal dusiť. Cítil som, ako sa mi do pľúc nalieva
krv. Podlomili sa mi kolená. Vedel som, že je po mne, no zároveň som bol na seba
hrdý, že zomriem ako bojovník, že som sa nevzdal. Akonáhle som dokončil myšlienku,
predo mnou sa zjavilo šesť obrovských, chladných bytostí, z ktorých sálalo zlo. Chvíľu
ma sledovali, keď si boli už dostatočne isté, že som bezbranný, že pre nich

nepredstavujem žiadnu hrozbu, začali mi trhať kusy mäsa a pchali si ich do gágorov.
Bol som v ohromnej agónii, všetka bolesť, ktorú som v svojom živote zažil, či už
fyzická alebo psychická, všetka sa zrátala. Odpadol som do bezvedomia, do ničoho,
niekam odkiaľ niet návratu, do chladnej a surovej ničoty.

Edward Adlerr sa zobudil, celý prepotený studeným potom na posteli vedľa svojej
manželky Michelle a ich troch detí.

