
IV.  

Viktor sedel v kúte podkrovia prerobeného na zaujímavú vý-
stavnú sálu, prezeral si zbierku dobových pohľadníc a pred-
stieral aspoň vlažné nadšenie. 

„Ukážem ti najvzácnejšie exponáty,“ doliehal k nemu vzru-
šený hlas Júliusa Kürtiho, správcu miestneho múzea. 

Tvrdli tu už aspoň hodinu. Na horné poschodie starej fary,
kde múzeum sídlilo, chodieval Karol Schmidt čoraz častejšie.
(Viktor ho podozrieval, že sa chce cez záujem o históriu zblížiť
so Sárou.) Starý správca si ho obľúbil. Viktora strpel, no nemal
ho rád. Vycítil, že iba sprevádza kamaráta a dejiny ani vzácne
zbierky ho nezaujímajú. Pri prvej návšteve ohuroval výrastkov
ozajstnými unikátmi. Ukázal im mamutí roh, vzácnu Jánošíkovu
čiapku, kreslo Ilešháziovcov i zbierku afrických zbraní. Na Ka-
rola to zapôsobilo. Správca si všimol, že je dostatočne inteli-
gentný, vnímavý a má predstavivosť, chlapca očividne história,
životné osudy i príbehy obsiahnuté v exponátoch zaujímali. 

Zato Viktor k nim zostal hluchý a slepý. Kürtiho to mrzelo.
Hnevalo ho, že židovský chlapec je taký povrchný, kým ne-
mecký má od zvedavosti naširoko otvorené oči. 

Aj teraz, keď na stôl pred Karola rozkladal vzácnu kolekciu
mestských pečatidiel, sledoval po očku mladého Hilera. Ani
trochu ho nezaujali, aj keď patrili k najvzácnejším exponátom.
Viktor ani hlavu neotočil, radšej si prezeral pohľadnice z rôz-
nych kútov sveta. Zdalo sa, že diaľky, cudzie krajiny a mestá
sú jediné, čo ho ako-tak zaujíma. 

„Nabudúce ti ukážem našu faleristickú zbierku,“ povedal
správca Karolovi. Chlapec prstom opatrne prechádzal po ob-
razcoch na pečatidlách. 

„Počul som, že metále...“ začal Karol, no prerušilo ho za-
vŕzganie stoličky. Viktor si totiž Kürtiho vetu o budúcej náv -
števe, naviac s akýmsi cudzím slovom, ktorému nerozumel, vy-
svetlil ako signál na odchod. 
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„Poďme už,“ povedal drzo. 
Prešiel popri nich a zamieril k úzkym schodom, po ktorých

sa schádzalo na prízemie. 
Kürti pokrútil hlavou. Neúcta k zbierkam, ktorým zasvätil

desaťročia života, sa ho dotýkala. „Dúfam, že aspoň v strelec-
kom spolku je dobrý,“ zašomral. 

„Nie taký dobrý ako ja,“ zaškeril sa Karol. „Ďakujem, pán
Kürti, nehnevajte sa naňho,“ doložil, opatrne mu vrátil peča-
tidlá, slušne sa uklonil a vykročil za kamarátom.

Keď Viktor, čakajúci pod schodiskom, začul kroky, usmial
sa. Chodieval sem s Karolom celkom rád. Zbierky, dejiny a po-
dobné taľafatky ho síce nezaujímali, no vedel, že Karol – dieťa
nemeckých rodičov – by sa za starým Židom sám neodvážil.
Potreboval na to jeho, Viktora. Rád mu urobil takúto služ-
bičku. Stálo to za nudu i riziko, že pred farou stretnú Andreja
Hlinku, ktorý ich bude mravoučne karhať. Keď videl, ako ka-
marát nasáva vedomosti, ako sa teší zo spoznávania nových
vecí, mal z toho radosť. Vedel, že on nikdy nebude taká hlava
ako Karol, no nezávidel mu. Bral veci také, aké boli. Ak mu
mohol s čímsi pomôcť, rád to urobil, veď spolu vyrastali. 

„Vieš, prečo ťa mám rada, Viktor?“ opýtala sa Sára pri spo-
ločnej prechádzke. Kráčali hlavnou uličkou nového mestského
cintorína, na ktorý sa vybrali deň po kresťanskom Sviatku
všetkých svätých. Bolo len čosi po siedmej večer, no okolité
aleje i úhľadné zástupy hrobov už zahaľovala tma. Blikotali
v nej svetlá desiatok kahancov, chveli sa v náporoch novem-
brového vetra, z ich žiary nevychádzalo žiadne teplo. 

Pokrčil plecami: „Určite mi to povieš.“ 
„Áno, aj pre ten obrovský záujem, čo o mňa máš,“ zasmiala sa. 
„To je dobrý dôvod,“ vrátil jej krátky úsmev. 
Podišli zopár krokov (ruky sa im občas dotkli) a zastali pri

ozdobnom plote, za ktorým sa vynárali náhrobky veľkopod-
nikateľov Makovických. 

Otočila sa k nemu, tvárila sa vážne: „Si bitkár, v škole nič
moc, asi z teba nič poriadne nebude...“
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„Ďalšie dôvody, aby si ma mala rada.“ 
Tentoraz sa nezasmiala. „Ale nie si zlý, nezávidíš, ak si mô-

žeš vybrať, skôr pomôžeš, než uškodíš.“
Nič na to nepovedal, chytil ju za ruku – bolo to po prvý raz,

čo sa odvážil. Prsty sa im preplietli, obaja ich mali chladné,
obom sa chveli, no v tej chvíli im to bolo jedno. 

Znova vykročili, išli po úzkej ceste, z oboch strán ich ob-
klopovali desiatky hrobov, čo tu vyrástli za štrnásťročnú exis-
tenciu cintorína. Mihotavé svetlo kahancov osvetľovalo ná-
hrobky i čerstvé vence od pozostalých. Z tmy medzi hrobmi sa
občas ozvalo zakašľanie, vzlyk alebo kroky. Pôsobilo to ta-
jomne, ba hrôzostrašne, aj keď vedeli, že sú to len ďalší náv -
števníci cintorína, ktorí sa oneskorili o jeden deň. 

„Vieš, že som včera Leovi podpálil prsty?“ opýtal sa Viktor.
„Dôveroval mi, keď som mu povedal, nech si ich namočí do
 pet roleja, čo som zobral z lekárne.“ 

Vytrhla si ruku z jeho zovretia: „Si hrozný, prečo mu stále
ubližuješ?“ 

Uškrnul sa: „Skôr pomôžem, než uškodím... netvrdil to
niekto?“

Neodpovedala. Chcela mu čosi odvrknúť, no radšej mlčala.
Keď sa mu podarilo rozhnevať ju, zakaždým mu zaiskrilo
v očiach, považoval to za malé víťazstvo. Najviac ju hnevalo, že
mal pravdu. Hnev po čase opadol a ona si uvedomila, že ju pri-
ťahuje ešte viac než predtým. Rozum s tým nemal nič spoločné. 

V.

Zima udrela nečakane skoro. Už v polovici novembra zahalil
sneh okolité hory. Mesto stíchlo, ulicami sa nieslo iba hvízda-
nie studených severných vetrov vejúcich od Oravy. 

Aktivity Streleckej jednoty v zime poľavili. Prsty strelcov
v mrazivom počasí rýchlo strácali citlivosť. Takmer vôbec sa ne-
chodilo strieľať. Okolie mesta však ponúkalo veľa možností na
zimné vyžitie. Karol chodieval na blízky skokanský mostík
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spolu s Izákom Šternom, ktorý bol vášnivý lyžiar. Viktora tam
vytiahli iba raz. Skákanie s lyžami ani spúšťanie sa po svahoch
ho nenadchli. Pády, pri ktorých sa ostatní smiali a zabávali, mu
pripadali nedôstojné. Zima nebola jeho obľúbené ročné ob-
dobie. Občas si zašiel zatrénovať do boxerského klubu, no pra-
videlný tvrdý dril mu nesedel, čosi také nebolo preňho. Bavila
ho jedine streľba, pretože nevyžadovala pravidelnú námahu.
Aspoň tak sa mu zdalo. 

Schádzal sa so Sárou, hoci nie veľmi často, lebo zimné dni trá-
vila pri knihách. Nudil sa, príšerne sa nudil, pätnásťtisícové mesto
ho ubíjalo. Opakovalo sa to každú zimu. Jediným spestrením bolo
vymieňanie si pohľadníc s bratrancom Eliášom Stégerom, ktorého
rodina sa pred desiatimi rokmi odsťahovala do Ameriky. 

Eli, ako ho Viktor volal, žil v New Yorku, odkiaľ mu z času
na čas posielal pozdravy. Prichádzali na pekných obrázko-
vých pohľadniciach s kolorovanými zábermi mrakodrapov, gi-
gantického Brooklynského mosta či Sochy slobody. 

Písali si už zopár rokov. Prvé pozdravy boli v maďarčine
(Eliho rodina ňou rozprávala a Viktor ju taktiež ovládal), po-
tom sa medzi maďarské riadky kde-tu zamiešalo anglické
slovo. Teraz už Eli písal takmer všetko po anglicky. Boli to jed-
noduché vety, Viktor si ich prekladal pomocou starého slov-
níka. Významy niektorých výrazov si zapamätal, mal dobrú pa-
mäť na cudzie slová. Pri odpisovaní z nich zopár použil. Eli sa
na tom zvyčajne pobavil a napísal mu, aké chyby urobil. 

Kým v lete Viktor odpovedal nanajvýš raz za pár mesiacov,
v zime odpisoval čo najrýchlejšie. Netrpezlivo očakával od-
poveď, bolo to aspoň nejaké spestrenie ubíjajúcich zimných
dní, keď musel často pomáhať v lekárni. Odpoveď prišla naj-
skôr o mesiac. Bola to len hlúpa pohľadnica s obrázkom, ale
nový záber na veľkomesto ho zakaždým nadchol. 

V slabnúcom svetle zimného popoludnia vírili prachové zrnká.
Vzduch v telocvični Orla bol chladný, štyri radiátory nevládali
veľkú miestnosť vyhriať, aj keď najväčšie mrazy pominuli pred
dvoma týždňami. 
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Karolovi to neprekážalo. Prehrával na body. Zápas ho vtia-
hol, úplne ho pohltil a celou bytosťou túžil zvrátiť výsledok.
Cez ochrannú kuklu vnímal pohyby súpera. Čepeľou kordu sa
jemne dotkol jeho zbrane, skúšal odhadnúť, ako zareaguje. Ve-
del, že proti Stanovi Schlossovi má len nepatrnú šancu. Stano
trénoval celoročne, zúčastnil sa už na niekoľkých súťažiach. 

Karol sem prvý raz prišiel iba pred tromi mesiacmi. Po-
dobne ako Viktor, aj on si na zimu hľadal náhradu za Streleckú
jednotu. Šerm ho uchvátil. Bol to šport, vyžadoval si skvelú
kondíciu, no zároveň bolo treba myslieť, taktizovať, analyzovať
súpera, vyberať vhodné postupy. 

Tréner Volenský videl, že Karol má talent. Postrehol jeho
pevnú ruku, rýchle pohyby aj myslenie, preto ho často nasadzo-
val proti Schlossovi. Nateraz proti nemu síce nemohol vyhrať, ale
rýchlosť, s akou si v súbojoch zdokonaľoval techniku, príjemne
prekvapovala. Nikdy neurobil rovnakú chybu dva razy. Keď ho
Schloss zasiahol, poučil sa. Zakaždým, keď prehral, podal sokovi
ruku, akoby sa vôbec nehneval. Volenský chápal šerm ako šport
aristokratov. V Karolovi videl dokonalého adepta. 

Schloss vyčkával, nováčika nepodceňoval, už zopár ráz ho
mladý takmer dostal. Jemne sa dotýkali hrotmi kordov, odha-
dovali svoje reakcie. Stano v zlomku sekundy vyrazil, stál v zá-
kladnom postoji, no bleskurýchlo priskočil, bola to ukážková
balestra, kord zamieril na Karolovu hruď. Ten zareagoval ši-
kovným únikom a obranným švihnutím. Zachytil útok, odrazil
ho bokom. Na menej skúseného protivníka by to stačilo.
Schloss však plynulo prešiel do dlhého výpadu, mierne po-
zdvihol hrot a zaútočil odspodu. 

Karol sa pokúsil o otočku, no quartata mu nevyšla, súperov
kord mu narazil do pŕs. 

„Stop!“ zakričal tréner. 
Stano ešte chvíľu zotrval v dlhom výpade, voľnú ruku mal

ukážkovo zdvihnutú za hlavou.
Karol si v mysli prehral chybu, ktorú urobil, zapamätal si

kroky, aké k nej viedli, a naplánoval si postup, akým sa jej na-
budúce vyhne. 
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Obaja sa uvoľnili. 
„Vďaka,“ povedal Karol a podal Schlossovi ruku. Stano

ňou srdečne potriasol. Tešilo ho, ako rýchlo sa Karol učí. Te-
šilo ho to najmä vtedy, keď nad ním opäť vyhral. 

„Dobre, chlapci,“ potriasol hlavou Volenský. Taktiež bol spo-
kojný. Zdalo sa mu, že jeho trénerské pôsobenie má zmysel.
Karol, Stano aj ďalší, ktorí tu trénovali, mu pripadali ako
mladí rytieri. Vznešení, aristokratickí, ušľachtilí. Nie ako tupí
hlupáci, ktorí sa mlátili na boxe. V čistote šermu bolo čosi po-
vznášajúce. Veril, že životy chlapcov dostávajú nový rozmer
a brúsia sa do ušľachtilých podôb. 

Po tréningu sa šermiari opláchli studenou vodou a prezliekli
z ochranných dresov. Niektorí sa vydali do blízkej reštaurácie,
iní sa stratili v okolitých uličkách. Karol sa spolu s ďalšími
dvoma zdržal v šatniach dlhšie. Urobili to náročky. Keby ich
tréner Volenský nachytal pri tom, na čo sa chystali, veľmi by
sa rozhneval. Chceli totiž porušiť pravidlá. Od šatní Orlovne
sa tiahla úzka chodba, ktorá spájala telocvičňu s novoposta-
veným Katolíckým kultúrnym domom. Zakázali im prechádzať
tadiaľ, a práve preto ich to lákalo. Karol mal aj ďalšie dôvody.
Už to urobil tri razy. Aj teraz sa potichu vytratili zo šatne, za-
hli do chodby a vydali sa ňou. 

Nesvietilo sa tu, orientovali sa hmatom, dlane im kĺzali po
drapľavých stenách. Zakrátko sa ocitli pri päte točitého scho-
diska, ktoré stúpalo až na neuveriteľné tretie poschodie.
(Ostatné stavby v meste mali najviac dve poschodia.)

So zatajeným dychom vystupovali nahor. Vyšli na poschodie,
odchýlili ťažké dvere a vstúpili do cieľa – hlavnej sály Kultúrneho
domu. Ak sa v nej práve neodohrával honosný ples či banket, stálo
tam rozostavených takmer štyristo stoličiek. Teraz boli všetky
prázdne, no aj tak sa zdalo, že napäto sledujú dianie na pódiu. 

Práve prebiehala skúška divadelníkov z Občianskej besedy,
ktorí tu od začiatku roka pravidelne nacvičovali. Trojica sa pri-
kradla ku schodom na balkón. So zatajeným dychom vyšli na-
hor, prikrčili sa pri zábradlí a sledovali skúšku. 
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Divadelníci nacvičovali biblickú hru Siobah. Karola nezau-
jímalo dianie na javisku, prednášané repliky ani hašterenie sa
režiséra s akýmsi hercom. Napäto čakal na okamih, pre ktorý
sem chodieval. 

Hádka konečne utíchla a skúška sa opäť rozbehla. Herci vy-
stúpili na pódium. Napodobovali staroveký smútočný sprievod.
Karol sa nadýchol, a keď uvidel Sárine ryšavé vlasy, stuhol.
Dnes sa zdali ešte brčkavejšie než zvyčajne – vlnitá záplava čer-
veného ohňa vo svetle reflektorov. Sára pohodila hlavou, ku-
čery sa jej rozleteli a pristáli na bielom plátne starovekého smú-
točného rubáša. 

Karol takmer nedýchal. Bol očarený jej krásou i pohybom.
Nikdy to neukázal navonok, dokonca ani Viktor netušil o hĺbke
jeho citov. Dával si záležať, aby ani najbližší kamaráti neprenikli
do všetkých zákutí jeho duše. Chcel mať zopár tajných komôrok
iba pre seba. V jednej z nich sa rozpínala láska k Sáre, spaľujúca
vášeň i jemný cit. Hneď vo vedľajšej kobke klíčilo semiačko žiar-
livosti a hnevu, že oňho prejavuje iba kamarátsky záujem. Karola
záblesky týchto pocitov mrzeli, veď Sáru mal naozaj rád, aj keď
ho nechcela. Ani žiarlivosť voči Viktorovi ho netešila. Nič z toho
k nemu nepatrilo. Keď chvíľkové návaly pominuli, smial sa na ich
absurdite. Chcel urobiť všetko pre to, aby sa už nevrátili. 

Aj teraz, keď z balkóna hľadel na Sáru deklamujúcu tragické
verše, uvedomoval si, ako ju má rád – čisto a úprimne. Bol rád,
že sa mu semiačko hnevu podarilo uzamknúť až do najspod-
nejšej kobky. 

VI.  

O pár mesiacov neskôr, začiatkom mája, sa na rovnakom
mieste skončila posledná skúška. Divadelníci si potvrdili, že
hru naštudovali obstojne. Dokonca ani režisér sa s nikým ne-
pohádal. Zavládla príjemná atmosféra. 

Sára schádzala z pódia s dvoma staršími ochotníčkami.
Mierili do šatní. Pri najbližšom stĺpe postávali štyria mladíci
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z Orla. Karolova finta sa od zimy rozšírila, na divadelné
 skúš ky sa ich chodievalo pozerať čoraz viac. Ochotníkom to
spočiatku neprekážalo. Chlapci nevyrušovali, väčšinou sa skrý-
vali v tieňoch alebo na balkóne. V poslednom čase sa však
osmelili a boli čoraz drzejší. 

Keď Sára prechádzala popri nich, všimla si, že je medzi nimi
aj Anton Grieš – syn člena mestskej rady a známeho kožušníka
Otakara Grieša. Sára mladého Antona nemala rada. Pripadal
jej bezočivý a rozmaznaný. Myslel si, že vďaka bohatému tat-
kovi mu patrí celý svet. Dával to patrične najavo. Navyše,
starý Grieš bol významným členom Hlinkovej slovenskej ľu-
dovej strany a nikdy netajil, že Židov nemá v láske. 

Keď prechádzala popri Antonovi, naschvál sa naňho nepo-
zrela. Tušila, že tu čaká na ňu. Už zopár ráz sa jej pokúšal ne-
obratne dvoriť. Ani tentoraz ju intuícia nesklamala. 

„Pôjdeme na prechádzku, Sára?“ prehodil posmešne. 
Neodpovedala, no začula, že k nej vykročil. Všetko sa odo-

hralo rýchlo. 
Anton priskočil a pleskol ju dlaňou po zadku. Nadskočila,

udrel ju silno. Stuhla, nevedela, ako zareagovať. Do tváre sa jej
nahrnula krv. 

Antonovi kumpáni sa rozrehotali. 
Ochotníčky, ktoré kráčali so Sárou, odvrátili pohľady. Báli

sa začínať si so synom vplyvného podnikateľa. 
„Aha, už sa ti od tých červených vlasov chytila aj tvár!“ vy-

kríkol Grieš, keď zbadal jej rumenec. 
Griešovi kamaráti sa prehli od nového prívalu smiechu.

Anton akoby podrástol. Odkedy ho odmietla, túžil ju ponížiť,
najlepšie na verejnosti. Teraz sa mu to podarilo, zaplavila ho
spokojnosť. 

Sára vydýchla. Strnulosť zmizla tak náhle, ako ju spútala.
Nepovedala nič a vrazila bezočivcovi šťavnatú facku. 

Plesklo to, Grieš mal tučnú tvár. Rehot jeho spoločníkov
 náh le ustal. Anton vypleštil oči, akoby tomu nemohol uveriť.
Na líci mu vystúpil červený odtlačok dlane. 

Sára sa otočila, pomaly, nenáhlivo odchádzala do šatne. 
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„Toto si nemala, ty čubka židovská!“ zakričal, keď sa spa-
mätal zo šoku. Najprv sa za ňou chcel rozbehnúť, prichádzal
však režisér, ktorý sa dobre poznal s jeho otcom. Červený od
poníženia a hanby odchýlil bočné dvere a spolu s kumpánmi
sa stratil v tmavej prístupovej chodbe. 

Aj keď sa začínal máj, v uliciach vládla nezvyčajná zima. Sára
si pritiahla golier jarného kabáta. Nahrbila sa, aby jej studený
vietor nefúkal do tváre, a vykročila dolu ulicou. Nebývala ďa-
leko, cesta netrvala ani pätnásť minút. V studenom počasí o pol
deviatej večer, keď ulice zahalila tma osvetľovaná plynovými
lampami, to však nebola príjemná prechádzka. 

Prešla popri reštaurácii Salaš, pristavila sa pri tabuli kina
Apollo a pozrela si program. Prebehla cez zablatenú cestu k no-
vému evanjelickému kostolu, postavili ho len pred štyrmi
rokmi. Keby nefúkal studený vietor a nemala by sklonenú
tvár, všimla by si zavalitú postavu, ktorá vystúpila z tieňa Or-
lovne a vykročila za ňou. 

„Prišli sme neskoro,“ zamrmlal Viktor, pokúsil sa otvoriť masívne
dvere do sály kultúrneho domu, no zistil, že sú už zam knuté. 

„Museli odísť iba pred chvíľou. Poď, možno ju dobehneme,“
navrhol Karol. 

„Kašli na to, je zima. Trafí domov aj bez nás.“
„Odprevadili by sme ju.“ 
Viktor mykol plecom: „A načo?“ 
Karolove gavalierske spôsoby ho znervózňovali. Nie preto,

že by ho považoval za soka, skôr sa mu zdalo, že sa Karol zby-
točne strápňuje. Čo to nevidí? Sáru vôbec nezaujíma ani ne-
priťahuje. Prehnanou ohľaduplnosťou si to len zhoršuje. 

„Už je tma. Patrí sa odprevadiť ženu,“ nedal sa Karol. 
„Hovorím ti, kašli na to.“ 
„Tak si strihnime. Na jeden raz.“ 
Viktor sa zasmial. Karol bol prešibaný, vedel, že stávky

a čokoľvek, čo pripomínalo hazardné hry, kamaráta neodola-
teľne priťahuje. 
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„Ok,“ použil svoj obľúbený americký výraz. 
Postavili sa oproti sebe, tri razy mávli pravicami a naraz ich

roztvorili. 

Sára kráčala Madočianskou ulicou. Práve prešla okolo domu
rodiny Fullovcov. Ich syn bol napriek svojej mladosti uznávaný
maliar a v Bratislave sa preslávil odvážnymi návrhmi divadel-
ných kostýmov. Písali o tom v miestnych novinách. 

Zahla do úzkej uličky. Nechodievala ňou rada, bola tmavá
a dlhá. Napájala sa však priamo na Nemeckú ulicu, kde bývala.
Ulička bola zvyčajne prázdna, ani teraz v nej nikoho nevidela.

Za chrbtom začula náhlivé kroky. Blížili sa rýchlo, nestihla
sa ani obzrieť. 

„Tak čo bude s tou prechádzkou?“ zafučal Anton Grieš.
V hlase mu zaznievala zlosť. 

Obišiel ju a zastal pred ňou. Z prasacích očiek mu vyžaro-
vala zúrivosť. 

„Čo máš proti mne?“ zavrčal. 
Pokúsila sa popri ňom prešmyknúť: „Daj mi pokoj!“ 
Chytil ju za rameno. 
„Niečo som sa pýtal.“
„Pusti ma.“ 
Nekričala naňho, povedala to pomaly a rázne. Snažila sa ne-

panikáriť. Jej rozhodnosť ho na chvíľu zmiatla. Vzápätí v ňom
opäť zahorela zlosť. 

Schytil ju za ramená a zatriasol ňou: „Čo to malo znamenať?!“
„Pusti ma, ty kretén!“ zakričala. 
Vylepil jej facku. 
Od bolesti sa prehla. 
„Ako sa ti to páči?“ opýtal sa so zadosťučinením. 
Neodpovedala. 
Schmatol ju za vlasy a vyvrátil jej tvár dohora, aby ho videla. 
„Niečo som sa...“ 
Napľula mu do tváre. 
„Sviňa hnusná!“ vykríkol. Zovrel ruku do päste a prudko jej

vrazil do brucha. 
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Vyrazil z nej všetok vzduch, prehla sa, smiešne zapišťala. 
„Židuľa odporná,“ zavrčal. 
Zúrivosť mu stúpla do hlavy, nič nevidel, ani nepočul. 
Viktorov úder ho prekvapil. Odrazu zacítil náraz, všetko sa

zatmelo. Začul, ako mu cvakli zuby a čosi zapraskalo. 
Prebral sa na dlažbe chodníka. 
Hnusná Židovka bola ešte stále prehnutá a lapala dych. 
Horšie však bolo, že nad ním stál Viktor Hiler, známy gau-

ner. Neznášali sa, v škole sa už zopár ráz pobili. Kúsok obďaleč
uvidel Karola Schmidta. Toho sa nebál, nebol to zurvalec. Zato
Hiler bol nebezpečný. Najmä keď zúril – tak ako teraz. 

Keď si Viktor všimol, že Grieš otvoril oči, bez zaváhania ho
kopol do hlavy. Anton odkväcol naspäť na dlažbu z mačacích
hláv. Rozbité ústa mu zaliala krv. 

Viktor sa otočil k Sáre. Sťažka dýchal, pohľad na to, ako ju
Grieš udrel, ho rozzúril do nepríčetnosti. 

„Si v poriadku?“ 
Neodpovedala. 
„Sára, si v poriadku?“
Ani teraz neodpovedala, no napriek šoku a bolesti si uvedo-

mila, že Viktora miluje. Nával citov ju prekvapil ešte viac než pred-
chádzajúci úder. Vyvolali ho obavy, čo mu zazneli v hlase. Ab-
surdnosť vlastných pocitov ju takmer rozosmiala. Rozplakala sa. 

Karol pristúpil bližšie, položil jej ruku na plece a snažil sa
ju utíšiť. Keď sa vystrela, chlapci uvideli, že má rozbitú peru.
Z kože jej vytekal tenký pramienok krvi. Viktorov pohľad sa
opäť zastrel, zbledol a strnulo si siahol pod kabát. 

Karol si všimol zmenu v jeho očiach aj meravé pohyby.
Preľakol sa. 

Vzduch akoby zmrzol. 
Viktor vytiahol ruku, čosi sa v nej zalesklo. 
„Neblázni!“ vykĺzlo Karolovi, keď si uvedomil, že je to

stará pištoľ. 
„Viktor, nie!“ vykríkla Sára. 
On však prikročil ku Griešovi, chúliacemu sa na zemi, a pri-

ložil mu drobnú pištoľ značky Fegyvergyar Frommer k spánku. 
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Anton od strachu nevydal ani hlások, oči sa mu rozšírili
a dolná pera roztriasla. Potichu kvílil, snažil sa odťahovať hlavu,
no Viktor pritláčal, až kým ho nepritisol lícom na dlažbu. 

„Čo si to urobil, ty prasa?“ 
Grieš neodpovedal, stále iba kvílil. Z rozbitého nosa mu

okrem krvi začal vytekať aj sopeľ. Odrazu mu vyhŕkli slzy, telo
sa mu zachvelo, chlapci zacítili, že mu povolili zvierače. 

„Čo si urobil, ty hrdina?“ zopakoval Viktor a štuchol ho
hlavňou. 

Karol pristúpil bližšie a chytil ho za ruku s pištoľou. „Pre-
staň,“ šepol. 

„Pusti ma!“ zavrčal Viktor, vytrhol sa mu a výstražne po
ňom blysol pohľadom. 

Griešovi, vystrašenému až do šialenstva, sa zazdalo, že do-
stal poslednú šancu. 

So zúfalým výkrikom sa vrhol na Viktora, vyrazil mu z ruky
zbraň a zakvačil sa doňho. Viktor nečakal útok, prekvapil ho svo-
jou prudkosťou. Zaspätkoval, no Antonovo telo ho prevážilo. 

Stratil rovnováhu a spadol na chrbát. Zmyslov zbavený
Grieš sa zrútil naňho. Bol presvedčený, že bojuje o život. Veľ-
kými rukami mu zovrel hrdlo a začal ho škrtiť. Viktor sa me-
tal, snažil sa ho striasť, no útočníkova váha aj silný stisk ho pri-
pravili o silu. Zachrčal. 

Z Griešovho hrdla sa vydral výkrik, znova sa v ňom prebu-
dila zúrivosť. Tentoraz ešte silnejšia – najsilnejšia, akej bol
schopný. Všetko sa v ňom vyplo, zostala len túžba zabiť. Zo-
silnil zovretie, zaboril prsty čo najhlbšie, zdalo sa mu, že v ži-
dáckom hrdle čosi praská.

Opäť zareval, tentoraz víťazoslávne. Židove oči sa vyvrátili
dohora. 

Vnímal Karola, ktorý sa ho snažil odtrhnúť, no bol ako
mucha – bezvýznamný, slabučký, zanedbateľný oproti jeho
túžbe doraziť hnusného Židáka. 

Schmidt prestal dobiedzať. Židovka čosi vrieskala. Viktor
chrčal, tvár mu zmodrela, prestával sa brániť, ruky mu ochabli. 

Zapraskal výstrel. 
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