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„Som mŕtvy?“ spýtal som sa.
V žiarivom svetle nado mnou sa rysovala tvár v maske.
„Čo si myslíte vy?“
Bolo leto 2006 a chirurg doktor Arias mi práve odstránil 

časť nádoru, aby znížil tlak pôsobiaci na mozog. Dodal, že 
v hlave mi celé roky rástol „difúzny glióm nízkeho stupňa ma-
lignity“. Zlá správa znela: nedá sa s ním nič robiť a nezmenší 
sa (dosahoval veľkosť golfovej loptičky). Dobrá správa – osob-
ne som ju pokladal priam za skvelú – spočívala v tom, že pri 
operácii som nezomrel a moje motorické schopnosti zostali 
zachované. Mohol som chodiť a rozprávať. Ešte povzbudzu-
júcejšie na mňa pôsobila predpoveď, že ak nádor bude rásť 
pomalým tempom aj ďalej, pomerne normálny život budem 
môcť žiť ešte dlhé roky. Keby ste mali smrteľný mozgový ná-
dor, lepšiu správu by vám azda nemohli povedať.

Nevedel som sa dočkať, kedy ma odvezú naspäť do izby, 
aby som sa mohol zvítať s Paulou a so Jacquom, svojou abso-
lútne vernou rodinou. Čakali tam na mňa, pripravení tešiť 
sa z dobrej správy. Bolo tam však pre mňa pripravené aj čosi 
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ďalšie, ale keďže pre anestéziu som mal zahmlené myslenie, 
chvíľu mi trvalo, kým som zistil, čo presne to je. K nohe poste-
le mi ktosi priviazal obrovský ligotavý balón naplnený héliom. 
Hoci po španielsky som nevedel, dokázal som prečítať nápis. 
Es una niña! Je to dievčatko! Bol to darček od najstaršieho bra-
ta Mauricea – v nemocničnom obchode už nijaký iný nemali. 
„Možno to nebol nádor, ale dievčatko,“ zažartoval Jacques. 
Všetci sa rozosmiali. Po niekoľkých mučivých týždňoch oceni-
li príležitosť trochu sa uvoľniť.

Po troch či štyroch dňoch som lekára presvedčil, aby ma 
predčasne prepustil. Bude vraj treba vymeniť obväz na rane, 
no to sa dá zvládnuť aj doma. Zdravotné sestry mi teda naloži-
li na hlavu „turban“, previezli ma k východu a prepustili.

V ďalší pondelok som už bol znova v práci. Študenti sa práve 
vrátili zo zimných prázdnin. Cítil som sa malátny a prichádzala 
na mňa nevoľnosť. Jediným očividným dôkazom, že mi ope-
rovali mozog, však bolo vyholené miesto nad pravým uchom. 
Vynímala sa na ňom podkovovitá jazva ozdobená čiernymi 
stehmi. Bude znieť čudne, ak priznám, že to bol jeden z naj-
šťastnejších dní v mojom živote? Vrátil som sa presne tam, kde 
som túžil byť. Obklopili ma ľudia, s ktorými som chcel tráviť 
čas. Slnko svietilo, študenti sa dožadovali, že ma chcú vidieť, 
a  ja som sa naozaj ocitol späť v  triede. Trpel som chorobou, 
s ktorou sa dalo žiť. Ako dlho? Lekári mi poskytli iba nejasnú 
odpoveď. V podstate priznali, že ju nepoznajú. Všetko záviselo 
od toho, či sa nádor naďalej bude správať „slušne“ a nepresta-
ne „poslúchať“. Dobre teda. S tým, že neviem, kedy presne zomriem, 
dokážem žiť. Veď rovnako sú na tom aj všetci ostatní, či nie?
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Zvyšok toho a ďalšieho roka som žil – jednoducho žil. Ne-
vymeškal som ani jediný deň školského roka. Prijal som úlohu 
poradcu National Honor Society a trénera školského kolies-
kovokorčuľového hokejového tímu. S  Paulou som sa neraz 
vybral na garážové výpredaje a kupoval lacné šperky a gýčové 
čačky, väčšinou preto, lebo mi robilo dobre, že som dokázal 
zjednať nižšiu cenu. Naďalej sme chodievali na hokejové zá-
pasy, pláž a koncerty skupín, ktoré sa konali v miestnom klu-
be Churchill’s.

Jedného dňa roku 2009 ma však rozbolela hlava. Práve 
som sa v škole pripravoval na prvý deň otvorených dverí v tom 
roku. Bola to príležitosť, keď sa rodičia mohli stretnúť s uči-
teľmi a prezrieť si rozvrh hodín. Z účasti na čomsi takom som 
nemohol vycúvať. Neobstála by nijaká výhovorka. Celkom ur-
čite nie zdanlivo banálna bolesť hlavy.

Tá moja však trvala celý deň, navyše bola čoraz silnejšia. 
Keď sa udalosť začala, prestával som dobre vidieť. Nahová-
ral som si, že to preto, lebo som v škole strávil dvanásť ho-
dín a nevečeral som – nemal som čas odbehnúť domov. No 
nebol to bežný stres a  bolesť hlavy rozhodne nezapríčinil 
hlad. Dala sa opísať jediným slovom: mučivá. Na stretnutí 
som však musel zostať. „Daj sa dokopy, Menasche!“ prikázal 
som si, keď som začul, ako chodbou k mojej triede kráčajú 
prví rodičia.

Len čo sa miestnosť zaplnila, začal som zvyčajnú uvítaciu 
reč. „Vitajte na mojej najhoršej nočnej more. Som tu od sied-
mej ráno a  teraz musím čo najlepšie zapôsobiť na rodičov  
svojich študentov!“ Ako vždy, vety určené na prelomenie ľa-
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dov zabrali a všetci sa rozosmiali. Už iba desať minút a môžeš ísť 
domov, povedal som si a prepol som sa do režimu autopilota.

Zdalo sa mi, že tých desať minút trvá celú večnosť. Otázky 
rodičov nemali konca-kraja – známky, kredit navyše, vysoká 
škola. Vydržal som až dovtedy, kým z triedy nevyšiel posled-
ný z nich. Potom sa mi podlomili kolená a skolaboval som. 
Nepovedal som si: „Ach, aký som vyčerpaný!“ Proti svojej vôli 
som sa zrútil – doslova som sa prevrátil ako potápajúca sa loď.

Po niekoľkých minútach sa v triede zastavila kolegyňa De-
nise, aby zistila, ako prebehlo stretnutie. Našla ma zvaleného 
na stole. Práve som sa preberal, no zdalo sa mi, že ma niekto 
udiera po hlave mlatom. Buch! Buch! Buch!

Denise okamžite zavolala Paule. Stretol som sa s ňou pred 
ordináciou doktora Damského. Vyzeral znepokojený a ihneď 
začal konať. Prezrel si ma od hlavy po päty a vzápätí privolal 
sanitku, aby ma previezla do Baptistickej nemocnice, vzdiale-
nej asi jeden a pol kilometra. Sám ju nasledoval. Krátko po 
príchode už držal v rukách výsledok ďalšieho vyšetrenia mag-
netickou rezonanciou. Priznal, že nastali komplikácie. Vážne. 
Môj život sa ocitol v bezprostrednom ohrození. Ak mi oka-
mžite nebudú operovať mozog, zomriem.

Zdravotná sestra mi pomohla na pojazdné lôžko, ďalšia na-
písala na papier moje meno a číslo sociálneho poistenia a pri-
lepila mi ho na hrudník. Po mojom boku stála Paula. Sanitár 
ma popri príjme previezol k  výťahu. Keď sme nastúpili dnu, 
stisol tlačidlo pre prvé poschodie. „Zavolaj Jacquovi,“ zašepkal 
som Paule, keď sa dvere výťahu začali zatvárať. Doktor Damski 
už na mňa čakal v operačnej sále. Anestéziológ mi pichol in-
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jekciu a postupne som začal strácať vedomie. Rozmýšľal som, či 
ešte niekedy uvidím manželkinu alebo bratovu tvár.

Operácia trvala niekoľko hodín. Kým sa skončila, dorazil 
Jacques. Telefonát ho zastihol v Kalifornii, kde v rámci nakrú-
cania istého dokumentárneho filmu robil rozhovory s ľuďmi. 
Neváhal a  nasadol na prvé lietadlo do Miami. Lekár vyhlá-
sil, že tumor medzičasom dosiahol veľkosť bejzbalovej lopty. 
Dlho si udržiaval nízky stupeň malignity, no odrazu sa začal 
správať agresívne. V stredovej rovine tlačil na mozog tak silno, 
že ma doslova zabíjal. Keby doktor nebol zariadil operáciu 
tak rýchlo a nádor neresekoval, tlak by neklesol a do niekoľ-
kých hodín by som zomrel. Ako naznačil, rodičia študentov 
mali veľké šťastie. Na stretnutí som pokojne mohol odpadnúť 
tesne po tom, čo som sa im predstavil.

Iba pred šiestimi mesiacmi som na svoju novú facebooko-
vú stránku napísal: „David Menasche sa práve vrátil zo šesť-
mesačnej zdravotnej prehliadky na Dukovej univerzite a  je 
v absolútne stabilnom stave. Úžasné.“

Vtedy to naozaj bolo skvelé.
Teraz som na stránku zavesil svoju pooperačnú fotografiu 

a pripísal k nej: „Práve prišla správa z patológie. Mám štvrtý 
(najvyšší) stupeň glioblastómu (najhoršieho typu rakoviny) 
– agresívnejší už ani nemôže byť. Môj stav si vyžaduje bezod-
kladné ožarovanie a chemoterapiu. Každý deň počas šiestich 
týždňov. Dobre teda. No aby ste vedeli, stredný čas prežitia pri 
tomto type liečby je dvanásť až pätnásť mesiacov.“

Do niekoľkých minút od aktualizácie stránky sa ozvali tuc-
ty ľudí, aby mi poskytli milé slová podpory a  povzbudenia. 
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Moju pozornosť však zaujalo najmä to, ako na mňa nakričala 
Heather Marie Wilsonová, jedna z mojich študentiek. Keď si 
toto odvážne dievča, ktoré rok predtým dokončilo štúdium 
na Coralreefskej vyššej strednej škole, prečítalo môj text, za-
chytilo v ňom náznak sebaľútosti. „Takže celý týždeň mi všetci 
hovorili: ‚Heather, choď na facebook a pozri si stránku pána 
Menascheho. Pohni sa, je to smutné,‘“ napísala. „Teraz som si 
na to konečne našla čas (áno, sú 2.30 ráno) a musím povedať, 
že som úprimne naštvaná. Na Vás, na nich, na celú situáciu. 
Títo ľudia očividne nevedia, s kým majú do činenia, a, úprim-
ne povedané, zdá sa mi, že ste na to zabudli aj Vy. Spomínam 
si, ako ste sa o svojej chorobe prvý raz zdôverili našej triede 
– bolo to v jedenástom ročníku. Plakali sme, trápili sme sa, zo 
všetkých síl sme sa Vám snažili pomôcť, zmierniť Vašu bolesť, 
NESTRATIŤ Vás. Pamätám sa, ako som v  lavici PLAKALA! 
Pozreli ste sa mi priamo do očí a povedali, aby som sa netrápi-
la – že nikam neodchádzate! Veľmi ma bolí, že Vás vidím v ta-
komto stave – ale aj to, že ľudia preto podliehajú trúchlivej 
nálade. Môj zlatý, ste tu! A chvíľu tu ešte zostanete. Dočerta, 
ste veľký bojovník, ešte sa nevzdáte. Tak či onak, musím sa 
pripraviť na hodinu, ktorá sa začne o ôsmej. Očakávam, že 
zajtra tu nájdem veselší status.“

Priamo z úst dievčat. Keď som si to prečítal, musel som sa 
usmiať.

Keď som prvý raz vošla do jeho triedy, ešte tam nebol. Správal 
sa nervózne, asi preto, lebo vedel, že som sa dopočula o jeho 
rakovine. Vtedy ňou trpel už niekoľ ko rokov a  vedeli o  tom 
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všetci. Napokon hrdo vošiel dnu. Zbadala som obrovskú kľu-
katú jazvu, ktorá sa mu vynímala na spánku. Naháňala mi 
strach. Posadil sa na stoličku, rozhliadol sa po miestnosti, ši-
roko sa usmial a povedal: „Dobré ráno, dámy a páni! Volám 
sa David Menasche a – áno – mám mozgový nádor.“ Presne 
tak to povedal. Potom dodal, že jeho hodiny si veľmi obľúbime, 
a naznačil, že od nás očakáva veľa.

Jennifer Brewerová,
Coralreefska vyššia stredná škola,

ročník 2009
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