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D e d k o

J E D N É H O  S L N E Č N É H O  P O P O L U D N I A  v  istú 
augustovú stredu som sa so sestrou a s bratom čľapotala v ba-
zéne, hlbokom necelý meter, ktorý stál na dvore za domom 
na Long Islande. Mala som vtedy iba jedenásť rokov. Do za-
čiatku školského roka zostávalo už len niekoľko dní, preto 
sme sa snažili užiť si čo najviac letnej zábavy. Z dverí vyšla 
mama, aby nám oznámila, že ide navštíviť starých rodičov do 
Roslynu. Cesta autom tam trvala asi päťdesiat minút. Celé 
roky som chodievala s ňou a na výlet som sa vždy tešila. No 
čím staršia som bola, tým väčšmi mi zaberali čas iné činnosti. 
Niekedy sa teda mama vybrala k príbuzným sama a nechala 
nás doma. V ten nádherný letný deň vedela, že z bazéna nás 
tak ľahko nedostane.

„Veľa zábavy, deti!“ zvolala. „Vrátim sa o niekoľko hodín.“ 
Tým sa to malo skončiť.

Odrazu však na mňa doľahla panika.
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Prenikla mi až do špiku kostí. Bola číra, nevysvetliteľná, 
studená ako ľad. V bazéne som prudko vstala.

„Počkaj!“ skríkla som. „Musím ísť s tebou!“
Zasmiala sa. „To je v poriadku, zostaň,“ utišovala ma. „Za-

bav sa, je krásny deň.“
No vtedy som sa už horúčkovito čľapkala k okraju bazéna. 

Brat a sestra ma sledovali a rozmýšľali, čo sa so mnou robí.
„Nie!“ zvrieskla som. „Chcem ísť s tebou! Počkaj na mňa!“
„Laura, nič sa nedeje...“
„Nie, mami. Musím ísť s tebou!“
Prestala sa smiať. „Dobre. Upokoj sa,“ vyzvala ma. „Poď 

dnu, prezleč sa. Počkám.“
Keď som utekala do domu, kvapkala zo mňa voda. Ho-

dila som na seba šaty, vyrútila som sa von a nasadla som do 
auta. Ešte stále som bola spolovice mokrá a od strachu bez 
seba. O hodinu sme vošli na príjazdovú cestu starých rodičov. 
Zbadala som, ako na mňa zo zadnej verandy máva starý otec, 
ktorého som volala dedko. Panika ustúpila, až keď som ho 
objala. Strávila som s ním niekoľko hodín – zhovárali sme sa, 
smiali, spievali sme, rozprávali sme si vtipy. Pred odchodom 
som ho pobozkala, pritúlila som sa k nemu a povedala som 
mu: „Ľúbim ťa.“

Už nikdy som ho nevidela živého.

Nevedela som, že dedko sa istý čas cítil slabý a unavený. Do-
spelí by mi čosi také nepovedali. Keď som sa s ním v ten deň 
zhovárala, bol srdečný, zábavný a  hravý ako zvyčajne. Aby 
predo mnou pôsobil zdravo, pravdepodobne musel pozbierať 
všetky sily. Tri dni po mojej návšteve zašiel za lekárom, ktorý 
mu oznámil zdrvujúcu správu: má leukémiu.
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O tri týždne zomrel.
Mama ma so sestrou a s bratom usadila na pohovku a vľúd-

ne nám vysvetlila, že starý otec sa pominul. Pocítila som prí-
val emócií. Šok. Zmätenosť. Úžas. Hnev. Veľký smútok. Silný, 
príšerný pocit, že mi chýba.

No najhoršie zo všetkého boli hrozné, zdrvujúce výčitky 
svedomia.

Vo chvíli, keď som sa dopočula, že dedko skonal, pochopila 
som, prečo som ho predtým tak zúfalo túžila vidieť. Vedela 
som, že čoskoro zomrie.

Pravdaže, nemohla som to doslova vedieť. Nikto mi ne-
prezradil, že je chorý, a predsa som na to nejako prišla. Pre-
čo by som sa inak bola domáhala toho, aby som ho mohla 
navštíviť?

Ak som to však predvídala, prečo som to nespomenula 
– pred dedkom či mamou, sama pred sebou? To, že staré-
mu otcovi niečo je, som si neuvedomovala jasne. Dokonca 
som o tom nemala ani tušenia. Nešla som ho navštíviť s pre-
svedčením, že ho uvidím naposledy. Mala som len záhadnú 
predtuchu. Vôbec som to nechápala, ale cítila som sa veľmi 
nepríjemne. Akoby som mala spoluvinu na dedkovej smrti. 
Zdalo sa mi, že som nadviazala spojenie s  krutými silami, 
ktoré ho pripravili o život. Doľahol na mňa nepredstaviteľný 
pocit viny.

Dospela som k záveru, že trpím vážnym problémom. Pred-
tým som nenarazila na človeka, ktorý by bol schopný vycítiť, 
že niekto má zomrieť. Keď sa to zrazu stalo mne, vôbec som 
to nedokázala pochopiť. Jasné mi bolo iba to, že vedieť čosi 
také je hrozné. Presvedčilo ma to, že nie som normálna – že 
som prekliata.
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O týždeň sa mi niečo prisnilo.
Bola som dospelá a  pôsobila som ako herečka. Žila som 

v Austrálii. Mala som na sebe dlhé pestrofarebné šaty z 19. sto-
ročia a pripadala som si v nich nádherná. Odrazu ma premohla 
silná obava o rodinu – o tú istú, ktorú som mala v skutočnom 
živote. Vo sne mi zovrelo hruď a zrútila som sa na dlážku. Uve-
domovala som si, že zomieram.

No neprebudila som sa – sen pokračoval. Cítila som, že 
opúšťam hmotné telo a stávam sa vedomím, ktoré sa voľne 
vznáša a pozoruje všetko vo svojom okolí. Videla som, ako 
sa pri mojom tele v  izbe, kde som spadla, zhromaždili ro-
dinní príslušníci. Všetci plakali. Veľmi ma rozrušilo, že tak 
trpia, preto som zvolala: „Netrápte sa, som nažive! Smrť ne-
existuje!“ Bolo to však zbytočné, pretože som už nemala hlas 
– jednoducho ma nepočuli. Mohla som k nim iba smerovať 
myšlienky. Potom som sa začala vznášať ako héliový balón, 
ktorý ktosi pustil. Stúpala som vysoko nad nich, do tmy, do 
sýtej pokojnej temnoty s  množstvom prekrásnych trblieta-
vých svetiel všade navôkol. Cítila som absolútny pokoj a za-
plavovala ma spokojnosť.

Presne v tej chvíli som zbadala čosi neuveriteľné.
Dedka.
Bol tam, v priestore predo mnou. Lenže nie v hmotnom 

tele, ale v podobe duše. Bola vskutku nádherná a nepopie-
rateľne patrila jemu. Moje vedomie okamžite rozpoznalo 
to jeho. Predstavovalo svetelný bod, pripomínalo mi žia-
rivú hviezdu na tmavej nočnej oblohe. Mocné svetlo ma 
ako  magnet priťahovalo k  sebe a  napĺňalo láskou. Akoby 
som zbadala dedkovo pravé ja – nie pozemské telo, ale väčšie, 
vnútorné svetlo, ktorým v skutočnosti bol. Videla som jeho 
duševnú energiu. Pochopila som, že je v bezpečí, že sa ocitol 
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na nádhernom mieste plnom lásky. Dovtípila som sa, že je 
doma. V tom momente mi došlo, že z toho miesta pochá-
dzame všetci, že tam patríme. Starý otec sa vrátil tam, odkiaľ  
prišiel.

Keď som pochopila, že to je on a že istým spôsobom na-
ďalej existuje, smútok zo mňa sčasti vyprchal. Cítila som sil-
nú lásku, veľkú útechu a v okamihu rozpoznania nesmierne 
šťastie. Tesne predtým, ako ma svetlo pritiahlo k sebe, som 
zistila, že ma čosi obopína a ťahá naspäť.

Nato som sa zobudila.
Na posteli som sa posadila. Tvár som mala mokrú. Plakala 

som, no nebola som smutná – boli to slzy radosti. Nariekala 
som preto, lebo som zbadala dedka.

Dlho som ležala a vzlykala. Ktosi mi práve ukázal, že ak 
ľudia, ktorých ľúbime, zomrú, neprídeme o nich. Vedela som, 
že starý otec má v mojom živote ešte stále miesto. Za sen som 
bola nesmierne vďačná.

Až po rokoch – mnohých rokoch – som nazbierala dostatok 
skúseností a pochopila som, čo dedkov skon a udalosti, ktoré 
ho sprevádzali, znamenali v mojom živote.

V bazéne som zacítila, že duša starého otca sa vydala na 
púť na nejaké iné miesto. Keďže som ho tak veľmi ľúbila – 
spájalo nás silné puto –, moja duša vytušila, že jeho duša sa 
chystá na cestu. Nebolo to prekliatie. Mohla som s ním pred-
sa prežiť posledné čarovné popoludnie. Ak to nebol dar, čo to 
teda bolo?

A sen?
Presvedčil ma o jednom: dedko nezomrel, iba odišiel inam. 

No kam? Kde presne sa ocitol?
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