
49

4

JE  ŽIVOT ZÁZRAK?

Zázraky, v zmysle javov, ktoré nevieme vysvetliť, nás ob-
klopujú zo všetkých strán. Zázrakom zázrakov je samot-
ný život.

george bernard shaw

Keby jar prichádzala raz za sto rokov, nie každý rok, ale-
bo prihrmela v sprievode zvuku zemetrasenia, nie potichu, 
aký úžas a  očakávanie by pri pohľade na túto zázračnú 
zmenu naplnili všetky srdcia!

henry wadsworth longfellow

Ľudia neraz zvolajú: „Život je zázrak!“ Iba ťažko sa dá presne 
zistiť, čo majú na mysli, lebo to môže znamenať veľa vecí. Vše-
obecne povedané, pôsobí to vypočítavo. Akoby nás to chcelo 
podnietiť, aby sme žasli nad ohromujúcimi vecami v okolí, ce-
nili si ich a radovali sa z nich. Ralph Waldo Emerson v tom-
to zmysle povedal, že „nemenným znakom múdrosti je schop-
nosť vidieť zázračné v bežnom“. Siddhártha Gautama Budha 
zasa vyhlásil: „Keby sme jasne zbadali zázrak, ktorým je jedi-
ný kvet, zmenil by sa nám celý život.“
 Predstava, že život je zázrak, sa celkom líši od toho, čo si 
pod pojmom zázrak vybaví väčšina z nás. Zvyčajne nám zídu 
na um vzdialené a dramatické udalosti – slepec začne vidieť, 
nádor zo dňa na deň zmizne, mŕtvy muž vyjde z hrobu. Z ne-
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jakého pádneho dôvodu nám pocit, že „život je zázrak“, môže 
pripadať ako fráza z pohľadnice s blahoželaním od spoločnos-
ti Hallmark Cards. Čo ak to tak nie je? Čo ak je život – jeho 
samotné jestvovanie na Zemi – rovnaký zázrak ako ľubovoľná 
z vecí, ktoré pokladáme za nemožné, dramatické či úchvatné? 
Čo ak je existencia života na našej planéte dokázateľne šoku-
júcejšia a úžasnejšia než narodenie z panny?

ŽIVOT NA ZEMI

Iba zriedka sa zamyslíme nad tým, že žijeme na tejto planéte. 
Berieme to ako samozrejmosť. Nemalo by nás to prekvapovať 
– ryby tak vnímajú vodu, vtáky či včely vzduch.
 Vieme, že Zem podporuje život. Niektorí z nás si dokon-
ca uvedomujú, že podľa nášho najlepšieho vedomia to nedo-
káže nijaká iná planéta. Chápeme však, prečo je to tak? Prečo 
na tejto obežnici panujú také dokonalé podmienky na život? 
V skutočnosti by to tak vôbec nemuselo byť. No k tomu sa do-
staneme neskôr.
 Mnohí ľudia sa domnievajú, že život musia podporovať aj 
iné planéty, ibaže sme ich zatiaľ neobjavili. Nazdávajú sa, že 
v rozľahlom vesmíre sa nachádza nekonečné množstvo ďalších 
obežníc, preto určite existuje šanca, že na niektorých môže 
existovať život. Často počúvame, že keby sme si nahovárali 
čosi iné – napríklad to, že jedinou planétou v šírom vesmíre, 
ktorá podporuje život, je práve Zem –, správali by sme sa veľ-
mi arogantne. Nie je to však ani logické, ani pravdivé. To, či 
by to odzrkadľovalo povýšenecký prístup, je iný problém. Na 
základe toho, čo vieme dnes, môžeme povedať, že každý, kto 
tvrdí, že to nie je pravda, to robí nie preto, lebo disponuje ve-
deckými dôkazmi, ale preto, lebo podlieha slepej ideológii.
 Aby sme boli spravodliví, pred polstoročím, keď tento ná-
zor vznikol, pôsobil úplne logicky. V tom čase sme totiž mali 
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veľmi obmedzené predstavy o parametroch, ktorými sa musí 
vyznačovať planéta podporujúca život. Keď Carl Sagan a ďalší 
za zvuku fanfár predstavili túto ideu, poznali sme iba dve pod-
mienky, ktoré museli spĺňať planéty, na ktorých by sa dalo žiť. 
Domnievali sme sa, že musia existovať isté typy hviezd, a ve-
deli sme, že obežnice sa musia nachádzať v správnej vzdiale-
nosti. Na základe týchto dvoch parametrov C. Sagan s kole-
gami odhadli, že planétu, ktorá by mohla podporovať život, 
má asi 0,001 percenta všetkých hviezd vo vesmíre. Vzhľadom 
na obrovské množstvo planét, hviezd a galaxií by jestvoval mi-
moriadne vysoký počet obežníc, na ktorých by sa dalo žiť. Sta-
čilo, aby sme zachytili prejavy života. Rýchlo sme sa do toho 
pustili v rámci projektu SETI (Search for Extraterrestrial In-
telligence, Hľadanie mimozemskej inteligencie).
 Ako však roky plynuli, uvedomili sme si, že sme nenašli ani 
najmenšiu stopu po živote vo vesmíre. Vedci sa navyše pustili 
do objavovania ďalších podmienok potrebných na existenciu 
života. Začali chápať, prečo sa nám nepodarilo nájsť náznak 
mimozemskej inteligencie. Čím väčšmi sme skúmali a mera-
li vesmír, tým viac sme videli, že podmienky na život sú oveľa 
prísnejšie, ako sme si dovtedy mysleli. Počet premenných po-
trebných na život na planéte vo vesmíre prudko stúpal, zatiaľ 
čo počet možných obežníc, na ktorých by sa mohol udržať, 
sa rýchlo znižoval. Pred niekoľkými rokmi klesol celkom na 
nulu. Počet premenných potrebných na podporu života sa na-
ďalej zvyšoval a počet planét s podmienkami vhodnými na ži-
vot sa dokonca prepadol pod nulu. Pravdepodobnosť, že obež-
nica nebude podporovať život, ustavične stúpala, až dosiahla 
nepochopiteľnú, závratnú výšku, ktorá svedčila o úplnej ne-
možnosti existencie života na iných planétach. To, ako situá-
ciu chápali ľudia, sa však nepriblížilo úrovni vedy.
 Dnes, čiže pätnásť rokov po začiatku 21. storočia, poznáme 
množstvo podmienok, ktoré sú absolútne nevyhnutné na to, 
aby nejaká planéta podporovala život. Je mimoriadne neprav-
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depodobné, že by to dokázala nejaká iná obežnica – a že to vô-
bec vedela tá naša. Zo štatistického a z logického hľadiska by 
nemal existovať život nijakého druhu – vôbec by sme nemali 
jestvovať. Naša existencia je zo štatistického a z vedeckého po-
hľadu prakticky nemožná. Určite to pôsobí pritiahnuté za vla-
sy, no najnovší pokrok v oblasti vedy nás privádza k jasnému 
záveru: je veľmi málo pravdepodobné, že prostredím vhod-
ným na podporu života sa vyznačuje čo i  len jedna planéta. 
Existencia Zeme a života na nej je preto anomália mimoriad-
ne vysokého rádu. Napriek tomu však jestvujeme – a uvažuje-
me nad svojou existenciou. Čo si o tom máme myslieť?
 Pomôže nám, ak pochopíme niektoré podrobnosti. Preto 
preskúmajme zopár parametrov, ktoré sú podľa vedcov nevy-
hnutné na život. Ako sme už povedali, ich počet od roku 1966, 
keď so svojím výpočtom prišiel Carl Sagan, každoročne stúpa.
 Ohromujúci je už samotný rastúci počet týchto podmie-
nok. Keďže laici ľahko porozumejú iba niekoľkým z nich, ob-
medzíme sa práve na ne.8 Nasleduje preto značne skrátený zo-
znam – iba chuťovka. Nemali by sme však zabudnúť, že všetky 
tieto podmienky sú nevyhnutné. Ak nebude splnená ktorá-
koľvek z nich, nemôže existovať život nijakého druhu. Keď-
že všetky tieto premenné tvoria dokonalú harmóniu – inak to 
ani nemôže byť –, niektorí fyzici začali v súvislosti s nimi po-
užívať spojenie veľmi presne nastavený vesmír. Príčinou je to, 
že nech už má každý z nás akúkoľvek ideológiu, vesmír pôso-
bí dojmom, že ho ktosi vyladil tak, aby podporoval život. To, 
o koho ide, je už iný problém.
 Prvou premennou, ktorej sa môžeme dotknúť, je veľkosť 
Zeme. Väčšina z nás sledovala dostatočné množstvo vedecko-
-fantastických filmov alebo čítala takúto literatúru, preto sa 

8  Ak túžite po úplnejšom zozname premenných a  niektorých odbornejších 
vysvetleniach, prečo sú nevyhnutné na existenciu života, odporúčam vám knihy 
Hugha Rossa The Fingerprint of God (Odtlačok Božieho prsta) a The Creator and 
the Cosmos (Stvoriteľ a vesmír).
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nám nezdá, že by na veľkosti planéty veľmi záležalo. Z pohľa-
du skutočnej vedy je to však dôležité. Veľkosť, lepšie poveda-
né, hmotnosť planéty totiž určuje intenzitu gravitácie, z ktorej 
zasa vyplýva množstvo ďalších vecí. Možno vás prekvapí, že 
keby bola Zem o čosi väčšia alebo menšia, život na nej by ne-
mohol existovať.
 Keby bola naša planéta trochu väčšia, vyznačovala by sa 
o niečo silnejšou gravitáciou. Malo by to zaujímavé dôsledky. 
Problém by nebol v tom, že človek, ktorý teraz váži 70 kíl, by 
bol trochu ťažší. Skôr by bol v tom, že keby Zem mala o čosi 
intenzívnejšiu gravitáciu ako dnes, metán a  amoniak, plyny 
s molekulovou hmotnosťou šestnásť, respektíve sedemnásť, by 
zostávali pri povrchu. Keďže sú toxické a nemôžeme ich dý-
chať, zomreli by sme. Lepšie povedané, vôbec by sme sa nebo-
li vyvinuli. Ak si myslíte, že počas evolúcie by sme boli nado-
budli túto schopnosť, oddávate sa skôr sci-fi ako realite. Inými 
slovami, život a veľké množstvá metánu či amoniaku nie sú 
zlučiteľné. Keby Zem bola o čosi väčšia, tieto smrteľné plyny 
by sa nerozptýlili do atmosféry, ale držali by sa pri povrchu, 
kde by sme ich museli vdychovať.
 Na druhej strane, keby bola naša planéta o  trochu men-
šia a mala o  čosi slabšiu gravitáciu, vodná para s molekulo-
vou hmotnosťou osemnásť by sa nezdržiavala pri povrchu, ale 
by sa rozptýlila do atmosféry. Bez vody by sme, pravdaže, ne-
mohli existovať. Ako sme počuli azda všetci, 75 percent našich 
tiel tvorí práve táto tekutina. Fakt, že veľkosť Zeme musí byť 
takmer presne taká, aká je, inak by sme neexistovali, nás núti 
pozastaviť sa. Čomusi takému sa neverí ľahko. Naozaj potre-
bujeme planétu, ktorá je dostatočne malá, aby sa z nej mohli 
vyparovať jedovaté plyny s molekulovou hmotnosťou šestnásť 
a sedemnásť, a zároveň dostatočne veľká, aby z nej neunikala 
vodná para s molekulovou hmotnosťou osemnásť.
 Skôr ako sa posunieme ďalej, mali by sme uviesť čo-to aj 
o jedinečných vlastnostiach vody. Ako sme sa učili na základ-
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nej škole, plyn má nižšiu hustotu než kvapalina a tá ju má zasa 
nižšiu ako pevná látka. Keď čosi prechádza z jedného skupen-
stva do druhého, molekuly sa približujú a hustota a hmotnosť 
stúpajú. 
 Ak je to pravda, prečo potom ľad pláva? Nemal by mať vyš-
šiu hustotu ako voda a klesať ku dnu?
 Keď voda chladne a mení sa na ľad, naozaj nadobúda vyš-
šiu hustotu. No keď dosiahne štyri stupne Celzia, jej husto-
ta začne klesať. Keď sa teda premení na pevnú látku, je ľahšia 
ako v kvapalnom skupenstve a vznáša sa na hladine. Keby sa 
voda nevyznačovala touto bizarnou vlastnosťou, jazerá by za-
mŕzali odspodu nahor. Ryby a ďalšie sladkovodné živočíchy 
by zahynuli, čo by malo smrtonosný účinok na ďalšie formy 
života. Dôvodom, prečo má voda túto životodarnú vlastnosť, 
je to, že každá jej molekula obsahuje dva atómy vodíka, ktoré 
sú spojené s atómom kyslíka. Výsledný tvar pripomína písme-
no V s uhlom asi 104,5 stupňa. Vzhľadom na to, že je tupý, pri 
tuhnutí vody vznikajú šesťuholníkové štruktúry, ktoré zabera-
jú veľký priestor a sú ľahšie než kvapalina. Ak nad tým žasne-
te, nie je to nevhodné.
 Voda sa však vyznačuje ďalšími vlastnosťami, ktoré sú znač-
ne anomálne a umožňujú život na Zemi. Patria medzi ne na-
príklad vysoký bod varu a schopnosť rozpúšťať veľké množ-
stvo rozličných látok. Voda navyše vynikajúco zadržiava teplo, 
vďaka čomu vodné plochy našej planéty stabilizujú a zmierňu-
jú teploty. Zdôrazňujem, že keby nemala všetky tieto zriedka-
vé vlastnosti, život by nebol možný.
 Väčšina z nás sa nezamýšľa nad tým, aká zvláštna je voda, 
a neraduje sa z toho, že Zem má dokonalú veľkosť. Kto sa však 
zamyslel nad tým, akou rýchlosťou naša planéta rotuje? Vždy 
keď sledujeme východ či západ slnka, vidíme, ako rýchlo sa 
Zem otáča. No čo z toho vyplýva? Keby rotovala o čosi po-
malšie alebo rýchlejšie, znamenalo by to veľký rozdiel? Nepri-
spôsobil by sa mu život? Podľa vedcov nie.
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 Čitateľ určite vie, že naša planéta sa otočí okolo svojej osi 
raz za dvadsaťštyri hodín. Všetci by sme si želali, aby bol deň 
o pár hodín dlhší, no zdá sa, že keby sa Zem otáčala o trochu 
pomalšie, teplotné výkyvy medzi nocou a dňom by boli vskut-
ku smrteľné. Keby na odvrátenej strane obežnice panovala 
tma o niekoľko hodín dlhšie, v noci by bolo oveľa chladnejšie 
a denné horúčavy by sa znásobili. Znemožnilo by to existenciu 
života na Zemi. Keby rotovala o čosi rýchlejšie a mali by sme 
kratšie dni, vznikal by nesmierne silný vietor. Nevieme pove-
dať, akú intenzitu by dosahoval. Na Jupiteri vietor neraz pre-
sahuje rýchlosť 1 600 kilometrov za hodinu. Keby sa teda naša 
planéta otáčala o trochu rýchlejšie ako teraz, vietor by s naj-
väčšou pravdepodobnosťou znemožňoval existenciu stabilné-
ho prostredia, v akom by sa mohol vyvinúť život.
 Ďalšou kriticky dôležitou podmienkou života na Zemi 
je prítomnosť mimoriadne veľkej planéty v  slnečnej sústa-
ve. Mám na mysli Jupiter, ktorého pôsobenie v náš prospech 
väčšina pokladá za samozrejmosť. Keby sa tento obor nena-
chádzal na svojom mieste, kométy a ich úlomky by na našu 
planétu dopadali asi tisíc ráz častejšie. Priemer Jupitera pred-
stavuje približne jedenásťnásobok priemeru Zeme a jeho po-
vrch je 122-krát väčší ako povrch našej planéty. Do gule vo 
veľkosti Jupitera by sa zmestilo 1 320 zemegúľ. Ak si chcete 
predstaviť jeho obrovské rozmery ešte názornejšie, uvedomte 
si, že dosahuje dvaapolnásobok hmotnosti všetkých ostatných 
planét slnečnej sústavy dovedna.
 Ako presne to súvisí s  tým, že kométy sa vyhýbajú našej 
planéte? Keďže Jupiter sa skladá z plynov, ani zďaleka nedosa-
huje hustotu Zeme. No má 318-násobok jej hmotnosti, a teda 
aj 318 ráz silnejšiu gravitáciu. Tá pritiahne väčšinu komét, kto-
ré sa k  nemu priblížia, a  mnohé z  nich bez väčších problé-
mov pohltí do svojho plynného vnútra. Vo väčšine prípadov 
ich iba odkloní od nás a od slnečnej sústavy, takže do nej ani  
nevstúpia.
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ŽELEZNIČNÁ STANICA  
V ČCHANG-ŠI

John Bechtel sa v oblasti medzinárodných misií stal tak tro-
chu legendou. Je to výnimočná osobnosť, ktorá – keby sa ne-
začala venovať pastoračnej činnosti – mohla zarobiť milióny 
dolárov vo svete biznisu. Je mimoriadne inteligentný, zábavný, 
kultivovaný, schopný a vynachádzavý, no jeho objemné telo 
a plešivá hlava o tom vôbec nevypovedajú. Túto nezhodu bys-
tro a často využíva na dosiahnutie komického efektu.
 Mal som príležitosť zoznámiť sa s  ním pred piatimi rok-
mi v CAMP-of-the-WOODS (COTW), kresťanskom tábore 
v pohorí Adirondack Mountains, kde pôsobí už takmer šesť-
desiat rokov. Spolupracovať začal na vysokej škole. V lete robil 
plavčíka a zachránil topiaceho sa muža. Vyše štyridsať rokov 
je vo vedení COTW. Každý rok rozptyľuje táborníkov misio-
nárskymi príbehmi okolo vatry. Je nadaný rozprávač a každá 
historka, ktorú som z jeho úst počul, bola mimoriadne zaují-
mavá. Tá, ktorú rozpoviem v tejto knihe, sa týka 644-kilomet-
rovej jazdy vlakom naprieč Čínou začiatkom osemdesiatych 
rokov 20. storočia.
 John sa narodil roku 1939 bývalým misionárom, ktorí päť-
desiatjeden rokov slúžili v Hongkongu a Číne. Keď bol ešte 
batoľa, spolu s matkou utiekol na poslednej lodi z Hongkon-
gu tesne predtým, ako v  rámci druhej svetovej vojny došlo 
k okupácii Japonska. Otca internovali Japonci v koncentrač-
nom tábore. John trávil roky vojny s matkou v Spojených štá-
toch amerických a ako sedemročný sa vrátil do Hongkongu. 
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Vzdelanie nadobudol v britskom systéme v Škole kráľa Jura- 
ja V., kde sa stal predsedom stredoškolských študentov. 
V osemnástich rokoch reprezentoval Hongkong ako člen me-
dzinárodného športového tímu.
 Keď roku 1962 dokončil vysokoškolské štúdium, odcesto-
val do Hongkongu. Špinavé podmienky, v ktorých sa tiesnili 
milióny ľudí, ho pohli k tomu, aby zasvätil život misijnej prá-
ci. V priebehu ďalších rokov vytvoril hongkonský mládežníc-
ky tábor, ktorý slúžil státisícom sociálne slabých detí, a viedol 
projekt budovania kostolov, vďaka ktorému napokon postavi-
li 132 Božích domov. Zriadil sirotince a podporil misie nie-
len v celých Spojených štátoch amerických a v Kanade, ale aj 
na takých miestach, ako je Nový Zéland, Austrália, Anglic-
ko, Afrika, Ázia, bývalý Sovietsky zväz či Európa. Roku 1974 
pôsobil ako oficiálny delegát Lausannskej konferencie. Medzi 
mnohé ocenenia, ktoré získal, patria aj štyri čestné doktoráty.
 Príbeh, ktorý sa chystám opísať, sa však odohral v osemde-
siatych rokoch 20. storočia, keď John zastával pozíciu v De-
Mossovej nadácii. Pracoval ako projektový riaditeľ pre Hong- 
kong, Taiwan a  Čínu, neskôr ako riaditeľ medzinárodných 
misií. V tejto funkcii cestoval s dvoma ďalšími ľuďmi: Nan-
cy DeMossovou, vdovou po Arthurovi DeMossovi, a so Scot-
tom Hallom, ktorý v tom čase takisto pracoval pre nadáciu. 
(Neskôr si budoval úspešnú podnikateľskú kariéru a dnes je 
na dôchodku.) Scott plynule hovoril mandarínskou čínštinou, 
John zasa skvele kantonskou čínštinou a obstojne mandarín-
skou čínštinou.
 Všetci traja sa vybrali na cestu do Čchang-še, hlavného 
mesta provincie Chu-nan, v ktorom Mao Ce-tung slávne kon-
vertoval na komunizmus. V tom čase sa tam šlo veľmi ťažko. 
Prišli navštíviť misionárov, ktorí tam prevádzkovali výcviko-
vé stredisko na prácu s počítačom. Na to, aby sa človek v da-
nom období nachádzal v Číne, musel mať veľmi dobrý dôvod. 
Aby tam títo ľudia mohli pracovať ako misionári, zvolili si ten-
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to druh obživy. Keď John so spoločníkmi dokončili návštevu, 
odobrali sa na letisko, aby nasadli na lietadlo do Hongkongu. 
O niekoľko dní totiž odtiaľ mali vyraziť na Filipíny. Keď však 
prišli na letisko v meste Čchang-ša, zistili, že let do Hongkon-
gu mešká.
 Čakali teda na letisku. Nancy DeMossová sa priatelila s le-
gendárnym futbalovým trénerom Joom Gibbsom, ktorý v ten 
deň koučoval svoj tím Washington Redskins na Super Bowl 
(bolo to roku 1982 alebo 1983, keďže Redskins hrali na tomto 
podujatí v oboch rokoch). Nemali čo robiť, preto sa pokúsili 
zistiť, či nemôžu nejakým spôsobom sledovať na letisku Super 
Bowl. Nešlo to. Napokon ich informovali, že let, na ktorý ča-
kali, celkom zrušili. V tom čase cestovalo letecky v Číne veľmi 
málo ľudí, a keďže bol čínsky Nový rok, v ten deň nepremáva-
li nijaké lietadlá. Ako im povedali, kým sa bude dať letieť do 
Hongkongu, budú musieť počkať dva, tri dni.
 John, ktorý si vždy vedel poradiť, sa pokúsil zjednať sú- 
kromné lietadlo, no ani to nebolo možné. Keďže sa zúfalo po-
trebovali dostať do Hongkongu, pochopili, že budú musieť 
cestovať vlakom. Iná možnosť jednoducho nebola. Cesta dlhá 
644 kilometrov nebude prebiehať ideálne, no aspoň sa tam 
dostanú a budú môcť odletieť na Filipíny. Vyšli teda z letiska 
a taxíkom sa odviezli na železničnú stanicu v Čchang-ši.
 Keď tam dorazili, uvedomili si, že cestovanie vlakom je 
v Číne veľmi obľúbené. V okruhu troch blokov v okolí stanice 
stanovali ľudia. Ich počet pôsobil ohromujúco a desivo. John 
však vedel, že počas čínskeho Nového roka sa všetci vracajú 
späť do rodných miest – a všetci v tejto krajine znamená veľmi 
veľa ľudí. Pre prítomnosť davu nemohol taxík napredovať. Vy-
stúpili teda a, obložení ťažkou batožinou, smerovali pomedzi 
masu ľudí k stanici. Interiér bol rovnako preplnený. John vie-
dol Nancy a Scotta serpentínou pomedzi ľudí, až sa ocitli na 
konci radu, ktorý čakal na prípoj do Kantonu, mesta susedia-
ceho s Hongkongom. Dúfal, že sa im podarí kúpiť si lístky od 
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ľudí, ktorí čakali vpredu. Lístok do Kantonu stál v tom čase 
iba deväť dolárov, John preto v zúfalstve bezchybnou kanton-
skou čínštinou ponúkol sto dolárov každému, kto mu ho pre-
dá. Nikto však neprejavil záujem. Nancy DeMossová bola bo-
hatá žena, preto John zvýšil ponuku na dvesto dolárov. Hoci 
to znie neuveriteľne, ani tentoraz sa nikto neprihlásil. Ľudia 
očividne nesmierne túžili po návrate domov, aby mohli osláviť 
tento dôležitý sviatok. Na lístok už pravdepodobne čakali veľ-
mi dlho.
 John však vždy vedel prísť s ďalším nápadom. Dúfal, že sa 
im podarí podvodom dostať do oblasti pre VIP cestujúcich 
a kúpiť si tam lístky. Boli predsa elegantne oblečení a zámožní 
západniari. Ktovie, čo sa im podarí dosiahnuť? John teda po-
vedal Scottovi a Nancy, aby ho po dlhom mramorovom scho-
disku nasledovali nahor ku vchodu pre VIP pasažierov a ne-
nadväzovali zrakový kontakt s policajtmi, ktorí stáli hore na 
schodoch. Majú vraj kráčať ďalej, akoby presne vedeli, čo ro-
bia. Príslušníci sa ich pokúsili zastaviť, no John prevzal inicia-
tívu a doslova ich odtlačil nabok. Ukázalo sa však, že tento 
prístup nezabral. Policajti sa bohatým obyvateľom Západu ne-
podvolili, ale sa rozzúrili. Bolo jasné, že John a jeho spoloční-
ci sa ocitli v slepej uličke – doslova aj prenesene. Do VIP zóny 
sa nedostanú za nijakých okolností. John začal predstierať ne-
znalosť pomerov a  v  absolútne dokonalej kantonskej čínšti-
ne sa policajtom ospravedlnil. Aj tak však zostali rozhnevaní. 
Všetci traja s batožinou rozpačito zišli po mramorových scho-
doch nadol.
 Situácia vyzerala beznádejne. Po hodinách veľkého úsilia nič  
nezabralo. Nancy a Scott sa rozhodli, že zájdu na toaletu, a po- 
žiadali Johna, aby im postrážil batožinu. Kým pri nej stál 
a prezeral si nekonečné zástupy ľudí, pristúpila k nemu níz-
ka Číňanka dôstojného vzhľadu. S dokonalým britským prí-
zvukom – John ho označil za „kráľovninu angličtinu“ – vy-
riekla: „Dobrý večer. Ako sa máte?“ Mala asi päťdesiat rokov 
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a milú okrúhlu tvár. Pod rozopnutým zimníkom sa jej vyní-
mala štandardná modrá čínska uniforma. Hlavu jej zdobila 
modrá čiapka.
 „Dobrý večer,“ odvetil John. „Dobre, a vy?“
 „Aj ja. Môžem vám nejako pomôcť?“
 John odpovedal: „Vlastne áno. Potrebujeme sa dostať do 
Kantonu.“
 „Poďte so mnou,“ vyzvala ho žena.
 „Sú tu so mnou dvaja ďalší ľudia. Odbehli na toaletu, hneď 
sú späť.“
 Žena privolila: „V poriadku, počkáme teda.“ To, že v ko-
munistickej Číne ovláda nejaká žena angličtinu tak dokona-
le, bolo pozoruhodné. To, že sa nachádzala v Čchang-ši, však 
pôsobilo priam neuveriteľne. Keď sa Nancy so Scottom vráti-
li, žena oboch pozdravila: „Dobrý večer.“ Potom dodala: „Na-
sledujte ma.“
 Dôstojne prešla priamo k  mramorovým schodom, ktoré 
viedli k VIP zóne, a  začala po nich vystupovať ku  vchodu. 
Ten z oboch strán strážili tí istí policajti, s ktorými sa John 
a Scott pred chvíľou dostali do konfliktu. „Toto bude zaujíma-
vé,“ zamrmlal John smerom k Nancy a Scottovi. Keď sa však 
žena priblížila k  príslušníkom, zasalutovali jej, hľadiac pria-
mo vpred, a  všetkých vpustili dnu. Trojica cestovateľov na-
sledovala dámu do miestnosti, kde jej zasalutoval ďalší človek 
a vpustil ich druhými dverami. Čo to bolo za ženu? Ocitli sa 
na nástupišti a naďalej kráčali za ňou až na druhý koniec. Tam 
dáma vošla do vlaku a nezaviedla ich k miestam na sedenie, 
ale do samostatného kupé. Vyviedlo ich to z konceptu. Nato 
žena povedala: „Želám vám príjemnú cestu do Kantonu.“
 Keď si John so spoločníkmi začali odkladať batožinu, Nan-
cy poznamenala: „Dúfam, že si jej to vynahradil.“ John na to 
v zmätku a úžase úplne zabudol. Okamžite sa obrátil, aby dal 
dáme najväčšie prepitné v živote. Zistil však, že medzičasom 
odišla. Kam tak rýchlo zmizla? John okamžite vystúpil z vla-
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ku, aby ju pohľadal, ale nikde ju nevidel. Rozbehol sa teda 
k miestu, kde vyšli na nástupište, a ženy, ktorá tam stála, sa 
spýtal: „Môžete mi povedať, kde je tá dáma s čiapkou, ktorá 
nás tadiaľto previedla?“ Pracovníčka však odvetila: „Neprevie-
dol vás tadiaľto nikto s čiapkou.“
 John sa jej spýtal: „Prešiel som tadiaľto ja?“
 „Áno,“ ubezpečila ho žena.
 „Boli sme štyria,“ vysvetľoval John.
 „Nie, neboli,“ ohradila sa. „Iba traja.“
 „Kde je tá žena s modrou čiapkou v zimníku?“
 „Nevidela som ju,“ priznala pracovníčka. John usúdil, že 
musel vojsť do nesprávnych dverí, preto prešiel k vedľajším.
 Tam sa spýtal ďalšej ženy: „Videli ste ma pred niekoľkými 
minútami vchádzať týmito dverami?“
 „Nie,“ odvetila pracovníčka. „Vošli ste tamtými,“ dodala 
a ukázala na prvé dvere.
 „Kráčal som popri vás?“ overoval si.
 „Áno.“
 „Videli ste nás štyroch?“
 „Nie, iba troch.“
 Na Johna začal doliehať hnev. „Vravíte teda, že ste nevideli 
nízku dámu s modrou čiapkou v zimníku?“
 „Nie,“ pritakala žena.
 John išiel naspäť do kupé a so Scottom sa vrátil k žene. Ten-
toraz jej otázku položil Scott. Dočkal sa však rovnakej odpo-
vede: „Nie. Spýtal sa ma to už tento pán.“
 „Videli ste nás štyroch?“
 „Nie.“
 „Prečo ste nás teda pustili k vlaku?“
 „Lebo som to mala urobiť.“
 „Kto vám povedal, aby ste to spravili?“
 „Jednoducho som vedela, že to mám urobiť.“
 John so Scottom sa vrátili do kupé. Odpovede ich vyviedli 
z rovnováhy. Vlak vyrazil vpred a o chvíľu im priniesli jedlo. 
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Spýtali sa mužov: „Kto vám povedal, aby ste nás pohostili?“ 
Odvetili, že v kuchyni našli odkaz, aby do tohto kupé priniesli 
niečo pod zub. S  jedlom prišli počas celej 644-kilometrovej 
jazdy do Kantonu ešte niekoľko ráz.
 Keď dorazili do cieľa, pripravili sa na výstup z vlaku. V Číne 
sa lístok ukazuje na konci cesty, nie na jej začiatku. Pravdaže, 
nikto z nich lístok nemal. Prešli k miestu, kde stál sprievodca, 
a John vyhlásil: „Nemáme lístky.“
 Muž odvetil. „Viem. Ďakujem veľmi pekne. Choďte ďalej.“ 
Nato ich mávnutím pustil.
 John nespočetne veľa ráz uvažoval nad týmto príbehom 
a rozprával sa o ňom s množstvom ľudí vrátane dvoch spolu-
cestujúcich. Dospel k záveru, že to, čo sa im v ten deň stalo, 
možno vysvetliť iba jediným spôsobom: ženou, ktorá im po-
mohla, bol anjel v prestrojení.
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