
Hľadal som vhodné slová. „Vieš, sú veci, ktoré pochopíš,
keď budeš veľká, ale teraz jednoducho musím – aj keď mi
budeš veľmi chýbať.“
Keď sme sa s Lindou dohodli na rozchode a ja som odchádzal,
Holly sa mi s plačom zavesila na nohy a nechcela
ma pustiť: „Nechoď preč, ocko, prosím, nechoď!“ Jemne, ale
rozhodne som uvoľnil jej zovretie, objal som ju, ale potom
som sa od nej odpútal a odišiel som. Bola to jedna z najťažších
vecí, aké som v živote musel urobiť.
Teraz, keď som jej oznámil, že odchádzam, už neplakala
ani ma nepresviedčala, aby som ostal. Iba sklonila hlavu
a hľadela na trávnik. To ma zabolelo, pretože som si domyslel,
čo sa v nej odohrávalo: jednoducho to vzdala.
O týždeň neskôr sa skončil školský rok. Po sladkokyslej
rozlúčke s Lindou som objal Holly a pobral sa na odchod.
Dvere taxíka sa za mnou zabuchli. Keď taxík odchádzal, pozeral
som sa zadným okienkom, ako sa môj dom a okolie,
ktoré som tak dôverne poznal, vzďaľujú, kým sa v okienku
neukázal odraz mojej vlastnej tváre. So zmiešanými pocitmi
ľútosti a pevného odhodlania som vodičovi povedal cieľ:
„Hopkinsove letisko.“
Mal som pred sebou letné prázdniny a polročnú dovolenku
– spolu deväť mesiacov – a mohol som teda vyraziť na
prieskumnú cestu a tešiť sa na to, čo ma na nej stretne.
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2 Cesta
Loď je v bezpečí, keď je v prístave –
ale na tento účel sa lode nestavajú.
John A. Shedd

Vznášal som sa vysoko vo vzduchu a z okna lietadla
som pozoroval nebesky modrú oblohu a oblaky zakrývajúce
Indický oceán; premýšľal som, či odpovede na otázky,
ktoré ma zaujímajú, ležia niekde tam dole.
Ako som tak o tom uvažoval, moje oči sa pomaly zatvorili.
Zobudil som sa v okamihu, keď sa lietadlo dotklo svojimi
kolesami pristávacej dráhy, a čudoval som sa, že let trval
tak krátko.
V Indii práve vládlo vlhké monzúnové počasie. Neustále
som sa kúpal vo vlastnom pote alebo v dažďovej vode
a cestoval som prastarými taxíkmi, na rikšiach, autobusom
i vlakom. Chodil som po rozbahnených cestách a prechádzal
hlučnými bazármi, na ktorých indickí fakíri predvádzali svoje
umenie a preukazovali sebaovládanie a odriekanie.
Metropoly, mestá, dediny; farby, vône a pachy; neznesiteľná
horúčava; vôňa kadidla a pach kravincov; z Kalkaty
do Madrásu a odtiaľ do Bombaja. Všade davy ľudí pohybujúcich
sa sem a tam. Posvätná India, preľudnená, s nespočetným
množstvom ľudských duší na každom štvorcovom kilometri,
metri, centimetri.
Moje zmysly boli zahltené nezvyčajnými dojmami
a vôňami; buď som iba strnulo a fascinovane vyvaľoval oči,



alebo som mal pocit, že snívam. Ale neprišiel som predsa do
Indie na rekreáciu.
S neutíchajúcim úsilím som vyhľadával stále ďalšie
a ďalšie jogínske školy, v ktorých som sa naučil nové pozície,
dýchacie techniky a spôsoby meditácie, podobné tým, ktoré
ma naučili Sokrates a Jozef.
V Kalkate som videl najchudobnejších z chudobných,
žijúcich v špine a biede. Kamkoľvek som sa pozrel, všade
samí žobráci – muži, ženy, zmrzačené deti v roztrhaných handrách.
Sotva som dal jednému zopár mincí, hneď bolo okolo
mňa ďalších desať – dramatický kontrast k veľkolepému
chrámu v Tádž Mahale a ostatným chrámom i k menej známym
miestam vyznačujúcim sa krásou a duchovnou vyrovnanosťou.
Podnikol som púť k ášramom a stretol sa s mudrcmi
vyznávajúcimi múdrosť nerozdvojenej ádvaity védánty, podľa
ktorej samsára a nirvána, telo a duch, nie sú od seba oddelené.
Poučil som sa, čo je to božstvo, ako aj o svätej trojici
Brahmovi Stvoriteľovi, Višnuovi Udržovateľovi a Šivovi Ničiteľovi.
Sedel som pri nohách guruov, ktorí hovorili slová jednoduchej
múdrosti a z ktorých vyžarovala láskavá a mocná
prítomnosť. Cítil som hlbokú a skutočnú vrúcnosť svätých
mužov a žien. Dokonca som sa v sprievode šerpov vydal do
Tibetu, Nepálu a do oblasti Pamíru, kde som sa stretol s niekoľkými
askétmi a pustovníkmi. Dýchal som riedky horský
vzduch, posedával v jaskyniach a meditoval.
Napriek tomu som bol deň za dňom skľúčenejší, pretože
som nikde nenašiel učiteľa, akým bol Sokrates, ani som sa
nenaučil nič, čo by som nenašiel v kníhkupectvách na Západnom
pobreží. Mal som dojem, akoby som sa na svoju výpravu
za tajomným Východom vydal iba preto, aby som zistil, že
sa práve nachádzam na návšteve u svojich príbuzných v Kalifornii.
Mám veľkú úctu k duchovným tradíciám Indie; vážim
si jej kultúrne dedičstvo i dejiny. Ale nech už som prišiel kamkoľvek,
všade som mal pocit, že som len cudzincom pozorujúcim
zvonka svet, ktorý sa ho vnútorne nijako nedotýka.
Vinu na tom nemala India, ale ja sám. Keď som si to uvedomil,
zarmútilo ma to, ale potom som sa pevne rozhodol, že
sa vrátim domov a pokúsim sa dať znovu dohromady svoju
rodinu. Bolo to správne a zodpovedné rozhodnutie.
Plánoval som letieť domov smerom na východ, najskôr
priamo na ostrov Havaj, kde som chcel zopár dní ostať a oddýchnuť
si, a potom späť do Ohia – k Holly a Linde. Obe mi
chýbali. Hádam sa nám nejako podarí znova sa zblížiť.
Hovoril som si, že keď som v Indii vyšiel naprázdno, je
to znamenie – znamenie toho, že viac duchovného poučenia,
než akého sa mi dostalo od Sokrata, mi neprináleží. Ale ak je
to tak, odkiaľ sa vo mne berie ten vnútorný nepokoj, ktorý sa
stále stupňuje?
Naspäť som letel v noci, svetlá na krídlach lietadla žiarili
ako hviezdy, zatiaľ čo sme míňali spiaci svet. Pokúšal som
sa čítať, ale nemohol som sa sústrediť. Snažil som sa zaspať,
ale prebúdzali ma divoké sny. Znova a znova sa predo mnou
vynárala Sokratova tvár a vybavovali sa mi útržky rozhovorov,
ktoré sme spolu viedli. Keď sme pristávali, pocit, že som
niečo premeškal alebo zabudol, sa stal neznesiteľným. Moje
vnútro bolo v úplnom ohni! Mal som pocit, že budem musieť
kričať. Cítil som, že by som mal niečo urobiť, ale nevedel



som čo.
Keď som vystúpil z lietadla do ranného slnka, vlhký
havajský vánok ma na chvíľu upokojil.
O týchto ostrovoch zrodených zo zeme, vzduchu, ohňa
a vody sa hovorí, že predtým, ako sa zásluhou námorníkov,
kňazov a podnikateľov premenili na turistický raj, vyžarovala
z nich liečivá energia. Dúfal som, že pod vonkajším náterom
civilizácie niečo z tejto liečivej energie ostalo a že tá azda dokáže
utíšiť štekajúceho psa v mojom vnútri.
Dal som si ľahké jedlo v letiskovom bistre a potom
ma rachotajúci autobus viezol rušnými ulicami Waikiki. Po
hodinovej chôdzi som si našiel izbu mimo mestského ruchu.
Vyskúšal som, či splachuje záchod, a potom som si rýchlo
vybalil tých zopár vecí, ktoré som mal vo svojom starom ba
tohu. V polootvorenej zásuvke nočného stolíka som zbadal
telefónny zoznam so zahnutými rohmi a Bibliu, ktorú sotva
niekto otvoril. Na tých pár dní mi izba bude vyhovovať.
Prepadla ma únava, a tak som sa natiahol na posteľ,
ktorá bola veľmi mäkká a jej perá rytmicky škrípali, ako som
sa prevracal, a rýchlo som zaspal. Zrazu sa však moje oči
otvorili, prudko som sa posadil a z mojich úst – bez toho, aby
som si uvedomoval, čo hovorím – sa ozvalo: „Šamanka!“ Ako
som na ňu mohol zabudnúť? Chytil som sa za hlavu a začal sa
rozpamätávať, čo mi Sokrates o nej hovoril. Pomaly sa mi to
vybavovalo. Nabádal ma, aby som našiel niekoho na Havaji,
a zmienil sa aj o akejsi škole – kde to len bolo? – v Japonsku.
A tiež hovoril o nejakej posvätnej knihe kdesi v púšti – knihe
o zmysle života!
Chcel som nájsť tú knihu aj tú školu, ale najskôr som
musel nájsť šamanku. To je dôvod, prečo som tu; preto som
mal pocit, že sa deje niečo osudové; a to je skutočný dôvod,
prečo som podnikol túto cestu!
Keď som si to uvedomil, môj žalúdok sa upokojil a bolesť,
ktorú som v ňom cítil, sa zmenila na eufóriu. Ledva som
sa ovládal. Môj mozog pracoval na plné obrátky. Čo mi to
o nej Sokrates hovoril? Napísala mu na listovom papieri so
záhlavím akejsi banky, tak to bolo!
Siahol som po Zlatých stránkach a nalistoval rubriku
Banky: narátal som ich iba v samotnom Honolulu dvadsaťdva.
Ako ju mám nájsť, mrmlal som si sám pre seba, veď
nemám najmenšiu šancu. Nepovedal mi ani jej meno, ani adresu,
ani ako vyzerá. Nemal som sa čoho chytiť. Zdalo sa, že
je to nemožné.
Vzápätí ma znovu zaplavil pocit osudovosti. Nie, to
všetko nie je len tak pre nič za nič. Som tu! Nejako si už poradím
a nájdem ju. Pozrel som sa na hodinky. Keď sa poponáhľam,
budem môcť ešte prejsť niekoľko bánk, kým zatvoria.
Toto bol však ostrov Havaj, nie New York. Ľudia sa tu
nikam neponáhľali. A vôbec, ako to mám v prvej banke urobiť?
Prísť tam s tabuľou, na ktorej bude napísané: „Hľadám
niekoho zvláštneho“? Alebo mám každej bankovej úradníčke
za priehradkou zašepkať: „Posiela ma Sokrates“? Tá žena ho
pod týmto menom možno vôbec nepoznala – ak ešte stále pracuje
v banke a ak vôbec existuje.
Uprene som sa díval z okna na tehlovú stenu na náprotivnej
strane ulice. Pláž bola iba desať blokov od motela; dám
si niečo na jedenie, prejdem sa v piesku po pláži a potom sa



rozhodnem, čo urobím. Dorazil som k moru práve v okamihu,
keď sa slnko chystalo zapadnúť, ale jeho západ – ako som
zistil – sa odohrával na úplne opačnom konci ostrova. „To je
strašné,“ hovoril som si, „chcem nájsť tajuplnú ženu, a pritom
neviem nájsť ani západ slnka.“
Ľahol som si do jemného, zatiaľ teplého piesku a pozeral
sa na palmu nad sebou. Keď som pozoroval jej vejárovité
listy, zľahka sa pohojdávajúce vo večernom vánku, rozmýšľal
som, čo zajtra podniknem.
Nasledujúci deň, práve keď som šiel okolo redakcie
miestneho denníka, som dostal nápad. Vstúpil som do budovy
a rýchlo som zadal inzerát do rubriky Osobné správy.
Mal takéto znenie: „Mladý pokojný bojovník, priateľ Sokrata,
hľadá názorovo spriaznenú bankovú úradníčku. Spoločne
môžeme veľa dokázať.“ Pripojil som svoje telefónne číslo do
motela. Uvedomoval som si, že to asi nie je veľmi sľubný
nápad; vyhliadka na úspech bola asi taká, ako keby som hodil
do mora fľašu so správou. Bolo to na dlhé lakte, ale bolo to
aspoň niečo!
Prešlo niekoľko dní. Navštívil som umelecké galérie
v meste, potápal som sa v mori a polihoval na pláži; nedalo sa
robiť nič iné, ako čakať. Odpoveď na môj inzerát neprichádzala,
ale pokúšať sa hľadať „šamanku“ niekde na ulici mi
pripadalo márne. Moja nádej zhasla a ja som zavolal na letisko,
aby som si objednal letenku na cestu domov. Neostávalo
mi nič iné, ako to vzdať.
V autobuse, ktorý ma viezol na letisko, som sedel strnulo
a nevšímal som si okolie. Bezmyšlienkovito som stál
v rade pri priehradke. Keď som potom sedel v odletovej hale
a miestny rozhlas ohlásil pristavenie môjho lietadla, nejaký
hlas vo mne povedal „nie“. A mne bolo jasné, že to nemôžem
vzdať. Ani teraz, ani nikdy. Na dôvodoch nezáležalo. Musel
som tú ženu nájsť.
Zrušil som svoj odlet, kúpil som si mapu mesta a najbližším
autobusom som sa vrátil do Honolulu. Cestou som
sledoval, kde sa nachádzajú jednotlivé banky.


