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Mozaika

Len veľmi málo ľudských bytostí spoznáva 
pravdu, úplnú a ohromujúcu, prostredníctvom 

okamžitého osvietenia. Väčšina z nich si ju 
osvojuje zlomok po zlomku, v malom rozsahu, 

a postupne sa ich poznanie rozvíja ako pri 
bunečnom delení. Tvorí sa ako pracná mozaika.

~ Anaïs Nin

B olo nad ránom, keď mladý tenisový profesionál Brian Newcomer ces-
toval autom do práce. Po ceste chcel ešte vyložiť svoju priateľku. Ve-
čer sa tešili zo spoločných chvíľ, zdieľali prehlbujúci sa vzájomný vzťah 

a robili si plány do budúcnosti. Jessica bola láskou jeho života. Oslava Dňa 
vďakyvzdania bola krásna a zdalo sa, že šťastnému páru všetko vychádza.

Odrazu sa však na prístrojovej doske rozsvietilo červené svetielko a Bria-
novo auto nečakane zastalo uprostred diaľnice. Nablízku nebol nik, kto by 
mu pomohol odtlačiť nepojazdné auto ku krajnici. O pár sekúnd do nich ktosi 



narazil. Dvadsaťsedemročný Brian bol na mieste mŕtvy a Jessica utrpela ťažké 
zranenia.

Pohrebu sa zúčastnilo vyše osemsto ľudí. Briana mali radi a spomínali na 
neho ako na najlepšieho priateľa či ako na človeka, ktorý sa stal svetlom v živo-
te ich dieťaťa. Nazvať Brianovu smrť stratou by bolo obrovským nedocenením 
jeho života.

Po niekoľkých dňoch mi zatelefonovala Brianova sestra Katherine a objed-
nala sa na terapeutické sedenie. Vzlykajúc mi oznámila strašnú novinu. Počas 
rokov, čo ma navštevovala, mi toľkokrát rozprávala o Brianovi, že hoci som ho 
nikdy nestretla, mala som pocit, akoby som ho poznala. Na konci stretnutia sa 
ma spýtala, či by som sa nestretla aj s jej mamou, otcom, bratom a tiež Jessicou. 
Odvetila som, že sa nešpecializujem na poradenstvo v súvislosti s prežívaním 
žiaľu a smútku, ale Newcomerovci si ma aj tak zvolili a chceli so mnou spolu-
pracovať. Večer pred prvým stretnutím s Brianovou mamou Margaritou ma 
zožierali pochybnosti – čo by som tak mohla urobiť alebo povedať, aby jej to 
pomohlo? „Bože, pomôž mi, aby som jej pomohla!“ – znela moja modlitba pred 
zaspávaním. 

Po prebudení som bola sklamaná. Neprisnil sa mi žiaden „nápomocný“ sen. 
Zo zmätku nesúvislých predstáv sa mi vynorilo jediné slovo – MOZAIKA. 
Ako som to mala počas svojej vyše tridsaťročnej praxe vo zvyku, svedomito 
som si slovo zapísala do denníka snov. Zápisky som nehodnotila, iba zachy-
tila na papier ako poctivá sekretárka, dokonca, aj keď sen dával jasný zmy-
sel... alebo naopak, bol úplne nezmyselný, alebo vyzeral ako náhodný zhluk 
obrazov, ktoré nemali nič spoločné s mojím skutočným životom. V ten deň 
ma však sklamalo, že som nemala jasnú predstavu o tom, čo chcem povedať. 
Obťahovala som jednotlivé písmená slova MOZAIKA znova a znova, až sa 
ťahy pera otlačili na nasledujúcu stranu. Nemohla som si pomôcť, ale vždy, 
keď som sa na to náhodné slovo zahľadela, napadlo mi: Bože, skutočne je toto 
to najlepšie, čo dokážeš?

Na stretnutí s Margaritou som bola opatrná a pristupovala som k nej veľmi 
nežne. Chcela som, aby si sama vytvorila priestor, v ktorom sa bude cítiť dosta-
točne bezpečne, dokáže sa otvoriť a naplno prejaviť. Podarilo sa. Podelila sa so 
mnou o celú škálu pocitov – zlosť, zničenie, šok, ale aj vďačnosť za to, že mohla 
byť Brianovou mamou a tráviť s ním čas. Ďakovala aj za všetkých úžasných 
ľudí, ktorí sa zúčastnili jeho pohrebu.
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Ako sa naše sedenie chýlilo ku koncu, Margarita dodala, že dostala celú hro-
madu kvetín a kondolencií. Ale jeden darček považovala za veľmi špeciálny. 
Vraj ho bude opatrovať do konca života – šlo o mozaiku, ktorú vytvoril jeden 
z Brianových najbližších priateľov. Z diaľky sa javila ako plagát usmievajúceho 
sa Briana, ale pri pohľade zblízka bolo jasné, že ide o stovky drobných portré-
tov jej syna.

„Povedali ste ,mozaika´?“ opýtala som sa.
„Áno, nádherná Brianova mozaika, ktorá svedčí o tom, aký úžasný bol jeho 

život. Mala som ju pred očami po celý čas, čo sme sa zhovárali.“
Vtedy sa mi oči naplnili slzami. Úžasná synchronicita ma znova dostala.
Keď som sa Margarite zverila s vlastným zážitkom so slovom MOZAIKA, 

obe sme ustrnuli a pocítili silu tohto požehnania. Vyložili sme si to ako komu-
nikáciu s Brianom, ktorý dal svojej mame vedieť, že hoci už nie je vo svojom 
tele, ďalej žije v jednotlivých kúskoch mozaiky Brianovho života. Tie budú na-
vždy spájať tých, ktorí ho milovali.

• • •

Neskôr v ten istý deň mi zatelefonovala moja mama a povedala, že sa s otcom 
plánujú presťahovať z ospalého predmestia Los Angeles do štvrte, kde to viac 
žije. Už si aj našli byt. Radila som jej, aby to nerobili. „Centrum veľkomesta nie 
je pre dôchodcov,“ varovala som ju. Robila som si o rodičov starosti a dôrazne 
som ich žiadala, aby zvážili presťahovanie sa niekde bližšie k oceánu, kde je 
pokoj, možno do domova dôchodcov, v ktorom si nájdu priateľov v ich veku. 
Moji rodičia sa však správali ako spurní tínedžeri túžiaci po dynamickom veľ-
komestskom životnom štýle. Už-už som chcela dať mame znova prednášku 
o uvážení ich rozhodnutia, keď mi povedala názov bytového komplexu, ktorý 
sa jej tak veľmi páčil. „Volá sa Mozaika.“

„Čože?“
No a ako som ten byt navštívila, zmenila som sa z hlavného odporcu na 

najväčšieho podporovateľa ich rozhodnutia.
Prešlo niekoľko rokov a moji rodičia presťahovaním do Mozaiky uprostred 

umeleckého diania a obchodnej štvrte lapili druhý dych a získali novú životnú 
silu. Obaja schudli, omladli o desať rokov a boli šťastní.



S Brianovou rodinou som dodnes v kontakte. Hoci im ich syn veľmi chýba, 
sú s ním v spojení prostredníctvom nespočetného množstva správ, ktoré im 
posiela skrz sny a „náhody“. Margarita hovorí, že aj keď strata Briana rozbila jej 
srdce na milióny drobných kúskov, mozaika jeho života sa pre ňu stala symbo-
lickou mapou, ktorá ju naviguje k znovunájdeniu pokoja v srdci a mysli.

Neskôr som sa stretla aj s Brianovým otcom a nedávno mi poslal tento 
odkaz:

Jedna fotografia život človeka nevystihuje. Ale táto mozaika Brianových foto-
grafií vytvára plastický, 360-stupňový pohľad zachytávajúci drobné momentky, 
ktoré dohromady vytvárajú celok. Mozaika je dokonalý symbol života môjho 
syna.Vidíte v nej, že všetci sme súčasťou veľkého obrazu. Ten sa skladá zo život-
ných momentov a ľudí. Nepotrebujete ho pretierať štetcami a farbami. Brianova 
mozaika má pre nás osobitný význam, lebo Brian bol lepidlom, ktoré nás držalo 
pohromade s mnohými ďalšími ľuďmi a spoločenstvami okolo nás – robil to tak 
radostne a šťastne. Brian bol človekom, ktorý sa netrápil nad maličkosťami; 
vždy sa na veci pozeral zo širšej perspektívy a vo svojej mysli vnímal celkový 
obraz – mozaiku.

~  K e l l y  S u l l i v a n  W a l d e n
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Bratova žiadosť

 Hľadal som svoju dušu... márne a s veľkým trápením.  
Hľadal som svojho Boha... zmizol mi k sféram vzdialeným.  

Hľadal som svojho brata... a všetko troje našiel s ním. 

~ William Blake

M ôj brat Paul mal veľký potenciál. Bol talentovaným rozprávačom 
a nadaným športovcom. Idealizoval som si ho a všade ho nasledo-
val. Mali sme sa radi a rozumeli sme si, až kým nezačal dospievať. 

Veľmi sa zmenil a ja som nechápal prečo. Keď mal trinásť, bolo to v roku 1973, 
žili sme v južnej Kalifornii vo štvrti zaplavenej nelegálnymi drogami – hlavne 
marihuanou, ale tiež tvrdšími drogami ako napríklad LSD. Prestal som Paula 
spoznávať a on a jeho kamaráti ma vnímali ako otravu. Ich odmietanie ma hl-
boko zraňovalo, až kým som si neuvedomil, že ma nechcú vo svojej blízkosti, 
pretože sa báli, či ich „nebonznem“ ohľadom užívania drog.

Väčšina dospievajúcich sa vysmieva varovaniam dospelých o marihuane, 
ktorá je bránou k tvrdším drogám. V prípade môjho brata to tak skutočne bolo. 



Od cigariet prešiel k heroínu, nasledovalo osem rokov vo väzení a keď mal 37 
rokov, zomrel na predávkovanie.

Po mnohých rokoch snaženia sa, dúfania a modlenia, aby sa zmenil, rodičov 
a mňa jeho smrť zdrvila. V tom čase mal telo pokryté hrozným tetovaním, pri-
šiel o zuby a už ničím nepripomínal toho opáleného staršieho brata, s ktorým 
som sa ako dieťa hrával. So športovcom už nemal vôbec nič spoločné a príbehy, 
ktoré rozprával, už boli len lži pri policajnej výpovedi.

Za chyby svojich detí najviac trpia matky. Otec mi povedal, že keď im o tretej 
ráno zatelefonovala polícia a oznámila, že Paul zomrel, mama pustila slúchadlo 
a dookola opakovala: „Nie, nie, nie.“ Najhoršia obava sa stala skutočnosťou. 
Mama celé roky užívala upokojujúce lieky na predpis, aby sa v dôsledku hlbo-
kého zármutku nezbláznila. Veľa odpočívala, bola často ospalá a otec sa úplne 
ponoril do práce. Veľmi som sa pohoršoval a hneval na Paula, pretože zomrel 
zbytočnou smrťou, ale tiež za to, čo spôsobil celej rodine. Ani len plakať som 
nedokázal. Zlosť a nenávisť som dokázal zvládnuť ľahšie než smútok.

Na niekoľko mesiacov som sa nasťahoval späť k rodičom. Smútok som mu-
sel skrývať, aby som im dokázal pomôcť znášať ten ich. Lenže ťažoba ich boles-
ti spolu s mojou vlastnou bola taká veľká, že som sa vo vnútri cítil ako mŕtvy. 
Bol som otupený a strnulý. Hlboký smútok vo svojej najhoršej podobe je ako 
smrť. Bol som ako chodiaci zombie a moja otupenosť mi začala spôsobovať 
problémy v reálnom živote.

Raz v noci som šoféroval na diaľnici a šofér za mnou sa mi začal lepiť na ku-
for, hoci som šiel vyššou rýchlosťou, než bola povolená. Nevšímal som si ho, až 
kým mi nezablikal svetlami. Vtedy sa vo mne začala dvíhať obrovská, absolútne 
neprimeraná, zlosť.

Ešte skôr toho dňa sme stáli s mamou pod dáždnikom na cintoríne a snažili 
sa nájsť vhodné miesto pre bratov hrob. Aj teraz som cítil oprávnené rozhorče-
nie, že ten nedisciplinovaný šofér mi k neznesiteľnej bolesti, ktorú som niesol 
na pleciach, pridal o jednu starosť navyše. V tej chvíli to pre mňa znamenalo 
ďaleko viac než len to, že za volantom sedí kretén. Symbolizoval všetok zmätok 
života, ktorý na nás bez varovania útočí. Stal sa z neho terč mojej zlosti, ktorá 
sa dovtedy iba zbierala a nebola cielená. Šliapol som na brzdy. Šofér dostal 
šmyk, potom ma dohnal a kričal na mňa, aby som zastavil. Poslúchol som. Za-
stavil za mnou. Vystúpili sme a kráčali oproti sebe. Môj smútok predčil všetok 
strach. Nikdy predtým som nebol agresívny, ale v tú noc som sa chcel s niekým 
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pobiť. Nedokázal som bojovať so strašnou skutočnosťou neprítomnosti bra-
ta či lavínou bolesti, ktorá zavalila mojich rodičov ani s labyrintom zúfalstva 
a beznádeje, na ktorý sa zmenil môj život. Ale s týmto chlapom som sa pobiť 
mohol. Bol konkrétny, jasný, hmatateľný. Zrejme taká býva väčšina brutálnych 
činov – ide o vonkajší prejav hlbokého vnútorného trápenia a bezmocnosti. 
Ľudia neudierajú do iných ľudí; udierajú vlastné trápenie a utrpenie.

Ten chlap mi stále nadával, ja som mlčal. Ako sme sa k sebe priblížili, zbadal 
vo svetle prechádzajúceho auta moju tvár a oči, z ktorých pre hlboké trápenie 
vyprchal život. Nebol som nazlostený, vystrašený a ani len zľahka rozčúlený. 
Už mi to bolo jednoducho všetko jedno. Ten muž sa zastavil a opýtal sa: „Čo 
vám je?“ Kráčal som k nemu ďalej. Už som ho mal takmer na dosah, keď sa 
zvrtol a rozbehol k svojmu autu. Ešte naposledy mi vynadal, potom naštartoval 
a bol preč. Z mojej strany to bolo absolútne ľahkovážne správanie. Keby mal 
zbraň, mohol som byť mŕtvy. Časť môjho ja však asi chcela zomrieť, aby som 
už necítil tú bolesť.

Nasledujúcu noc sa mi prisnil sen: Šoféroval som na tej istej diaľnici a zoza-
du sa na mňa tlačilo rovnaké auto. Všetko sa udialo rovnako, ale keď som potom 
kráčal k tomu chlapíkovi, postupne som v ňom spoznával svojho brata. V šoku 
som sa k nemu rozbehol, tuho som ho objal a rozplakal sa úľavou, že stále žije. 
„Paul, musíš ísť so mnou za mamou a otcom, strašne im chýbaš,“ povedal som.

„Nemôžem, mám už nový domov,“ odvetil Paul.
„Kde?“ opýtal som sa, no on len vzhliadol k oblohe a usmial sa na mňa. Bol 

to úsmev plný pohody a radosti, akú vo svojom živote necítil už mnoho rokov. 
Zuby, o ktoré prišiel v dôsledku užívania drog, mu znova dorástli. Vedel som, čo 
myslí tým, keď sa pozrel hore, ale aj tak som ho prosil, aby šiel so mnou domov. 
Zúfalo som sa snažil zabrániť mu, aby znova odišiel.

Povedal mi: „Mark, počúvaj, prišiel som sem preto, aby som ti povedal, že sa 
musíš prestať takto správať. Smútok, ktorý zažívaš, ťa ničí... môžeš zomrieť rov-
nako zbytočne ako ja. Mama a otec ťa ešte potrebujú.“ Sľúbil som mu to a znova 
som ho silno objal, akoby som ho tým mohol udržať pri sebe. Lenže odrazu bol 
preč.

Zobudil som sa a premýšľal, čo sa mi prisnilo. Znova som sa snažil precítiť 
každý malý detail. Psychiater Sigmund Freud tvrdí, že jedným z dôvodov, prečo 
sa nám snívajú sny, je túžba po ich splnení. Mojou najhlbšou túžbou v tom čase 
bolo zhovárať sa s bratom, takže Freud môže mať pravdu, ale aj tak mám pocit, 



že to je príliš racionálne vysvetlenie. Veď splnenie sna ešte z neho nerobí ne-
skutočný a nepravdivý zážitok. Nesnívalo sa mi, že môj brat znova ožil. V mo-
jom sne vystupoval ako fyzicky mŕtvy človek a aj on vedel, že je mŕtvy. Možno 
sa zosnulí nedokážu dostať cez bariéru našej vedomej mysle, ale nevedomá 
myseľ a naše podvedomie sú priepustnejšie. Preto sa nám zjavujú v snoch. Je 
isté, že po rozhovore s nami túžia rovnako ako my s nimi, hlavne ak vidia, ako 
hlúpo konáme a chcú nás varovať pred nebezpečnými krokmi. Po tom sne som 
sa zmenil a vyhovel bratovej žiadosti. Dovolil som si otvorene smútiť, aby som 
sa vyhol hromadeniu žiaľu, čo by neskôr vyústilo do zlosti. Upokojil som sa 
a som trpezlivejší. To bolo ďalšie jeho želanie, ktoré mi oznámil prostredníc-
tvom nezabudnuteľného, záhadného a oslobodzujúceho sna.

~  M a r K  r i c K e r b y
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