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ZA TO ŽE ZOMREL MAŤO ZMIERENÝ, ZNESIEM AJ KOPANCE
AJ PONIŽOVANIE

Bolo nás už mnoho, tak sme v izbách urobili trojposchodové postele.
V troch izbách nás bolo 56. A ako som už spomínal, smrad je slabé
slovo. Keď sme raz otvorili strechu, opravovali sme ju, jeden z chlapcov
zahlásil: ,,Júúj, konečne máme čerstvý vzduch!”
Jeden z chlapcov sa vola Maťo, keď sa vrátil k nám nazad zo
služobky museli sme ho vykúpať, veci sa neoplatilo ani prať, boli
tak napáchnuté a prilepené na ňom, že sme ich hodili priamo do
kontajnera.
Volal mi z Popradu, aby sme pre neho prišli. Zvykol sa vždy
okolo polnoci ozvať.
,,Maroško?”
,,No?”
,,Príď po mňa!”
,,A kde si?”
,,V Poprade...”
,,A kde tam?”

,,Pri búdke.”
,,...ale pri ktorej?”
Začal vzlykať do telefónu, slúchadlo mu spadlo.

dostane. Pretože ten Maťo v tej posteli stihne všetko urobiť za
jednu noc. Keď som chodil spávať, vždy som sa pred izbou
nadýchol, aby som mal aspoň o minútu dlhšie čerstvý vzduch.
Tento Maťo sedel 22 rokov v base a je dôležité, že zomrel
zmierený s Kristom. Za to by som vymenil všetky kopance.
Všetkým nám dával lekcie pokory. Mal ísť na rehabilitáciu do
Banskej Bystrice, všetko bolo vybavené, sanitka prišla, lekári
čakali, len chýbala taká maličkosť... Maťo. Nevedeli sme ho nájsť,
policajti nám pomáhali. Ako sme ho našli, druhý chlap mu vzal
nohy, pretože mal protézy. Ja som ho niesol na rukách, ako
bábätko. Predstavte si, on ako zapáchal z tých svojich ciest,
mnohí sa obracali. Doniesli sme ho do nemocnice a sestrička:
,,Fuj! Ty počúvaj, vieš čo je kúpeľňa?” Mal taký drsný humor,
poškriabal sa za uchom a povedal: ,,Kúpeľňa, kúpeľňa, ty
Maroško, čo to je? Už som to niekde počul...” Myslel som si, že
tú sestričku tam rozhádže.

Bože môj, kde ho budem hľadať? A už som začul vlak. Na
stanici je, chlapci ideme. Zobrali sme sa o polnoci do Popradu na
stanicu, našli sme ho, vykúpali a uložili sme ho spať. On mával
taký zvláštny humor, museli sme si naň zvyknúť. Ráno mi
búchal na posteľ, volal ma manželka, pretože sme spali na jednej
trojposchodovej posteli.
,,Manželka, si tam?”
,,A kdeže by som bol?”
,,Lebo ja ťa nevidím!”
,,Ty, ale ja ťa cítim!”
Prišiel som na to, že v prostriedku postele to najviac smrdí.
Keď idete viac doprava alebo doľava, ten zápach sa k vám viac

Maťo zomrel, ako zomrelí mnohí ďalší. Bol zmierený s
Kristom. To je najdôležitejšie. Keď zomrel, šiel som za
ekonómom, pretože mi vyčítal, že som po neho chodil často do
Popradu a to niečo stojí. No kto mi vyčísli, koľko stojí, jeho
nesmrteľná duša, keď zomrel zmierený s Kristom a zaopatrený?
Za tú nesmrteľnú dušu sa oplatia aj všetky kopance a
ponižovanie

