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Prvá  kap i to la

Z bo ného vrecka pláš a anjel ochranca vytiahol gu u zo zelen-
kasto-mlie neho skla – komunika né – a napriamil remence. 
Na prvý poh ad remence vyzerali ako konce úzkej brokátovej 

stuhy, pridržiavajúcej zlaté ku ery anjela. Boli to však anjelské antény.
– Anjel-ochranca Johann volá ochrancu Svätého Petrohradu.
V h bke zrkadla sa zjavila žiariaca postava.
– Som ochranca mesta Petrohrad, – zaznelo z podivnej gule.
– Blahoslov, ochranca mesta. Som hos  a prosím a o stretnutie.
– Aj ty blahoslov. Kde sa nachádzaš?
– Zdá sa, že som zaviazol nad samotným centrom Petrohradu.
– Vidíš pod sebou širokú rieku?
– Vidím, ochranca mesta.
– To je Neva. Južne od nej sa nachádza zlatá kupola, najvä šia v mes-

te. Vidíš ju?
– Vidím.
– To je Izakievský chrám. Le  k nemu a akaj ma na galérii pod kupo-

lou. Hne  som tam.
Svetlo vnútri gule pohaslo. Anjel schoval zrkadlo, spustil remence 

a rozprestrel krídla. 
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Zakrúžil nad chrámom, zapikoval na kupolu a po nej sa ako po strmom 
v šku spustil na širokú kamennú galériu, ktorá lemovala bubon kupoly. 
Po celej balustráde, ktorá obkružovala galériu, stáli sochy anjelov v ži-
votnej ve kosti. Strážca si ich za al prezera  s chápavým záujmom.

Anjel Johann nestihol ani obís  zástup bronzových spolubratov, ke  
akoby po sivobelasom nebi preletela ohnivá kométa a pred skromného 
anjela-ochrancu zo Pskova predstal ve kolepý ochranca imperátorského 
mesta. Prevyšoval hos a o dve hlavy, jeho bohato zdobený biely šat vy-
dával matný perlistý lesk. Dlhé sklady pláš a sa sfarbovali od svetlobela-
sa do sýtomodra a kríže na leme mali v sebe všité drahokamy a brilianty. 
Anjelovi visel na opasku me , a ten vyzeral ako do žerava rozpálený bie-
ly lú .

– Petrus, ochranca Svätého Petrohradu, – vyslovila svoje meno ve -
kolepá bytos .

– Johann. Sta í jednoducho Ivan, – skromne sa predstavil hos .
– Ve mi ma teší. Skadia  si k nám rá il prís , brat Ivan? – spýtal sa 

Petrus a prisadol si na okraj kamennej balustrády.
– Sme Pskov ania, – nesmelo sa usmial anjel-ochranca Ivan.
– Poznám, bol som tam. Slávne miesta. Monastiere, svätyne, Pskov-

sko-Pe erská Lavra, starec Nikolaj Zalitský. A sú tam u vás aj mnísi 
známi po celom svete – ikonopisec Zenon, Roman sladkopevec... A aké 
záležitosti a priviedli k nám do Svätého Petrohradu, anjel Ivan? Po-
vedz že, bratku.

– Som tu z rodinných dôvodov, – odpovedal anjel, preš apujúc bosý-
mi nohami po kamennej dlážke galérie. – Som ochranca: mám diev atko, 
sirôtku, volá sa Ani ka, žije so starou mamou. Vlani jej zomrela matka 
a už je tomu desa  rokov, o ich opustil otec. Žije v Petrohrade. Ani ku 
odmala vychovávali matka i stará mama ako pravoslávnu kres anku: 
postili sa, chodili na prijímanie, navštevovali Boží chrám. Nedávno sa 
naša starká dozvedela, že trpí nevylie ite nou chorobou v poslednom 
štádiu a neostáva jej už ve a života. Rozhodla sa o najskôr sa posta-
ra  o vnu ku. Vypátrala adresu Ani kinho otca v Petrohrade a napísa-
la mu list, v ktorom mu odhalila všetko o svojej chorobe a poprosila ho, 
aby porozmýš al o alšom osude svojej dcéry. Otec sa hne  ozval: po-
slal telegram, že na druhý de  zavolá do Pskova na hlavnú poštu. Star-
ká vymyslela, že pošle vnu ku na celé leto do Petrohradu, aby sa dcéra 
zoznámila s otcom a privykli si na seba. A toto majú zajtra rieši  telefo-
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nicky. Tak som sem priletel, aby som na mieste zistil, o je za  ten Ani -
kin otec, aká je duchovná atmosféra v jeho dome. K nám do Pskova pri-
chádza množstvo pútnikov z Petrohradu, a cesta na Pe ory, do Lavry 
prechádza priamo poved a nášho domu: okolo letiaci petrohradskí anje-
li niekedy rozprávajú o svojom meste také historky, že aj anjelská duša 
t pne strachom. Ve mi sa obávam o svoje, Pánom mi zverené, die a... 
Nedotkol som sa a, Petrus?

– V mojom meste je všetkého dostatok – zlého i dobrého, hriechov 
i svätosti. Mesto je obrovské, udí ve a, život kypí ako vo ve kom kotle. 
A démoni, ve  tí milujú megapolisy.

– o milujú? Prepá , nepochopil som ...
– Obrovské mestá – megapolisy. A vieš, brat môj ochranca, práve na 

takýchto miestach sa rozhoduje o osude Ruska, a teda aj celého sveta.
– Oj, Petrus! Ty máš také mesto pod krídlami a ja k tebe prilietam 

s našimi malichernými rodinnými problémami...
– Dúfam, že si nemyslíš, Ivan, že ma trápia len problémy historic-

kého rozmeru? Poznám každého žobráka, snažím sa spasi  duše bandi-
tov aj každú chudobnú pravoslávnu starenku osobne hý kam a pripra-
vujem na Prechod. Pre anjelov-ochrancov niet malicherností tam, kde 
ide o udí, nech by mal anjel akúko vek hodnos . Neochra ujem predsa 
mestské kamene, ale udské duše. Navyše, tvoje obavy sú mi ve mi blíz-
ke a rozumiem im, brat ochranca. Ve  v minulosti som sám býval osob-
ným ochrancom a viem, aká je to ažká služba.

– Ve ká v aka za milé slová, Petrus ...
– Vieš, o urobíme, anjel Ivan? Hne  teraz sem zavoláme ochrancu 

otca tvojho diev atka a priamo s ním posúdite vaše pozemské záležitos-
ti. Súhlasíš?

– Súhlasím. No to ešte nie je všetko, – anjel Ivan zosadil priamo na 
kamennú dlážku galérie a zdola vzhliadal na Petrusa. Chystal sa mu 
priblíži  celkové okolnosti. – S Ani kiným otcom žije aj jej sestra Júlia. 
Otec sa volá Dmitrij Mišin...

– A kde žijú? – trošku netrpezlivo ho prerušil Petrus.
– Starká Nas a hovorila, že na Krížovom ostrove.
– Mám pod ochranou taký ostrov. Kedysi na om panovala sestra Pet-

ra Ve kého cárovná Natália, potom gróf Christofor Minich, po om gróf 
Razumovský a potom a do najtemnejších ias kniežatá Belose ské-Be-
lozerské. Teraz je to v duchovnom zmysle náro né miesto. o tam len 
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v temných asoch pohania nenastavali! Štadióny, jachtové kluby aj ne-
mocnicu pre straníckych funkcionárov – podlahy z dreva, lekári zvu -
ného mena. A teraz si ostrov prisvojujú novorusi. Stavajú si tam svoje 
vily – nedostupné bašty. Ostrov nieko kokrát premenovali, ale ako ho na 
po iatku nazvali Krížovým, tak sa volá i dnes, a v tom, brat môj ochran-
ca, spo íva naša nádej. Ale spolu si radšej vypo ujeme, o nám povedia 
anjeli ochrancovia z Krížového ostrova.

Petrus sa cez zrkadlo spojil s ochrancami rodiny Mišinovej a predvo-
lal si ich. Zakrátko na galériu Izakievského chrámu pribudli ešte dvaja 
anjeli. Popri velikánskom ochrancovi mesta a ervenolícom Ivanovo an-
jeli, ktorí prileteli, vyzerali poblednuto a akoby napoly priezra ne; Iva-
novi sa dokonca zazdalo, že cez ich telá presvitajú zlaté odlesky z hrotov.

Anjeli sa predstavili:
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– Dimitrius.
– Július.
Johann uviedol svoje meno a hne  prešiel k veci:
– Moja zverenky a má zajtra dosta  pozvanie, aby strávila prázdniny 

u Mišinovcov. Pora te, bratia, môžem ju pusti  do toho domu? Je chrám 
vášho domova silný?

Bledí anjeli si ml ky vymenili poh ady.
– A o tvoja zverenky a? Poslúchne, keby si si, povedzme, neželal, 

aby cestovala do Petrohradu? – opýtal sa Július a zapýril sa.
– Doteraz ma vždy poslúchla. 
Anjeli si opä  vymenili poh ady.
– V om je problém? o znamenajú tie tajnostkárske poh ady? Pre o 

neodpovedáte hos ovi na otázky? – stroho sa opýtal Petrus. – Odpove-
dajte, je rodina Dmitrija Mišina malým chrámom, ako sa to patrí u pra-
voslávnych kres anov?

Anjel Dimitrius zopäl prsty rúk, podoprel si nimi bradu a skrúšene 
predniesol:

– Ochranca ve kého mesta a ty, hos  pskovský, nemôžeme vám pove-
da  ni  potešujúce.

– Ve  porozprávajte všetko tak, ako je, – navrhol Ivan.
– Vidím, že ni  iné nám ani neostáva. Nuž: dom máme – a ešte aký! 

Tri poschodia s garážou, saunou a sadom. Dom je, ale domácim chrá-
mom nie je, a ani nikdy nebol. Dmitrij Sergejevi  Mišin je biznismen, 
novorus, ako sa teraz hovorí. Peniaze, peniaze, peniaze – najlepšie v do-
lároch, a všemožné zábavy a radovánky, aké len možno získa  za penia-
ze – to sú jeho ideály. Ke  sa môjho Mí u spýtajú na vieru, odpovedá, 
že verí len sebe samému a dolárom. Je pokrstený, ale sotva si to pamätá, 
a o mojej existencii ani len netuší. Bratia, keby som vám teraz za al roz-
práva , ko ko zármutku mi priniesol od siedmich rokov podnes, do rána 
by som neskon il a celú túto kupolu by som poumýval horúcimi slzami!

– ím by si ve mi ulahodil nášmu gubernátorovi: práve si hlavu láme, 
ako k jubileu mesta o isti  kupolu. Má však prideleného démona Preko-
pa, a to zaprí i uje, že túto vec odsúva na druhú ko aj. Navyše ani pe-

azí v mestskej kase nie je dos  – ako vždy: jednými dverami donesú, 
druhými odnesú, – smutne sa pousmial Petrus. – No povedz že mi, Di-
mitrius, ty sám sa snažíš vplýva  na svojho zverenca, alebo len upadáš 
do zármutku?

Juliana1.indd   11 8/22/2018   6:46:05 AM



12

– Nebolo d a, Petrus, aby som sa nesnažil dokri a  sa mu do duše! 
Ko kokrát upadal do neš astia, a ja som mu mohol aj chcel pomôc , no 
len zriedka osi vyšlo. Neverí vo m a, a preto ma ani nepo uje. Ako sa 
mám teda dokri a  do jeho hluchej duše? Nevníma, a tým to kon í, ani 
keby si mu zavolal na mobil!

– Ve  to skús, – poradil Petrus.
– Myslíš?... Len kedy-tedy ma môj Mí a zapo uje. A z akéhosi dôvo-

du len ke  má vypité. Vtedy po u , to on po uje, ale vykladá si všetko po 
svojom! Tak, napríklad, vlani si jeho opití kamaráti zmysleli, že sa pôjdu 
v zime kúpa  do prieruby. Vyrazili na svojich autách po ade do stredu 
Nevy, prerúbali sekerami dieru a po ho si zapláva  s a morské zvery. 
Boli strašne opití. Snažil som sa mu vnuknú : „Ale ty, Mítenka, nelez 
do prieruby!“ A on ma akoby aj za ul: nahý sa zastavil na kraji prieruby 
a kri í priate om: „Nie, ja do prieruby nevleziem!“ Už som sa zarado-
val, ale on pokra oval: „Nevleziem – ja sko ím hlavi ku!“ No a aj sko il 
s rozbehom.

– A o bolo potom?
– Dostal sa hlavou pod ad. Samozrejme som sko il za ním. Podá-

vam mu pravicu – no on si to nevšíma; ukazujem mu, kade treba plá-
va  k prierubu a on vypúli o i a hrabe sa na opa nú stranu. T pol som 
od strachu: ve  vôbec, ale ani v najmenšom nebol pripravený na Pre-
chod! A zrazu po ujem, môj Mí a pla e: „Pomôž!“ – sám si, samozrej-
me, ani neuvedomoval, koho vlastne v iernej vode volá na pomoc. No 
ja som vtedy nezaváhal – volá, to znamená volá m a, v blízkosti pod a-
dom nikoho iného i tak niet! Schmatol som môjho Mí u do náru ia a vy-
mrštil hore priamo cez ad...

– Po kaj! A nebol si to ty, anjel môj, kto rozbil ad na Neve pred Pet-
ropavlovskou pevnos ou presne na silvestrovskú noc? – zvolal Petrus.

– Veru, ja ... A ako inak som mal zachráni  môjho Mišina? Prebil som 
ad hlavou, a on za mnou cez nový prierub aj vysko il. Tam sa ho už 

chopili jeho opití kamaráti, zakutrali ho do kožucha a odviezli – do no -
ného klubu pokra ova  vo vítaní Nového roku.

– Uvedomuješ si, anjel Dimitrius, aký poplach si mi spôsobil v meste 
prerazením nevského adu? A ešte si aj zanechal za sebou dieru v ade 
s roztavenými okrajmi! Mestskí policajti lietali hore-dolu, aby vypátrali 
páchate ov, ktorí uložili pod ad Nevy bombu. Šírili sa chýry jeden horší 
od druhého: alebo teroristi chceli s pomocou výbuchu vyvola  záplavu, 
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alebo chceli vyhodi  do vzduchu Dvorcový most, alebo že to dokonca bol 
pokus o vojenský prevrat prostredníctvom podvodnej výsadky. Došlo 
to až po mimozemš anov! Ak chceš, môžeš sa pohraba  v starých novi-
nách – dozvieš sa o sebe ve a zaujímavého. Nehanbíš sa, anjel-terorista?

– Hanbím sa, Petrus, ve mi sa hanbím. Previnil som sa, prepá ! Dlho 
som sa potom nemohol spamäta , všetku svoju silu som vy erpal tým 
prelamovaním adu, inak by som a, samozrejme, vyh adal a vo všet-
kom sa priznal. Dva týždne som musel vylihova  v oltári Joannovského 
monastiera, mnísi ma privádzali k životu modlitbami... Ach, ko ko tam 
bolo blahodaru, bratia! Akoby som bol v duchovných kúpe och!

– Pochopite né, – usmial sa Petrus, – akoby mohla neby  záplava bla-
hodaru nad miestom hrobky Joanna Kronštadtského? Takže to vyzerá 
tak, že ty, úbožia ik, si po svojom hrdinstve upadol do bezvládnosti... 
No, to a s asti ospravedl uje.

– A mimochodom, Mí a ani len neprechladol! Nie, bratia, nedokážete 
si predstavi , o s ním zažívam: ja nad ním mávam krídlami ako lasto-
vi ka nad mlá atkom vypadnutým z hniezda, ale on sa ma stále zrieka 
a zrieka! Ach, o vám budem hovori ... – Dimitrius mávol rukou a, od-
vrátiac sa, trpko sa zah adel na najbližšieho bronzového anjela, akoby od 
neho o akával súcit.

Anjel Július sa nesmelo usmial, vystúpil vpred a tiež za al vypo íta-
va  svoje trápenia, a pritom postupne vystieral prst za prstom:

– A moja Julka, odkedy žije s otcom, ani raz nebola v chráme na prijí-
maní – to po prvé. Verí v UFO a psychotronikov – to po druhé. Ke  sa 
nenau í do školy, prosí macochu, aby jej z kariet vyveštila, i ju vyvola-
jú, alebo nie – to po tretie. Nechodí do chrámu – to po štvrté...

– Tvoja Júlia chodí do chrámu s otcom a macochou, – povedal Dimit-
rius a prestal sa smutne pozera  na bronzového spolubrata. – Dokon-
ca ve mi rada chodí na honosné svadby novorusov. Teraz je to u nich 
v móde – svadby v chráme. No pritom ju nedojíma samotný sviatostný 
obrad alebo krása služby, ale šaty a šperky nevesty a hostí.

– Ale ve  je to diev a a všetky diev atá obdivujú šaty. To ešte nie je 
hriech, – ne akane sa svojej zverenkyne zastal anjel Július.

– Prázdna nádoba je tá tvoja Júlia, hoci zape atená!
– Veru zape atená! A ke  je nádoba zape atená pe a ou Ducha Svä-

tého, ešte nie je všetko stratené: Duch v nej sám môže zaža  ohe , ke  
sa Mu zachce! Ve  moja Julinka má len necelých dvanás  rokov, ešte sa 
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môže napravi . Prázdna nádoba... Ako možno die a nazva  „prázdnou 
nádobou“, ke  bolo pokrstené, myropomazané a do dvoch rokov chodilo 
správne na prijímanie?!

– Ach, brat môj Július, o to hovoríš? Sloví ko „správne“ platí len pre 
bábätko. Ve  to ju do Božieho chrámu a na prijímanie vodila starká Na-
s a! Ale, samozrejme, vravíš pravdu: aj v mojom Mí ovi sa zachovala 
Božia iskra, lebo jeho tiež pokrstili. To mu až potom otec zakázal cho-
di  do chrámu, aby to syn ekovi neuškodilo. Len si to predstavte, bratia, 
– nepusti  die a do Božieho chrámu z lásky k nemu! o je to za život, o 
je to za štát, o sú to za udia?

– Život ako život a udia ako udia. Ty by si, anjel môj, aj za hranicu 
letel za útechou... A ty sa o tak rozhor uješ, ochranca Dimitrius? – na-
pomenul ho Petrus. – Raz mávaš rukami, raz krídlami, dokonca ti vy-
tryskli slzy... Ako tak pozerám, si na hrane zúfalstva, a ve  to je hriech, 
bratku môj.

– Nie, nie! – zamával krídlami anjel, – neupadám do zúfalstva, bra-
tia, to nejde. A to, že zalamujem rukami, tak to preto, aby som názorne 
vyjadril svoje trápenie. Keby ste tušili a vedeli, ako mi je môjho Míten-
ku úto... Keby bol celkom stratený, i by som pre ho svojou nebeskou 
hlavou lámal ad?

– Myslím, že v takom prípade by si ten ad lámal o to skôr, – usmial 
sa Petrus.

No Dimitrius, akoby ho nepo ul, pokra oval:
– Mí a nie je v duši zlý lovek. Od prírody je dobrosrde ný, štedrý: 

nikdy neprejde pomimo žobráka bez toho, aby mu dal peniaze, iba ak by 
sedel vo svojom mercedese. Ty sa neboj, Ivan, tvojej zverenkyni ni  ne-
bude chýba . Skôr naopak – rozmazná ju, zasype dar ekmi.

– Mí a je lovek dobrého srdca – skuto ne je to tak. No teraz porozprávaj 
nášmu hos ovi o macoche, to sa bude udova , – trpko sa uškrnul Július.

– o za macocha? – naježil sa ochranca Ivan. – o je za  a kde je jej 
ochranca?

– Och, naša nevesta-macocha menom Žaneta je kapitola sama osebe!
– Na o sa treba o nej obšírne zmie ova ? Možno sa s ou Mí a ani 

neožení, rozmyslí si to, – odbil tému anjel Dimitrius.
Ochranca Ivan sa vážne znepokojil:
– Po me, bra ekovia, rozprávajte, o to tam máte za macochu, a pre-

o s vami neprišiel jej ochranca?
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– Ona nemá anjela-ochrancu, – riekol Dimitrius. – Nemá, a ani ma  
nemôže, lebo nie je pokrstená. Zato má prideleného osobného besa s pre-
zývkou Žan, odporne sa na u podobá... Alebo ona na neho – kto to už 
teraz zistí. Tak ten je aj jej duchovným vodcom.

– Od toho Žana vychádza taký smrad, že si to ob as všimnú aj udia: 
rozmýš ajú, i pod parketami nie je zdochnutý potkan, – pokra oval Jú-
lius. – Od tých ias, o sa Žaneta so svojím Žanom usídlila u Mišinov-
cov, do domu už takmer ani nos nestr íme. Prebývame nablízku a pre-
lievame horké slzy, ale nemôžeme ni  urobi . Mišinovci – otec a dcéra – 
nás nepozývajú, a preto nás besi ani na prah nepúš ajú. S príchodom 
tejto Žanety sa náš dom zmenil v skuto ný brloh besov: za Žanom ich 
do domu prenikla celá svorka. Lezú a lezú...

– Aká hrôza, – pokrútil hlavou anjel Johann, chmúriac husté zlaté 
brvy. – Nie, ja svoju Ani ku do toho dúpä a nepustím!

– Ani ku? – sp asol krídla Július. – Takže ty, môj bra ek, si ochran-
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com Anny Mišinovej, sestry mojej Júlie? Akosi som to hne  nepochopil 
a nespoznal som a. Stal si sa taký autoritatívny – hne  vidno, že tvoja 
anjelská služba prebieha tak, ako sa patrí. A ty o, vôbec sa na m a ne-
pamätáš, bra ek? Ve  naše diev atá sú sestry – dvoji ky! i si zabudol, 
ako nás dvoch k nim vyslali, celkom mali kým, ke  ich krstili? Ešte sme 
si ich na za iatku plietli, kde je ia. Ivan, brat-ochranca! Zdravím a!

– Áno, som to ja, bra ek Július. Po , nech a objímem!
Anjeli sa objali a trikrát si priložili líce k lícu. Ke  sa ocitli ved a seba, 

stalo sa o ividné, že majú ve mi podobné rty, ibaže popolavé lokne an-
jela Júliusa smutne padali na chudu ké plecia, a zlaté ku ery Ivana sa 
mu dvíhali na hlave v kope takých úžasných kruhov, že ani slnko cez 
ne nepresvitalo. A aj postavou bol pskovský anjel silnejší než jeho brat.

– Ja som a spoznal hne , – povedal Ivan, – a chcel som sa potom s te-
bou po bratsky privíta , pospomína  na to, o bolo. No najprv som mu-
sel vyplni  svoju službu – pochopi , o to tam máte za dom. Zdá sa mi 
však, že som už všetko pochopil: dom jestvuje a domáceho chrámu niet. 
To znamená, že dom je pustý... A o sa týka sestri iek, tie sme si sku-
to ne spo iatku mýlili. No ako si spomínam, prepá  mi moju prostotu, 
že moja Ani ka bola od prvých dní troší ku svetlejšia a nebola taká ne-
zbedná ako tvoja Júlia. 

– Veru meno sme jej vybrali... A aká je teraz, tá tvoja Ani ka?
– Zlaté diev atko. Dobrá, poslušná, s istou mys ou a srdcom. Sku-

to ná kres anka!
– Vidno, že je po tebe – ve  aj ty si aký bohatier! Ani ka ti, iste, ani 

nerobí starosti, nezarmucuje a.
– Starostí je so zverencami vždy dos , ale zarmucova  – to ma Ani ka 

vôbec nezarmucuje. Od raného veku ma vníma a teší tou rados ou, ktorá 
nám, anjelom prináša zdravie. Preto som aj tak zmocnel, – a anjel Ivan 
vystrel mocné plecia. – No teraz je v našom živote ve a smútku. Mama 
Nina umrela, odišla od nás do rajského obydlia a starká Nas a za ala 
chor avie . Predtým bývala moja Ani ka veselá a jašila sa ako ma iatko, 
teraz zosmutnela. A tebe tvoja Júlia, ako vidím, dáva poriadne zabra .

– Ani nevrav, bratku! Otec ju rozmaznáva, vo všetkom jej pritaká-
va, a ona to všade využíva. Ke  sa objavila v dome Žaneta, Julka sa cel-
kom pokazila: farbí si tvár šminkami – nazýva sa to „make-up“, celé ho-
diny telefonuje s kamarátkami o hlúpostiach. Budúca macocha vytvára 
dojem, že ju má rada, a tiež ju rozmaznáva. Ibaže toto rozmaznávanie je 
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diabolské: Žaneta dovo uje Julke práve to, o diev a u vôbec neprospie-
va. Neverím v jej lásku. Tá neš astnica nevie ma  rada nikoho okrem 
seba. A najhoršie je, že Žaneta si zaumienila, že moju Julku nau í kade-
jaké ohavnosti – vešti  zo sklenenej gule, vyslovova  prekliatia, komu-
nikova  so zlými duchmi. Už sa aj za ali zaobera  špiritizmom a podob-
nými strašnos ami. A v dôsledku toho sa k mojej Julke pripojil besí ek 
Skokan. Chystá sa z nej urobi  mali kú arodejní ku. U sú asných po-
hanov je to módne a nazýva sa to „sta  sa pokro ilým“. Dokonca aj píšu 
a vydávajú knižky pre malé arodejní ky a arodejníkov. Bojím sa o Jul-
ku, a ni  nemôžem robi .

– A aj ten tvoj Mišin má svojho besa? – spýtal sa Ivan Dimitria.
– Pre zmilovanie Božie! Môj Mí a je pripravený poslúchnu  akého-

ko vek náhodného besa, poddá sa mu na as: raz sa opije, inokedy sa 
v kasíne oddáva hazardu, a naj astejšie zo všetkého upadá pre hlúposti 
do hnevu. Stáva sa, že ho besi oblepia ako ovady spiaceho medve a, no 
Mí a sa zobudí, otrasie sa, pozrie na svet nezakaleným zrakom, obda-
rí udí dobrými skutkami, a už na om niet ani jedného besa, ani v jeho 
blízkosti! Nie, môj Mí a nedovolí, aby nad ním mali temní duchovia ne-
ustálu moc: hoci má dušu zaspatú, no zdravú a istú.

– Je to tak, – potvrdil Július. – Po uj Ivan, a možno predsa len prídete 
k nám s Ani kou na prázdniny. Za jedno leto sa tvoja Ani ka nepokazí. 
Ve  bude pod tvojou záštitou. A moja hlúpu ká zverenky a možno pri-
lipne k sestre a odíde od macochy. Porozmýš aj, ve  sú to naše diev a-
tá – sestry-blížence.

– Ani nepros, brat Július, a neprehováraj ma! Ja svoje vtá atko do be-
sovského hniezda ani za ni  nepustím. Aj teraz som ju opustil len na 
jednu noc a už sa o u tak znepokojujem, tak obávam! Priam sa chve-
jem. Ja tu s vami besedujem, a sám sa ob as zamyslím: i moje diev atko 
spokojne spí, neprisnil sa jej bezo m a zlý sen? Ani ka ve erné modlitby 
pre ítala, sám som sa s ou modlil, a starká Nas a ju na noc prežehna-
la, ako obvykle, ale m a aj tak stále premáha obava: nikdy predtým som 
sa od nej nevzdialil tak aleko a na tak dlho. i je toho málo, o sa môže 
prihodi ? Prejde okolo hrešiaci opilec, ženúc pred sebou temný smrad, 
– die atku sa osi udné prisnije. Babi kin anjel je zamestnaný naplno, 
ve  k babi ke Naste prišla smrte ná choroba, a oni teraz spolu dávajú 
do poriadku posledné pozemské záležitosti. Prosil som ho, aby dozrel na 
Ani ku, a aj s úbil, no ja sa i tak o u chvejem. Prosto, zbohom, brat Jú-
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lius, aj tebe zbohom, ochranca Dimitrius. Dobrý si ty anjel, odvážny, 
lenže sa ti ušiel náro ný zverenec. Je mi vás úto, bratia, trúchlim spo-
lu s vami nad otcom s dcérou, no už sa musím vráti  domov, na Pskov-
inu. Zbohom, a nevolajte! Zbohom aj ty, ochranca ve kého mesta, rád 

som a spoznal...
Už roztiahol doširoka krídla, aby vzlietol, no anjel Július ho schytil za 

krídlo a úpenlivo ho prosíkal:
– Postoj, bra ek, neodlietaj! No tak, prisadni si na minúto ku, kam sa 

náhliš? Pozri sa, aká noc, aká krása je naokolo. Ve  je biela noc – kde 
ešte také nie o uvidíš? A mesto – len sa pozri, aké mesto je pod nami! 
No, nie je naše Petrovo mesto zázrak? – Ako to tak anjel Július hovo-
ril, pokorne klesol pred bratom na kolená, nepúš ajúc mu pritom krídlo.

– U nás je tiež krásne, všade dookola príroda, – podivil sa Ivan, no 
spustil sa na kamenné platne. Július sa posadil ved a neho, objal Ivana 
a položil mu na plece svoju poblednutú popolavú hlavi ku.

– Po uj, o ti poviem, bra ek Ivanko, – povedal prenikavo. – Prirodze-
ne, že Ani ku úbiš, ako ani každý otec ne úbi svoje deti. Ty jej teraz 
nahrádzaš aj matku, aj otca a oskoro aj babi ku. Všetko to, bra ek, chá-
pem. No vcí  sa aj do situácie mojej Julky, zmiluj sa nad ou, ve  cel-
kom hynie moje die atko. i je ona na vine, že takmer celý svoj detský 
život rástla bez babi ky Nasti, bez jej svetlej starostlivosti? i je ona na 
vine, že ju nemal kto u i  modlitby a vodi  do Božieho chrámu? A ve  
ona je babi ke Naste rovnako rodná vnu ka, ako tvoja Ani ka. Bra ek 
Ivanko, povedz mi pod a svojho anjelského svedomia, od vekov isté-
ho, i sa nemohlo sta , že by odviezli tvoju Ani ku do Petrohradu, a my 
s Julkou by sme ostali ži  v Pskove, pod pokrovom Pskovsko-Pe erskej 
Lavry, s mamou Ninou a starou mamou Nas ou? Rodi ia by prosto vza-
li diev atá a vymenili by si ich. Ve  si ich vtedy, ke  sa rozvádzali, vy-
berali celkom náhodne: matka – Ani ku a otec – Julku.

– o to vravíš, bratku! Už len pomyslie  na to je príšerné. Ja by som 
si bez starkej Nasti neporadil, to ona bola vždy teplom a svetlom v dome.

– A u nás v dome je mo iarna tma, – vstúpil do rozhovoru anjel Di-
mitrius. Spustil sa na kolená ved a Ivana z druhej strany, a tiež mu po-
ložil hlavu na plece, doslova akoby sa bál, že sa zdvihne a odletí. Ivan 
k nemu obrátil tvár a zah adel sa do nej.

– Naši Mišinovci sa modlia k peniazom, kla ajú sa autám a kázne po-
úvajú z televízora, – povedal Dimitrius. – Sú to pohania. No a vzde-
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la  ich treba? A spasi ? Po uj, Ivan, možno ozaj prídeš k nám so svojou 
diev inkou na návštevu? Ach, ve  sú to len prázdniny!

– Chápeš, bra ek, – znova sa ujal slova Július a anjel Ivan obrátil hla-
vu smerom k nemu, – my sa bez teba ani do domu Mišinovcov nedosta-
neme: nemôžeme tam vojs , pokia  nás nepozvú – poznáš zákon. Ke  sa 
nejaké záležitosti týkajú nás – anjelov, besi ve mi prísne striehnu, aby 
sa zákony dodržiavali. A ty popri svojej Anne vojdeš do domu bez pre-
kážok, lebo máš plné právo prebýva  pri nej nerozlu ne. 

– Ak mitinských besov aj celkom nevyženieš, tak ich aspo  troška po-
odhá aš: už sa stali ve mi drzí, – znova sa chytil slova Dimitrius a an-
jel Ivan sa k nemu oto il. – Pozri, aký si zdravý! Budeš nám, Ivanko, 
veli . Budeme si a cti  a preukážeme ti vo všetkom úplnú poslušnos . 
Je tak, Július?

– Pomôž nám, Ivan! Inak bez teba bude po nás...
Anjel Ivan prestal krúti  hlavou a hlboko sa zamyslel. Dimitrius a Jú-

lius ho už viac neprehovárali, no na alej na ho h adeli prosebnými po-
h admi a po lícach sa im zrazu za ali kotú a  ve ké slzy, a anjeli si ich 
neutierali.

Ochranca mesta Petrus pozeral na všetkých troch so záujmom a s mäk-
kým úsmevom, no do rodinnej besedy nevstupoval.

– o vám poviem, bratia Július a Dimitrius? ažko sa k tomu odhod-
lávam, no ak bude na to vô a Božia, tak o už... A, h a, rovno teraz sa 
Ho aj spýtam, a ako Hospodin prikáže, tak aj bude.

Ivan vstal sprevádzaný vzrušenými poh admi plnými nádeje. Trikrát 
sa poklonil na východ, vytiahol svoje zrkadlo, nastavil remence a spýtal 
sa, i die a Anna smie odcestova  na letné prázdniny k otcovi Dimitrio-
vi do mesta Petrohradu. Potom sa všetci anjeli vrátane Petrusa sláv-
nostne vzpriamili a, napraviac si sklady odevov, akali na odpove .

A odpove  dostali: Božie die a Anna má ihne  odcestova  k otcovi 
a sestre.

Ochranca Ivan sa poklonil na východ:
– Nech bude vô a Tvoja, Hospodin! – povedal, skryl zrkadlo do skla-

dov odevu. – akajte, oskoro prídeme.
Dimitrius a Július stáli poved a, chytili sa za ruky a žiarili. 
– Želám vám všetkým úspech. Uvidíme, ako sa bude teraz vyvíja  du-

chovný život vo vašej rodine, – prehovoril k anjelom-ochrancom Petrus. 
Vo vážnych prípadoch sa obrá te priamo na m a. V našom meste je te-
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