
Nikdy nezabudne 
 

 Ďalšie nočné mory. Ďalší mučivý spánok. Skončí sa to niekedy? pomyslel si 

Turjan. Celý prepotený sa zavrtel na špinavej práskajúcej posteli. Znovu videl tie tváre, 

znovu k nemu volali a ťahali ho naspäť do minulosti. Hlava mu pomaličky klesala na 

vlhký a nepríjemný vankúš a telo mu volalo po spánku. V začínajúcej tme sa spolu 

s únavou a blaženým spánkom vynárali aj tváre, ktoré sľubovali ďalšie vytrhnutie z rúk 

onoho upokojujúceho spánku. Turjan sa preto rozhodol dať si osviežujúcu a chladivú 

vodu. Pijúc vodu, si sadol na jedinú stoličku v malej kuchynke a poobzeral sa po okolí. 

V útlej kuchynke sa nachádzal zodratý stolík plný triesok a každú chvíľu hrozil, že zraní 

neopatrného. Ale Turjan sa nebál dajakého zošúvereného stolca. Veď on, nadporučík 

Pavol Astrachanov Turjan bol jedným z najlepších a najdekorovanejších vojakov vo 

svojej armádnej jednotke. Aj keď to už v dnešnej dobe nič neznamená, ba ešte mu to aj 

zhoršilo jeho situáciu. Kedysi bol hrdým členom elitnej dobrovoľníckej jednotky, jeho 

pluk mal najmenšie straty a najväčší podiel na vtedy úspešnom ťažení Nemeckej ríše. 

Ale gobelín života vie byť aj krutý, jeho  vlákna sa môžu kedykoľvek zamotať a zvrátiť 

tak všetko, čo bolo dovtedy upletené.  

V tom jeho myšlienky prerušil akýsi buchot. Pavol sa pozrel na svoje časom 

a vojnou zničené hodinky na zápästí a hneď vedel kto zabúchal na dvere.  

„Choďte preč. Už som vám povedal, že nemám čo skrývať. Vaši sviniarski 

kolegovia odniesli všetko cenné už pred mesiacom. Neviem čo by ste tu ešte chceli 

nájsť. Som tu len ja a môj bezcenný bordel.“  

Spoza dverí sa ozval slabý, ale hlboký hlas: „Pán Astrachanov, nezhoršujte si 

svo...“ 

„Je to nadporučík Astrachanov!“. 

„Pre mňa, za mňa ,nech je to aj generálmajor. Keď k vám príde Štátna 

bezpečnosť, nezáleží na titule. My reprezentujeme štát a jeho záujmy. A štát si vyžaduje 

prešetriť každého zradcu demokracie!“ 

„Tak zradcu demokracie! Aký som vám ja zradca.“ 

Pavlov pohár trpezlivosti pretiekol, postavil sa a plný hnevu podišiel ku dverám. 

Prudko ich otvoril s pohľadom plným nenávisti, no ten vyhasol hneď, ako uvidel 

samopal v rukách druhého príslušníka „demokratickej“ štátnej bezpečnosti. 

„Ako som už hovoril pán Astrachanov Turjan, keď si chce štát niekoho preveriť, 

nepotrebuje povolenie danej osoby.“  



Prvý eštebák Pavla hrubo odstrčil, zatiaľ čo ten druhý naňho stále mieril 

samopalom. Pavol sa medzitým posadil späť na stoličku, ťažko vzdychnúc nad týmto 

údelom, a ponoril sa naspäť do svojich myšlienok. Takto skončil slávny hrdina, víťaz od 

Kyjevu, Charkova a Rostova. Dokonca sa zúčastnil skoro úspešnej ofenzívy pri meste 

Kursk. Keby nebolo Hitlerových zlých úsudkov, boli by vojnu proti boľševickým 

Sovietom vyhrali. Lenže po kurskej ofenzíve bola celá vojna jedno veľké krvavé fiasko. 

Večné ustupovanie, zbytočné straty na životoch. Na chyby toho vždy nevrlého 

zakomplexovaného a samozvaného „vodcu“ doplatili životom aj Pavlovi priatelia 

a spolubojovníci. Po tejto nevydarenej ofenzíve zostala z Pavlovho pluku len necelá 

rota. Väčšina pluku zahynula pri agresívnom sovietskom protiútoku. Tlačili ich na celej 

frontovej línii.  

Tresk! Pavol bol znovu vytrhnutý z myšlienok. Pozrel sa do slabo osvetlenej 

obývačky, v ktorej sa nachádzal malý nefunkčný televízor, pred ním bolo otrhané kreslo 

a za kreslom bolo šumiace rádio na tmavej skrini. Prvý eštebák rozbil popri svojom 

dôkladnom prieskume bezcennú vázu. Väčší neporiadok mu tam aj tak nemohol urobiť. 

Nemal dôvod si upratovať, keď jediní, kto ho chodievali navštíviť, boli eštebáci. Druhý 

eštebák, ktorý bol síce menší než prvý, ale mohutnejší, ho stále sledoval 

aj s pripraveným samopalom. Pavol bol z neho stále trochu nervózny.  

„Do kelu s takouto zradcovskou zberbou“ zanadával ten prvý. „Strácať čas 

prehľadávaním starých harabúrd. Náš drahocenný čas. Vonku sa to len hemží ďaleko 

dôležitejšími zradcami, ale my sa tu musíme babrať s nejakým vyhasnutým veteránom.“ 

Menší eštebák len nevrlo prikývol. Pavol nad  ich úlohou a správaním len 

zakrútil hlavou. Vrátil sa do kuchyne, kde si znovu sadol na stoličku. Po chvíli sedenia 

sa opätovne ponoril do svojich myšlienok.   

„Nadporučík! Nadporučík Turjan. Pane, dostali sme hlásenie o blížiacom sa 

nepriateľskom útoku. Smerujú sem dve divízie! 

Pavol potriasol hlavou. Nedokázal tomu uveriť. Zase sa tam ocitol. Znovu 

prežíval ten zdrvujúci sovietsky útok. Neisto pozrel na útleho muža v uniforme 

seržanta. Aj napriek útlej postave vyzeral neobyčajne vojensky. Z výrazu jeho tváre sa 

dalo vyčítať, že mal za sebou niekoľko desiatok tvrdých bojov. 

„Nadporučík, aké sú vaše rozkazy?“ odhodlane sa ho opýtal seržant. 

„Rozkazy? Aké rozkazy? O chvíľu tu budú tí červení diabli. Sú v presile. 

Nemáme proti nim žiadnu šancu.“ 



Seržant zostal trochu zarazený, ale hneď na to mu  odpovedal: „Pane, presila nás 

nikdy nezastavila. Náš pluk dokázal preraziť cez nepriateľskú líniu aj za tých 

najvražednejších podmienok. Tento boj bude len ďalším víťazným zárezom na našich 

puškách.“ 

Nadporučík zostal stáť uprostred zákopu ako primrznutý neveriacky pozerajúc 

na mladého seržanta. Tento mladík si skutočne myslel, že zvíťazia. Že to prežijú. Že sa 

vrátia domov v poriadku. Istotne sa zbláznil, pomyslel si Pavol. Nemáme najmenšiu 

šancu. Za okamih by sa mal ozvať nezameniteľný zvuk kaťuší. Hneď na to príde nálet 

„čiernej smrti“. Iľjušiny sa na nich vysypú z neba a zavalia ich spŕškou guliek a bômb. 

Nastane panika, ktorú využijú postupujúci gardisti. Tí budú podporovaní nekonečným 

radom tankov. 

„Musíme ustúpiť!“ zvolal Pavol. „Ak teraz opustíme naše pozície, môžeme sa 

zoskupiť s inými jednotkami.“ 

„Pane, zo všetkou úctou, ale nezbláznili ste sa?! Ak teraz opustíme naše pozície 

rozpadne sa celá časť tohto frontu.“ 

Skôr než mu nadporučík stačil odpovedať, ozvalo sa známe vzuuuum. Krátko 

potom začali padať prvé rakety.  

„Hilfe!“ ozvalo sa z jedného konca zákopu. 

„Sanita!!“ vykríkla iná časť zákopu. 

„Pozor, nálet!“ skríkol ktosi. 

Pavol ešte chvíľu počul ďalšie hlasy. Potom ich prehlušili padajúce bomby. Už 

bolo neskoro. Nestihol to. Nedokázal ich zachrániť. Opäť sa stane svedkom tohto 

masakru. Opäť uvidí zomierať svojich verných mužov. Opäť bude bezducho prechádzať 

zákopom, v ktorom budú kúsky tiel jeho vojakov. Opäť sa mu pred očami objavia tváre 

jeho kamarátov a spolubojovníkov. Uvidí ich bolesťou zmučené tváre, ich prázdne oči. 

Tento obraz smrti ho bude sprevádzať od konca života. Žiaden jeho spánok nebude 

pokojný. Ani cez deň nebude môcť uniknúť týmto hrôzostrašným krvavým 

spomienkam. Koľkokrát by sa chcel vrátiť a zachrániť mladé životy. Chcel ich odtiaľ 

dostať a spojiť ich so zálohami. Lenže tvrdohlavosť jeho vojakov spojená s tými 

ideologickými táraninami a nesplniteľnými Hitlerovými sľubmi ich stála život. Boli 

natoľko presvedčení o nacistickej prevahe, že nebolo možné presvedčiť ich o opaku. 

Kiežby by to vtedy nejako dokázal. Nacizmus nemal v láske, ale komunistov nedokázal 

vystáť. Za Nemcov bojoval len preto, aby mohol zastaviť komunistickú hrozbu. Avšak 

väčšina jeho jednotky bola pohltená smiešnymi nacistickými rečami. Vedel, že po 



skončení červenej hrozby, nastane hrozba nacistická. Presviedčal o tom aj svoju 

jednotku. Ale márne.  

Jeho myšlienkové pochody boli opäť prerušené návštevníkmi. Prvý eštebák sa 

práve znechutene vrátil z tmavej spálne.  

„Poďme! Ďalší planý poplach našej úžasnej rozviedky.“ 

Eštebák so samopalom na to odvrkol niečo nezrozumiteľné a netrpezlivo sa 

vydal do tmavej noci.  

Eštebák číslo jedna pred odchodom ešte stihol zavrčať: „Nemyslite si, že ste 

v bezpečí Turjan. Jedného dňa sa nám podarí nájsť dôkazy o tom, ako rozvraciate štát. 

A potom si vás podáme.“ 

Treskol dvermi a stratil sa v čierno čiernej noci. Pavol si sadol na posteľ 

a opätovne sa vrátil do svojej mysle. Kiežby...     
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