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Do toho! 

Hajrá! Pome! Allez! ¡Vamos! Idemo! Go! Шaйбу!

Homeopatická poviedka 

Tento príbeh je výplodom autorovej fantázie. 
Skutočný je iba liečebný potenciál homeopatického lieku Arnica montana.

Obdivujem rodičov, ktorí svojmu decku spolu s plienkami kupujú i tenisovú raketu 

a loptičky.

Obdivujem športovcov, ktorí sa dokážu priznať k faktu, že svoje výsledky dosiahli 

pomocou povolených podporných prostriedkov vrátane homeopatie.

Slovenskej tenistke Dominike Cibulkovej venuje 
MUDr. Pavol Tibenský, praktický lekár a homeopat, prezident Slovenskej 

lekárskej homeopatickej spoločnosti

 



Ildikó skontrolovala, či vypla plyn a zatvorila všetky okná. Potom letmo pozrela do zrkadla 

a keď nenašla na sebe žiadnu chybu, vzala kufor, kabelku, dáždnik a vyrazila. Hlavná stanica  

v Utrechte bola vzdialená sotva tristo metrov, ale bez dáždnika by bola po pár krokoch celá 

mokrá. Polhodinová cesta vlakom na letisko Schiphol ubehla rýchlo. Po príchode na letisko 

vybavila formality a presunula sa k wi-fi kútiku, kde jej ubehol čas čítaním elektronickej 

pošty. 

Let do Palma de Mallorca si skrátila počúvaním hudby a premýšľaním. Začalo sa jej dariť. 

Exmanželka popredného holandského architekta sa už venovala homeo-

patii a psychológii a jej usilovné štúdium sa vyplatilo. Maďarský premiér János Barón, veľký 

športový fanúšik, jej z vďaky za vyliečenie svojej chorľavej vnučky ponúkol post psycholo-

gičky národného tenisového tímu, čo s vďakou prijala. Sústredenie na Malorke sa konalo           

v daždivom januári, čo vôbec neprekážalo, lebo maďarská tenisová jednotka  

Bombár a dvojka Pál Takács boli špecialisti na trávnatý povrch, preto príprava bola zameraná 

tak, aby mal Pišta najlepšiu formu v júli vo Wimbledone. A aj keď bolo všetko vybavené na-

rýchlo, potom, čo obaja tenisti vypadli na Australian open v prvom, resp. druhom kole, nema-

la s tým najmenší problém. Navyše si Ildikó Virágová dohodla stretnutie so španielskym 

homeopatom Gustavom Avellanedom, s ktorým  strávila príjemné chvíle na kon-

grese Medzinárodnej homeopatickej lekárskej ligy (LMHI) v rakúskom Grazi. Tento dobre udr-

žiavaný starý mládenec mal homeopatickú prax v Palme a bolo by hriechom nenavštíviť .

Formality po prílete prebehli hladko, zimná prevádzka tohto letoviska bola len zlomkom 

letného babylonu. Hotel Continental pamätal na staré dobré časy pred pádom berlínskeho 

múra, disponoval personálom hovoriacim piatimi jazykmi, inak bol kompletne renovovaný   

a spokojní turisti mu dávali  na portále www.booking.com.

K tímu sa pridala pri večeri. Bolo to neformálne stretnutie. Pištu poznala z obrazovky, 

rovnako ako tvár jeho trénera, Toni-báčiho. Ostatných členov výpravy si vryla do svojej fo-

tografickej pamäte a ako každý profesionálne deformovaný odborník, pri večeri si rovnako 

vychutnávala nuansy správania členov reprezentácie, ako aj vynikajúcu španielsku kuchyňu. 

 zle znášal časový posun z Austrálie do Európy a niečo na neho liezlo. Lekár výpravy 

mu naordinoval antibiotiká a lieky na tlmenie kašľa.  mal navyše dlhodobejšie prob-

lémy s kolenom: opakované výrony a otrasy, ktorým boli tenisti vystavení, ich predurčovali           

k návštevám ortopedických kliník. Fyzioterapeut a reflexný masér v jednej osobe robil, čo 

mohol. Reflexná masáž bola prospešná i kvôli infekcii. Pištove výkony boli v posledných 

druhé desaťročie 
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mesiacoch nestabilné, na čom sa podpísal aj rozvod jeho rodičov. Jednoducho bolo dosť dô-

vodov na zverenie sa do rúk psychologičky a homeopatky takých kvalít, akými disponovala 

doktorka Virágová. 

Gustavo sa pozeral z okna, keď pred vilou na pobreží zastavil taxík a vystúpila z neho 

elegantne oblečená homeopatka. Vybavil si teplý aprílový večer na kongrese LMHI. Po od-

chode zástupkyne Svetovej zdravotníckej organizácie z recepcie, čím mu skončili oficiálne 

povinnosti, jej robil spoločnosť. Uvravená Maďarka mu celý večer pútavo rozprávala o ra-

kúsko-uhorskej monarchii, homeopatii, psychológii, sem-tam niečo i o sebe. Gustavo sa príliš 

k slovu nedostal, a tak si vychutnával informácie, ktoré na neho chrlila a zároveň vynikajúci 

štajerský Sauvignon Blanc. Pri ubúdaní vína z fľaše a pribúdaní v jeho organizme sa mu myš-

lienky začali túlať skôr smerom k tajomstvám tela ženy popredného holandského architekta 

než k bohatej histórii, ktorú Maďari zdieľali s Rakúšanmi. Prichytil sa pritom, ako zvažoval, či 

bude väčším priestupkom, ak poruší šiesty paragraf nebeskej legislatívy „Nezosmilníš!“ alebo 

deviaty „Nepožiadaš manželku blížneho svojho!“ Zostalo len pri víne. Preto sa čudoval, že sa 

po desiatich rokoch ohlásila na návštevu.

– Seňora Virág, pán doktor! – vyrušila ho z premýšľania pani domáca, stará žena, ktorá od 

mladosti slúžila v rodine jeho rodičov. 

– Buenos días, Gustavo! – ladne sa vniesla do vily Ildikó a padla mu do náručia. 

– Vitaj v Španielsku, v mojej krajine! Vitaj na Malorke, na mojom ostrove! Vitaj v mojej 

homeopatickej ordinácii, v mojom svete! Rád ťa znovu vidím!

Pri vstupe do pracovne sa doktor Avellaneda nestihol čudovať. Po odmeranej tajomnej 

dáme zo Štajerska nebolo ani stopy. Ani tie najsilnejšie vetry sa nevyrovnali maďarskému 

uragánu, ktorý sa na neho vrhol. K nasledujúcim okamihom stačí láskavému čitateľovi há-

dam len skromná informácia, že Ildikó zavrela oči, aby znížila prísun vnemov z okolia na 

minimum a mohla sa plne sústrediť na pocity, ktoré sa diali v blízkosti jej druhej, sexuálnej 

čakry – svadhisthany. Každý vietor raz ustane, nebolo tomu inak ani teraz. Ildikó zakliesnená 

do Gustavovho tela sa naklonila k jeho pravému uchu a zašepkala:

– V Grazi som bola tak trochu vydatá. 

Homeopat to zaregistroval, ale nebol celkom v obraze. V jeho živote sa mihli nejaké ženy, 

skôr seňory ako seňority, takže tento argument úplne nepochopil. Ildikó spozorovala zmäte-

ný výraz v jeho tvári a dodala:

– A mala som tak trochu menzes. 

* * *
Domáca vedela, že nemá lekára vyrušovať v pracovni, pokiaľ ju sám nezavolá a riadila sa 

tým i v prípade návštev pána doktora. Homeopatické vyšetrenie bolo dosť dôverné a vyru-

šenie mohlo negatívne ovplyvniť pacienta. A súkromné návštevy služobná neriešila. Pri po-

dávaní kávy a koláčov pozorne sledovala dámsku návštevu a v duchu si pomyslela, že ako 

pani domu by sa jej táto seňora pozdávala. 

Rozhovor o všetkom možnom i nemožnom sa stočil aj k tenisu. Homeopat sa usadil vo 

svojom kresle a návšteve ponúkol kreslo, ktoré využíval pre pacientov. Po preskúmaní pána 
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tohto kráľovstva pokochať i kráľovstvom samotným. Nábytok dýchal 

starobou, knižnice boli plné homeopatických kníh úhľadne zoradené podľa jazyka – špa-

nielske v jednej knižnici, anglické v druhej. 

Gustavo – sám aktívny tenista – pozorne sledoval zápasy maďarského trávového špecia-

listu so španielskym želiezkom v ohni Davidom Herrerom. „Viac hláv – viac rozumu“ – vraví 

stará múdrosť a v medicíne to platí dvojnásobne. Odlišný pohľad viacerých odborníkov na 

jeden problém umožní ho skôr vyriešiť. Ildikó sa podelila o svoje doterajšie poznatky:

– Pišta prišiel z Melbourne celý dolámaný, bolí ho každý kúsok tela. Jednoznačne má 

známky virózy. Lekár výpravy mu dal Amoxicilín a Codein, ja som mu pridala Oscilococcinum. 

Je naštvaný, že prehral v prvom kole. Pri večeri si dal kvapku vína a tak sa rozkašľal, že ne-

mohol prestať. Keď konečne prestal, vyčistil si nos a začal kašľať znovu. Musel si držať hrud-

ník pri kašli, ako ho nadhadzovalo na stoličke. A na pere má herpes. 

Gustavo uznanlivo poznamenal:

– Vynikajúci postreh na psychologičku! Jet lag má často, či toto je výnimka?

Avellaneda sa načiahol za hrubou knihou a pomaly v nej listoval. Samozrejme, pozorne 

počúval odpoveď kolegyne.

– Máva to skoro vždy. Máva prehodený spánok, nemôže si nájsť miesto na posteli, všetko 

mu je tvrdé. 

– Daj mu Arniku! 

– Arniku? Prečo Arniku? Na jet lag som našla v literatúre len Sulfur. To mi nesedí.

– Juhoamerické kmene žuli pred dlhou cestou Damianu – to som našiel, keď som potre-

boval niečo na prostatu. Ak človek zle spí po lete medzi vzdialenými časovými pásmami, je 

vhodná Coffea. V ostatných prípadoch Arnika. Otrasy, vibrácie – to všetko spôsobuje mikro-

skopické poškodenia kapilár a vyvoláva obraz lieku Arnica montana. 

– Ďakujem za radu! Teraz určite porazíme Davida Herreru. Ozaj! O ňom sa hovorí, že vy-

fajčí dvadsať cigariet denne a behá ako motorová myš. Je to pravda? 

– Trochu štúdia by ti nezaškodilo! – pobavil sa na kolegyni vyhýbavou odpoveďou s tro-

chou škodoradosti doktor Avellaneda. – Zlepšenie cigaretami a hyperaktivita, to je predsa 

tvoja parketa!

– O. k., seňor profesor! Vrhnem sa na štúdium liekov z pavúkov. A pomyslela si: „Že ma to 

skôr nenapadlo!“ 

 Bombár vstúpil do starobylo zariadenej budapeštianskej lekárne na Váci utca            

s receptom na Nux vomica 9CH 2 × denne 5 globúl a Arnica montana 30CH jedenkrát týž-

denne 5 globúl. Už vo dverách bolo mladej magistre jasné, aké šťastie ju v živote postretlo. 

Veľký syn maďarského národa, hrdina reprezentujúci malú krajinu v strede Európy, navyše 

fešák – to bolo treba využiť. Slečna magistra začal štebotať Pištovi do uška, vlnila sa okolo 

neho ako orientálna tanečnica a o chvíľu bola na svete spoločná fotografia s hviezdou, jeden 

autogram na čistom papieri na pamiatku a vymenené telefónne čísla. Lieky dostal tenista, 

samozrejme, ako pozornosť podniku. magister Németh zákazníkov do svojej 

sa Ildikó teraz mohla 

* * *
István

O dva dni lákal 
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lekárne farebnou fotografiou svojej dcéry a tenistu  Bombára s jeho autogramom 

vyloženou na čestnom mieste vo výklade vedľa svetelnej reklamy s nápisom Homeopatia 

Boiron. Táto reklama ho vyšla na necelých šesť eur. 

Keby sa toto dozvedel Toni-báči, Pištu by čakala studená sprcha. A keď Toni-báči povie 

studená sprcha, tak tým skutočne myslí studenú sprchu.

– Hajrá, Pišta, hajrá! Hajrá, Pišta, hajrá! – ozývalo sa z hľadiska na finálovom zápase Old 

England Clubu v Londýne od hŕstky maďarských fanúšikov.

– Vamos, David, vamos! Vamos, David, Vamos! – tieto pokriky sa šírili kurtom zo špa-

nielskeho tábora. Španieli mali výraznejšie zastúpenie v hľadisku ako Maďari, ale na kurte 

rozhodovala kvalita prípravy v prospech Bombára. Keď premenil mečbal, maďarská enkláva 

sa zviditeľnila transparentom s nápisom Hajrá, Pišta, Go! a tak sa i domáce publikum mohlo 

naučiť aspoň jedno maďarské slovo. 

Maďarský tábor nebol tak úplne maďarský. Mitsubishi motors Europe malo pracovné 

stretnutie svojich národných predajcov v Londýne a po skončení pracovných povinností sa 

mohlo ísť na tenis. Ella Vizváry po víťaznej loptičke zakričala:

– A teraz sa treba postaviť do radu na lístky na prvé kolo Wimbledonu!

Matej Husiar, najlepší predajca z maďarskej Nagykanizse ihneď zareagoval:

– Pre teba, Ella, aj o polnoci!

Ďalší fanúšik ho zrušil:

– To je neskoro, Maťko, musíš ísť hneď teraz. To nie je ako husi pásť!

Z husiara Maťka si radi vystrelili predajcovia, ktorí sa považovali za nóbl v porovnaní                

s chlapcom z dediny, ktorému matka zomrela skôr, ako ho stihla oženiť. Husacia farma bola 

Maťkovým domovom a prácou, keď nepredával autá. Nečakane sa ho zastal John McCoy, 

mladý Škót, vždy upravený ako zo škatuľky, prvý muž Mitsubishi na Ostrovoch. Lakonicky 

precedil cez zuby:

– Dajte mu pokoj! Moji rodičia majú ovčiu farmu. Ja tie lístky zoženiem. 

Maďarský lekár Gyula Tornóci sa stal svetoznámym vďaka jeho revolučnej metóde liečby 

reumatických ochorení. zavrel na pár minút do mrazničky, kde im odpuchli 

boľavé kĺby. Potom nasledovalo rozcvičenie a tým výrazné zlepšenie hybnosti a zníženie bo-

lestivosti chorých. Toni-báči túto metódu modifikoval. Jeho zverenec Pišta Bombár ju poznal 

ako jeden z najlepších prostriedkov na zvýšenie výkonu. Volal ju studená sprcha.  mu-

sel vliezť do vane, kde ho čakala horúca sprcha. Po nej nasledovalo prudké ochladenie – 

najchladnejšia voda, akú si len možno predstaviť zmrazila Pištovi všetko vrátane mozgu. 

Toni-báči mu dával stimulačné impulzy, na ktoré vyžadoval opakovane správne odpovede 

podľa jeho predstáv. Pokým neprichádzali, sprchoval. Ak sa mu nezdali, pokračoval. Ak sa 

zdalo, že jeho zverenec potrebuje oddych od procedúry, skočil do mrazničky pre nádobu        

s ľadom a tou proces zmrazenia negatív svojho synovca urýchlil.

Istvána

* * *

* * *

Svojich pacientov 
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– Ty somár! Ty nevieš, že Nux vomica je na zozname zakázaných prostriedkov? Prečo si to 

žral, ty trkvas? Si sprostejší ako vták Aladára Miazgu!

– Ale ako mi to pomohlo! Nevidíš, ako som hral? A nemal som už dávno žiadne zranenie!

Táto reakcia nebola Toni-báčimu po chuti, tak prisypal trochu ľadu na Pištovu hlavu.

– Za Arniku ti nenadávam. Nux vomica a Nova figura sú zakázané, lebo vylučujú z tela aj 

lieky, ktoré si užíval, keď ti ešte tieklo mlieko po brade. A s tou cvokárkou si to vybavím!

– Už nebudem, už nebudem!

– To je ono, ty hlupák! Koniec procedúry!

Akčnosť by homeopatke mohol závidieť i James Bond. V priebehu 24 hodín od finále 

turnaja Old England Clubu do začiatku prvého kola Wimbledonu využila služby viacerých 

leteckých spoločností, aby minimalizovala škody, ku ktorým sčista-jasna došlo. Po lete zo 

Schipholu na Fiumicino mala štyri hodiny času na stretnutie s doktorom Giacomom Cuorem, 

ktorý mal síce zviazané ruky v tejto záležitosti, ale za predpokladu finančného stimulu pre 

antidopingové laboratóriá bola istá možnosť mohutné povrazy rozviazať. Úspešné dvoj-

hodinové rokovanie sa konalo na letisku Leonarda da Vinciho, časové zdržanie v Ríme sa 

rovnalo nule. Druhá etapa Fiumicino – Ferihegy jej ubehla rýchlo spriadaním plánu a do-

laďovaním stratégie. Od priebehu jej misie v Budapešti bude záležať osud celej akcie.

– Prepáčte, pán premiér, že som vás požiadala o stretnutie, ale ide o vec národného 

záujmu, – začala opatrne doktorka Ildikó Virágová. Vsadila na to, že jej je politik zaviazaný, 

aspoň si to myslela. Bol športovým fanúšikom a zároveň hrdým národovcom. 

– Ak dovolíte, nebudem diplomatická, ale prejdem rovno k veci, váš čas je iste drahý. 

– Počúvam vás, pani doktorka! Ak to bude v mojich skromných silách, rád vám pomôžem. 

Homeopatka mu v skratke vysvetlila, ako prišiel ich najlepší tenista k pozitívnemu dopin-

gu – ako slepý k husliam. 

– Mal pozitívny test na metylmorfín. To je z lieku Codein, ktorý užíval v januári na kašeľ. 

Naordinovala som mu po porade s kolegom liek čistiaci organizmus od nánosov chemikálií, 

ktoré sa organizmu nepodarí eliminovať. Dostal na dva roky zákaz činnosti. Je istá možnosť 

znížiť trest na 15 mesiacov a vynulovať trest z databázy. 

– Koľko chcú tí vydierači?

Ildikó si až do tejto chvíle myslela, že je to práve ona, kto sa nespráva diplomaticky. Mu-

sela priznať, že priamosť premiéra ju potešila. Už tušila, že svoju vďačnosť bude ochotný 

prejaviť. Snažila sa odhaliť, či je to vzácnosť jeho času, alebo je toto pre neho banalita, ktorú 

chce mať rýchlo z krku a pokračovala:

– Giacomo Cuore, šéf antidopingových laboratórií, mi navrhol pri osobnom stretnutí už 

spomenuté riešenie. Exmanžel im navrhoval laboratóriá, ktoré sú pýchou Bruselu. Trochu 

som ťažila zo starých známostí. 

– Peniaze zoženiem. – Premiér nedal ani mihnutím oka najavo, čo si myslí o desaťmilió-

* * *

* * *
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novom odškodnom za také zdanlivo bezvýznamné nedorozumenie. „Ešteže nie je atlét! To by 

som musel ponúknuť celý hrubý domáci produkt, alebo nájsť niekde v puste urán!“ 

– Ako to urobíme?

– V prvom kole Wimbledonu náš tenista nafinguje zranenie kolena. Mysleli sme, že mô-

žeme vyvolať aj hádku, aby mu vzali fifteen, ale dostal Slováka Lajosa, ktorý je síce z Piešťan, 

ale babku má z Komárna, tak vie po maďarsky. Empajrový rozhodca El Aynaoui z Maroka 

nepozná ani maďarské, ani slovenské nadávky. Rozladený hráč sa ľahšie zraní, chceli sme, 

aby divadielko vyzeralo dôveryhodne. 

– Dobrá stratégia! Nechcete vstúpiť do mojej strany?

– Ďakujem pekne, pán premiér! V homeopatii som doma, ťažko by som si zvykla na niečo 

nové. – Zdá sa, že som ho zaujala, pomyslela si Ildikó a pokračovala: 

– Isté nebezpečenstvo by mohlo hroziť od médií.

– Okrem Ohníka a Včielky nemáme možnosť ovplyvniť médiá. Ale je to štátny záujem, tak 

zistím, čo sa dá urobiť. Duchovnú potravu, ktorou novinári kŕmia maďarský národ, nevaríme 

vo vláde. A iste viete, že kuchári tejto branže zháňajú pikantnejšie suroviny ako tá najlahod-

nejšia csemege či cipós paprika, akú len v Kalocsi dokážeme vyprodukovať. Tu nesmieme 

podceniť ani ten najmenší detail.

– Súhlasím, pán premiér! – pritakala s pocitom takmer vyhratej vojny.

– Ozaj! Čo im tak prekáža na tom dopingu? Čo si nikdy nič nešľahli?

– Odpoviem vám otázkou, pán premiér. Boli ste niekedy v bordeli?

Takúto otázku neočakával. Ale bol veľmi obratný v rodnom jazyku a tak situáciu zvládol 

nad očakávanie:

– Šľachtickému synovi prináleží to najlepšie a najkomplexnejšie vzdelanie v záujme za-

chovania rodu. 

Homeopatka bez mihnutia oka pokračovala – kladnú odpoveď očakávala:

– Prostitútka je ako doping a manželka ako homeopatikum. Prostitútka vám urobí dobre 

okamžite, bez ohľadu na následky. Ak budete chcieť, aby vám urobila zase dobre, musíte za-

se zaplatiť. Urobí vám presne tú jednu službu a o viac sa nestará. Stanete sa závislí, bez nej 

nedokážete podať potrebný výkon. Homeopatikum vás neuspokojí okamžite, dlho sa zdá, že 

z toho nič nebude, ale vaša spokojnosť bude dlhodobá, stabilná, s malými výkyvmi. Homeo-

patia má vedľajšie pozitívne účinky, čo má i manželka. Pri opakovanej potrebe nerobí draho-

ty. S týmto odôvodnením by som doping zakázala i ja.

Premiér sa neubránil hlasnému smiechu a položartom skonštatoval:

– Ildikó-néni, keby si z mojej chudorľavej vnučky neurobila takého zdravého tvora, tak by 

som ťa vyhostil z krajiny!

Homeopatka nezostala nič dlžná svojmu dobrodincovi:

– Žijem v emigrácii, János-báči.

– Tak by som poslal daňovú kontrolu tvojmu oteckovi!

– Je na dôchodku a celý život bol profesorom na štátnom gymnáziu.

– Az apád néki, bodaj by ťa porantalo, takto sa hovorí s vladárom?

– Az angyalát néki, môj milý, mohol by si lepšie poznať svojich poddaných!
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Storakým spôsobom možno jedno povedať, ale ani jeden sa nevyrovná maďarskému ori-

ginálu. 

– Och, milá Ildikó, aký som len rád, že stvoriteľ nám v Babylone pridelil maďarčinu. Takto 

farbisto vyjadriť, čo máme na srdci, by sme nemohli v žiadnom inom jazyku. Ale k veci. Mu-

sím si zavolať. – Zdvihol slúchadlo a povedal: 

– Spojte mi Nagya!

Gyula Nagy bol riaditeľom najväčšej štátnej firmy Duna Build. Firma sa dostala do prob-

lémov, ktorých riešenie bolo jednoduché – nájsť päťdesiat miliónov eur. Spoločnosti sa 

najprv darilo, tak investovala do futbalu. Bola to dobrá investícia s rýchlou návratnosťou. 

Nakoniec však pýcha národa Dózsa Újpest v Lige majstrov nezískal ani bod, dokonca nedal 

ani jeden gól a tých 50 miliónov vyletelo komínom. Rozmýšľal nad rôznymi možnosťami, ale 

jednu za druhou zavrhoval. Modrou ceruzkou si kreslil pomedzi poznámkami ornament, kto-

rý by skúsené oko odhadlo na dobrých päť hodín práce. Z myšlienok ho vyrušil telefón.

– Máte na linke pána premiéra, pán generálny!

– Ďakujem pekne! – ani Barón nemá čarovný prútik, ktorý by vyriešil jeho problém. Alebo 

áno?

– Môžeš ihneď prísť ku mne?

– Samozrejme, mám nejakú prácu, ale môžem to odložiť, – odvetil veľkopodnikateľ a pre-

stal vyfarbovať ornament.

– Akú prácu môže mať šéf Duna Buildu, keď Dunaj tečie bez jeho pričinenia? Čakám ťa!

Bolo to prekvapivé. Gyula Nagy v služobnom aute dumal nad tým, prečo ho premiér po-

zval takto nezvyčajne. Ak išlo o veľkú štátnu zákazku, dal mu vedieť mesiac dopredu. Boli síce 

priatelia, aspoň si to myslel, ale vždy im išlo o dobro maďarského národa a republiky. Po 

páde komunizmu nemuseli sklápať uši pred rozhodnutiami z Kremľa, mohli riadiť krajinu 

sami. Nie vždy sa to darilo, ale robili, čo mohli. Vypol mozog a povedal si: „Poručeno Pánu 

Bohu!“

Sekretárka ho uviedla o 10 minút, premiér s homeopatkou stihli vypiť biokávu           

z ďalekej Indie. 

Premiér riaditeľa Duna Buildu privítal, predstavil mu doktorku Virágovú a prešiel rovno           

k veci. Podnikateľ vystrúhal prekvapivú grimasu na nesúhlas otvorenosti pred touto osobou 

nežného pohlavia. Barón vycítil jeho neistotu a snažil sa ho upokojiť:

– Je to cvokárka, má ťa prečítaného už od dverí. Môžeme hovoriť otvorene. Sme tu kvôli 

dopingu. 

– Dopingu?

– Ildikó, vysvetlite pánu Nagyovi to s tým dopingom!

Homeopatka zopakovala prirovnanie prostitútky a dopingu, respektíve homeopatika                 

a manželky. Šéf najväčšej štátnej firmy v Maďarsku chvíľu popremýšľal a stroho skonšta-

toval:

– Moja manželka je doping!

Premiér mu rámcovo vysvetlil situáciu. Podnikateľ nevychádzal z úžasu. 

– Akú úlohu hrám v tomto príbehu ja? 

zatiaľ 
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– Potrebujeme desať miliónov eur!

– Ak vám požičiam desať miliónov, zostane mi pre mojich veriteľov sotva pätnásť percent 

dlžnej sumy!

Premiér videl, že je v úzkych a s určitou dávkou narcizmu sa vytiahol pred homeopatkou:

– Moje banky žijú z pätnástich percent odjakživa a nesťažujú si. 

– Az apád néki, nerob zo mňa somára. Banky majú stopätnásť percent ročne! Čo ti 

preskočilo?

– Sto striel hrmených a ja mám ísť kradnúť? Alebo mám ísť hľadať bájny poklad kráľa 

Matyáša alebo nebodaj Atilov hrob? 

Dohodnutie detailov už prebehlo hladko. 

Maďarské noviny mali na druhý deň o čom písať. Ildikó si pri rannej káve čítala webové 

stránky denníka Népszabadság a išla si oči vyočiť. Palcový titulok hlásal:

Maďarská vláda až do ukončenia krízy vo FIFA zastavuje výstavbu národného futbalo-

vého štadióna a finančné prostriedky zatiaľ využije na oddlženie Duna Buildu.

Po prehre a Bombára so Slovákom Lajosom v prvom kole Wimbledonu, ktoré ma-

ďarský trávový špecialista musel pre zranenie kolena skrečovať,  sa hra o česť 

maďarskej tenisovej jednotky a čistotu bieleho športu vôbec. Sponzorský príspevok nezná-

meho darcu znížil trest na 15 mesiacov a embargo na informácie. Médiá vďaka tomu iba 

pasívne sledovali osud „zraneného“ hráča. 

Ortopedická klinika vedená profesorom Bálintom potrebovala investíciu do techniky ako 

soľ. Nemenej potreboval pán profesor investovať i do svojho súkromného pracoviska jed-

nodňovej ortopédie na predmestí hlavného mesta. Nemuselo to byť fifty-fifty, pomer 9 : 1 

by uspokojil i takého náročného operatéra, akým bol pán profesor. Profesorov podpis bol 

garanciou spoľahlivosti. Štedrosť dodávateľa bola garanciou podvodu. Originály dokumentov 

vlastnil na jednej strane objednávateľ – štát – a na druhej strane prevádzkovateľ kliniky – 

Maďarská republika. Bálint mohol tušiť nejaký podraz, ale dôkaz nemal. Pokým sa jeho zdra-

votnícke zariadenie nestane predmetom záujmu zahraničných dobrodincov, bažiacich po od-

ľahčení Maďarskej republiky od tohto lukratívneho bremena, môže spokojne spávať. 

Nafingovaná operácia sa konala na klinike v úzkom kruhu. Operatér profesor Bálint, 

asistent jeho zať docent Fazekas, anesteziologička Zuzana Bálintová, inštumentárka diplomo-

vaná sestra Katalin Orsághová, sestra druhého menovaného. 

Operačný protokol obsahoval priebeh náročného výkonu plastiky predného skríženého 

väzu, vybratia vonkajšieho menisku a plastiky postranného väzu ľavého kolena. V odporú-

čaní bola i následná operácia vzhľadom na veľký rozsah zranení v postihnutom kĺbe. Nález 

pomaly na dôchodok. Podpis štvorice menovaných pod protokolom vyniesol každému osob-

* * *

* * *
István

 rozohrala

* * *
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ný automobil Mitsubishi v nadštandardnej výbave. Manželka profesora Bálinta jazdila man-

želovým autom, ak mali spoločnú pracovnú dobu. Inak pán profesor využíval kamarátovu 

taxislužbu. Nebolo pochýb, že tenisová hviezda bola v tých najlepších rukách. Pán profesor 

mal tichú dohodu so všetkými šéfmi budapeštianskych záchranných služieb, že pacientov      

s tými najkrkolomnejšími úrazmi končatín priviezli na jeho kliniku. Bol jednoducho macher, 

ktorý svojmu fachu obetoval celý život. Dar reči, odbornosť a charizma boli garanciou, že no-

vinári budú podávať len pozitívne informácie o Pištovi. Každý môže raz potrebovať ortopéda 

jeho kvalít. I pán premiér s pánom Nagyom, ktorí do štedrej odmeny za lojálnosť zakom-

ponovali i predplatné na svoje prípadné umelé kĺby. Muž, ktorého klinikou prešli tie naj-

rozdrúzganejšie čongále všetkých zranených v Budapešti a širokom okolí, bol garanciou, že 

ani premiér, ani veľkopodnikateľ nemuseli hľadať odborníkov pod Hafelekarom v rakúskom 

Innsbrucku či v okolí platanovej aleje vedúcej k plzenskému Prazdroju.

Artroskopický nález v ľavom kolennom zhybe maďarskej tenisovej jednotky bol vďaka 

polročnej liečbe homeopatickým liekom Arnica montana 30CH fyziologický. Profesora Bálin-

ta to prekvapilo a treba pravdu povedať – i sklamalo. Rád by pre tenisovú legendu urobil 

aspoň zlomok toho, pod čo sa podpísal. 

Ella Vizváryová z Mitsubishi motors Hungaria si líhala po odcvičení obvyklej zostavy 

jogových asán do postele s pocitom dobre vykonanej práce. Prispeli k tomu tri luxusné 

vozidlá predané dnešného dňa firme Duna Build. Technické preukazy boli vystavené na tri 

rôzne mená, v japonskej automobilke nemal nikto potuchy o tom, že si autá privlastní jedna 

rodina. Podiel z predaja znamenal, že Ellina vysnívaná dovolenka na Bali začala nadobúdať 

ostrejšie obrysy. 

Telefonát premiéra Jánosa Baróna prezidentovi Duna Buildu Gyulovi Nagyovi:

– Vyplatil si veriteľov?

– Samozrejme, pán premiér! Za čo ma máš?

– Vyplatil si všetkých päťdesiat miliónov?

– Dal som im dvadsaťsedem miliónov. 

– Kam si dal ostatné?

– Kúpil som hokejový klub, zaplatil som členské v slovenskej hokejovej extralige a nechal 

som navrhnúť dresy s logom Duna Buildu pre reprezentáciu na majstrovstvá sveta. Čo sme 

horší ako Rakúšania s logom Erste Bank alebo Švajčiari s logom firmy Tissot?

– A rezervný fond desať miliónov?

– Tie padli na doping.

– Čoooo?

– Žena mi ich zobrala! 

– Nagy, ja ťa zabijem!

Homeopatický liek, ktorý veľkopodnikateľovi predpísala Ildikó pri odchode z premiérovej 

* * *

* * *
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pracovne, mal veľmi pozvoľný nástup účinku a do konca nášho príbehu sa neprejavil. Zatiaľ 

vybral štyri balenia, ale vzhľadom na šlamastiku, v ktorej sa nachádzal, sa dal účinok oča-

kávať po vybratí štyroch kamiónov.

– Marika, prosím vás, kedy máme stretnutie so Slovákmi ohľadom Nagymarosu?

– V septembri budúceho roka, pán premiér! 

– Mohli by ste mi dohodnúť stretnutie s pánom premiérom na deviateho mája? Uistite 

ho, že je všetko v poriadku, dokumenty sú nachystané na podpis, ale že mám drobné nejas-

nosti, ktoré by som s ním rád prebral ešte pred oficiálnym stretnutím.

– Samozrejme, pán premiér! – sekretárka maďarského premiéra nelenila. Mohol sa na jej 

služby spoľahnúť ako máloktorý šéf. Vytočila číslo, žuvačkou vytvorila bublinu veľkosti poma-

ranča, ktorá s hlasným puknutím spľasla a čakala na spojenie. 

– Ahoj, moja! – ozvala sa familiárne sekretárke slovenského premiéra Chlapíka. 

– Ako sa máš? Čo vaši? Je doma niečo nové?

Obe ženy, ktoré vyrastali v pohraničí, boli síce občiankami rôznych štátov, ale ich obydlia 

boli necelý kilometer od mosta, ktorým sa dalo poľahky prejsť z Maďarska na Slovensko a na-

opak. Sesternice sa porozprávali o všeličom a nakoniec sa reč zvrtla aj na prácu.

– Môj starý chce predebatovať nejaké veci s tvojím, ale myslím, že len chce ísť deviateho 

mája na hokej. V Moskve som to už vybavila. Mohla by si mi dať nejaký termín?

– Máme nabitý program: ráno odlet, po príchode slávnostný obed s lotyšským premié-

rom. V prestávke hokeja návšteva reprezentantov v šatni, hneď po hokeji návrat na Sloven-

sko. Mohli by sme ich dať na jednu tribúnu, ale neviem, či vôbec hráme spolu. Nechcel by 

letieť s nami? Svokor má vynikajúce červené, myslím, že by mohli prerokovať počas letu, čo 

majú na srdci.

– Dohodnuté! Spýtam sa a ozvem sa ti.

Marika bola taká rozkokošená z družného rozhovoru s Elenou, že keď zdvihla slúchadlo       

a ozval sa premiér, takmer jej vykĺzlo z úst „Ten hokej som vám vybavila, pán premiér!“, ale         

v poslednej chvíli sa zháčila a oficiálne vyhlásila:

– Ruský premiér súhlasí so stretnutím, aj keď práve v nami navrhnutom termíne má 

stretnutie so slovenským premiérom Chlapíkom. Slovenský premiér síce cestuje na priateľ-

skú jednodňovú návštevu do Ruska, ale ak by sa pán premiér Barón neurazil, rád ho pozve na 

pohárik vynikajúceho pezinského, ktoré si môžu vychutnať počas neformálnych rozhovorov 

počas letu do Moskvy. Pán premiér Chlapík bude nesmierne potešený, ak pán premiér Barón 

prijme pozvanie – slovenský vládny špeciál je mu k dispozícii. 

Jeden by nepovedal, že vynikajúce slovensko-maďarské vzťahy idú na vrub sesterníc Mari-

ky a Eleny, rodených Forgácsových.

Pištovi sa minula Arnika a cestou z rehabilitácie sa zastavil v lekárni. Zatelefonovať mladej 

magistre sa zo strachu z vylepšenej liečebnej metódy doktora Tornóciho, ktorú na ňom apli-

* * *

* * *
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koval Toni-báči, neodvážil. Magister Németh bol v lekárni sám a povedal, že práve nemá 

potenciu 30CH, aby sa zastavil na druhý deň. Starý pán sa vedel obracať. Na druhý deň Judita 

Némethová nedočkavo vyzerala spoza táry. S mužmi to vedela a v najbližších mesiacoch ju 

bolo čoraz častejšie vídať v spoločnosti maďarskej tenisovej jednotky. Vydýchli si i novinári, 

ktorým embargo na prípad Bombár zviazalo na viac ako rok ruky. Fotografie párika zaplni-     

li všetky médiá a pomáhali fanúšikom vyplniť prázdne miesto počas dlhodobej „práce-

neschopnosti“ ich miláčika. Slečna Némethová po návrate Pištu na kurty zaujala v hľadisku 

miesto vedľa Toni-báčiho.

Do finále Wimbledonu 2015 sa podľa očakávania dostali najväčší favoriti: Maďar  

Bombár a Španiel David Herrera. Ildikó Virágová a Gustavo Avellaneda si vychutnávali teplý 

letný večer na slnečnom pobreží Malorky. Od prvého konzília ubehli viac ako dva roky, teraz 

nastal čas zberu úrody ich spoločnej liečby maďarskej tenisovej jednotky. Obývacia miest-

nosť poskytovala príjemné útočisko pred horúcim slnkom. Partneri sedeli na koženej sedacej 

súprave a chladili svoje prehriate organizmy sangriou zo šampanského s jahodami. Ubúda-

júci obsah krčaha nemal žiaden vplyv na napätie medzi fanúšikmi, ba naopak. Pokým zo 

začiatku mohla služobná počuť z obývačky ženské povzbudzovanie:

– Hajrá, Pišta, hajrá! Hajrá, Pišta, hajrá! – a mužské:

– Vamos, David, vamos! – počas piateho setu bolo počuť dvojhlasné:

– Vamos, Pišta, vamos! 

* * *
István
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