
Adam Mochňák 

Zo skúsenosti 

 

Viete tie momenty, nikto nemá rád. Iba ak, 

vďaka ním stoja za to. 

V bolesti márnivej skrúcam sa v posteli trýznivej. 

Neviem čo príde, či rota vojakov s nástrojom, ledabolo, zaveseným na krku, 

alebo, 

chór anjelov bez krídiel,  s úsmevom tým cez bolesť. 

Niekto vníma ich hlas ako dýku, 

ja, presne vtedy keď lapám po dychu, 

verím všetkému čo rieknu. 

 

Lebo ony, 

anjeli s krídlami ukrytými v rovnošate, 

tvoria život, chránia ho a udržiavajú ho, keď možno 

z očí sa vytráca. 

Tú bolesť čo držia v sebe, 

hnev, smútok, radosti aj strasti, 

nedajú pocítiť, lebo ony sú sťa železné dámy. 

Nevravím v podstate, skôr prejav myslím. 

Udržia na uzde, sterilne čistý. 

 

Zaznie zvon na veži, prilieta jeden, ale 

sám nezvládne to ťažké bremä. 

Priletí pomoc, sťa blesk z oblohy modrej, 

odlieta s úsmevom, vyčerpaná, bez žiadosti akej. 

Hľadí a pozerá, vidí ťa vtedy, keď ti niet, 

pomoci, vlastne je, 

ona ti ju dá bez výhrady. 

 

Nehľaďte na mňa, ja viem čo sám vravím. 

Zažil som nemocníc a chvíľ v nich na mraky. 

Možno ste nestretli anjela tam, stačí len 



otvoriť oči a sám... zamyslieť sa –  

Na čo to hľadím? 

Anjeli predsa, (NE)lietajú sami! 

Žiaria a jagajú jak v súhvezdí hviezdičky, 

nehľaďte s údivom, ja myslím sestričky. 

 

Nehľaďte na mňa tak, pekne vás prosím, 

anjel vraj dneska už, 

namiesto krídiel, dreváky nosí. 

A dupot drevákov, len jednu vec značí. 

prichádza 

Úľava. 

Radosť. 

Smiech. 

Rozhovor a 

PRIATEĽ. 

Priateľ, čo ochrana, rozoznať to ťažko, kto? 

Však keď zaspávam, vždy je mi jasno. 

Ten moment keď naspäť sa vrátim, 

nepríde len človek, príde druhá máti. 

 

Pohladí, ošetrí, nesúdi však, 

nadávky, urážky prijíma jak chlap.  

A čo chlap, ten už by asi len rieknuť musel, 

- Toto je sestrička, anjel na zemi. –  

 

Z nemocníc jednu vec som si tak odniesol, 

(Okrem sĺz, jak more slaných, z rozlúčok vzatých.) 

v noci, keď počujem zvuk, už na nohách vzpriamený som. 

Prečo?! 

Reflex, ten zostane už asi navždy. 

Počujem dreváky, čakám príchod ladný. 

No zistím, že to len kocúr za dverami, hladný... 

So zármutkom vstupujem do krajiny snov, 



kde zas možno raz stretnem ich.  

Odchádzam... 

Mávam už s papierom, sťa servítka biela, 

do okien s nádejou, (a rozlúčkou na perách) 

že na mňa sa usmieva. 

 

Tie nosičky svetla a nádeje, bez ktorých 

zmizla by, aj najkrehkejšia vec. 

Sestričky nesú nám, Ľudskosť –  

Nech znie! 

Nesie sa svetom ako ich poslanie. 

 

Nedá mi, musím to povedať zjavne, 

lekár ti pomôže a čaká ťa v cieli. 

Anjel z oddelenia, ťa však k tomu cieľu, 

prinesie na krídlach, náručí nehu. 

Nechce nič, nepýta, len stojí skromne, 

vravia – veď je to len poslanie moje. 

 

Veru je... A my, ľudia, tu tupí, 

nechceme priznať si, že i na slovo, 

na SLOVO, sme skúpi.  

 

Na to jediné, čo učila nás matka... 

Na to jediné, čo dušu hladká... 

Na to jediné! Veď nie sme stroje! 

Neskonale ĎAKUJEM SESTRIČKÁM, 

ANJELOM za chvíle moje – nemocničné. 

 

PS.: Venované každej jednej zdravotnej sestre, Prešovského samosprávneho kraja, osobne. 

Špeciálne venujem sestrám z Oddelenia úrazovej chirurgie, z Fakultnej nemocnice J. A. 

Reimana v Prešove a úsmevu sestričky Ivetky z ambulancie na šestke v monobloku. 

ĎAKUJEM Vám Anjeli mojich dní. 


