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Rudo 

 

Stojím v zástupe na pošte a ako inak celkom pri dverách. Ľudia ktorých poznám to veľmi radi 
nemajú, ale ja? Ja zbožnujem chvíľ,  keď sa nikde neponáhlam a ponorím sa do svojích 
myšlienok. Tak isto ako to robí tisíce ľudí pred spaním. Tiež si v hlave premietam príbehy, 
ktoré sa nikdy nestanú. Ani dnes tomu nie je inak a obzerám sa po žltej miestnosti, pozerajúc 
sa po ľudoch.  V mysli im dávam rôzne mená a priraďujem im vlastnosti a veci, ktoré by 
mohli mať radi. Napríklad pán v modrej vetrovke asi štvrtý v poradí rád pozoruje vtáky a pani 
v bielej blúzke so sivou suknou zbožnuje čokoládový puding a čo tak pán v štvorčekovej 
košeli? mám to bude rodený matematik. Zastavím sa až pri pánový tesne predo mnou.  veď to 
je môj sused  Jano.  A v tom sa za mna postavíl štiriciatnik s velkým úsmevom a milým 
pohľadom. To bude Rudo! 

Ten, ktorý nepíše SMS ale listy. Nosí len ľanové košele, alebo kvetinkové tričká. Navštevuje 
kaviarne bez wifi siete kde ľudia komunikujú medzi sebou. Bol vegetarian, ale teraz je z neho 
vegán. Neodcudzuje žiarnu rasu, náboženstvo ani dokonca ani geyov.  Má rad všetkých ľudí, 
zvieratá, rastlinky a kamienky. Rudo nepotrebuje drahé auto. Predal to svoje a teraz dochádza 
do práce na bicykli. Nemá rád moderné veci, davové psychozy, populárne filmy skôr 
uprednostnuje dokumenty. Rád chodí na výlety ktoré nie su veľmi známe. Obíma stromi, 
usmieva sa na rastlinky v prasklinkách chodníka a verí, že ked sa na niekoho usmeje v 
paralernom svete sa zmení husenička na krásneho motýľa a zo slz a slnka dúhové kvety rastú. 
Vo voľnom čase zbiera odpadky a nosí pri tom slamený klobúk. Šíri dobro a pozitívnu 
náladu, rozdáva brožúrky ľudom. Má vlasnú záhradku. Mrkvu zalieva len vodou z potôčika 
pretože verí, že vníma všetko intenzívnejšie ako kel či pretržlen. Pred tým kupoval bio 
potreviny, čistil si vodu pomocou drahých prístrojov, ale to ho šťastným nerobilo a tak predal 
aj svoj  dom a kúpil si karavan. Rudo konzumuje ovocie a zeleninu výhradne zo svojej 
záhradky.   Pije vodu iba z lesného potôčika. Tvrdí, že najkrajsia je v Máji, pretože vyzerá ako 
krištál. Tiež sa riadi lunárnym kalendárom. Verí, že astekovia žiju a tak vykopal popri ceste 
jamu, lenže za pár dní mu ju zakopali dobrovolníci a preto to už nerobí. Ale jahody stále 
oberá rukami od hliny, aby ich nepoškvrnil dotykom kože. Potom ich zje spolu s hlinou,  
pretože je to zem a tu on miluje. Nie je nič viac ako prepojenie s vlasnou planétou. Dokáže 
tiež zadržat dych na 17 minút, čo sú to roky praxe. Má rád namornícke farby. Verí, že v 
nimulom živote bol nomorník. Preto si do karavanu odkladá vodu z mora do zavaraninových 
pohárov. Rudo je zanietenec. 
Môj príbeh prerušila pani za okienkom. „Dobrý deň“ odzdravil som. 

 „Prvou triedou poprosím.:  Zašepkal som podávajúc jej list. Keď som bol na odchode, 
padol mi posledný pohľad na usmiateho pána stojacého za mnou. Pomyslel som si Rudo je 

proste spravniak, buď ako Rudo! 


