
62

Pozorujem svoju manželku, ktorá na terase polieva kvety. Tisíc ráz 
som ju pri tom videl, ale nedokážem od nej odtrhnúť zrak. Ob-
liekla si moje sivé tepláky a vyprané tričko. Vlasy si vypla doho-
ra a na rukách má záhradnícke rukavice. Občas položí krhličku 
a odtrhne suchý list, priviaže konárik o zábradlie, vyzbiera opada-
né listy z črepníkov, aby nebránili zemi dýchať. Pohybuje sa roz-
vážne sťa pri zenovom cvičení. Upratovanie terasy sa u Pauly vy-
rovná hodine jogy.

Vezmem do rúk už trochu opotrebovaný zošit s  obrázkom 
Zoffa. Sadnem si do kresla, odkiaľ cez záclonu vidím, ako moja 
manželka pobehuje po terase.

Nadpis dnešnej stránky znie: Čo zo života s Paulou mi bude 
chýbať.

Torta s hruškami, hrozienkami a so škoricou v nedeľu ráno.
Keď je čerešne a potom sa hrá s kôstkami, akoby to boli tr-

pasličie kastanety.
Špehovanie pri prezliekaní, predtým než vyjde z domu, lebo 

nikdy sa sama sebe nepáči.
Pohľad na to, ako sa jej zatvárajú unavené oči, keď číta knihu 

s hlavou opretou o vankúš.
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To, že si v lete zapletá vlasy do vrkočov ako dievčatko.
Pokojný hlas, ktorým vo vedľajšej izbe číta deťom rozprávku 

na dobrú noc a často pri nej zaspím aj ja.
Hádky v supermarkete pri nakupovaní. Ja naplním vozík ne-

zdravými potravinami a ona ho vyprázdni.
Spoločné ozdobovanie vianočného stromčeka. Paula vešia skle - 

né gule, deti farebné ozdoby a  ja som zodpovedný za zapojenie 
žiaroviek.

Vlnené prikrývky, ktoré jej v zime nikdy nestačia.
Pohľad na to, ako beží po piesku v  celých hodvábnych 

plavkách bez ramienok s odhalenými plecami.
Keď mi večer na pohovke pred televízorom vloží studené no-

hy do dlaní, aby som jej ich pomasíroval.
Vôňa jej vyhriatej a  pehavej pokožky po dni strávenom pri 

mori. Pripomína niečo veľmi dobré, ťažko identifikovateľné, čosi 
ako čokoládovú sušienku vytiahnutú z pece.

Keď počas zapálenej hádky, čo už viete, s vážnou tvárou povie, 
že je mačka, preto nerozumie jazyku, ktorým sa jej prihováram, 
a tak sa spor náhle ukončí smiechom.

Jej taliansky zadok.
To, ako pri rozhodovaní krčí nos.
Kuchynský stôl pokrytý písomkami jej žiakov, ktoré číta 

a opravuje s takmer posvätnou pozornosťou.
Jej skutočné slzy pri sledovaní televíznych správ, keď hovo-

ria o zneužívaní, neprávostiach, násilí, minimálnych dôchodkoch 
a zúfalých čiernych robotníkoch.

Pubertálna slabosť pre speváka Renata Zera.
Argentínsky úsmev, ktorý zvýrazňuje jej jamky na lícach.
Keď zhasneme svetlo a krátko predtým, ako zaspíme, pritúli sa 

k mojej pravej ruke a zavesí sa na ňu ako koala.
Jej štíhle a  svalnaté nohy, ktoré si až pričasto zakrýva pridl-

hými sukňami.
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Keď sa mi ráno pred odchodom do práce pozdravila: „Čau, 
miláčik.“ Vždy mi tým pripomenula, že jej miláčik som ešte stále 
ja a nikto iný. Už dávno som to od nej nepočul. Sám som si však 
na vine. Ktovie, či mi tak ešte niekedy povie.

Mohol by som pokračovať. Nemyslel som si, že mám na Paule 
rád tak veľa vecí. Už ju poznám naspamäť, ale napriek tomu ju 
nemilujem menej. Ako nasledovníci Danteho, ktorí sa naučia celú 
Božskú komédiu a jej verše potom dokážu oceniť ešte viac.

Paula je moja Božská komédia.
Verím, že skôr či neskôr mi dovolí vyjsť z môjho vlastného 

očistca.
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V noci už spávam iba štyri hodiny. Niekedy päť hodín.
Či už je to napätie, alebo nespavosť, pre mňa je to výhoda, 

lebo odpočítavam dni do konca. Mať každý deň o  tri hodiny 
viac považujem za obrovskú úsporu času. Keďže sa budím medzi 
štvrtou a siedmou ráno, trávim ich, prirodzene, osamote.

Knihy. Urobil som si zoznam románov, ktoré som si kúpil 
a neprečítal. Po desiatich stranách ich vždy odložím. Ide o chro-
nickú a definitívnu literárnu apatiu. Moja pozornosť stačí maxi-
málne na jeden diel komiksu Diabolik.

Filmy. Opäť sa vraciam k  celej Hitchcockovej, Kubrickovej 
a  Spielbergovej kinematografii. Ostatné sú zbytočné. Nakrútili 
ich len zo záľuby alebo z povinnosti. Včera prišiel na rad Duel. 
Vžil som sa doň. Bol som na úteku a priateľ Fritz ma naháňal za 
volantom vražedného nákladiaka.

Na svitaní si krátim čas vyhľadávaním na internete.
Do googlu zadávam stále tie isté smrteľné slová.
Dnes ráno som zistil, že každý deň sa na svete narodí približne 

tristošesťdesiatpäťtisíc detí a  zomrie asi stopäťdesiatpäťtisíc ľudí 
rôzneho veku. To znamená, že každým dňom sa počet jedincov 
zvyšuje o dvestodesaťtisíc, čo je takmer dvojnásobok obyvateľov 
mesta Latina. Nachádzame sa na večnej zastávke metra, kde ľudia 
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nastupujú a vystupujú. Metra, ktoré sa čoraz väčšmi zaľudňuje až 
do dňa, keď určite vybuchne. Banálna a samozrejmá, no výstižná 
metafora.

Našiel som aj fantastickú stránku, ktorá sľubuje, že vám 
s dokonalou presnosťou vypočíta deň smrti, a to vďaka niekoľkým 
krížovým štatistickým postupom. V dotazníku musíte vypísať dá-
tum narodenia, mesto, zamestnanie, absolvované operácie, choro-
by a dokonca aj alergie. Potom doplníte dni narodenia a úmrtia 
všetkých vašich najbližších príbuzných a ich príčiny.

Všetko zadám a stlačím ODOSLAŤ.
Čakám.
Vyjde mi predpokladaný dátum smrti.
2. júla 2038.
Stránka nefunguje.
Nehybne sa dívam na počítačovú obrazovku.
Google.
2. júla 2038.
Práve sa budú konať majstrovstvá sveta vo futbale. V tom čase 

budú odohrané štvrťfinálové zápasy. Už neuvidím semifinále ani 
finále. To nie je fér.

Ešte šťastie, že zomriem skôr.
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Nedeľa ráno.
Ležím na bruchu s tvárou zaborenou do vankúša.
Zvonia zvony.
Kostol San Lorenzo za hradbami, ktorý stojí sto metrov od do-

mu, zvoláva veriacich. Už desať rokov som nebol na omši. Odkedy 
som sa oženil. Pre sobáš v kostole som sa rozhodol z lásky k Paule. 
Po birmovke som prestal navštevovať farnosť a viac som sa nemod-
lil. Ako som už povedal, som agnostik. A chce sa mi spať.

Otvorím oko, no ani sa nepohnem. Paula, ktorá leží vedľa 
mňa, začuje záchvev môjho viečka.

„Celú noc si kašľal,“ oznámi mi, ale neotočí sa ku mne.
„Prepáč, ak chceš, dnes budem spať na pohovke.“
„Nie, len ťa prosím, riaď sa pokynmi lekárov, začni opäť tro-

chu športovať... okyslič si pľúca, prinúť ich dýchať.“
„Vieš, že sa mi zle pláva. Keď hýbem rukami, mám bolesti.“
„Neexistuje predsa iba plávanie. Vezmi si z  garáže bicykel 

a choď sa previezť.“
Ak niečo na svete nenávidím, tak je to bicyklovanie.
V Ríme, kde sa stále chodí hore a dolu brehom, je bicykel úpl-

ne zbytočný dopravný prostriedok a  tiež veľmi nebezpečný. Bi-
cyklovanie ako šport nemá absolútne nijaký význam: nedávajú sa 
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v ňom góly ani koše, skrátka príšerná nuda. Predstavte si štyri- či  
päťhodinové preteky na bicykli, počas ktorých sa zhovárajú ako 
cykloturisti.

„Ako sa má manželka?“
„Sestra už porodila?“
„Opravil si tú kvapkajúcu vodu v kúpeľni?“
„Predáš potom svoje terénne auto?“
Napokon krátko pred cieľom zobudia šprintéra, ktorý si 

uprostred pelotónu pospal, a povedia mu, že je na rade. Ak má daný 
úsek stúpanie, preberú vrchára, teda horského šprintéra – zvyčajne 
drobného, nesympatického prašivca –, a vyšlú ho do útoku. Ostatní 
sa medzitým naďalej rozprávajú alebo lúštia osemsmerovky.

Aký je už len toto šport?
Podľa mňa šport nie je športom, ak sa pri ňom nepoužíva lopta 

ľubovoľných rozmerov. Napriek tomu otvorím garáž. Vnútri je môj 
starý bicykel značky Bianchi. Má asi dvadsať rokov a visí na zadnej 
stene. Už štyri roky alebo päť rokov som na ňom nesedel.

Okamžite mi napadne prirodzená otázka: kto vymyslel bicykel?
Má kontroverzný pôvod. Mnohé prototypy vozidiel na dvoch 

kolesách vytvorili v Európe na sklonku 18.  a  19.  storočia. Podľa 
najdôveryhodnejších zdrojov sa o  vznik prvého bicykla pričinil 
barón Karl von Drais, štátny úradník veľkovojvodstva Bádensko 
v Nemecku, ktorý v roku 1817 vymyslel takzvaný Laufmaschine 
(bežiaci stroj), ozajstný velocipéd. Najdôležitejšie zlepšenie opro-
ti podobným predchádzajúcim modelom bolo pridané kormidlo. 
Vraví sa, že barónova túžba vynájsť alternatívny spôsob dopravy 
súvisela s častou smrťou koní, ktoré sa dovtedy na tento účel vy-
užívali najčastejšie. Príčinou bol nedostatok potravy v roku 1816, 
nazývanom aj Rok bez leta, spôsobený výbuchom sopky Tambo-
ra na ostrove Sumbawa v  dnešnej Indonézii. Po explózii medzi 
5. a 15. aprílom 1815 nebo na celom svete zahalila čierna hmla. 
Pôsobivé, ale kto naozaj vymyslel bicykel?
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To je predsa ľahké.
Tentoraz však chcem byť dôsledný.
Na sto tridsiatej tretej strane Atlantického kódexu Leonarda da 

Vinci sa vyníma nákres vozidla na dvoch kolesách, v ktorom nie je 
ťažké rozoznať moderný bicykel.

Opäť to bol on? Veru áno, všestranný Toskánec par excellence 
vymyslel aj skladací bicykel Graziella.

Vrátim sa k  nevďačnej úlohe a  usilujem sa vyslobodiť svoj-
ho tátoša, od ktorého ma delí rokmi nahromadené haraburdie. 
Dva kufre plné šiat mojich starých rodičov, plesnivá zbierka mo-
toristických časopisov, škatule s mojimi zabudnutými školskými 
učebnicami, vyfučaná pneumatika asi z môjho starého cinquecen-
ta, kreslo, v ktorom sa pohodlne zahniezdili roztoče, škatuľa pl-
ná ovládačov z ktovieakých prístrojov, staré gramofónové platne 
z čias, keď som chcel byť diskdžokejom, otrasný vešiak – výstižnej-
šie sa nedá charakterizovať –, dva zaprášené krištáľové lustre. Sú 
tam zvyšky môjho života, akýsi cintorín nazývaný garáž pre nepo-
trebné veci, ktoré som nikdy nemal odvahu vyhodiť. Zrazu sa roz-
hodnem a začnem ich presúvať, aby som sa dostal bližšie k bicyk-
lu. Každú z tých vecí preložím do príslušného odpadkového koša: 
motoristické časopisy a učebnice do papiera, lustre do skla, ovlá-
dače a pneumatiku do zmiešaného odpadu. Po ostatné zavolám 
smetiarov. Všetko vypracem. Chcem mať prázdnu garáž. Plné ga-
ráže sú nanič. Rovnako ako cyklistika.

Konečne sa dopracujem k bicyklu. Stále je vo výbornom stave. 
Stačí trochu premazať reťaz, vyleštiť ho, dofúkať pneumatiky a  je 
pripravený vydať sa so mnou na cesty. Vyberiem si rovnú trať bez 
mačacích hláv. Štvrť Eur je na to ako stvorená. Zájdem až k mo-
ru pozdĺž širokej cesty Krištofa Kolumba. Do uší si nasadím iPod. 
Dôkladne si zvolím skladby. Tanečnú hudbu sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia. Uháňam preč s nostalgickými tónmi Don-
ny Summerovej.
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