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tak kráčam vo zvierajúcej pravidelnosti, obkľúčený iba vlastným dychom a krokmi, zaklincovaný páliacim slnkom kladiem nohu pred nohu, a bytie má akúsi jednoduchú chuť, nevídanú
v bežnom živote. Stačí mi jedno skromné jedlo denne, aké mávali naši starí rodičia počas vojny,
ľahšie sa tak sústredí na modlitbu a aj to málo povedaných slov znie akosi silnejšie. Prach chrapčiaci pod topánkami spodobňuje až neuveriteľne sucho znejúce španielske kostolné zvony; aj
v kováčskej dielni možno započuť vznešenejšie tóny.
Na dohľad niet prekvapivo ani človeka. Už niekoľko kilometrov som nevidel živej duše, čo mi
naháňa mierny strach. Bez kvapky prepotrebnej vody a bez istoty nocľahu prechádzam prázdne
odpočívadlá, zvyčajne obsadené pútnikmi, a cesta je podozrivo stále rovnaká. Aj to slnko páli
čoraz silnejšie, až mám pocit, že toto je akási skúška, z ktorej budem hádam ohodnotený ako
skaut. Sadám na zem, hlava mi od únavy padne dole, a...
Tento sen sa mi pravidelne sníval asi mesiac po návrate z cesty. Nakoniec úplne
zmizol, rovnako ako ostatné hodnotné pocity a poznatky z tých niekoľkých výnimočných dní môjho života. Všetko pohltila všednosť, bežný život so starosťami,
a dozaista aj moja lenivosť a slabosť bojovať proti takýmto stratám, či úplná neschopnosť vytvárať podobné hodnoty bez hlbších a bolestivých podnetov. Atmosféru cesty som neskôr už nikdy nepocítil, nepriblížili mi ju ani stovky fotografií, ani
môj zápisník s autentickými poznámkami a myšlienkami. Z nich zostali iba slová na
zašpinených stránkach, bez vedomosti ako som k nim dospel, akoby ich s celkom
odlišným myslením písal niekto iný. Preto hádam dobre prerozprávam priebeh tejto
cesty, ktorá bola vôľou božou aj pokáním.
Keďže mi Pánbožko dal do vienka okrem iných nekultúrnych vášní aj silnú záľubu v motorkách, polovicu doterajšieho života som strávil cestovaním na nich,
sedením nad mapami, fotografiami a cestopismi, rozmýšľaním kam pôjdem
v jednej stope nabudúce, kde som ešte nebol, kedy tam pôjdem, a aj nostalgickým
spomínaním na navštívené miesta s priebežným snívaním o ešte nedosiahnutých
cieľoch.
Cestovanie na motorke sa nedá s ničím porovnať; na rozdiel od pešej alebo cyklistickej turistiky síce vyžaduje od človeka viac materiálna a menej zdatnosti, ale stále ho necháva na čerstvom vzduchu, vystaveného napospas počasiu a v úzkom
kontakte s okolitým svetom, aby mohol cítiť rôzne vône či trebárs zápachy, vnímať
vietor bez kovových stien a klimatizácií vyrovnávajúcich všetky nepohodlnosti. Už
ako malému chlapcovi mi učarovalo na akej malej ploche si veziem všetko potrebné
pre svoje živobytie a v akom dotyku som s prírodou. Preto som si na túto veľkú
cestu zvolil nenáročný stroj, malý skúter, ktorý nejde rýchlejšie než osemdesiat kilometrov za hodinu a ktorý by sa pri troche snahy vošiel do kufra väčšieho osobného auta. S týmto spoločníkom som nútený ísť mimo diaľnic, vidiekom, a tá neveľká cestovná rýchlosť mi dovolí viac sa venovať okoliu.
Najvyššiu prioritu mali štyri významné pútnické miesta – juhofrancúzske Lurdy,
Santiago de Compostela v severozápadnom cípe Španielska, Fatima v strede Portugalska a Vatikán, čo znamená prejsť približne osemtisíc kilometrov.
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Prvé dni
Krátko po manželkiných okrúhlych narodeninách a dva mesiace pred pôrodom
našej dcérky som s malou dušou opúšťal milovaný Svätý Jur, aby som pol dňa smeroval južne a zvyšok západne. Prvý cieľ: Benátky. Aby sa skúter netrápil v kopcoch,
Alpy som obišiel cez Maďarsko a Slovinsko, do ktorého som sa zamiloval. Majú
tam krásne hory, more, dobré cesty s dokonalými zákrutami, veľa zaujímavostí a
všade je poriadok. V Maribore som sa nakrátko zastavil pri múzeu Stara trta (stará
réva) s údajne najstarším viničom na svete, ktorý tu rastie už okolo štyristo rokov
a stále rodí hrozno. Je zapísaný aj v Guinessovej knihe rekordov a víno z neho sa
ponúka iba významným hosťom. O niečo južnejšie som sa v mestečku Šmarje pri
Jelšah poklonil kostolíku Nanebovzatej Panny Márie, ktorý stojí na malom kopčeku
posiatom vinohradmi. Od hlavnej cesty stúpa ku kostolu pekná kalvária, ktorú ročne prejde mnoho pútnikov. Jedno rýchle Zdravas a opäť som prechádzal malebnými mestečkami a lahodiacimi scenériami na území akoby neohrozenej pohody.
Tu sa nikto neponáhľa, každý má úsmev na tvári. Práve preto – a určite aj vďaka
vynikajúcemu počasiu – mi cesta ubiehala celkom svižne. Skúter si len tak priadol,
na malých kolesách nás oboch viezol v dokonalej symbióze do veľkého sveta, krištáľovo čistá radosť!
Okolo západu slnka som už prechádzal po Ponte della Liberta, jedinom moste
spájajúcom ostrovy Benátok s pevninou. Skúter som zaparkoval medzi desiatkami
ďalších a naľahko som vykročil do mesta. K najznámejším pamiatkam trvá pešia
túra aspoň hodinu a ak sa človek zdržuje fotografovaním, ochutnávaním kávy
a sledovaním okolitej atmosféry, tak aj dve. Práve sa hral futbalový zápas majstrovstiev sveta, takže veľa ľudí sedelo v kaviarňach pred televízormi a sporadicky kričali
pri góloch. Televízia dala na frak stáročným pamiatkam.
Benátky mám rád, dýchajú silnou históriou a umením, človek tu nenájde žiaden
gýč. Mestom som sa túlal dlhé hodiny, až po polnoci som nasadol na vaporetto, čo je
akýsi hydrobus, lepšie povedané mestská hromadná doprava v člnoch, a do polhodiny som bol späť pri skútri. Pre suchozemca ako ja je takáto preprava zážitkom,
pretože hlavné benátske kanály sú vždy plné vĺn a vaporettá sa na nich hojdajú.
Hocikde inde na svete sa človek v prostriedkoch hromadnej dopravy musí mať na
pozore najmä pri zrýchľovaní alebo brzdení, ale v Benátkach sa húpa pol metra
hore a zase dole, miliónkrát za sebou.
Pod nohami sa mi prechádzali malé kraby, domorodkyňa oproti mne uvoľnene
esemeskovala, iní čítali noviny.
„Prego, nasledujúca zastávka je Ferrovia?“ spýtal som sa Benátčanky, akoby sme
potom mali stáť až niekde v Hamburgu.
„Sì,“ a ani nedvihla oči od mobilu.
Nocľah som našiel v kempingu neďaleko za mestom. Prvý pokus mi nevyšiel,
kemping hostil festival techno hudby, tam by od hluku nevydržal ani mŕtvy.
„Kúsok ďalej ťa ubytujú,“ ukázala recepčná smerom na konkurenciu a vlnila sa
v rytme hudby.
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Typické a romantické Benátky

Môj prvý nocľah v Taliansku

Nedeľa je zvláštny deň. Vtedy aj vtáky inak štebotajú a všetko je pokojnejšie. Ak by
ma po sto rokoch v mrazničke nechali v nedeľu ožiť trebárs uprostred pustatiny,
do polhodiny by som zistil, že je nedeľa, siedmy deň týždňa. Je to krásny deň, neporovnateľný so sobotou, plný nostalgie a uvedomenia. V nedeľu som sa narodil.
Tesne pred omšou o jedenástej.
Ale nedeľa tisícnásobne zväčšuje nezáživnosť Pádskej nížiny, ktorou dnes musím prejsť. Pádska nížina je podľa mňa omyl prírody, kus miesta, na ktoré sa zabudlo. Veľakrát som cez ňu prechádzal a vždy som si hovoril že naposledy, ale niekedy sa jednoducho nedá obísť. Je to plochý kraj zavretých okeníc a vyľudnených
mestečiek, bezduchých industriálnych častí a chladných nákupných zón. Tu sa ani
semaforom nechce riadne svietiť – neraz sa mi stalo, že som preletel križovatku na
sliepňajúcu červenú. Človek si povie, že niekde tu predsa musí byť niečo duchaplné, tak otvorí turistického sprievodcu, ale v oblasti Pádskej nížiny každý z nich stráca argumenty (samozrejme, okrem veľkých miest ako Miláno alebo Padova, ktoré
upriamili všetku pozornosť na seba – a právom).
Rýchlosťou nedosahujúcou ani povolenú maximálku sa cez stovky kruhových
objazdov a semaforov rútim sa stále smerom na západ. Držím sa zväčša Pádu
a nostalgicky spomínam, ako sme tadiaľto pred rokmi prechádzali s manželkou na
našej prvej veľkej ceste.
Moja komunikácia s okolitým svetom sa scvrkla na vyťukávanie PIN kódu do
tankovacích automatov (v nedeľu sa v Taliansku takmer všetky čerpacie stanice
zmenia na samoobslužné) a hádzanie mincí do kávomatov, ktoré robia inak výbornú kávu.
Cesta odsýpala pomerne rýchlo - Suzzara, Luzzara, Sorbolo, Parma a jej šunkáreň, množstvo parmezánových syrární, Alessandria, Asti, Alba, Bra a konečne Cuneo, posledné mesto na rovine, to už poznám naspamäť. Kompenzáciou za päť
stoviek kilometrov rovných ciest bol horský priechod Tende a za ním tisíce zákrut
smerujúcich k pobrežiu Stredozemného mora. Nevedel som sa dočkať až prejdem
z pustej roviny do hôr plných zakrútených cestičiek prechádzajúcich malebnými
horskými dedinkami a celé to zaklincujem pohľadom na more.
Priechod Tende má vrchol vo výške 1 870 m n. m. a jeho podstatnú časť tvorí
3,2-kilometrový tunel, ktorý patrí medzi najstaršie v Európe (vznik datovaný na rok
1882). Zároveň je aj hraničným priechodom do Francúzska, krajiny môjho srdca.
Bienvenue en France, monsieur!
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Po tom, ako som sa v jednom mestečku viackrát pýtal domácich, či idem správne
(a po ich prekvapených výrazoch, že nechcem ísť po diaľnici, akoby ma mimo nej
mali zožrať supy), som sa pred západom slnka dostal na dotyk k moru. Do dnešného cieľa, Saint Tropez, mi ostávala nejaká stovka kilometrov vedúca po pobreží,
kde panovala nefalšovaná dovolenková atmosféra. Hneď som využil všetky výhody
skútra a preplietol som sa spomalenou premávkou bystro ako rybička, také sú zvyklosti motorkárov.
Do Saint Tropez som vošiel pred polnocou. Biely šíp som zaparkoval v úplnom
centre pri najdrahších jachtách. Bola to tam jedna veľká letná párty, na ktorej sa len
tak mimochodom ocitol čudný suchozemec, neopálený Slovan oblečený
v motorkových veciach, čo rozjareným okoloidúcim dvíhalo obočie alebo rovno
spúšťalo rehot. Prezliekol som sa radšej do kraťasov a starého vyťahaného trička
Motorhead, čo zo mňa v záplave značkových pestrofarebných vecí spravilo len
o niečo menšieho exota. Áno, Saint Tropez je plytkou výkladnou skriňou exhibicionizmu a pozérstva, ale neuveriteľne fotogenickou a návykovou. Pred rokmi sme
sa tu s manželkou pri majáku zasnúbili a odvtedy som tu už štvrtý raz.
Deň štvrtý až šiesty, Lurdy a Santiago de Compostela
Ďalší presun na západ síce prechádzal krásnou krajinou plnou zaujímavostí, ale
bol poznačený mojou nedočkavosťou z návratu do Lúrd. Tak priveľmi som sa tešil, že si na niektoré úseky cesty vôbec nespomínam, dokonca aj čarovné Carcassonne moja myseľ vtedy vyhodnotila ako nepodstatné a Avignon, smutné bývalé
sídlo pápežov, nemalo pre mňa hodnotu zachádzky.
Pamäť a aj zápisky v denníku sa mi vracajú až v okolí mesta Foix na úpätí Pyrenejí: stále som šiel západne presne na rozhraní planiny a dvíhajúcich sa veľhôr. Prechádzal som rozprávkovými mestečkami učupenými pod horami v objatí bujnej
flóry, kde zeleň akoby dokázala zastaviť čas, veď odhliadnuc od áut parkujúcich pri
kamenných domčekoch sa tu za storočie hádam nič nezmenilo. Ak by som aj vytiahol fotoaparát a bez dlhšieho špekulovania spravil niekoľko záberov, vyzerali by
gýčovo ako vianočné pohľadnice s kreslenými domčekmi a dymom stúpajúcim
z ich komínov.
Nakoniec som minul dlho očakávanú bielu tabuľu s červeným lemovaním
a nápisom Lourdes. Od mojej poslednej návštevy tohto pútnického miesta uplynulo presne toľko rokov, po koľkých je človek podľa zákona dospelý. Napriek tomu,
že som vtedy bol ešte len dieťa, bez sledovania smeroviek som dnes na prvýkrát
našiel impozantnú baziliku (akiste aj preto, že jeden z mála suvenírov, ktoré som si
vtedy priniesol, bola malá mapka mesta. Presníval som nad ňou toľko času, že mi
ostane naskenovaná v pamäti až do smrti).
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Lurdy sú jedným z najznámejších miest mariánskych zjavení na svete. Ležia na úpätí Pyrenejí
na juhozápade Francúzska, len niekoľko desiatok kilometrov od hraníc so Španielskom.
Panna Mária sa tu v roku 1858 v rozpätí piatich mesiacov osemnásťkrát zjavila štrnásťročnej Bernadete Soubirousovej v Massabielskej jaskyni. Už na treťom zjavení Bernadetu sprevádzalo niekoľko ľudí; na piatom asi tridsať, na šiestom už stovka. Dnes Lurdy prijmú päť až
šesť miliónov pútnikov ročne. Na stopäťdesiatom výročí zjavení sa slávnostnej omše zúčastnilo
štyridsaťpäťtisíc ľudí.
Bernadetu k jaskyni vždy ťahala tajomná vnútorná sila, ktorá zakaždým prekonala aj
nevôľu rodičov. Pri zjaveniach upadla do extázy a často plakala alebo bola smutná. Musela
strpieť pozorovania a vypočúvania policajným komisárom, cisárskym prokurátorom, neveriacim vedcom a miestnym farárom, vypočula si mnoho vyhrážok a zákazov, ale napriek všetkému sa ku jaskyni vždy vrátila a spolu s ňou aj čoraz väčšie zástupy ľudí.
Na šestnástom zjavení sa Pani po prvý raz predstavila: „Som Nepoškvrnené počatie“
a viac už neprehovorila. Bernadete zverila aj tri tajomstvá, ktoré sa nikto nikdy nedozvedel.
Dve zo známych posolstiev dodali Lurdom podobu, akú majú dnes: „choďte sa napiť
z prameňa“ a „postavte kaplnku a prichádzajte v procesiách“. Pri jaskyni skutočne vytryskol
prameň, ktorý tečie dodnes a pripisujú sa mu zázračné účinky. Nad jaskyňou zase vyrástla
veľkolepá bazilika Nepoškvrneného počatia s dvadsiatimi dvomi oltármi.
V tom čase však už bola Bernadeta v kláštore v Nevers, približne sedemsto kilometrov severovýchodne od Lúrd. Čoraz väčšmi tam chorľavela, pomazanie chorých prijala dokonca štyrikrát. Zomrela 16. apríla 1879 vo veku 35 rokov. Jej telo bolo v nasledujúcom polstoročí
trikrát exhumované a zakaždým ho našli neporušené, aj keď nebolo nijako balzamované alebo inak konzervované. Od roku 1933, kedy bola Bernadeta svätorečená, je jej telo vystavené
v sklenenom relikviári v kláštore v Nevers. Stále rovnako neporušené a celkom zdravej farby.
Zázračný prameň do Lúrd priťahuje zástupy ľudí. Pútnici, či už zdraví, chorí alebo postihnutí, veria, že voda, ktorou nás tu obdarovala Panna Mária, im v živote pomôže alebo ich
úplne uzdraví. Za posledného poldruha storočia boli ohlásené tisíce zázračných uzdravení, no
cirkev po precíznych vyšetrovaniach uznala len šesťdesiatsedem. Zázračným môže byť iba
uzdravenie človeka, ktorý trpel nevyliečiteľnou chorobou a uzdravil sa náhle, úplne a natrvalo.
Do vyšetrovacieho procesu sú zahrnutí aj lekári a ateisti.
Šesťdesiatsedem uzdravení spomedzi niekoľkých stoviek miliónov pútnikov sa môže zdať
málo, ale neodškriepiteľným dôkazom malých a skutočných zázrakov sú tisíce ďakovných tabúľ a darov od pútnikov, ktoré zdobia steny baziliky. Nikde na svete ich nie je toľko ako tu.

Bazilika Nepoškvrneného počatia v Lurdoch

Massabielská jaskyňa pod bazilikou
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Skúter som zaparkoval na nenápadnom miestečku priamo pri bráne sv. Martina,
ktorá je hlavným vstupom do areálu baziliky Nepoškvrneného počatia. Parkovanie
je ďalšou z výhod motoriek – zvyčajne sa netreba veľmi obťažovať hľadaním voľného miesta. Kde je jeden a pol metra štvorcového, tam sa dá motorka zaparkovať,
navyše bezplatne.
Bez zdržania som vyrazil pešo cez masu pútnikov k jaskyni zjavení pod bazilikou. Práve prebiehala omša vo francúzštine, a tak som v tichosti splynul s davom
a odznené slová mi v hlave zneli po slovensky. Táto zrozumiteľnosť ma na cudzojazyčných omšiach dojíma. Až na niekoľko málo pasáží sa viem v bohoslužbe
orientovať podľa melódie alebo rytmu.
Massabielská jaskyňa zjavení v Lurdoch je hádam jedno z najkrajších miest na
svete, kde môže byť človek na omši. Chrámy majú svoje čaro, ale tu je človek vystavený napospas rozmarom počasia, počuje šum vetra, tok rieky, štebot vtáctva
a z diaľky mnohojazyčné procesie. Dominantou je tu neodmysliteľný svietnik a nad
ním socha Panny Márie s nápisom v miestnom nárečí Que soy era Immaculada Concepciou. Ja som Nepoškvrnené počatie. Boli to slová Panny Márie malej Bernadete na
šestnástom zjavení.
Zotmelo sa a nadišiel čas porozmýšľať nad ubytovaním. Lákalo ma prespať na
čerstvom pyrenejskom vzduchu v neďalekom kempingu, ale túžba vrátiť sa do hotela, v ktorom som býval pred osemnástimi rokmi s mojou babkou, bola silnejšia.
Ani teraz som sa nemusel pýtať na cestu, náš hotel som našiel popamäti. Nič sa tu
za celú generáciu nezmenilo; pred vchodom ma vítal rovnaký vlčiak ako vtedy. Recepčný ma musel mať za čudáka: zarastený a prachom ciest ošľahaný cudzinec sa
ho pýta na vek jeho psa flegmaticky pozorujúceho okolie. Vingt, povedal. Dvadsať.
V izbe s výhľadom do ulice som sa osprchoval, prezliekol a dojedol kúsok syra.
Vyzbrojený statívom a fototechnikou som sa vrátil do ruchu mesta, podivuhodne
oživšom príchodom noci. Tí ľudia, ktorými som sa predieral k jaskyni, teraz
v podnikoch tancovali na stoloch a v nálade rozbíjali poháre. Akoby sa so západom
slnka zmenila tichá pokornosť tohto miesta na veľkú silvestrovskú zábavu bez zábran.
Spleťou uličiek, na ktorých je hotel vedľa hotela a obchod vedľa obchodu, som
sa vrátil ku bazilike a jaskyni. Tam som strávil niekoľko ďalších hodín modlitbami,
rozprávaním sa s pútnikmi, prechádzkami po celom areáli a priebežným fotografovaním. Po prejdení krížovej cesty vinúcej sa na kopci nad bazilikou som sa šiel prejsť do starej časti Lúrd, kde sú typické staré domčeky v úzkych uličkách a ruch
mesta tam počuť iba z diaľky. Tu bývala aj Bernadeta, ich dom teraz slúži ako múzeum. V silnom protiklade s hotelovými štvrťami a podnikmi sú tu jedinými príznakmi života pouličné mačky a mihotavé svetlo televízorov v oknách domov.
Od recepčného som spolu s kľúčom od izby dostal aj kľúče ku hlavnému vchodu hotela, aby na mňa nemusel čakať. Keď som sa so zvláštnym pocitom vracal
späť – neprestajne niekoľko rokov snívam o návrate do Lúrd a dnes mám kľúče od
nášho hotela – zozadu ma oslovil jemný ženský hlas.
„Pane, prosím, prevediete ma na druhú stranu?“
Neveriacky som sa otočil od dverí a tam stála sotva dvadsaťročná dievčina. Ktovie odkiaľ sa vzala, celkom iste som bol v tejto polotme ešte pred okamihom sám.
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Spod krátkej sukne jej vychádzali sieťované pančušky, na nohách ťažké čižmy. Vlasy mala čierne ako noc a pod ich končekmi sa v hlbokom výstrihu ligotal krížik.
„Prepáčte, nerozumiem,“ vrátil som nesmelo. Niežeby som nerozumel jej reči
alebo by som niečo prepočul, ale unikal mi význam jej prosby.
„Bojím sa sama prejsť cez tamten tunel,“ a ukázala na úzky drevený podchod
pod stavebným lešením, čo chráni chodcov. Mal zo dvadsať metrov a šírku na jedného človeka. Za ním bola oveľa svetlejšia ulica, kontrastovala s jeho temnotou.
Dosky vŕzgali pod našimi krokmi a v očiach sa nám zrkadlilo jediné svetlo
v okolí. Na konci sme sa po tichom merci rozdelili.
Zvláštne, pomyslel som si cestou späť cez tunel, letmo spomínajúc na všetko, čo
viem o klinickej smrti. V tejto spiacej ulici nebol nik, kto by tej dievčine mohol
ublížiť a napriek tomu ma požiadala o pomoc. Možno to myslela ako prevenciu,
ako keď sa zúfalá prepadnutá žena mimovoľne spýta násilníka koľko je hodín a či
by sa mohol poponáhľať, čím ho celkom spacifikuje.
Vlčiak na recepcii robil svoju prácu excelentne, bez ohľadu na svoj vysoký vek.
Pri odomykaní dvier na mňa vrčal, ale nedvihol pritom hlavu zo zeme, hýbali sa iba
jeho čierne očiská a z nich sa na mňa napodiv valilo úprimné priateľstvo. Po chvíli
už krútil chvostom a odmenou za poškrabkanie mi bolo odprevadenie až na izbu.
Na raňajkách som bol v najskoršom možnom čase. Vôbec som však nemal chuť na
jedlo, iba som rýchlo vypil silný čierny čaj, zabalil si zopár hrianok s tvrdým syrom
a vychystal sa na cestu. Nadránom padla rosa a s prvými slnečnými lúčmi sa vyparovala, takže úpätie Pyrenejí bolo v tajomnom opare. Pánbožko obdaroval tento
kraj nekonečnou krásou, prirodzenejšou než napríklad Alpy, divokejšou, sýtozelenšou, živelnejšou. Ku kráse sa pripája aj nezvyčajná rozdielnosť, pretože severná
strana tohto pohoria je bujne zarastená vegetáciou, kým južná strana, už
v Španielsku, je značne pustejšia. Pri križovaní Pyrenejí môže človek zažiť všetky
ročné obdobia a to s kontrastmi väčšími než kdekoľvek inde v Európe; teplotný
rozdiel medzi oboma úpätiami (medzi ktorými je len okolo sto kilometrov) môže
byť viac než dvadsať stupňov.
Španielske slnko nemilosrdne pálilo, určite bolo viac ako tridsať stupňov. Na
čerpačke v meste Jaca som doplnil palivo a pitnú vodu a zhodil zopár vrstiev oblečenia. Po krátkom smerovaní na juh som sa, kopírujúc chodníčky pútnikov, stočil
opäť na dlhý čas na západ.
Aby som lepšie splynul so svätojakubskou cestou a aby som zo seba zmyl posledné zvyšky všednosti, rozhodol som sa zastaviť pri jazere, poprechádzať sa aspoň hodinu po okolí a okúpať sa v krištáľovo čistej tyrkysovej vode. Stále som sa
totiž nevedel zbaviť pocitu, že na skútri prechádzam krajinou príliš rýchlo a že motorkové oblečenie je kôrou, ktorá neprepúšťa vonkajšie vplyvy do duše a srdca.
Zaparkoval som vo vzácnom tieni pri brehu jazera Yesa a v kraťasoch som odkráčal do pieskovo hnedej pustatiny tak ďaleko, že skúter sa zmenil na malú bodku
na obzore. V tejto vyhni s nehybným vzduchom sa môj svet zmenšil na dychčanie
a utieranie potu z čela. Sledoval som čas: nie skôr ako o hodinu som bol späť pri
skútri.
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Hodil som sa do vody. Bolo to osviežujúce, vzpružujúce. Rozhorúčené telo
ochladzovala voda, najviac som to cítil na hlave.
Chôdzou a plávaním mi vyhladlo, tak som vytiahol hrianky z hotela a zjedol som
ich sediac v tieni pri brehu.
Vtom prišla tá očakávaná spomalenosť a nevšednosť ako z balkánskych filmov,
keď si človek všetko uvedomuje silnejšie a cíti sa múdrejšie. Plynutie času je vyplnené poriadkom, daným a nedotknuteľným, s príchuťou vznešenosti, ako keď si
kňaz pred eucharistiou umyje ruky a po nej starostlivo preloží obrúsok cez kalich a
jeho spev ozývajúci sa od klenieb rezonuje až hlboko v duši. Vtedy chcem byť
mníchom, žiť v najpokornejšej pokore, poriadku a skromnosti, aby sandále chrapčali v prachu pod mojimi krokmi a chlieb mal naozaj chuť chleba. Chcem stále cítiť
tú vôňu starých chrámov, počuť z diaľky šepot modliacich sa stareniek, chorály,
a pozdraviť aj myšku behajúcu po schodoch. Ó Pane, stále.
Tieto pocity boli doteraz utopené v mori starostí alebo slastí, ale tu, v čoraz pustejšej krajine, míňajúc prvých peších pútnikov, ktorí ma dojali k slzám, som zastavil
aby som sa nadýchal slnka, vystrel sa a očistil si myseľ. Buen camino, amigos!
Zrazu tam bol on. Šimon! Neveriacky sa mi zväčšili oči; odtrhol sa od skupinky
pútnikov, ľahko sa pousmial a pozdravil ma. Celý v čiernom, šľachovitý, kde-tu
šediny, prenikavý pohľad. Niektorí ľudia jednoducho pôsobia tak, že na nich nemožno nič zmeniť, inak by sa porušila ich charizma. Presne taký je Šimon, na ňom
by si nedovolil nič meniť plastický chirurg ani psychológ. Bez svalov a sily by porazil aj boxera, a keby sa stalo niečo nepekné, neprepadol by panike, konal by uvážene a duchaplne. Presne vie kam idem a čo ma cestou čaká.
„Všetko bude dobré a budeš na to dlho spomínať,“ povedal, a tie slová mali váhu celej zemegule.
Chcel som sa ho spýtať na veľa vecí, ale zdali sa mi príliš plytké na to, aby som
ho nimi zdržoval. Určite to bolo na mne vidno, lebo s tým istým úsmevom sa obrátil späť a šiel za svojou skupinkou. Skutočná púť sa začína až tu.
Dlho som premýšľal nad jeho slovami. Z mnohých ciest som sa v minulosti totiž
vrátil predčasne, niektoré som dokonca pre pochybnosti ani nezačal, a tak celkom
automaticky som rátal s vážnymi otáznikmi aj pri tomto putovaní. Jasnejšie
a pravdivejšie ubezpečenie než od Šimona som dostať nemohol, preto som pri jazere nechal okrem všednosti aj všetky pochybnosti.
Počas ďalšej jazdy som si všimol niečo, čo som predtým nikde nevidel. Na ceste
sa trblietali tisíce malých kamienkov a lúče horúceho španielskeho slnka sa od nich
odrážali do všetkých strán. Vyzerali ako malé diamanty zaliate v asfalte. Od prekvapenia som až zastal a pozrel si cestu zblízka. Miestni stavbári do asfaltu pravdepodobne pridávajú nejakú horninu, ktorá potom na vozovke vytvára takéto nezvyčajné efekty. Tieto malé diamanty sprevádzajú pútnika takmer celú cestu do Santiaga.
Nasledujúce dve stovky kilometrov sa vinie pešia pútnická trasa okolo hlavných
ciest, pútnici teda cestu často križujú a idú popri nej, na čo aj upozorňujú dopravné
značky. Ak by tu neboli pútnici, tento kraj by človeka zaujal len máločím. Preto
som si robil prestávky na ich odpočívadlách, aby som sa s nimi mohol porozprávať, nech sa mi viac dostane pod kožu atmosféra svätojakubskej cesty, všeobecne
zvanej Camino de Santiago. Hovorili, že denne prejdú dvadsať až tridsať kilometrov
a trvá im to päť až sedem hodín. Väčšinou kráčajú od svitania do skorých popo10

ludňajších hodín a potom sa ubytujú v pútnických ubytovniach (refugio, albergue).
Tie sú takmer v každom mestečku zvyčajne na fare, v domoch alebo na súkromných pozemkoch a poplatok za nocľah je často dobrovoľný alebo nízky, veľmi
zriedka dosahujúci dvojciferné číslo. Okrem hygienických zariadení je takmer pravidlom, že ubytovňa hosťom ponúka kuchynku s riadom, práčku a prístup na internet.
Spýtal som sa, prečo som cestou videl už niekoľko opustených stanov. Vraj začiatočnícka nevedomosť – nemá zmysel niesť so sebou stan a každý deň ho rozkladať kdesi na odpočívadle, keď ubytovne sú tak dobre vybavené a cenovo prijateľné.
Pútnici si nesú celý svoj svet v ruksaku, ktorý by nemal
vážiť viac ako desať kíl. Každý vraj cestou zistí, že nesie
veľa zbytočností, ktorých sa potom zbavuje. Základom je
dobrá obuv a oblečenie (treba rátať s veľkými teplotnými
rozdielmi a dažďom), potom spací vak (ubytovne fungujú
na spôsob turistických nocľahární, teda veľa lôžok
v jednej miestnosti, takmer všetky bez vankúšov
a prikrývok), veľmi dôležitá je nádoba na vodu, zídu sa
turistické palice a nesmú chýbať hygienické potreby, lekárnička, nôž, svietidlo a podobné drobnosti. Nemá zmysel nosiť so sebou veľa jedla, pretože obchodíky
a reštaurácie sú tu aj v tých najmenších dedinkách.
Ako som tak sedel medzi tými to ľuďmi, opäť oblečený v motorkovej výstroji – hrubé čierne nohavice
s chráničmi, vysoké čižmy – vrátil sa mi pocit, že to je
Peší pútnik
akési brnenie, ktoré ma nechtiac chráni pred okolitým
krásnym svetom. Mal som chuť prezliecť sa do krátkych
nohavíc, nechať tu skúter aj tridsať kíl batožiny a putovať s nimi pešo. Zovreli ma
výčitky, že som len zbabelý materialista, ktorý bude na svojom skútri o hodinu
o päťdesiat kilometrov ďalej, kým oni len o päť. Ja budem musieť dávať pozor na
premávku, značenie a navigáciu, oni len pôjdu rovno po prašnej ceste, zahĺbení do
myšlienok alebo rozhovorov, ktoré im tak dobre prečistia hlavu.
Niekto by povedal, že je tu pestrá zmes ľudí, ale púť do Compostely
v skutočnosti stiera všetky rozdiely. Vedľa mňa sedí dlhovlasý chalanisko s takmer
prázdnym ruksakom a o kúsok ďalej starší manželia, o ktorých by som inak povedal, že sú leniví aj na nedeľnú prechádzku mestským parkom. Sú tu aj trinásťroční,
aj starí rodičia trinásťročných. Je úplne jedno, kto má koľko na konte, aký má dom
alebo auto, tu platí len pokora pred púťou. Áno, čistá pokora, lebo Camino samo
zariadi veci ako majú byť: nedávaj si príliš veľké etapy, lebo na druhý deň budeš
príliš unavený a prejdeš menej, nechváľ sa toľko tou drahou bundou, lebo bude
také teplo, že ju ani raz neoblečieš. Po prvej tretine cesty sú všetci pútnici rovnakí.
Na jednej lodi.
Mesto Burgos je prvým pokušením. Za ním sa pešia púť na takmer dvesto kilometrov oddeľuje od hlavnej dopravnej tepny a vedie cez nezáživné monotónne polia, kde panujú vysoké horúčavy a nedostatok tieňa. Veľa pútnikov sadne na autobus hneď v Burgose alebo niekoľko kilometrov za ním, pretože sa im táto časť ces11

ty zdá zbytočná. Ja som sa rozhodol ísť po rýchlej ceste, pretože trasy pre peších tu
vedú doslova po poľných cestičkách, po ktorých na skútri nemôžem ísť, takže by
som bol od pútnikov aj tak oddelený.
Nasledujúce hodiny boli trýznivejšie než celý deň v Pádskej nížine. Cesta síce bola dláždená diamantmi, ale okolo mňa nebolo živého tvora. Nevidel som žiadnych
ľudí, nestretával som takmer žiadne autá, slnko pálilo cez štyridsiatku a skúter sa
valil necelou osemdesiatkou po nekonečnej rovine. Dvesto kilometrov zvlnenej
plošiny rovnakej farby v kombinácii s monotónnym zvukom motora a horúčavou
na mňa pôsobilo sedatívne. Aj čerpačiek tam bolo málo a ani kávu na nich nemali.
V diaľke horizont, na ňom usadlosť so zopár budovami a nápisom HOSTAL, ale
všetky dvere aj okná pozatvárané, nikde nikoho. Toto sa zopakovalo asi tridsaťkrát
po sebe. Horizont, HOSTAL, horizont, HOSTAL, horizont, HOSTAL...
Mesto León je potom vykúpením. Za ním sa už črtajú kopce, v ktorých bude
všetko zaujímavejšie a najmä vzduch chladnejší. V Astorge som ešte natankoval
a spýtal sa na cestu, a keď som sa oddelil od hlavného ťahu, na úpätí kopcov sa
začal iný svet. Padlo šero a opäť som osamel (všetci pútnici už dávno oddychovali
a autá sem nemajú dôvod zájsť). Teplota klesla hádam o desať stupňov a dvihol sa
vietor. Očakával som, že toto bude asi najzaujímavejšia časť svätojakubskej púte,
pretože je ešte viac odtrhnutá od civilizácie než medzi Burgosom a Leónom, ale
v tajuplných horách, ktorými sa rozpálená rovina zmení na zelenú a večne upršanú
pahorkatinu tiahnucu sa až k Atlantiku.
Naozaj som mal čudný pocit z toho, že už dlhší čas som nevidel ani jediného
človeka, auto alebo zažaté okno. Skúter, akoby so mnou zdieľal rovnaké pocity, len
ležérne stúpal úpätím, viedol ma prázdnymi a úzkymi cestami a svetlo z reflektora
sa čoraz zreteľnejšie zarezávalo do tmy. V jednej malej dedinke som predsa len našiel život – zopár postáv v slabom svetle na námestíčku. Zastavil som, lebo som
celkom stratil prehľad o tom, kde vlastne som. Hneď popri ceste bola ubytovňa,
a tak bez váhania som dohodol nocľah. Z očí recepčného by sa dal vyskladať jasný
histogram o požitých omamných látkach v akomkoľvek skupenstve, ale svoju prácu
robil dobre.
„Amigo, a čo si taký naobliekaný? Aha, si na motorke. Motorkára sme tu ešte
nemali. Máš stan? Super, rozlož si ho vzadu na trávniku, práve začíname menšiu
párty,“ odklepol si z cigarety a ponúkol mi červené víno. Dal som si dva hlty, ktoré
sa cez lačný žalúdok okamžite dostali do hlavy.
„Silné španielske domáce víno, amigo,“ pozrel na mňa s úsmevom. „Som Toni.
Poď, ukážem ti tvoje miesto.“
O chvíľu som už rozkladal stan v silnejúcom vetre, čím som zaujal časť zbiehajúcich sa účastníkov zábavy. Bolo tam zo desať ľudí rôzneho veku a vzhľadu –
Toni s manželkou a ich dvoma pubertálnymi dcérami, dvaja asi dvadsaťroční
chladní Nemci, jedna čudesná Japonka a miestny obyvateľ Alejo s frajerkou. Títo
dvaja vyzerali ako Mexičania, čo práve utiekli z väznice uprostred rozžeravenej pustatiny.
V mestečku žije okolo štyridsať ľudí, čím je vlastne v týchto končinách veľkomestom. V okolitých dedinkách ich býva aj o polovicu menej, v niektorých dokonca nula a to doslova. Sú opustené.
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Boli sme v nadmorskej výške okolo tisícpäťsto metrov. Teplota vzduchu sa blížila k jednocifernej hodnote a vietor nám občas prebrúsil pokožku prachom, oči sme
si zakrývali už automaticky. Pravda, nie príliš vhodné počasie na záhradnú párty, ale
vo vnútri ubytovne by sme rušili spiacich hostí. Nikto z nás cudzincov nepoznal
dôvod oslavy, ale zároveň nemal dôvod odmietnuť pozvanie.
Toni zobral do rúk gitaru a zahral prvé tóny známej skladby Volare, ktorá sa preslávila najmä v podaní skupiny Gipsy Kings. Hudba do nás vohnala energiu a ten
pod kožu lezúci refrén v sekunde zdvojnásobil hladinu alkoholu v našich žilách.
Volare ooo-o
cantare o-o-o-o
nel blu, dipinto di blu
felice di stare lassu

Lietanie
spievanie
v modrej, nebesky modrej
šťastný, že môžem byť tam hore

Hneď potom odpálil skladbu La camisa negra. Zrazu všetko do seba tak krásne zapadalo – tá kolujúca fľaša silného červeného, syrové jednohubky, praskajúci oheň,
títo ľudia, tento večer a táto záhrada... Svet sa zmenšil na našich päťdesiat metrov
štvorcových, boli sme ako v expedičnom stane na Antarktíde s vedomím, že široko
ďaleko je iba hlušina.
Ktosi priniesol veľkú vodnú fajku a v očiach pána domáceho sa zablyšťal oheň
podpaľujúci šťavnatú šišku. Celkom automaticky potom podal hadicu aj svojim
dcéram; evidentne majú tieto posuny reality často v programe. Nemci po jednom
šluku nevedeli lapiť dych a Alejo s frajerkou zas ťahali ako priemyselné vysávače.
Vietor rozháňal prenikavú vôňu trávy a grilovaného mäsa po celom okolí.
Každý porozprával ako sem prišiel a čo má ďalej v pláne. Japonka hovorila ako
posledná a jej príbeh nás všetkých dostal – už dva roky je pešo na ceste okolo sveta.
Začínala vo Vladivostoku, Rusko prešla striedavo pešo a Transibírskou magistrálou
a z Poľska ide k Atlantiku takmer stále po vlastných, iba občas si pomôže stopom
alebo vlakom. Celý svoj svet si nesie v jednom ruksaku. Nemá mobil ani počítač,
internet využíva iba príležitostne. Odhadol som jej tak tridsaťpäť rokov a päťdesiat
kíl. Z Európy sa plánuje preplaviť do Severnej Ameriky a pôjde stále južne až po
Hornov mys. Z Čierneho kontinentu chce vraj vidieť iba Juhoafrickú republiku
a Maurícius, potom jej ostáva iba Austrália, odkiaľ to má domov takmer na skok.
Netlačí ju čas ani peniaze. Je to silná a skromná žena. Aj Toni, ktorého ubytovňou
sa premleli tisíce všakovakých ľudí z celého sveta, uznanlivo prikyvoval netriezvou
hlavou.
Do stanu som zaliezol hádam tesne pred východom slnka. Po niekoľkých hodinách spánku som starostlivo nabalil veci na skúter a Tonimu som na recepcii nechal
peniaze s odkazom gracias.
Ťažké mraky len zriedka prepustili nejaké slnečné lúče, ktoré ma doteraz tak verne sprevádzali. Vietor víril prach čoraz silnejšie rovno do tvárí pútnikov smerujúcich na západ. Tí tu musia zdolávať najdlhšie a najstrmšie stúpanie celého Camina.
Odmenou je pekný výhľad na rozľahlú krajinu a významná pútnická zastávka Cruz
de Ferro (železný kríž). Je to sotva metrový kríž zasadený do sedemmetrového dubového stĺpa, ktorý stojí na navŕšenej kope kamenia. Kdekoľvek inde by to vyzera13

lo gýčovo, ale tento kríž tu takto stojí už stovky rokov. Ľudia tu nechávajú kamienky zo svojich domovov, na stĺp priviažu kus svojho oblečenia. Vo vetre sa trepocú
desiatky kúskov tričiek, košieľ, šatiek, retiazok a ružencov. Každý nasiaknutý iným
príbehom a inou cestou.
Pozorujúc vetrom ošľahaných pútnikov, ako po náročnom stúpaní oddychujú na
lavičkách, ma znova prepadli materialistické výčitky. Tých neveľa konských síl môjho skútra ma na túto horu vyviezlo v úplnom pohodlí, vysoký štít ma ochránil pred
vetriskom a vyhrievané rukoväte pred chladom. Nedal som Caminu žiadnu obetu.
Som necitlivý hulvát v jemnom svete. Najčistejšiu formu života som mal na dosah
ruky, ale nevedel som vykročiť zo svojho stereotypu. Kúpeľ v Yese mi nestačil.
Dosť! Zhodil som zo seba motorkové oblečenie a prezliekol sa do civilných vecí.
Mlčky som sa pridal ku skupinke pútnikov – oni s ruksakmi, palicami
a v pršiplášťoch, ja len s holými rukami. Konečne som počul pravidelný dych
a chrapčanie prachu pod nohami.
Spustili sme sa miernym klesaním a po krátkom čase sme prišli k nezvyčajnej
ubytovni v osade Manjarín. Žije tu presne jeden obyvateľ, Tomas, prevádzkovateľ
tejto nocľahárne, vraj posledný z rádu templárov, ktorými sa to v týchto miestach
kedysi hemžilo. Ako hlása smerová tabuľa pred vchodom, do Santiaga zostáva dvestodvadsaťdva km. Do Jeruzalemu päťtisíc a napríklad do Ríma takmer dvetisícpäťsto. Ak by tu bolo Slovensko, údaj by bol dvetisícsedemsto kilometrov.
Ešte stále som nebol od skútra dostatočne ďaleko. Rozhodol som sa teda ísť ďalej
pešo na západ, ale tentoraz sám. Musel som vyzerať naozaj čudne, keď som vykročil do neznámej krajiny pod čiernym mrakom len tak bez ničoho; a moja tvár celkom určite vykresľovala rozpoloženie duše.
Nešiel som ani desať minút, keď som zozadu počul kroky. Znova to bol môj životný kompas a nevyčerpateľný zdroj optimizmu, Šimon. Všetky naše stretnutia sú
neplánované, ale vždy s určitým zmyslom. Šimon prichádza vždy sám a v čase, ktorý určí on, sám ho neviem privolať ani keď by sa mi najviac zišiel. Teraz mi so širokým úsmevom podal ruku a v družnej debate sme celkom stratili prehľad o čase
a prejdenej vzdialenosti. Zastavilo nás až jedno opustené odpočívadlo.
Šimon si sadol vedľa mňa a hlboko si povzdychol.
„Peter, aj ja mám problémy normálnych ľudí.“
„To je pochopiteľné, ale určite sa s nimi vieš ľahko vyrovnať,“ odpovedal som
v línii ideálu, ktorý som o ňom mal.
„Ľahko nie. Jeden z nich ma zožiera natoľko, že niekedy nemôžem ani šoférovať
auto. Je ním láska, tá láska, ktorá potrápi každého muža a ženu odkedy ich Boh
stvoril. Neopätovaná láska. K žene, akú už nikdy nestretnem, ani keby som znova
prešiel pol sveta a opäť si podal ruku s miliónom ľudí. Tej, ktorej absolútna prirodzenosť odzbrojí kohokoľvek. Po tejto planéte nechodí žena s hlbším
a úprimnejším pohľadom. Vyzerá neodolateľne aj pri tých najvšednejších domácich
činnostiach a keď jej tvár rozjasnia zlatisté lúče slnka, krása vtedy nemá dokonalejšiu podobu. Aj keby si sa vznášal nad najmalebnejšími scenériami tohto sveta, bolo
by to nič oproti jej očiam, úsmevu, pohybom alebo hlasu. Hneď by som sa pre ňu
zriekol všetkých ciest. Počas dlhých rokov neprešiel jediný deň, kedy by som na ňu
nemyslel.“
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Nasucho som preglgol. Myšlienky mi lietali kdesi medzi pragmatickou nevierou
v nenahraditeľnosť jednej osoby a pochopením útrapy z dlhoročného neopätovania citov.
„Nevie o tom. Je šťastne vydatá,“ dodal.
Až teraz som pochopil prečo je Šimon slobodný. Nemôže mať svoju jedinú lásku, tak radšej nemá žiadnu.
Na znak ukončenia tejto debaty rýchlo vstal a dal sa ďalej do kroku. Zo mňa
úplne automaticky podľa zaužívaných zvyklostí vypadlo, aby jej to skúsil povedať,
ale odpoveďou mi bol krátky a prísny pohľad hovoriaci za všetko. Stretli sa v ňom
všetky racionálne aj morálne dôvody prečo nepožiadať šťastne vydatú ženu o ruku.
Predsa len sa nakrátko zastavil.
„Peter, keď ma ten zdola opäť raz premohol, skúsil som náznakom. To mrazivé
ticho bolo vo svojej podstate najlepšou možnou odpoveďou, aj keď pobláznená
hlava ho odmietala akceptovať; sebecky vyžadovala aspoň zopár slov ako záruku
toho, že niečo z môjho vyznania sa zachytilo jej v bunkách a že si môžem užívať
tých niekoľko sekúnd úspechu, kedy zamestnávam jej myseľ. Ale nič z toho som
necítil a to ma ničilo viac než keby ma rovno poslala do pekiel. Veď povedz niečo, ja sa
s tým budem brodiť životom! Až neskôr som pochopil, že to ticho ma zachránilo pred
sebazničením, pretože čo i len jedno jej odmietavé slovo by sa neskôr zmenilo na
ostnatý bič vytrhávajúci kusy mäsa z môjho tela. Niekedy neviem spať niekoľko
dní, nejedávam, nerobím nič. Jej myšlienky sa ku mne už nikdy nedostanú, vezme si
ich do hrobu a ja tu zostanem celkom sám.“
Nevedel som čo povedať. Toto bol celkom iný Šimon, než s akým som doteraz
putoval. Keď ho však rozptýlila ďalšia chôdza, bol z neho opäť vtipný a rozvážny
človek. K tejto téme sme sa už nikdy nevrátili a aj keď mi hlavou blúdilo veľa otázok, bral som to ako všednú ľudskú slabosť.
Po niekoľkých ďalších kilometroch som si spomenul na skúter zaparkovaný pri
Cruz de Ferro. Nezostávalo mi nič iné ako rozlúčiť sa so Šimonom a vrátiť sa.
Cítil som sa opäť zvláštne. Najprv mi v hlave dlho zneli tie Šimonove slová, ale
do reality ma vracalo najmä to, že som bol jediný človek idúci oproti pútnikom,
teda kráčajúci smerom na východ. Stretol som aj Japonku s tými dvoma Nemcami,
vtipným tónom hovorili niečo o včerajšej ťažkej noci. Dokonca som tu uvidel unikátneho pútnika, ktorý šiel do Santiaga na oslíkovi.

Cruz de Ferro

Severné Španielsko
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Svätojakubská cesta a jej typický míľnik

Templárska osada Manjarín s jedným obyvateľom

Santiago de Compostela leží v severozápadnom cípe Pyrenejského polostrova a je tretím najdôležitejším kresťanským pútnickým miestom po Jeruzaleme a Ríme. V 9. storočí tu boli znovuobjavené pozostatky svätého Jakuba apoštola (po španielsky Santiago), ktoré sa sem podľa legendy dostali na kamennej lodi až z Palestíny po tom, čo bol okolo rokov 41 až 44 popravený.
Compostela vychádza z miesta nálezu pozostatkov – hviezdne pole, po latinsky campus stellae.
Svätý Jakub apoštol bol bratom svätého Jána apoštola a ich matkou bola Salome, svedkyňa
Ježišovho ukrižovania a zmŕtvychvstania. Znovuobjavenie pozostatkov sa rýchlo rozkríklo
a v nasledujúcich storočiach k hrobu putovali tisíce ľudí – cestou rástli mestá, vznikali útulky,
obchody a hostince. O bezpečnosť pocestných sa vtedy starali napríklad aj templári. V 12. storočí vyrástla nad hrobom katedrála, vyšiel prvý sprievodca svätojakubskou cestou a pápež Kalixt II. zaviedol tzv. Svätý rok, ktorý sa slávi vždy, keď sviatok svätého Jakuba – 25. júl –
vychádza na nedeľu.
Od 15. storočia svätojakubská cesta a Santiago de Compostela upadali pod ťažkými
a nepeknými spoločenskými zmenami, vojnami a epidémiami. Opätovný rozmach pútnictva
prišiel až po smrti diktátora Franca a nastolení demokracie. V dnešných časoch prechádza
svätojakubskou cestou priemerne stotisíc pútnikov ročne (vo Svätý rok zvyčajne viac) a samotné
Santiago de Compostela navštívi približne dvojnásobok návštevníkov.
Svätojakubská cesta sa tu nazýva Camino de Santiago a vinie sa od francúzskošpanielskych hraníc stále západne až po pobrežie Atlantického oceánu, kde podľa legendy pristála loď s pozostatkami svätého Jakuba. Celá trasa má dĺžku takmer deväťsto kilometrov
a jej prejdenie trvá priemerne štyridsať dní. Cestou sa striedajú rôznorodé scenérie: od majestátnych Pyrenejí cez zvlnenú pustatinu a suché polia bez známky života, cez Leónske pohorie za
Astorgou nekonečnými horizontmi až do toľko očakávaného Santiaga de Compostela, jedného
z najdaždivejších miest v Európe. Za ním je to už len kúsok ku „koncu sveta“, mysu Finisterre (z latinského finis terrae – koniec zeme), ktorý leží na Costa da Morta, pobreží smrti.
Tu pútnici zvyčajne spália svoje šaty a topánky, v ktorých prešli väčšinu cesty a symbolicky sa
tak zbavia všetkého zlého.

16

Mušľa hrebenatky je symbolom svätojakubskej cesty

Kilometrovník v Manjaríne

Môj biely šíp kdesi na ceste

Po prejdení nekonečného množstva zákrut a malebných starobylých osád mi zostalo za chrbtom celé Leónske pohorie. S ním ma však opustila aj moja pamäť, lebo
znova som sa dostal do stavu, kedy sa neviem dočkať ďalšieho vysnívaného cieľa
cesty a podriaďujem mu všetko konanie. Poslednú stovku kilometrov pred Santiagom si vôbec nepamätám, ba ani prejazd mestom. Zobudila ma až recepčná
v kempingu nad mestom.
„Dos noches, por favor,“ vypadlo zo mňa ako keby mi niekto v spánku strelil
facku. Asi to na mne bolo vidieť, lebo so spýtavým pohľadom smečovala: „You
ok?“
Iba som sa usmial a sledoval, ako zabodáva pero do mapky kempingu, akože tu
si mám postaviť stan. Sí, gracias.
Bolo to určite najveternejšie miesto z celého areálu. Radšej som sa skromne
premiestnil na opačný záveterný koniec ku dvom Francúzom. S vycerenými úsmevmi ma hneď ponúkli vínom a ja som im dal na oplátku kopu instantných jedál, na
ktoré už určite nebudem mať chuť. Cyril a Mel sú však dosť netypickí Francúzi.
Vedia dobre po anglicky a nemyslia si, že všetko čo je za hranicami ich krajiny, je
automaticky zlé. Pýtajú sa ma na rozdelenie Československa a náš vstup do EÚ.
„Áno, Piter, kolegovia sa dosť čudovali, že nemáme francúzske auto a na dovolenky chodievame za hranice. Sme za to outsideri, ale je nám to jedno.“ Dokonca aj
to víno je španielske.
Francúzskemu národu sa ale nemožno čudovať; majú obrovskú krajinu, v ktorej
je od nekonečných pobreží cez pustatiny a planiny až po veľhory úplne všetko. Ich
krajina je krásna a má silnú históriu. Francúzi si ju ctia, sú hrdými patriotmi.
Čas značne pokročil a mňa to veľmi ťahalo tam, kam všetkých pútnikov v tomto
meste. Prezliekol som sa do civilných vecí, v stane som nechal nabíjať všetku elektroniku a pešo som vyrazil do mesta. Cesta šla stále dole kopcom; najprv cez chladnú modernú štvrť, potom cez parky a okolo univerzít až do historického jadra, ktorému dominuje veľká dvojvežová katedrála na Praza do Obradoiro, ukrývajúca
hrobku svätého Jakuba apoštola. Človeka, ktorý chodil s Ježišom po tejto zemi.
Moje kroky boli čudné, kostrbaté. Bázne. Námestie som mal na dohľad, ale úplne nelogicky som sa snažil zapodievať čímkoľvek, len aby som naň vstúpil čo najneskôr. Hanbil som sa, bál som sa? Gýčové suveníry, buenos dias, how much is this...
Santiago, koľko som už o tebe počul! Kontroloval som hodiny, zaväzoval si topán17

ky. Tok pútnikov ma však strhol so sebou. Tok tých, ktorí sem išli pešo stovky kilometrov, kým ja len zopár, ešte k tomu naľahko a z kopca.
Keď sme prešli okolo rohu hotela Parador Reis Catolicos (nádherného, ale nekresťansky drahého) a otvoril sa pred nami priestor celého námestia, cítili sme sa
ako na inej planéte. Zo stoviek pocestných na tomto mieste opadá ťarcha či ľahkosť púte, dlažbu kropia slzy, plecia zaťažujú objatia, pokľaky odľahčujú unavené
chodidlá, zimomriavky mrazia chrbty. Predieral som sa pomedzi skupinky ako dáky
čudák, plával som v mnohých rečiach, pozeral do mnohých tvárí. Mohutné zvonenie katedrály (konečne nádherný melodický hlahol!) sa tu miešalo s ťahavými tónmi
gájd, radostného spevu a spontánnymi výbuchmi potlesku so smiechom. To sú
oslavy príchodu do cieľa po stovkách kilometrov. Horúcich, prašných, kamenistých, pustých, kopcovitých, chladných, hmlistých, veterných, pomalých kilometrov.
V katedrále nás potom privítala nezameniteľná vôňa kadidla. Miestnou zvláštnosťou je, že toto takmer tisícročné kadidlo (Botafumeiro) je netypicky veľké: na
výšku má viac než poldruha metra a váži asi osemdesiat kíl. Visí zo stropu na silnom dvadsaťmetrovom lane. Počas omše pomocníci kadidlo na lane rozhojdajú do
bočných lodí chrámu až natoľko, že v najvyššom bode výkyvu je lano takmer rovnobežné so stropom lode. V minulosti sa udialo aj niekoľko nehôd, raz dokonca
kadidlo vyletelo cez bočné okno von z chrámu.
Zvyšok dňa som strávil túlaním sa v nekonečnej spleti úzkych uličiek, vysedávaním
v parkoch a rozprávaním sa s pútnikmi. Do kempingu ma zahnala až zima, nebolo
viac než trinásť stupňov. Tri prázdne sedmičky vína na stolíku pred chatkou naznačujú, že Francúzi spia hlbokým spánkom.
Po veternej noci som zavčas rána išiel opäť do
majestátnej katedrály svätého Jakuba. Pálenie kadidla je tu totiž udalosť číslo jedna, kedy je
chrám plný do posledného miesta. Teraz som ho
mal takmer celý pre seba. Stavba je to veru obrovská, bohato zdobená, pieskovej farby,
s pôdorysom kríža a dlhočiznými stĺpmi
a klenbami, kde sa slová modlitby strácajú hneď
po vyrieknutí. Mohutný organ sa rozprestiera po
oboch stranách katedrály a časť píšťal vedie vodorovne tak, že nad lavicami sa takmer spájajú.
Hrobka svätého Jakuba sa nachádza pod hlavným oltárom. Tu je výzdoba priam ohromujúca,
majstrovská. Priamo cez oltár sa dá prejsť úzkou
Katedrála v Santiagu de Compostela
chodbičkou a v nej sa dotknúť striebornej sochy
apoštola, toľké stáročia bdejúceho nad všetkým
v tomto chráme. Čas sa tu hmatateľne vpísal do
mramorových schodíkov v podobe vyšúchaných priehlbín od miliónov nôh.
O niekoľko metrov nižšie si potom pútnik pokľakne priamo pred rakvou ukrývajúcou pozostatky svätého Jakuba, dávajúce tomuto miestu jeho dôležitý štatút. Jediný
bod je absolútnym centrom všetkých duší a krokov, ktoré sem vedú. Práve preto je
potrebné vystáť si najprv dlhý rad a strpieť strážnikov, ktorí prísne sledujú, či
hriešna duša dodržuje zákaz fotenia alebo či nekľačí príliš dlho.
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Napriek tomu som nevedel udržať slzy. Uniformovaný chlap ako hora mi stál za
chrbtom a ja v pokore najpokornejšej som si z líc utieral slané spomienky na hádam
všetky razy kedy som bol v kostole, od prvého vedomého cez sviatosti až podnes,
že ma ten môj skútrik sem doviezol a že Pánbožko mi toto doprial, stále nado
mnou drží ochrannú ruku, aj keď toľko provokujem nebezpečenstvo. Veru zaslúžil
by som si ja praobyčajný hriešnik riadnu ťarchu, veď lenivý, ľahostajný
a nepozorný sa len tmolím životom, volím vždy jednoduchšiu cestu, zbieram len
ovocie padnuté zo stromu a ešte sa aj stále sťažujem!
Pri východe z katedrály sa mi po dlhom čase zabodli ostré lúče slnka do očí. Sediac na schodoch oproti fontáne som dlho pozoroval život na malom bočnom námestíčku. Čas plynul úplne inak. Až pri náhodnom pohľade na hodiny som zistil,
že už je popoludnie.
Akosi automaticky som sa pri ďalšej prechádzke dostal do úradu, kde pútnikom
vystavujú takzvané kredenciály, inak povedané diplomy, ako dôkaz o absolvovaní
púte. Pútnici cestou zbierajú v ubytovniach alebo kostoloch pečiatky a tu sa nimi
preukazujú. Peši sa akceptuje minimálne stovka kilometrov, na bicykli aspoň tristo.
Motorkár-materialista, žiaľ, nemá na takýto diplom nárok.
V malých potravinách som si kúpil vodu, pečivo a vynikajúce syry. Pri pokladni
som započul Poliakov, tak som sa im prihovoril a razom sme predebatovali dve
hodiny. Sedeli sme na schodoch pod opusteným domom ako pankáči pred skvotom. Obaja sú z Krakova a na cestách už asi dva mesiace, idú striedavo vlakom
a stopom.
Aj dnes sa rýchlo ochladilo, plechovkové pivo od Poliakov ma nijako nezahrialo
a dosť nám vyhladlo, takže nakoniec som odchádzal spať bez vody, pečiva aj syrov.
Bola taká zima, že zo sprchového gélu sa stala želatína. Francúzom na stolíku
pribudli ďalšie dve prázdne sedmičky. Bonne nuit, amis!
Dni siedmy a ôsmy, Fatima
Nasledujúce dni som viedol svoj skúter takmer tisíc kilometrov stále na juh. Po
opustení Santiaga som si na presun do Fatimy vyberal najprv bočné cestičky.
V meste Pontevedra som sa konečne dostal na dotyk k Atlantickému oceánu
a pobrežia som sa držal až do Portugalska, kde ma pribrzdila hustota premávky
a množstvo dediniek. Vidiek tu majú pekný, veľmi malebný a upravený. Hovorenej
portugalčine však nerozumiem ani slovo. V niektorých rečiach sa dá aspoň zhruba
orientovať podľa medzinárodných alebo z latinčiny vychádzajúcich výrazov, ale
tento jazyk znejúci ako zmes ruštiny a fínčiny ich má málo. Na jednej pumpe som
od predavačky pomocou rúk a nôh zistil, že ďakujem sa povie obrigado.
Aby som trochu zrýchlil, musel som sa odtrhnúť od pobrežia a ísť rýchlejšou
cestou popri diaľnici. Tá vedie nekonečnými porastmi ihličnanov s piesčitým podkladom, úplne ako u nás na Záhorí. Tu sa však dialo dokonalé dopravné eldorádo –
jazdili tadiaľ všetky kamióny, aby ušetrili na poplatkoch za diaľnicu. Ťahače
s návesmi naloženými drevom si to tam šinuli dobrou stovkou a veľmi sa neobťažovali dávať pozor na nejaký pomalý biely skúter. Navyše desiatky prostitútok
všetkých možných rás a vzrastov boli pre kamionistov jediným rozptýlením na dl19

hých cestách, takže na ne trúbili a z dlhej chvíle zavše dvihli veľké kúdoly prachu
vybočením na krajnicu.
V rámci zachovania dobrého psychického aj fyzického zdravia som radšej po prvý raz vyšiel na diaľnicu. Stretal som tam asi jedno auto za päť minút. Odhliadnuc
od nudy sa mi išlo dobre, až na obchvaty väčších miest, kde sa kamióny vždy načas
vrátili, aby sa nemuseli trepať cez plné centrá.
Späť na pokojný vidiek som sa dostal až za mestom Leiria, tesne pred Fatimou.
Do malého mestečka, tak presláveného v kresťanskom svete, vedie zvlneným terénom množstvo zákrut. Vždy ma dojímalo, aké krásne miesta si Panna Mária vybrala
na svoje zjavenia – Lurdy, Fatima, Medžugorie, La Salette alebo naša Litmanová –
všetky v objatí tichej a majestátnej prírody.
Fatima je najdôležitejším mariánskym pútnickým miestom. S Lurdami sú to jediné dve cirkvou uznané miesta mariánskych zjavení. Leží takmer v strede Portugalska, približne stodvadsať kilometrov severovýchodne od Lisabonu. Panna Mária sa tu od mája do októbra roku
1917 zjavovala trom malým deťom: Františkovi, Hyacinte a Lucii. Zjavenie prišlo vždy
v trinásty deň v mesiaci; spolu ich bolo šesť. Posledného zjavenia sa zúčastnil dav asi sedemdesiattisíc ľudí.
Panna Mária zverila deťom tri tajomstvá – František a Hyacinta zomreli ešte ako deti
a vzali si ich do hrobu – prvé dve zverejnila Lucia až takmer dvadsaťpäť rokov po zjaveniach, týkali sa svetových vojen a pádu komunizmu. Zhmotnenou spomienkou na túto veľkú
spoločenskú zmenu je autentický betónový blok z berlínskeho múru vystavený naproti kaplnke
zjavení.
Tretie a najdôležitejšie tajomstvo spísala Lucia v roku 1944 a ostalo dlho utajené, až kým
si ho nevyžiadal pápež Ján Pavol II. krátko po atentáte na svoju osobu. V tajomstve sa píše,
že „biskup v bielom“ (Svätý Otec) prešiel cez spolovice zrúcané mesto a vyšiel ku krížu na kopec, kde ho zabila skupina vojakov strieľajúc naňho šípy. Dnes vieme, že tým mestom bol Rím
a skupinou vojakov Turek Mehmed Ali Agca s komplicmi. Agca na Svätého Otca 13. mája
1981 o 17.21 niekoľkokrát vystrelil; projektily zranili pápeža najmä v bruchu, kde zázračne
minuli dôležité orgány a aortu len o centimetre. Pápež stratil pri prevoze veľa krvi a počas
takmer šesťhodinovej operácie lekári stále neverili, že môže prežiť, dokonca dostal aj pomazanie chorých.
Svätý Otec prišiel do Fatimy presne rok po atentáte. Veľmi málo sa vie o tom, že aj pri tejto príležitosti bol naňho spáchaný atentát a to dokonca kňazom a priamo pri kaplnke zjavení.
Na Vianoce roku 1983 navštívil Svätý Otec Agcu vo väzení a odpustil mu. Atentátnik
dovtedy nevedel, že pápež prežil.
Jedna z guliek, ktoré vtedy zasiahli Svätého Otca, je dnes odložená v zlatej korune fatimskej Panny Márie.
Lucia zomrela ako sestra karmelitánka v roku 2005 vo veku deväťdesiatsedem rokov.
Mehmet Ali Agca dostal v roku 2000 v Taliansku milosť a bol deportovaný domov do
Turecka, kde si odsedel desať rokov za vraždy a iné delikty. V roku 2005 mu bola zamietnutá možnosť zúčastniť sa pápežovho pohrebu. Dnes je na slobode.
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Prvé, čo človeka pri vkročení na miesto zjavení Cova da Iria vo Fatime očarí, je nevídaná rozľahlosť. Dobrého pol kilometra od baziliky s kolonádou po moderný
chrám Najsvätejšej trojice, na šírku aspoň dvesto metrov, úplne otvorený priestor,
väčší než plocha olympijských štadiónov. Na výročie zjavení sa tu schádza až milión ľudí.
V bazilike slonovinovej farby sú pochovaní všetci traja vizionári. Pred ňou je
veľké pódium s oltárom, kde sa slúžia omše pri veľkých slávnostiach. Približne
v strede nádvoria stojí zlatistá socha Ježiša na vysokom podstavci a stranou, trochu
nenápadne, sa pod strechou krčí kaplnka zjavení s neveľkou sochou Panny Márie
za sklom. Krásna pani v bielom odeve so zlatým lemovaním, ružencom
v zopnutých rukách a zlatou korunou na mierne naklonenej hlave. Jej ľútostivý pohľad akoby hovoril „poďte ku mne, ja vás ochránim“.
Niektorí veriaci obchádzajú kaplnku kľačmo, tí zdatnejší prejdú na kolenách dokonca celé priestranstvo.
Na opačnom konci sa vyníma vysoký železný kríž, pred
ktorým je bronzová socha Jána Pavla II. Trochu kontrastne tu pôsobí moderný chrám Najsvätejšej trojice, dokončený len v roku 2007. Postavený je na úlomku mramorovej
hrobky apoštola sv. Petra, darovanom osobne Jánom Pavlom II., všetkým návštevníkom na dohľad pred hlavným
oltárom. Táto rozľahlá stavba s kruhovým pôdorysom
patrí medzi desať najväčších kresťanských chrámov sveta.
Všední návštevníci sa vo veľkosti Cova da Iria stratia,
nehovoriac o tom, že celá Fatima je pomerne tichá, a tak
pútnik môže nerušene oddychovať v tôni stromov.
Takto som oddychoval aj ja, dokonca tak dlho, až som Fatimská Panna Mária
na dobrú hodinu zaspal. Vo Fatime som sa cítil veľmi príjemne, nechcelo sa mi odtiaľ odísť. A nemalo to ani veľmi
zmysel, pretože môj ďalší cieľ – najjužnejšie portugalské mesto Faro – bol vzdialený len niečo vyše tristo kilometrov.
Premiestnil som sa so skútrom o pár uličiek ďalej, dojednal som si nocľah
v malej ubytovni a šiel sa poprechádzať po meste. Fatima je účelovo dimenzovaná
na veľkú návštevnosť, vidno to na hoteloch a parkoviskách, ktoré sú mimo vychytených termínov prázdne. Navečer som nestretol ani jedného človeka; zopár autobusov s turistami už zmizlo a domáci asi podriemkavajú na pohovkách.
Pozrel som si pôvodný domček vizionárov, krížovú cestu, pomníky pápežov
Pavla VI. a Pia VII., doplnil potraviny a suveníry a nakoniec som si pri západe slnka
sadol do stredu celého Cova da Iria. Je to magické miesto. Nikdy predtým som nebol na takej rozľahlej ploche celkom sám. Hlavou mi lietali stovky myšlienok
a obrazov, premietal som si celé doterajšie putovanie, chýbala mi rodina a cítil som
zvláštnu nostalgiu; pretieral som si oči a občas som zakašlal, ale bol som aj šťastný,
že cesta mi ubieha tak bezproblémovo. Akoby zo mňa niečo opadlo, veď som navštívil tri miesta, ktoré ma priťahovali ako magnet, na ktorých došlo k nezvyčajným
udalostiam a pozná ich celý svet, a nasledujúce dni budú duchovne pusté, moja duša akoby to cítila.
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Do ubytovne som sa vrátil pomalým krokom až za tmy. Na parkovisku stál vedľa mojej bielej rakety ďalší malý skútrik - oranžová Vespa s talianskymi značkami.
Naložená batožinou, zaprášená, zaolejovaná.
Dobrých dvetisíc kilometrov som v protismere stretal Vespy po skupinkách, ale
ani raz sa mi nepošťastilo porozprávať sa s nimi. Bolo ich dosť, museli ísť
z nejakej veľkej akcie, už takmer týždeň som ich denne míňal desiatky. Hádam jej
majiteľ nocuje v tejto ubytovni.
Vtom sa rozleteli dvere na recepcii, von sa vyrútil aspoň stopäťdesiatkilový počerný chlap a afektovane niečo kričal do telefónu. Občas rozhodil rukami nad skútrom a zúfalo pozeral do neba, keď hovorila druhá strana. Nakoniec zakričal asi niečo škaredé a len s veľkým sebazaprením nehodil mobil o zem.
„Všetko v poriadku?“
„Ale áno,“ mávne rukou, „len som volal so ženou. Už som mal byť dávno doma.“
„Doma v Taliansku?“
„Áno, bol som tu na zraze, ale pokazil sa mi skúter a dlho som čakal na opravu.
Už som tretí týždeň mimo domu...“
„Tak tu ste mali ten zraz!“ docvaklo mi v momente. „Videl som veľa skupiniek
ako sa vracali domov.“
„Jasné, bola to veľká akcia, Vespa stretnutie. Päťtisíc skútrov na jednom mieste.
Aj ty si bol? Tento biely ázijčan je tvoj?“
Podali sme si ruky, volal sa Gino.
„Je môj, ale prišiel som sem kvôli niečomu inému. A zajtra odchádzam na zraz
do Fara.“
„Čo už môžeš hľadať v takejto diere, “ rozhodil rukami.
„Veď do Fatimy chodia milióny ľudí,“ odpovedám s poloúsmevom.
Netušil o čom hovorím.
Nad čajom, ktorý sme si kúpili na zahriatie na recepcii, som mu porozprával
o fatimských udalostiach. Tváril sa prekvapene, ale túto tému nakoniec zaklincoval
tým, že on neverí v nič. Že je absolútny neznaboh a tak to aj ostane.
Keď sme sa však stretli na druhý deň ráno na parkovisku, Gino sa ma bez čakania spýtal kde presne došlo k zjaveniam.
„Vieš, volal som v noci s mamou a rozplakala sa do telefónu, keď som jej povedal na akom mieste som. Je veľmi pobožná. Tak to pre ňu aspoň odfotím a kúpim
jej nejaký suvenír,“ povedal skromne.
Keď sa o polhodinu vrátil, vyzeral ako iný človek. Fuč boli rýchle talianske pohyby, klopil zrak a hovoril ticho.
Potom sme si podali ruky, popriali šťastné cesty a Fatimu sme opustili každý
iným smerom.
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Fatima

Dva dni vo Fare
Necelých štyristo kilometrov do mesta Faro utieklo ako voda. Spočiatku som si
opäť vyberal najzapadnutejšie cestičky, ale v Portugalsku jazdia kamióny azda všade
okrem diaľnic, a tak najrozumnejšou voľbou bolo vrátiť sa na prázdnu autostrádu.
Na jednom z odpočívadiel som si doprial sýty obed, po ktorom som si asi hodinku
sladko pospal v tráve. Na najbližšej mýtnici som však dostal studenú sprchu, po
ktorej ma už žiadne driemoty nechytali – vraj musím zaplatiť pokutu šesťdesiat eur
za to, že diaľničný úsek uvedený na lístku som išiel príliš dlho. Pokladník bol mladý
chalan s dredmi. Snažil som sa mu všemožne vysvetliť, že som si len oddýchol a že
skutočne som sa neflákal po diaľnici rýchlosťou kroku, a že či vôbec je logické pokutovať ma za to, že som šiel osemdesiatkou po ľudoprázdnej ceste. Chalanisko
len pokrčil plecami a povedal, že napríklad pokutu za nadmerne rýchly prejazd nemajú. Potešiteľné. Nedal sa nijako obmäkčiť, vraj sú všade kamery a záznamy
v počítačoch. So zúfalým povzdychom som tak musel zaplatiť najvyššie mýtne za
najpomalšiu jazdu vo svojom živote.
Táto udalosť ma znechutila natoľko, že som šiel do Fara už bez zastavenia. Teplota vzduchu stúpla od rána o dobrých dvadsať stupňov. Diaľničné teplomery ukazovali rovných štyridsať, ale oceán bol na dohľad, takže dosť fúkalo a teplo nebolo
neznesiteľné.
Dôvodom, ktorý ma dotiahol až do týchto končín, bolo konanie jedného
z najväčších európskych motocyklových zrazov, známeho pod rovnomenným názvom Faro. Tento rok prebiehal už dvadsiaty deviaty ročník tohto motorkárskeho
svätostánku, ktorý sem zakaždým pritiahne okolo dvadsaťpäťtisíc návštevníkov
z celej Európy. Pódium veľké ako zo známych hudobných festivalov a veľký biely
stan s polkruhovou strechou sú na každej fotke z tohto zrazu a ja som si už ako
malý pubertiak povedal, že sem raz musím ísť. Zrazu akoby som sa preniesol strojom času, stál som pred hlavnou bránou a pýtal si vstupenku. Ďalší sen splnený.
Za štyridsať eur návštevník dostane tašku s rôznymi darčekmi a suvenírmi, poukážkami na jedlo a miestom pre stan na štyri noci.
Aj keď boli okolo mňa tisíce ľudí, bol by som v istom zmysle sám, keby som tu
nemal svojich kamarátov: do Fara prišli aj Miro a Roman, kamoši z domu, stretli
sme sa navečer. Ich trasa bola podobná mojej, ale keďže majú silné motorky, nemali nervy ísť so mnou pomaly a mimo diaľnic. Z minúty na minútu som prišiel do
iného sveta, veď už samotné stretnutie s nimi podstatne zmenilo moje rozpoloženie, nehovoriac o tom, že celé toto miesto a zraz ostro kontrastujú s tým, čo som
zažíval doteraz. Zraz vo Fare je číročistou prehliadkou exhibicionizmu a mamony,
veľká plážová párty bez kontroly, miesto, kde ľudia zahadzujú masky a ich konanie
ovládajú drogy a pudy.
Veľmi rýchlo som pochopil, že v areáli sa pre neustávajúci hluk spať nedá. Miro
a Roman mali vopred rezervovaný hotel kúsok za mestom, takže ma uchýlili ako
túlavého psa. Keď som prekročil prah recepcie a oviala ma ľadová klimatizácia, nestačil som sa čudovať – mramorovou podlahou, striebornými perami a pozlátenými
vodovodnými batériami sa kontrast mojej cesty ešte viac prehĺbil. Chalani si objednali vskutku luxusný rezort s bazénom, nóbl reštauráciou a rozľahlým pozemkom.
V kúpeľni veľká vaňa a mäkučké voňavé uteráky, to som dlho nezažil.
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Našimi susedmi boli tiež zväčša motorkári zo zrazu, akurát trochu svojskí, na požičaných drahých motorkách a s prostitútkami, prípadne „celoznačkoví“ pajáci na
landroveroch a podobne. Oblečením a hodnotou motorky som sem nepasoval iba
ja. Keď sme sa išli hodiť do bazéna, moje desaťročné kraťase z Miletičky, ktoré
mávam bežne oblečené v garáži a ktoré so mnou prešli všetky cesty, vyzerali popri
okolitých plavkách Tommy Hilfiger dosť čudne. Svoje pätnásťročné lacné plavky
som si totiž zabudol doma. Ale nebolo ma až tak vidieť, lebo personál nám nosil
kávičku a jedlo rovno ku bazénu, ani sme z neho nemuseli vyliezť.
S chalanmi bola skvelá zábava. Po dlhom čase som sa schuti rehotal, keď vtipkár
Roman v štýle Banána z Mafstory skvostne komediantsky opisoval ich doterajšiu
cestu alebo koketoval s čašníčkami po slovensky a ich diplomatické odpovede akože prekladal z portugalčiny do slovenčiny.
Vyčľapkaní a opálení sme sa navečer vybrali späť do mesta, najprv do prístavu v
úplnom centre a potom za tmy na zraz. Mimoriadne ma tešilo, že v meste bolo
podstatne viac motoriek než áut. Tisícky strojov od výmyslu sveta, všetkých možných značiek a úprav, všetkých možných kubatúr a hodnôt si to šinuli hore-dole
a autá boli v úzadí. Motorkársky sen.
Západom slnka pribudlo návštevníkov zrazu priam kvadraticky. Pred pódiom
bola tlačenica, pred stánkami s jedlom sa ťahal dlhý rad. Všakovakí ľudia z celej
Európy sem prišli za zábavou.
Areál je, podobne ako takmer celé Portugalsko, prevažne piesčitý. V minulosti tu
hrali napríklad Deep Purple a podobní velikáni. Tento rok výber interpretov trochu
pokrivkával, hlavnými hviezdami bola nie až tak známa švajčiarska skupina Gotthard a bývalý člen skupiny Supertramp Roger Hodgson, čo sa dalo vysvetliť napríklad tým, že organizátori si radšej šetrili sily a prostriedky na dôležitý nadchádzajúci
tridsiaty ročník (a vyšlo im to, nakoniec tam hrali Iron Maiden, ďalší rok zase Billy
Idol).

Faro

Superpohodová atmosféra v prístave
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Zľava: ja, Roman a Miro

Po polnoci sme vypadli na večeru mimo mesto. Úplnou náhodou sme našli luxusnú záhradnú reštauráciu neďaleko nášho rezortu. Vonku stáli samé drahé autá
a keď sme vošli dovnútra, čašníčka nás najprv posielala von, ale svetobežník Roman jej ľubozvučným bratislavsko-trnavským nárečím vysvetlil, že vážne chceme
jesť, a tak nás nakoniec usadila k jedinému voľnému stolu. Až vtedy som pochopil
prečo sme nevítaní – prebieha tu rodinná oslava. Všetci hostia boli v drahých oblekoch a, ako to Roman nazval, s „vykrútenými malíčkami“, čiže veľmi nóbl. Oslavujú sa narodeniny staršej pani sediacej za vrchstolom, odhadom osemdesiate. Čoskoro si nás osadenstvo všimlo a spozornelo. Mierne napätie opadlo až keď babička
žmurkla na Romana, zábava sa vtedy vrátila do starých hlučných koľají. Chudera
starenka, asi si nás pod ťarchou zlého zraku pomýlila s niekým z rodiny
a žmurknutím sa z nás stali vítaní hostia, lebo dovtedy som doslova cítil ako ma
prebodávajú pohľady ostrých chlapcov.
V hlave mi však stále vírilo niekoľko otáznikov: prečo tak veľa bohatých ľudí ani
na sekundu nespúšťa z očí babičku, prečo je práve ona absolútnym centrom tohto
diania a prečo nikto z nich nepije alkohol, ale napriek tomu majú všetci rozjarené
tváre a zastrené pohľady? Títo ľudia musia fičať minimálne na kokaíne, pre ktorý si
skočili pravdepodobne do svojho vlastného skladu, rovno do regálu s nápisom Nepredávať, dobrý matroš na babičkinu oslavu! Pani osemdesiatnička bola pravdepodobne
zakladateľkou rodinného biznisu a špičkou pyramídovej schémy drogového matriarchátu. So zamrznutými úsmevmi sme sa všetci traja zhodli, že nás nesmú odhaliť. Najviditeľnejším dôkazom našej identity bol veľký Mirov fotoaparát, len tak
mimovoľne položený na stole. Ak by sme tu cvakli čo len jednu fotku, fotóny blesku letiace do priestoru by sa stali naším rozsudkom smrti a vo vzniknutom ruchu
(kto si dovolil odfotiť babičku?!) by sa určite rýchlo prišlo na to, že nie sme
z rodiny. Aspoň trochu nás zachraňoval Mirov a Romanov vzhľad, nie nepodobný
mafiánskemu; päsťou na oko v záplave čiernych sák a hrubých retiazok som tu bol
opäť iba ja, zarastený tulák s vpadnutými lícami. Fotoaparát sme radšej nenápadne
uložili pod stôl a bodnutím ukazováku do nezrozumiteľného portugalského jedálneho lístka sme si objednali jedlo.
Po chvíli mi priniesli studený šalát s kúskami kuracieho mäsa, kým chalani dostali
veľké taniere so šťavnatými krvavými stejkami a opekanými zemiakmi. Striedmosť
sa mi však vyplatila, v mojej porcii totiž boli čerstvé paradajky znamenitej chuti.
Neveril som vlastným zmyslom, keď som ich jedol. Krásna sýta chuť, plná červená
farba, silná rajčinová vôňa. Hneď po jedle som si vypýtal ďalšie dva kusy
a s chuťou som ich zjedol ako jablká.
Aby sme sa vyhli ďalšiemu napätiu, večeru sme zaplatili mimo dohľad rodiny pri
bare za rohom a vopred sme sa dohodli, že reštauráciu opustíme okľukou cez záchody, každý individuálne a s určitým časovým odstupom. Všetci traja sme si
s otočením kľúčikov v motorkách vydýchli. Keď nás ani za prvou zákrutou neprenasledovali svetlá áut a nebolo počuť výstrely, naša radosť sa dala krájať. Sme vonku sýti a celí!
Nasledujúci deň bol pre môj oddaný skúter výnimočný, pretože sa nemusel pohnúť
z miesta. Tých zopár kilometrov, ktoré sme dnes s chalanmi najazdili, som si odsedel vzadu na Mirovom transkontinentálnom Gold Wingu, najluxusnejšej motorke
všetkých čias. S úsmevom na tvári som si nezaťažený riadením užíval pohodlný
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posed, hudbu z reproduktorov, pekné výhľady a trepotanie oblečenia v horúcom
portugalskom vetre.
Dopoludnie sme strávili samozrejme v bazéne a reštaurácii. Plnými dúškami sme
hltali luxus ponúkaný rezortom a v absolútnom pohodlí sme flegmaticky debatovali
o všetkom možnom, prím držal opäť extrovert Roman.
Priepastný cenový rozdiel medzi mojimi kraťasmi a plavkami ostatného osadenstva už nikoho netrápil. Rozvaľovali sme sa tam vskutku pekná skupinka ľudí: portugalský motorkár-horenos (neskôr zistil, že má na požičanom Harleyi defekt
a veľakrát si musel hryznúť do jazyka, kým nás požiadal o pomoc), jeho prostitútka
ázijského vzhľadu, ďalej starší manželský pár a nejaký nafičaný Španiel, ktorý nemal
na sebe nič čo by nebolo biele, a potom prišli dvaja Nemci, starý tučný a mladý
chudý, ktorí len ledabolo skrývali svoju homosexualitu a práve preto sa bazén aj
okolie pomerne rýchlo vyľudnili.
Po skromnom obede (v takomto teple nikomu nechutí jesť) sme sa vybrali späť
do mesta, nakúpili potraviny, vypili niekoľko káv a rozlúčili sa s legendárnym zrazom, ktorého areál bol čoraz prázdnejší. Zajtra sa naše cesty opäť rozídu a zmenia
na návrat domov z najvzdialenejšieho bodu trasy. Nostalgiu už bolo cítiť vo vzduchu, čoraz menej sme vtipkovali, aj motorkári v meste boli akísi pokojnejší. Veď
napokon bola nedeľa.
Nikomu z nás sa odtiaľ nechcelo, najradšej by sme zastavili čas. Po výdatnej večeri pri rozsvietenom bazéne sme ešte ďaleko po polnoci viedli družnú debatu nadopovanú nie práve nulovými promile alkoholu v krvi. Čašníci nám nosili španielske víno červeno-čiernej farby, takmer nepriehľadné, dlho ležiace v žalúdku, ale
sladučké ako sirup, podmanivé, chamtivo sa pýtajúce do úst. Barový personál sa
nenápadne vytratil, až na posledného mohykána, černocha ako uhoľ, ktorý nás odtiaľ nemohol vyhodiť, a tak od nudy utieral prach na lustroch a neskôr už pri slabom svetle surfoval na internete.
Čo však svietilo silno, boli hviezdy a mesiac. Nezvyčajne silno, až som musel prižmúriť oči. Zahalili krajinu tým svojím modrobielym svetlom, v ktorom boli ostré
tiene.
Miro a Roman vyhlásili konečnú asi okolo tretej ráno a odišli na izbu, ale ja som
bol natoľko opantaný tým vínom a vesmírom, že som si ľahol do trávy a uprene sa
pozeral s pootvorenými ústami hore, koľko mi len krútiaca sa hlava dovolila. Čašníkovi bolo jasné, že toto je aj moja konečná, tak prezlečený do civilu pozhasínal
v bare, vypol osvetlenie bazéna a po pozdrave nasadol do auta a ufujazdil domov.
Všetci už spali, len ja som sledoval krútiaci sa vesmír. Hviezdy za sebou nechávali svietiace trajektórie a v rytme tepu sa celý obrazec vracal späť a znova pootáčal.
Akoby som očami hýbal univerzom.
Vtom, úplne bezhlučne, sa nado mňa sklonil Dušan Jamrich a svojím mohutným
hlasom s dokonalou intonáciou vyriekol posledné slová filmu Súboj titanov, ktoré
viem od detstva naspamäť, pretože ten film až chorobne obdivujem: „Nech sa Perzeov odvážny príbeh naveky uchová. Na môj rozkaz pomenujte po nich hviezdy a
súhvezdia. To je on - Perzeus. A tamto krásna Androméda. Aj ušľachtilý Pegasus a
dokonca aj márnivá Cassiopeia. Nech sú po nich pomenované večné hviezdy. Kým
bude človek kráčať po zemi, bude s obdivom pozorovať nočnú oblohu a hviezdy.
Budú mu naveky pripomínať Perzeovu odvahu. Dokonca aj vtedy, keď my boho26

via už budeme zabudnutí. Hviezdy nič nezatieni. Nikdy. Budú žiariť na veky vekov.“
Súhvezdia sa mi pred očami krútili presne ako vo finálnej scéne filmu.
Zdvihol som ruky, nech sa dotknem Jamricha, ale žiadny tam už nebol, praskol
ako bublina. Zahundrane som sa postavil na nohy, čo mi mohlo trvať možno aj
desať minút, a dočista ožratý pobral som sa spať.
Deň desiaty až trinásty, naprieč Španielskom a Stredozemným morom
V momente, keď som si s chalanmi podal ruku na rozlúčku a opúšťal som Faro
zurčiace v plnom pracovnom tempe, som si citeľne uvedomil, že som opäť na istý
čas sám a že skutočne ukrajujem prvé kilometre z cesty domov. Pred sebou som
mal tri pusté dni tisíctristo kilometrového presunu z juhu na sever a zo západu na
východ Iberského polostrova, cez nezáživné španielske vnútrozemie, chudobné na
zaujímavosti alebo oporné body. Čoskoro mi došlo, že oproti tomuto bola Pádska
nížina alebo ničota medzi Burgosom a Leónom iba malým predjedlom. Obe totiž
mali len niekoľko stoviek kilometrov, kým teraz som ich očakával takmer pol druha
tisíca a ešte k tomu s psychikou oslabenou a vopred brániacou sa takejto ubíjajúcej
nude.
Trajekt z Barcelony do Ríma som mal rezervovaný na stredu večer, čiže až o celé
tri dni. Skoršie spoje už boli vypredané, takže nemalo zmysel sa náhliť. Samotná
plavba do Ríma trvá asi dvadsať hodín a rozhodne je výhodnejšia než ísť pevninou
po vlastnej osi.
Neskutočne ma trýznila vysoká horúčava; vzduch mal cez deň okolo štyridsaťpäť stupňov, vietor nefúkal a cestou neboli takmer žiadne tiene. Ráz krajiny sa
priebežne vôbec nemenil, všade bol iba zvlnený terén pieskovej farby. Aj keď som
šiel bočnými cestičkami, cez deň som v mestečkách zväčša nestretol ani živej duše.
Navečer druhého dňa som si uvedomil, že za celý čas od rozlúčky s chalanmi
som takmer nič nepovedal. Len zopár buenos dias a gracias niekde na pumpách.
Absolútny nedostatok zážitkov a podnetov. V porovnaní s predošlými dňami celkom vyprahnutý čas.
Zlom však na seba nenechal dlho čakať. Keď už boli tiene dlhé, ale teplo ešte
stále neznesiteľné, niekde na pomedzí vidieka a predmestia Valencie, na ceste rovnej ako pravítko, položenej v ničotnej pustatine, a za monotónneho zvuku motora,
ktorý sa mi už druhý deň zarezával do uší ako žiletka, som rozmýšľal už hádam aj
nad nekonečnosťou vesmíru, pohmkával si azda tisícu pesničku a len tak hľadel
pred seba, keď som periférne zbadal netypicky rýchly pohyb. Boli to svetlá auta
idúceho za mnou. Videl som ich v spätnom zrkadle raz silnejšie, raz slabšie, nevedel
som po ktorej strane cesty vlastne ide, ale približovalo sa ku mne obrovskou rýchlosťou. Pomyslel som si, že to musia byť policajti alebo sanitka, ale nevidel som
majáky. Najviac ma znepokojovala nepredvídateľná trasa toho auta, opisovalo sínusoidu s vrcholmi tesne pri krajniciach, a nemusel som mať práve mozog kvantového fyzika, aby som zistil, že v jednom z tých vrcholov som sa práve nachádzal ja,
šinúc si to osemdesiatkou, nevediac na ktorú stranu cesty strhnúť skúter, či skočiť
na brzdy alebo vyletieť rovno do pustatiny medzi obrovské balvany alebo čo vlastne urobiť, aby ma odtiaľto neodniesli na márach.
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Celý tento sled sa odohrával v jednej sekunde na malej ploche ľavého spätného
zrkadla môjho skútra. Mozog mi bežal naplno a oči som mal vytreštené, ešte stále
som bezradne nič neurobil, ničím som nepohol ani o milimeter, a to mi nakoniec
zachránilo zdravie. Biele auto ma doslova obletelo z ľavej strany, len niekoľko centimetrov od skútra, dobrou stopäťdesiatkilometrovou rýchlosťou, až som mal zrazu plné ruky práce, aby ma nápor vzduchu nezhodil z cesty. Vtedy sa trajektória
auta zmenila na rovnú čiaru. Vyletelo cez protismer do piesčitej šotoliny a po niekoľkých metroch sa na ňom konečne spásonosne rozsvietili brzdové svetlá. Ja som
vtedy s čistým adrenalínom v žilách zastavoval skúter, ktorý mi v tom chaose padol
na zem, a rozbehol som sa cez kúdoly zdvihnutého prachu k autu.
Po pár sekundách mrazivého ticha sa otvorili dvere a celkom pomaly z nich vyšla
zmätená mladá žena. Obaja sme z toho množstva prachu kašľali a napriek horúčave
sme boli bledí. Najprv som si myslel, že ma bude chcieť ubiť kabelkou, že možno
havarovala pre moju korytnačiu rýchlosť, ale ona sa mi po chvíli začala skromným
tónom po španielsky ospravedlňovať a niečo vysvetľovať. Po anglicky som ju
ubezpečil, že som v poriadku a zdalo sa, že ani jej sa nič nestalo. Iba sme to potrebovali vydýchať.
Skočil som do skútra pre vodu, ktorá bola po celom dni teplá a nechutná, ale aj
tak sme ju obaja vypili na počkanie. Žena sa potom rozhovorila, tak ufňukane, za
každým nádychom povedala najviac dve slová, vraj asi zaspala. Že ide z práce po
ťažkom dni.
Napriek tomu, že mohla byť mojím katom, nemal som jej to za zlé. Stále som ju
upokojoval, že všetko je v poriadku a nakoniec som jej auto zacúval späť na cestu
a ešte raz som ho obhliadol. Zázračne sa nikomu z nás nič nestalo. Chýbali len centimetre a mohol som byť na polceste ku nebeskej bráne.
Potom sme si podali ruky, objali sa a pomaly odišli preč. Keď som sa pri štartovaní skútra pozrel na počítadlo kilometrov, neveril som vlastným očiam: incident sa
odohral presne na päťtisícom kilometri od domu.
Za tie množstvá kilometrov a ciest, čo mám za sebou, som podobných kolízií
zažil niekoľko, ale táto bola zatiaľ najnebezpečnejšia. Žiaľ, motorkári musia
s každým otočením kľúčika rátať s tým, že sa vystavujú zvýšenému riziku, aj keby
do bodky dodržiavali dopravné predpisy. Nás nechráni klietka auta a nemôžeme len
tak hocikedy dať plné brzdy.
Celý život nad sebou cítim ochrannú ruku Panny Márie. Keď však sadám na motorku, čo je takmer každý deň v roku, mám pocit, že moja Ochrankyňa len prevráti
očami a zúfalo skonštatuje, že „už zase“.
Mnoho mojich kamarátov také šťastie nemalo. Na zrátanie tých, ktorí odišli na
motorke na večnosť cudzou alebo svojou vinou, mi už nestačia ani prsty oboch
rúk.
Po tomto nepríjemnom zážitku som bol natoľko vyšťavený, že som sa rozhodol
zobrať prvé ubytovanie, na ktoré narazím. Netrvalo dlho a na konci istého mestečka som našiel jeden z tých tajomných hostalov, ktorých je plné Španielsko a ktoré
stále vyzerajú opustene. Ružová budova so zatvorenými dverami aj oknami
a jedným jediným autom na parkovisku.
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Tri kroky po nízkych schodíkoch a už som otváral lietačkové dvere. Sprievodné
silné vŕzganie si tu určite šľachtia namiesto zvončeka. Keď som prekročil prah, nastala situácia presne ako z filmov – celé osadenstvo krčmy pozostávajúce výlučne
zo štamgastov stíchlo a otočilo hlavy na mňa. Nehybne si ma premeriavali od hlavy
po päty, tí starí chlapi v mastných tielkach, s kopou tetovaní na tmavých telách,
s očami, fúzmi a vlasmi jednotnej čiernej farby, so špáradlami v kútikoch úst, opierajúci sa o biliardové tága alebo zvierajúci krígeľ, neprívetivými pohľadmi ma, čudného cudzinca, párali.
Posledné lúče slnka v hustom nevetranom cigaretovom dyme boli takmer hmatateľné. Ak by tu neboli flegmaticky sa točiace stropné ventilátory, scéna by počas
tých zopár nekonečných sekúnd vyzerala ako zaseknutý film.
Podišiel som ku baru a čašníka, ktorý mal ruky až po lakte ponorené v hrnci
s akousi masou mäsa, najviac pripomínajúcu klobásy alebo jaternice, som sa potichu spýtal, či sa tu dá prespať. Odpovedal mi rýchlou španielčinou, ako keby vôbec
nevidel, že nie som odtiaľto. Nerozumel som mu ani slovo, a tak som to skúsil posunkami. Náš zvláštny dialóg sa skončil tým, že na papierik napísal sumu za nocľah.
Šesť eur a osemdesiat centov. Také lacné nebývajú ani kempingy.
Krčmový ruch sa medzičasom vrátil do starých koľají.
Vybral som si niekoľko potrebných vecí zo skútra a pobral som sa do izby číslo
tri, ktorú mi predtým krvavoruký čašník ukázal. Na opačnom konci chodby stála
žena celá v čiernom, otočená chrbtom, vyzerala akoby čítala knihu.
Zabuchol som za sebou dvere izby a zhlboka som si vydýchol po náročnom dni.
Dobrú polhodinu som vyčerpane ležal na chladnej kachličkovej zemi a v sprche
som potom zo seba zmyl prach z ciest a incidentu s autom. Kúpeľňa je ku izbe
pomerne veľká, možno aj väčšia, navyše aj oveľa luxusnejšie zariadená. V izbe sú
len dve kovové nemocničné postele a malý televízor. Výhľad je priamo na hlavný
vchod a prázdne parkovisko.
V telke bežali „los Simpsons“ a ja som dojedal posledné rajčiny, ktoré som si od
odchodu z Fara zavše kúpil.
Vtom niekto zaklopal na dvere.
Kto to môže byť? Lenivo som vstal a otvoril. Bol to čašník zospodu. Zase spustil tú svoju rýchlu španielčinu, stále opakoval niečo ako „te solo en hostal, scooter
parking está en la yarda, ahora“ a ja som sa v jeho reči opäť strácal. Nakoniec
s výraznou artikuláciou zopakoval: „Te dejo solo en el hostal,“ a ukázal najprv na
mňa a potom smerom do zeme. Na papierik nakreslil skúter a od neho dlhú šípku
končiacu pri slove parking. Z toho som pochopil, že som v hoteli jediný hosť
a skúter by som mal zaparkovať niekam dozadu za budovu. Veľmi sa mi nechcelo,
ale poslúchol som radu domáceho.
Ukázal mi, že mám obísť celú budovu a on ma vzadu počká. Tak som aj spravil
a s motorkou som skončil na malom vybetónovanom dvorčeku, v strede ktorého
bola asi metrová kopa čerstvých bravčových kostí. Po krajoch vzorne sedeli štyri
pitbuly, ale ani jeden z nich sa kostí nedotkol. Evidentne ich môj príchod rozrušil,
začali nervózne vrčať, ale keď ich čašník okríkol, sklopili zraky a stíchli.
Celé to miesto vyzeralo čudne, vôbec som sa tam necítil príjemne. Všetko páchlo
po mäse a čašník bol príliš nervózny, akoby chcel niečo utajiť. Cestou späť ma vzal
cez kuchyňu, aby som nemusel budovu obchádzať pešo. A tam boli riadne jatky; na
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bielych stenách fľaky od krvi, kosti úplne všade, neznesiteľný smrad, povaľujúce sa
zvyšky mäsa.
Odtiaľ sme sa dostali do prázdneho baru, kde čašník na mňa ukázal prstom
a zopakoval: „Te dejo solo, ok?“. Potom vyšiel cez vŕzgajúce lietačkové dvere
a zvonka ich zamkol skôr, než som stihol niečo namietať.
Výborne, pomyslel som si. Som uprostred ničoho, nad hnijúcimi bravčovými
zvyškami a štyrmi hladnými pitbulmi, zamknutý, unavený a celkom sám.
Keď som sa vrátil na izbu, bolo asi jedenásť hodín a vonku tma. Na parkovisku
pribúdali odpočívajúce kamióny a za nimi ako osy na sladké prišli prostitútky.
Simpsonovcov vystriedal nejaký dosť autenticky nakrútený španielsky horor o
prenosnej chorobe, ktorou nakazení ľudia sú schopní pre ľudskú krv spraviť čokoľvek. Menia sa na brutálne agresívne beštie, ktoré sa nezastavia pred ničím, ani
pred bolesťou či smrťou. Ich hlavným inštinktom je prehryznúť tepnu najbližšiemu možnému človeku. Dej sa odohráva v staršej bytovke, ktorú obkľúčili ťažkoodenci, aby zabránili chorým dostať sa do ulíc. Nenakazení ľudia utekajú pre tými
krvilačnými, schovávajú sa po celej budove, snažia sa ujsť von, ale tam ich čaká iba
okamžitá poprava streľbou.
Krvi a mŕtvol postupne pribúda. Dokonca aj zo špecialistu, ktorého jediného
vpustia dnu aby situáciu zvrátil, sa stane vraždiaca beštia. Dopredu vie na čo si má
dávať pozor, je v špeciálnom ochrannom výstroji, a napriek tomu ho choroba v
priebehu niekoľkých minút celkom zmení.
Ku koncu sa kameraman s redaktorkou dostanú do nejakého tajného bytu, kde
hľadajú kľúče k jediným možným únikovým dverám. Tam ich oboch napadne
a zabije znetvorená žena, ktorá je pravdepodobne pôvodcom choroby. Kamera
zostane ležať na zemi a z diaľky počuť iba smrteľné výkriky v tme.
Bytovka z hororu sa dosť podobala na tento hostal. Bolo mi to nepríjemné, prepínal som kanály na televízore, ale žiadny iný tam nebol.
V slabom svetle telky som si všimol, že spomedzi steny a stropu začala vytekať
nejaká tmavá tekutina. Cícerky presakovali na viacerých miestach ako keby ma zhora vytápali. Pribúdali a predlžovali sa. Vstal som z postele, aby som sa ich dotkol,
ale po prvom kroku som sa pošmykol na kachličkách, spadol som a udrel si hlavu
o posteľ. Na zemi už bolo zopár centimetrov tej kvapaliny a mojím pádom sa rozprskla na všetky strany. Bola to krv! Zopár kvapiek sa mi dostalo do úst, bola to
sladká a teplá bravčová krv! Nemotorne som sa snažil vstať, ale pri každom dotyku
so zemou som sa iba šmýkal, dozaista som vyzeral ako opitý pes na ľadovom klzisku, štekajúci, prskajúci, nadávajúci, márne pokúšajúci sa dostať na nohy. Rukami
som sa potom vytiahol zo zeme na posteľ, ostrov v tomto červenom mori, a postavil som sa na tejto súši, rozhliadol po celej izbe, krvavými dlaňami som sa dotkol
stropu akoby som chcel vyskúšať, či sa na mňa nezvalí a nepochová ma tu, a z tých
cícerkov išiel príšerný zvuk, dáke cvrkanie, jemnučké pulzujúce cvrlikanie, bolestne
ma rezalo v ušiach, až som sa triasol, nevediac či od strachu, bolesti alebo zimy, bál
som sa čo i len pohnúť, zase sa dotknúť tej hnusnej prasaciny, z ktorej mi bolo tak
zle.
Napínalo ma. Vyvracal som všetky paradajky a veľa šťavy, splývalo to s okolitou
rubínovou farbou. V izbe už nebolo nič suché.
Kašlal som, zvíjal sa. Hladina pomaličky stúpala a mňa trápilo iba ako sa čo najrýchlejšie dostanem z tohto inferna preč, či vyskočím von oknom alebo vyjdem cez

dvere na chodbu. Odtiaľ sa zas rinuli nezvyčajné zvuky ako vŕzganie drevených
schodov, čo mi však v hlave nešlo dokopy s tým, že celá táto budova bola predsa,
kurva, murovaná!
Tento zasraný psychoteror sa musí skončiť! Zišiel som z postele a celkom opatrne, rozpažene a malými krokmi, som prešiel ku dverám, otvoril ich a vyšiel na
chodbu. Krv z izby sa začala prelievať na starý koberec ako po pretrhnutí priehrady. Na náprotivnej strane bola stále tá žena, ktorú som videl keď som sem prišiel.
Stála rovnako ako vtedy; chrbtom ku mne, s hlavou mierne sklonenou do zeme,
nehybne napriek všetkým tým zvukom naokolo, akoby sa modlila. Podišiel som ku
nej ako keby mala byť mojím záchrancom alebo spolutrpiteľom, utešiteľom. Najprv som ju zozadu oslovil, ale ani sa nepohla. Položil som si teda pravú ruku na jej
plece, ale natoľko som sa zľakol jej chladu, až ma úplne striaslo. Bola ako
z mrazničky v márnici! Potom som ju v chvate otočil, veď sa mi už nič horšie túto
noc stať nemohlo, a ten pohľad bol môj koniec. Žena mala namiesto tváre prasaciu
hlavu bez očí, bez zubov a s vytrhnutým jazykom, zovšadiaľ jej vytekali potoky krvi, hnusnej hustej horúcej krvi s hrudkami, čo ma psychopaticky vytáčalo do nepríčetnosti. Nadávky zo mňa kvílivo vychádzali, sláky hrali ťahavé disharmónie a tie
skurvené pitbuly s krvavými papuľami zavýjali, drvili kosti, žrali jeden druhého,
mľaskali, vychutnávali si vlastné mäso a jediné, na čo si potom spomínam bolo, že
som sa rozbehol dole schodmi a sklo na lietačkových dverách som porozbíjal vlastnými rukami. Hluk zaujal kamionistov a prostitútky na vonku parkovisku. Padli na
mňa ich pohľady: ženy začali hneď pišťať a chlapi si zapínať nohavice. Zvalil som
sa na zem ako vrece zemiakov.
Spalo sa mi sladko, tak zaslúžene, vyčerpane. Nič som necítil ani nepočul. Zababušený v mäkučkých perinách som spokojne odfukoval.
Zrazu som sa strhol, nevediac či som v sanitke, v nemocnici, v hoteli alebo doma, celý spotený a zadychčaný som si sadol a oči rozpleštil pred seba. Celé to bol
iba sen! To všetko sa mi iba snívalo! Izba bola suchá a čistá, aj keď sparťansky zariadená, ale útulná. V telke bežali ranné správy a parkovisko sa s prvými zorami vyprázdnilo.
Podozrievavo som ohmatal najprv seba, potom posteľ a steny, aby som presvedčil hlavu, že sa mi to naozaj iba zdalo.
Balenie mi nezabralo viac ako pár minút. V čudnom rozpoložení som zbehol dole
do baru, kde som sa úplne inému čašníkovi snažil vysvetliť, že vzadu vo dvore
mám zamknutý skúter, nech mi ide otvoriť. Vôbec mi nerozumel, tak som ho
schmatol za ruku a cez kuchyňu som ho začal ťahať dozadu. Tam už panoval čulý
ruch, kuchári vo veľkom porciovali riadne stehná, ich veľké nože poľahky oddeľovali mäso od kostí a na tvárach mali úsmevy v štýle „to bola noc, čo?“
Pred poslednými dverami sa však môj rýchly pochod zasekol, lebo som si spomenul na psov. Bál som sa ich. Čašník to pochopil, otvoril dvere, zvreskol na uslintané psiská a pustil ma na dvor. Skúter tam stál našťastie bez ujmy, rovnako aj kopa
kostí.
Po chvíli som na ňom odkrajoval prvé metre cesty, len nech som čím skôr preč.
Na svojom vysedenom miestečku, za monotónneho zvuku motora a pomaly ubiehajúcich scenérií som bol hneď pokojnejší.
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Napriek slimačej maximálke skútra som bol v barcelonskom prístave rýchlo ako
vystrelený z praku. Po obídení Valencie som sa po dlhom čase vrátil na pobrežie
Stredozemného mora. Stál som iba raz, načerpať benzín, a keď som na druhej strane cesty zbadal prístupnú pláž, bez váhania som sa hodil do vody. Po dvoch dňoch
vnútrozemských horúčav, nehôd a hororov boli tie slané vlny veľmi vzpružujúce.
Vyšiel som z nich ako znovuzrodený.
Aj keď sa prístav nachádza v úplnom centre Barcelony, nebol problém ho nájsť.
Bol dobre značený a zvyšujúci sa počet veľkých lodí dával tušiť, že som správne.
Keď som išiel odstaviť môj verný biely šíp ku administratívnej budove, aby som
vybavil papierovačky, doširoka som sa usmial, lebo som zbadal Ginov skúter. Áno,
po bližšom pohľade som si bol istý, niekde tu musel byť aj Gino!
Nenechal na seba dlho čakať, rovnako ako vtedy vo Fatime. S otvoreným náručím plným dokumentov ku mne kráčal rovnako usmiaty a pozdravil typicky taliansky temperamentne: „Ciao ragazzo, ty čo tu robíš? Ja som sa sem štyri dni terigal na
tomto kráme, čo ti poviem, rároha je to, hodím to do šrotu hneď ako prídem domov a kúpim si poriadnu mašinu, veľký skúter, vieš, s digitálnym tachometrom, čo
ide aj cez dvesto.“
Rozhovorili sme sa na dobrú polhodinu. Nemuseli sme byť práve veľkí intelektuáli aby sme zistili, že pôjdeme rovnakou loďou; v ten deň totiž išiel do Talianska
iba jeden spoj. Do jeho odchodu nám ostávalo asi sedem hodín.
Bol som rád, že v tom nádhernom meste som mal so sebou dobrého spoločníka.
Dozaista by som tu vedel nejako schopne prečkať ten čas aj sám, ale s dobrými
ľuďmi je čas akýsi krajší.
Pri okienku som si potom vyzdvihol rezerváciu a vyplnil potrebné formuláre.
Flegmatická úradníčka sa ma popri lakovaní nechtov pýtala, či chcem kajutu, jedlo,
šampanské alebo nebodaj luxusný apartmán a po mojich záporných odpovediach
len pokrútila hlavou a do ruky mi podala kôpku čerstvo vytlačených dokumentov.
Na vrchu bol jeden veľký papier, ktorý mám zavesiť na skúter pri parkovaní do
lode. Bolo na ňom:
FISCHER
SLOVACCHIA
BARCELONA – CIVITAVECCHIA 20:00
SERVIZIO NEGATO

Niekde v španielskom vnútrozemí
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Naše verné tátoše v barcelonskom prístave

Ako som si všimol, aj Gino si vybral „servizio negato“. Pekne sme sa na tom zasmiali.
Obaja sme boli hladní ako vlci, tak sme si na neďalekom móle kúpili obrovské
americké hotdogy, zapili ich dvoma litrami koly a silnými kávami. Popri tom sme
jeden druhému opisovali ako sme sem prišli – ja som mu hovoril o nezmyselnej
pokute na portugalskej diaľnici, dlhých večeroch s chalanmi vo Fare, trýznivom
ťahu cez Španielsko, nehode a strašnej noci v hostali, kým Gino svojsky teatrálne
rozhadzoval rukami a nadával na ustavične pokazený skúter. Hovoril ako sa skoro
upiekol, keď mu motor vynechal hocikde uprostred pustatiny, aj ako sa musel dávať do poriadku vymetaním bordelov v Madride, a že už ani neveril, že to zvládne
až do Barcelony, ale teda nakoniec sa sem nejako dosypal, a že doma v Taliansku
asi zavolá odťahovku, lebo na to svoje oranžové presúvadlo už nemá nervy.
Potom ale zvážnel: „Pietro, amico mio, ja som sa zmenil odkedy som odišiel
z Fatimy. Každý deň som volal s mamou a tá len plakala, že tridsaťpäť rokov sa
márne snažila dostať ma do kostola, ale ja som vždy pohrdol, lebo mojím vzorom
bol otec, na všetko urazený starý komunista. A keď som bol na takom krásnom
mieste ako je Fatima, vstúpil som si do svedomia, precitol som. Počuj, ragazzo, niečo ti poviem, ja som potom išiel do kostola. V malom mestečku niekde pred Madridom, normálne som šiel na omšu a rozplakal som sa tam ako malé dieťa, cítil som
tých tridsaťpäť zameškaných rokov, až som padol na kolená a prišiel za mnou farár, či som v poriadku. O všetkom som mu porozprával, aj mi Vespu požehnal, tá
hajtra sa potom skutočne kazila o niečo menej, a dal mi túto knižočku, aha, fakt
peknú. Pietro, nebyť teba a toho kostolíka, bol by som rovnakým ničomníkom ako
predtým.“
„Vidíš, Pánbožko to tak zariadil, aby sme sa stretli vo Fatime a aj tu,“ odvetil
som. „Ibaže si hneď potom v Madride prášil šľapky,“ dodal som zabŕdavým tónom.
„To áno, vieš, asi sa nezmením zo dňa na deň,“ priznal.
„Poď, niečo ti ukážem, budeš dojatý a tvoja mama tiež,“ rázne som sa postavil
a dal sa do kroku ku skútrom.
Naštartovali sme tie naše minitátoše a hustou premávkou sme sa preplietli až ku
monumentálnej bazilike Sagrada Família. Pred dvoma rokmi som už v Barcelone
bol a jej polohu som si približne pamätal, zvyšok som vyčítal z mapy. Zaparkovali
sme priamo na chodníku pred hlavným vchodom medzi desiatkami turistov, ktorí
práve počúvali výklad.
Gino ostal úplne vyvalený. So zaklonenou hlavou a otvorenými ústami stále pozeral na vysoké veže chrámu, opakoval „mamma mia“ a všetko fotil.
Baziliku Sagrada Família (Svätá rodina) začali stavať v roku 1882 a hneď o rok sa
do architektonických plánov zamiešal aj slávny Gaudí. Nákresy úplne prerobil,
zmiešal gotiku s modernými prvkami a zasadil sa o to, aby vznikol jeden
z najúžasnejších chrámov sveta. Keď o štyridsaťtri rokov neskôr zomrel, celkové
návrhy boli hotové len zo štvrtiny. Samotná stavba nie je hotová ani dnes, neustále
obohnaná lešením a žeriavmi čaká na svoje dokončenie plánované na rok 2026, na
sté výročie Gaudího smrti. Práce sú financované iba prostredníctvom darov veriacich.
Na bazilike zaujme najprv množstvo veží (najvyššie až stodvadsaťmetrové), potom jej samotná veľkosť (asi desaťtisíc metrov štvorcových), detailná členitosť
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a nespočetné, skutočne nespočetné množstvo
rôznych sôch, fragmentov a objektov všetkých
možných veľkostí. Len na samotnom hlavnom priečelí, ktoré dole pri hlavnom vchode
vyzerá ako otvor do jaskyne, sú sôch hádam
stovky. Zachytávajú rôzne biblické príbehy,
a nebyť turistických sprievodcov, niektoré
zaujímavé výjavy a detaily by sme si ani nevšimli.
Na Ginovi bolo vidieť dojatie aj po hodine:
„Pietro, ako je možné, že som o tomto nevedel?“
Posielal mame fotky cez mobil a hneď jej aj
telefonoval. Prehnane gestikuloval a slzy mal
na krajíčku. Celú baziliku sme niekoľkokrát
obišli pešo a bol som nemenej prekvapený,
koľko členení a zákutí môže taká stavba mať.

Stodvadsaťmetrové veže baziliky Sagrada Família

Keď čas pokročil, opäť sme sa pustili do barcelonských pulzujúcich dopravných
tepien. Až teraz som si uvedomil, že toto je prvé veľkomesto na mojej ceste, ktorým som prechádzal cez úplné centrum. A ako sa na správne južanské mesto patrí,
je tu veľa skútrov a motoriek, čo sa nám s Ginom veľmi páčilo. Mne skôr motorky,
jemu vyletnené dievčatá na skútroch. Neustále po nich zízal, usmieval sa a kýval im.
Takto sme v rôznych kaviarňach presedeli celé hodiny, až sme sa vrátili späť do
prístavu a skútre sme zaparkovali na pôvodné miesta.
Do nalodenia nám ostával ešte nejaký čas, a tak sme pešo vyšli na neďaleký známy barcelonský bulvár La Rambla. Je to dlhokánska ulica, na ktorej sa dá nájsť od
predajcov sliepok až po prostitútky úplne všetko. Márnotratní turisti z celého sveta
sa tu striedajú s chamtivými predajcami, pouliční umelci sa predvádzajú
a podmazom je trebárs škrekot papagájov alebo opíc.
Môj chlipný taliansky kamarát bol, samozrejme, opantaný miestnymi ľahkými
ženami, ktoré, aby nepriťahovali policajtov, sa ponúkali nenápadne, napríklad pohladením alebo prihovorením sa, že či ty pekný chlapec máš nejaký program a či si
nechceš trochu užiť. Márne som ho presviedčal, nech si radšej kúpi nejaké suveníry
alebo dobré jedlo, on len šťavnato opisoval, čo by robil s tamtou a tamtou.
Prešli sme cez veľké Katalánske námestie nad bulvárom, potom ešte zopár ulíc
ďalej až k luxusnému hotelu Calderon, kde som vtedy pred dvoma rokmi býval.
Boli to veru sladké noci, keď som sa kúpal v bazéne na jeho streche a pomedzi neónové písmená som pozeral na mesto pod sebou.
S predlžujúcimi sa tieňmi sa náš čas krátil. Gino povedal, že na trajekte bude nuda a drahota, preto si máme užívať plnými dúškami. Sadli sme si do najbližšej reštaurácie a dopriali si výdatnú večeru. V lacných potravinách sme potom nakúpili
nejaký proviant na dlhú plavbu a pobrali sme sa späť do prístavu.
Tam už vo veľkom pobehoval personál ako mravce v mravenisku, v reflexných
vestách a so svietiacimi šípkami v rukách usmerňovali cestujúcich, všetko kontrolo34

vali a zabezpečovali. Kúsok od nás sa práve vyloďovali ľudia z podobného trajektu.
S Ginom nás zaujalo najmä zdanlivo nekonečné množstvo Harley-Davidsonov,
ktoré odtiaľ vychádzali jeden za druhým ako z výrobného pásu. Muselo ich byť
hádam dvesto, pravdepodobne išli z nejakého zrazu. Nebola tam ani jedna motorka
inej značky. Pekná živá prehliadka histórie a modelovej ponuky.
Keď sme konečne zaparkovali naše skútre v útrobách obrovskej lode, zaradili
sme sa do tlačenice pred výťahom, ktorý nás mal vypľuť na palube. Trajekt má neuveriteľných jedenásť poschodí. Boli tam všelijaké nóbl paničky, chladní manažéri
a nakoniec spotení lokaji, čo im nosili hromady kufrov.
Keď sme sa dostali do výťahu, nebolo nám jasné, na ktorom poschodí máme
vystúpiť. Opýtal som sa jedného z nosičov a ten si vyžiadal môj cestovný lístok.
Keď ho skontroloval, začal sa nahlas smiať a povedal: „Vy môžete ísť iba na palubu, veď máte servizio negato!“
Nato sa rehotal už celý výťah. Primadony s nakulmovanými účesmi a čivavami v
kabelkách sa nám škodoradostne vysmievali, huspeninové podbradky sa im pritom
natriasali a pohľadmi uhýbali kdesi do stropu, akože kedy už konečne budú vo svojich klimatizovaných kajutách.
Takže sme vystúpili ako poslední na najvyššom poschodí – palube. Boli sme tam
jediní. Na rozľahlej, ako vyhňa rozpálenej
kovovej palube bez kúska tieňa. Prekvapene
sme spustili tašky na zem a rozhliadali sme
sa ako také periskopy. Márne. Nikde nič. Ani
človiečika.
Barcelona z paluby trajektu

Keď mohutná lodná siréna zahlásila na odchod, už sme boli zmierení s tým, že na
dlhých dvadsať hodín tu nemilosrdne stvrdneme. Vtom spoza rohu vyšiel mladý
chalan, o ktorom som bol napevno presvedčený, že je známy pretekár Valentino
Rossi. Maličký a chudý, akoby sa vývojovo zasekol v štrnástich, s odstávajúcimi
ušami a úsmevom blázna, vetroplach, ktorý sa tu ocitol len náhodou a nepozná cestu von, kde-tu noha kráčal ku nám, pozeral na nás, ale jeho pohľad išiel do stratena.
Nakoniec si prisadol, komicky rozhodil rukami a zahlásil: „Servizio negato!“. Odvtedy sme tie dve slová používali ako univerzálnu odpoveď na čokoľvek.
Náš nový spoločník sa predstavil ako Matteo. Pracuje na Ibize ako kuchár
a z času na čas si dopraje výlet domov do Ríma.
Ibiza je ostrov neviazanej zábavy a gayov. A Matteo je úplne evidentne gay s nie
celkom čistou hlavou.
Keď padla tma a z Barcelony bolo iba malé svetielko v diaľke, na palube otvorili
bar a zapli disko hudbu. Chalani dostali chuť na pivo, tak som skočil kúpiť dve tretinkové plechovky za snobských osem eur. Pri bare robili čerstvé palacinky. Pár za
osem eur.
Kým som sa vrátil, tí dvaja stihli stiahnuť jednu riadnu šišku a značne sa im posunulo vnímanie. Najmä Ginovi, ktorý podľa svojich slov na „bylinky“ nie je zvyknutý.
Aj situácia na palube značne ožila. Hudba hrala čoraz hlasnejšie a pribúdalo ľudí.
Len sme nedokázali pochopiť, prečo sú všetci oblečení úplne rovnako. Od topánok
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až po kravatu rovnako. Aj ženy mali všetky rovnaké lodičky a šaty. Bez výnimky.
Bolo tam sto rovnakých žien, sto rovnakých mužov, potom tlstý Gino v tričku
s nápisom „Sex instructor“, malý Matteo v bermudách a ja, pochudnutý Slovan vo
svojich obľúbených kraťasoch z Miletičky.
Tých dvoch to úplne vyvádzalo z miery. Jeden slintal po ženách, druhý po chlapoch a ich nahúlené mozgy nedokázali spracovať tú uniformnosť. Kam sa človek
pozrel, tam videl tie isté postavy.
S pokročilým časom a vyššími promile alkoholu sa čisto mužské alebo ženské
kolektívy potrhali a rozdelili na páry, kde samce sladučko čvirikali vábivú pesničku a
z ich pohybov sa dala ľahko vyčítať nedočkavosť, a samice – aj tie paničky
z výťahu – sa nechávali dlho dobýjať, pretože také romantické slová už dlho nepočuli, ich obtlstnutí plešatí manželia také už zabudli, a pri spoločnom pripitom odchode do kajuty z oboch kričali sebaklamné myšlienkové pochody, že veď je to
predsa loď a už posledný raz.
Lenže ja som bol úplne triezvy a tiež som nedokázal pochopiť o čo tu ide. Bolo
zrejmé, že niektorí sa navzájom ani nepoznajú. Nedalo mi to a najbližšieho slušného kravaťáka som požiadal o vysvetlenie. Najprv sa počudoval že som cudzinec,
vraj mali mať celý trajekt iba pre seba. Sú celoštátna realitná kancelária, jedna
z najväčších v Taliansku, a za odmenu za rekordné výsledky išla celá firma na luxusný výlet do Barcelony. Toto okolo nás bol rozlúčkový večierok počas plavby
domov. Ešte sa ma stihol spýtať, či nechcem niečo piť, vraj majú all inclusive, ale
zdvorilo som odmietol a poďakoval.
Keď sa situácia na palube začala skutočne zvrhávať a páry tam začali takmer súložiť, musel som odtiaľ zmiznúť. Gino zaspal na lavičke a nereagoval na budenie.
Matteo, ktorý viedol družný rozhovor s iným kravatovým realiťákom, mi len poradil, že niekde dole sa dá pohodlne vyspať. Nevedel kde presne, len oboma ukazovákmi energicky ukazoval dole a opakoval „terra, terra, terra amico!“
Asi o päť poschodí nižšie skutočne bola miestnosť pre takých bezdomovcov
akými sme boli my. Úplne vzadu nad strojovňou. Od motorov šiel neopísateľný
hluk a vibrácie. Napriek tomu som v priebehu desiatich minút tvrdo zaspal.
Späť na palubu som vyšiel až na poludnie ďalšieho dňa. Bol tam úplne iný svet ako
včera. Ľudia boli konečne rôznorodo oblečení, zväčša v plavkách, slnili sa alebo
čľapkali v plytkom bazéne. Po chvíli sa mi podarilo nájsť aj Gina a Mattea; napchávali sa obedom, ktorý im zdarma potajme priniesla nejaká baba z realitky, Ginov
nový románik. Ten jej niečo pošepol a zakrátko predo mnou pristála štedrá porcia
vynikajúcich špagiet. Ginove sukničkárstvo občas poteší aj tretiu stranu, grazie!
Inak bola na lodi príšerná nuda. Neviem ako by som tam vydržal bez tých dvoch
teatrálnych Rimanov.
Keď po nekonečných devätnástich hodinách plavby bolo vidieť pevninu, začali
sme snovať plány čo ďalej. Matteo chcel sadnúť na prvý vlak domov a Gino, keď
som mu porozprával o približujúcej sa Civitavecchii, sa nevedel rozhodnúť, či ísť
skôr za mamou, urazenou manželkou alebo so mnou. Ako presvedčený ateista si
dovtedy myslel, že to je len praobyčajný prístav, brána Ríma, lebo aj keď do večného mesta vedú všetky cesty a mora sa takmer dotýka, nemá iný prístav než sedemdesiat kilometrov vzdialenú Civitavecchiu.
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Udalosti v meste Civitavecchia sú nedávne a vďaka tomu je ich nadprirodzenosť potvrdená
všemožnými modernými technológiami. Soška Panny Márie, sotva polmetrová, ktorú priniesol
miestny farár z Medžugoria a daroval ju rodine Gregoriovcov, začala vo februári roku 1995
roniť krvavé slzy. Chýr sa rozniesol rýchlosťou svetla a ďalšie opakovania javu, ktorý sa
uskutočnil dovedna štrnásťkrát, mali množstvo svedkov vrátane ateistov, fotografov a televíznych štábov. S dojatými ľuďmi pribúdali aj skeptici; z nich najvýznamnejší bol miestny biskup
Grillo. Ten však, keď videl slzenie na vlastné oči, sa názorovo obrátil a stal sa z neho veľký
propagátor udalostí, ktoré rôzne výskumy potvrdili ako zázračné.
Soška bola viackrát podrobená röntgenovému žiareniu, magnetickej rezonancii a podobným
procedúram, ale vo vnútri sa nenašli žiadne kanáliky alebo zariadenia, ktoré by mohli spúšťať
slzenie. Vytekajúca krv bola vždy rovnaká: ľudská a mužská.
O jav sa začal zaujímať aj Vatikán; po niekoľkých telefonátoch medzi biskupom Grillom
a kardinálom Sodanom prišiel potajme do kostolíka sv. Augustína samotný Ján Pavol II., aby
sa pred soškou pomodlil. Vzťah medzi Jánom Pavlom II. a Pannou Máriou z Civitavecchie
bol úzky, dokonca krátko pred svojou smrťou pri stretnutí s biskupom Grillom niekoľkokrát
slabým hlasom zopakoval „Civitavecchia“, akoby chcel niečo dôležité dodať, ale už nevládal.
Od času, kedy bolo pápežovi najhoršie, až do jeho smrti 2. apríla 2005, sa ronenie sĺz opäť
vrátilo, avšak na inej soche, ktorú daroval rodine kardinál Deskur ako náhradu za pôvodnú.
Tá pochádzala tiež z Medžugoria a jej slzy boli bežné, nie krvavé.
Napriek všetkým týmto udalostiam a nevyvrátiteľným faktom dnes v Civitavecchii nájdete o
soške len pramálo informácií a v porovnaní s Lurdami alebo Fatimou sem chodí len zlomok
ľudí.

Keď loď pristála, vypukol masový odchod akoby sa potápala. Každý sa tešil domov, azda len Gino nie, lebo sa rozhodol ísť so mnou. Pri výťahu sme sa rozlúčili
s Matteom, vymenili sme si čísla a hneď za prístavom sme odstavili skútre na chodníku s tým, že sa niekoho spýtame na cestu k plačúcej Matke Božej.
Narážali sme však iba na negatívne odpovede. Ľudia krútili hlavami a dvíhali
obočia, že čo sa ich vlastne pýtame. Akoby sme boli v celkom inom meste.
Pred Ginom som sa cítil trápne, lebo si mohol myslieť, že som si všetko vymyslel. Nenašli sme ani žiadne turistické infocentrum a jediný kostol, ktorý sme videli,
bol zatvorený. Gino zavolal po radu mame a ja som sa snažil nájsť plačúcu Pannu
Máriu na internete. Márne. Slnkom rozpálená Civitavecchia driemala v poobednej
sieste, pohŕdala dvoma blúdiacimi pútnikmi.
S trpkou pachuťou sme opustili mesto po Via Aurelia a kopírujúc pobrežie sme
prišli do Ríma. Mojím hlavným cieľom bol Vatikán. Gino sa ponúkol, že ma tam
zavedie. Vraj býva kúsok odtiaľ, že potom sa oddelí a pôjde domov. Opäť sme sa
ocitli v hustej mestskej premávke, v ktorej sme so skútrami boli ako doma. Tu majú
jednostopové vozidlá absolútnu prednosť, je ich tu veľa a každý ich rešpektuje.
Gino si to šinul spleťou ulíc so sebavedomím domorodca až natoľko, že som
mu občas nestíhal. Po nekonečných španielskych rovinách to bolo nárazové spestrenie cesty.
Keď sme chvíľu nato kráčali na veľkolepom Námestí svätého Petra, chvel som
sa ako predtým v Santiagu. Koľko som túžil dostať sa na toto magické miesto! Na
centrum cirkvi postavené na hrobe apoštola Petra (Tu es Petrus, et super hanc petram
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ædificabo ecclesiam meam et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni
cælorum. Ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. [Mt 16, 18 - 19]), miesto odpočinku
mnohých hodnostárov a Jána Pavla II., miesto tajomných archívov, záhrad
a nádvorí, miesto, ktoré významne prispieva do dejín sveta.
Rozľahlosť námestia, majestátna Bazilika sv. Petra, okrúhla kolonáda a pohľady
sôch svätých z nás robili maličkých mravcov. Boli sme dva atómy vody v šírom
oceáne.
Pred masívnou bránou baziliky som padol na kolená ako celkom pokorený
a opustený človek.
Na tom mieste zo mňa opadla celá cesta. Vatikán bol mojím posledným vysnívaným cieľom a duša cítila, že čoskoro príde koniec. Neubránil som sa slzám a Gino,
ten jeden a pol metrákový chlapisko, tiež nie: „Pietro, bývam na skok odtiaľto, ale
pritom som tu nikdy nebol! Veď je to tu nádherné!“
„To si ešte nebol vnútri a v záhradách,“ kývol som smerom ku chrámu.
Ťahalo ma doň neskutočnou silou, ale musel som odolať.
„Prepáč, Gino, ale ja nebudem ten, kto ťa vezme dovnútra. Nechcem tam ísť,
aby som mal silný dôvod vrátiť sa sem s babkou, mamou a rodinou.“
(Ešte pred príchodom do Ríma som volal nášmu bývalému svätojurskému farárovi Markovi Krošlákovi, výnimočnému človeku, ktorý nás s manželkou oddával
a vo Vatikáne študoval, či sa môžeme stretnúť. Žiaľ, štúdiá mu skončili tesne predtým, minuli sme sa len o pár dní. Preto som si povedal, že keď nemôžem mať Vatikán naplno, odložím si túto príležitosť na neskôr a prídem aj s mojimi najdrahšími.)
Gino chápavo pokýval hlavou a dodal, že aj on tam radšej pôjde s mamou.
Hneď vzápätí sa ponúkol, že keď ja mu robím sprievodcu po Európe, on ma zato
povodí po známych rímskych pamiatkach, aj keď tým riskuje, že si nájde zbalené
kufre pred vlastnými dverami. Už mesiac mal byť doma, starať sa o manželku
a zarábať prachy, namiesto toho sa trápi so starým skútrom a túlavým Slovákom.
Jeho sľub sa v nasledujúcich hodinách pretavil do reality v podobe ďalších divokých jázd po nočných preplnených rímskych uliciach a teatrálnych výkladoch
o pamiatkach. Čo nevedel, to ochotne vyhľadal na internete v mobile a predniesol
ako profesionálny sprievodca. Skutočne obetavý kamoš.
Takto sme navštívili Panteón, Koloseum, Španielske schody, nejaký park
a priľahlý bar, pred ktorým sme dojedli posledné jedlo z trajektu.
Ešte aj po polnoci sme pred sebou mlčky tlačili ten moment, kedy sa budeme
musieť rozlúčiť – Gino potom bude hasiť vlastné manželstvo, ja sa zas ponorím
do samoty.
Nakoniec sme si sentimentálne podali ruky a potľapkali sa po pleciach; my, čo sa
poznáme niekoľko dní, ale rozumieme si ako staré vojny, až sa nám trochu triasli
hlasy. Tam sa naše cesty rozišli.
Vydal som sa severovýchodne po brehu Tiberu von z mesta. Nocľah som našiel
na lavičke pri jednej staršej čerpacej stanici na úpätí Apenín. Po celých troch hodinách spánku (bol som odpočinutý z lode) som sa s východom slnka pustil do prechodu pohoria, za ktorým ma opäť čakalo more a neobľúbená Pádska nížina. Mal
som pred sebou najdlhší presun z celej cesty.
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Námestie svätého Petra

Chrám svätého Petra

Apoštolský palác a na ňom pápežove okno

Miesto atenátu na Jána Pavla II. vyznačené
v dlažbe na námestí (13. 5. 1981)

Posledné dni, kurz Jeruzalem a Svätý Jur
Apeninami som prechádzal po prvý raz a bol som z nich nadšený. Viedol som skútrik zvlnenou krajinou v miernych zákrutách, cez malebné dedinky a ospalé osádky,
niekedy som človeka nevidel hádam aj hodinu. Okolie bolo naozaj nádherné, natoľko tiché a upokojujúce, až mi tá samota nevadila. Hory tam nie sú ani príliš vysoké alebo divoké, ani príliš nízke, držia príjemný chládok, tak dôležitý pod sparným talianskym slnkom.
Okrem pekných výhľadov som si vychutnával aj vynikajúcu taliansku kávičku.
Miestne malé silné presso chutí najlepšie bez mlieka a cukru. Tak ako hockde vo
svete je skôr raritou natrafiť na skutočne dobrú kávu, v Taliansku ju dokáže spraviť
aj mincový automat.
Radosť z pekného kraja však ostala v Apeninách a nevrátila sa skôr než o stovky
kilometrov ďalej v slovinských Alpách. Medzi týmito pohoriami je opäť cesta bez
jedinej zákruty, vedúca ubíjajúcou nížinou popri jadranskom pobreží, cez vychytené
letoviská plné plážových turistov. Pre nich som bol svojím motorkovým oblečením
a kopou batožiny dobrým terčom posmechu.
Znova som sa dostal do stavu, kedy som za účelom čo najrýchlejšieho prejdenia
úmorného úseku celkom obmedzil prestávky a sledovanie diania naokolo; nezapodieval som sa s ničím, čo by ma v milisekunde nevypľulo aspoň na slovinských hraniciach. Obrovský podtlak vzduchu ma vtiahol do tunela, v ktorom sa mi od rýchlosti rozmazalo videnie. Vznášal som sa, vietor fúkal odzadu a ručičky na hodinách
sa točili ako ventilátory. Za stenami tunela sa pravdepodobne mihotali mestá
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a pláže, najskôr asi Ravenna, Benátky, Monfalcone, potom hranice, až som sa prebudil kdesi na horskom priesmyku v osviežujúcich slovinských kopcoch.
Bolo piatkové popoludnie a na tých krásnych cestičkách plných zákrut sa to
hemžilo motorkármi, mojimi spriaznenými dušami. Veľmi mi chýbala niektorá
z ďalších mojich motoriek, silnejšia a športovejšia, s ktorou by som si miestne serpentíny užil rovnako ako oni. Osem koníkov skútra statne bojovalo s dlhými stúpaniami, nepoľavili ani na chvíľu v ťahaní unaveného pútnika, ktorému sa už teraz
pred mierne zaslzenými očami premietala celá jeho doterajšia cesta a neprestajne
počul tie Šimonove slová: „Všetko bude dobré a budeš na to dlho spomínať.“ Veru, mal pravdu ako vždy. Naposledy som tohto rozvážneho chlapíka videl pri Cruz
de Ferro, čo sa mi zdalo vonkoncom podozrivé, veď potom prišlo mnoho vhodných príležitostí presiaknutých duchovnosťou alebo aspoň nezvyčajnosťou, keď
som ho očakával za prvým rohom alebo hockde, že sa mu vyplačem a on ma zas
múdro upokojí, ale jeho nikde. Nezostávalo mi nič iné, len dúfať, že to má svoj
dôvod.
Navečer, keď sa lúče slnka už len zľahka dotýkali vrcholkov stromov, som za
Ormožom odbočil z okresných ťahov na uzučké cestičky tretej triedy vedúce do
zvlneného kraja, kde sa už z diaľky črtali vysoké topole. Len čo som sa rozhliadol,
až mi od okolitej krásy prebehol mráz po chrbte; moje milované Slovinsko sa so
mnou lúčilo svahmi plnými viníc a kostolných veží, v tento pokojný večer, keď sa
ani lístok na strome nepohol a spred malých domčekov ma zdravili starenky celkom prekvapené z čudného malého vozítka aké tu nikdy predtým isto nevideli, a aj
psi odpočívajúce pri dohasínajúcich pahrebách dvíhali hlavy aby si obzreli zvláštneho votrelca, ktorý do ich regiónu vôbec nepatrí. Padajúce šero hnalo nostalgickosť
atmosféry na maximum; ťažko si predstaviť romantickejší večer na záver dlhej cesty.
Išiel som pomaličky, krokom – nevedel som odtrhnúť oči zo scenérií navôkol –
až som prišiel do osady Jeruzalem. Po všetkých tých svätostánkoch je toto tiché
miestečko nanajvýš symbolickým zakončením púte. Slovinský Jeruzalem je len akousi oblasťou s niekoľkými usadlosťami uprostred šírych vinohradov a jedným jednoduchým kostolom. Vysoké topole a stúpajúce dymové stĺpy akoby zapichnuté do
zvlneného terénu posiateho nízkymi domčekmi spoluvytvárali nádherný obraz. Pastva pre oči.
Od domova ma delilo len niekoľko hodín jazdy, ale bol by som barbar, keby
som dobrovoľne opustil tento pozemský raj. Od posledného spánku som mal za
sebou riadnych deväťsto kilometrov, čo bola najdlhšia etapa mojej cesty a zároveň
môj rekordne najdlhší denný presun na skútri vôbec. Po krátkej prechádzke vo vinohradoch som sklonil hlavu na lavičke pri jeruzalemskom kostole. Zvony odbili
desať hodín a môj zaslúžený spánok.
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Slovinský Jeruzalem

Zavčas rána som sa šiel na rozlúčku opäť poprechádzať po okolí. Miestni si svoj
Jeruzalem skutočne udržujú, všetko je kultivované, čisté a upratané, vinohrady
učebnicovo obrobené. Ľudia tu musia byť šťastní.
Celý tento pozitívny dojem som si starostlivo strážil v hlave, aby som z neho
čerpal energiu počas posledných kilometrov mojej cesty.
Prvé kopce, ku ktorým som po prejdení maďarskej roviny prišiel, boli Malé Karpaty. Do nich je vklinený môj milovaný domov Svätý Jur a v ňom ľudia, ktorých
bytostne potrebujem k svojmu životu: manželka, ktorej po každej ceste sľubujem,
že už nikam nepôjdem, ale slovo nikdy nedodržím, synček, ktorý stále šibalsky zazerá, že čo by mohol vyviesť, a ostatní, z ktorých mnohí ani netušia, čo pre mňa
znamenajú; babky, ktoré ma štípali na líce keď som im porozprával kde som bol,
a aj mačky a psy, čo mi tak chýbali.
Vo chvíli, keď som sa doma zvítaval s manželkou a synčekom, mi prišla správa
od Gina: „Priateľu, bol som včera s mamou vo Vatikáne a na omši. Bolo to nádherné, neviem ako som mohol doteraz žiť tak plytko. Ďakujeme ti obaja, že si mi
ukázal cestu.“
Mesiac po mojom návrate zomrel pri havárii na motorke môj dobrý kamarát
Miklo.
O ďalší mesiac neskôr sa nám narodila dcérka, večne usmievavé dievčatko, ktoré
úplne prebudovalo moje otcovské city.
A Šimon? Toho som nevidel celý nasledujúci rok. Ukázal sa mi až keď som
opúšťal nádherné francúzske Alpy a kvôli poruche na motorke som takmer havaroval. Povedal, že tým sa mi skončili zlaté časy. Mal pravdu, ako vždy.

peter.herghott@gmail.com

www.svatyjur.sk
www.falconphotovideo.com
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Honda NHX110 Lead, rok výroby 2008
Typ motora: 4-taktný, kvapalinou chladený, dvojventilový, jednovalcový
Zdvihový objem motora: 108 cm³
Maximálny výkon motora: 6,6 kW (8,8 k) pri 7500 min-1
Maximálny krútiaci moment motora: 9,3 Nm pri 6250 min-1
Maximálna rýchlosť: 81 km/h
Pohotovostná hmotnosť: 114 kg
Maximálne zaťaženie: 176 kg
Rozmery (dĺžka – šírka – výška): 1835 – 665 – 1125 mm
Spotreba paliva: 2,5 – 2,9 l/100 km
Objem palivovej nádrže: 6,5 l
Priemerný dojazd na jednu nádrž: 200 – 230 km
Dodatočná výbava: vysoký štít, vyhrievané rukoväte, 45-litrový odkladací kufor,
elektrická zásuvka

