
Věnováno  Bráchovi a Petře za to, že nás nezabili,
         a Karlovi za to, že sem ho nezabila.

Podobnost míst a lidí v této knížce se skutečnými je naprosto záměrná. A můžou si za 
to sami.

Na všechno mám svědky.
Svědek číslo jedna: První polovina je pravda. Karel
Svědek číslo dvě: Druhá polovina je určitě pravda. Brácha  
Svědek číslo tři: Všechno je pravda. Pelda

 
Jelikož a protože si zápisky píšu tak, jak jsem zvyklá psát na chatu (čti na čatu, což je 
internetí pokec) musím podat pár vysvětlivek pro ty, kteří si pod výrazem na chatu 
představují směr k rekreačnímu zařízení:

:-)  tenhle a podobné obrázky pochopíte prostým nahnutím hlavy vlevo 
      (vaše levo, moje pravo)
*    nahrazuje cokoliv – písmeno, číslici, znak
      V případě, že si hvězdičku nahradíte takovým znakem, že výsledné slovo bude 
      sprosté, váš problém.
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/TOPIC #free „Invalidní a bez pošty“

Zku*vená noha. Po většinu života mluvím slušně a drsňákovitější výrazy používám jen ve 
stadiu vrcholového vytočení. To zrovna nastalo.

Srpen. Léto. Sluníčko. Teplíčko. A já megaidiot si zlomím nohu. Kdyby aspoň při nějakým 
extrémním sportu nebo při záchraně nějakýho nebo ještě lépe nějakých životů. Ale na schodech :-(. 
A to mně ji dají do sádrovce až za týden :-((. Týden ležet :-(((. Doktor kotníček ochmatal, vyfotil a 
vynesl rozsudek: „Na nohu nedošlapovat. Povoluji cestu na záchod a zpět.“ Mám chuť vysát na eks 
láhev Šaratice, abych se trochu prošla. Náladu mně nemohla pozvednout ani doktorova poznámka, 
že mám nohy jako srnka. Stejně myslel tak chlupatý.

Já sem ten králíček neščasný … Rozesílám maily všem známým z chatu.

Komu: Letto, Cybe, Peca, Emy, Schizzy
Předmět: Pomoc- Help-Hilfe-Soccorso
Primy prenos z invalidniho vozika: „Vazeni posluchaci, stoji to za howno. Nohu mam jako od tyden 
hnijici mrtfoly - nastaveni High color s prevladajici modrou a naladu zase jen monochromatickou s 
prebytkem cerne. Uz me to doma nebafiiiiiiiiiii. Puste me veeeeeeen!“
Pro kanal #free pripravil Pelda.

Ještě než vypnu mašinu, nasosá se odpověď od Cybeho. No jo, můj zlatej kolegáček Cybe 
Cybuláček,  tomu  pořád  vegetí  pošta  v liště.  A není  divu,  při  jeho  rozsáhlé  korespondenci.  Je 
stydlivej, jen před klávesnicí se nečervená.

Od koho: Cybe
Předmět: jejku :-o
Copax to vyvedla ???? :-((( Tady je to taky chruza ...... Muzes aspoň Internetit? Mej se fajn, i kdyz 
jako imobilni Ti to pujde tezko ... doufam, ze to neboli (moc).
Cybajs

Ách jo, práce (to jako zaměstnání). Donutím se napsat omluvnýho maila šéfovi. Moc to ze 
mě neleze. Něco vypotím a odesílám. A najednou gde se vzala,  tu se vzala hláška Winďowsů: 
„SPOOLER MAPI se znenadání ukončil. Zavřete všechny poštovní aplikace a pak se zkuste znovu 
přihlásit.“ Jako poslušný (čti: naivní) uživatel zavírám a otvírám poštovní programy. Končím na 
stejné hlášce. Restartuji počítač. Výsledek tentýž. Vypínám a zapínám počítač a spooler mapi se 
pořád znenadání ukončuje. Poslední naděje, že je něco se serverem u providera. Tak počkám do 
večera. Večer normální opakovačka. I s hláškou. 

Začínám se dostávat do stadia používání hard výrazů. Poblbanej Outlook. Ne nadarmo mu 
Schizzy říká Utlouk. Poblbanej Internet Deflorer. Poblbaný Vidle. Poblbanej celej Majkrošit. Jo, 
znáte ten ftip …

Ve škole povídá paní učitelka: „A čím je tvůj tatínek, Jirko?
„On je pekař.“
„Hmm, to je hezké,“ na to paní učitelka, „peče nám chléb. A tvoje maminka je čím, Maruško?“
„Sím, ona je zdravotní sestra.“
„Aha, vidíte děti, stará se o nemocné. To je krásné povolání! A co tvůj tatínek, Honzíku?“
„Můj tatínek tancuje nahatej v gayklubu.“
„Hmmmm,“ povídá paní učitelka, „i taková zaměstnání jsou ...“
O přestávce přijde za Honzíkem a vyzvídá: „Opravdu tvůj otec tancuje v tom klubu?“
A Honzík odvětí: „Ne, on pracuje v Microsoftu, ale my se za to všichni stydíme ...“

3



Jenže mě žádný ftipkování nezachrání. Ono nemůže zůstat u jedný smůly. Nestačí, že se 
zmrzačím, ještě mně nejde pošta. Co já budu týden dělat? Bue bue bue. Snad se začnu dívat na 
Esmeraldu.

Druhý den.  Zoufalé telefonáty.  Příjemci zoufalých telefonátů posílají  zoufalé  maily a na 
chatu se zoufalci radí, co mi poradit. Ale ze všech dohromady vypadlo kulový. Snad prý jedinej Art. 
Aspoň zjistili, jak se vlastně jmenuje. To je fakt pokrok. 

Volám Artího. 
„Arti je na dovolené, paní. Ale jen na týden.“ 
Oznamuji jeho kolegovi, že se teda z nouze svěřím jemu a cituji hlášku Woken. 
„No to teda nevim. Tak to zatím vydržte. Je hezky. Běžte se projít.“ 
Jednou jsem slyšela, že se dá zabít po telefonu. Nějakým zvukem vysoké frekvence. Musím 

se to naučit. Může se to hodit.

Poslední šance na záchranu mýho zdravýho rozumu. No zdravýho, prostě toho, co mám. 
FOTKY. Fotky z dovolené. Napráskali jsme přes třicet filmů. Dávala jsem je dělat podle toho, jak 
byly  kačky  tj.  dost  pomalu.  A předevčírem jsem se  naštvala,  rohla  jsem čuníka  a  dala  udělat 
posledních pět.  Včera jsem po příjezdu z práce honem valila  pro alba.  Právě toto valení  se na 
schodech stalo mojí  noze osudným ostudným. Za ten týden nuceného nasazení do postele bych 
mohla všechny fotočky hezky roztřídit a zařadit. Nebudu muset čekat na dlouhé zimní večery. 

Manžel dostává ultimátum: „Jestli chceš jet o víkendu na závody, přivez fotky!“ Co by pro 
závody neudělal, že jo? Tak už jen tak pětkrát šestkrát připomenout a fotky mám v houmu.

Kupodivu stačila dvě upozornění. Holt chce na ty závody. Je ochoten mě i odvézt do města. 
Vybírám si  alba.  O berličce,  hnáty křivé,  zlomené.  Noha bolí  jaxvině.  Doma okolo  manželské 
postele  nakupím mapy,  prospekty,  fotky,  alba,  pití,  jídlo.  V manželské  posteli  už  pro  manžela 
nezbývá místo. Naštěstí jede na ty závody :-)).

Začínám s dvoudenním zpožděním poslouchat doktora, uléhám, hovím si, odmítám vstát a 
zahajuji třídění fotek. Přes třicet filmů. To bude rachota. 

Takže rovnám a hlavně vzpomínám: 

Jak to všechno začalo …

To bylo tak … Ještě v hluboké rudo-temnotě plánujeme dálky,  volnost,  svobodu, on the 
road. Hodně litrů slivovice je nad těmito plány prolito, někdy i problito. Co my tenkrát všechno 
navštívili!!! Snad každou zemi, kde nevládli rudoši. Nebo Kubu taky? Ne. Asi ne. Atlasu světa už 
prasknul hřbet,  takže se automaticky otvírá na naší  favorizovaný zemi. Nětreba listovat. Vezmu 
atlas a su v Kanadě. 

A ty písničky! O státech USA, o Kanadě, o kovbojích, o Indiánech. Z těch už nevyrosteme. 
A při každém jejich zpívání (v Karlově případě) nebo vytí (v mém podání) nás píchne v levé části 
hrudního basketu.

Bráchovi  šiju  k narozkám  kanadskou  vlajku.  Vlastnoručně,  na  šicím  stroji  Veritas, 
z kradenýho  materiálu.  Socialistickýho.  Všechny  ostatní  dárky  jsou  okamžitě  zapomenuty.  I 
magneťák od našich. A co teprve, když se dostaneme na srub! Prohlídneme všechna okolní křoví, 
vyženeme štěnice, spláchneme suchej záchod a pak vlajku odvážně vztyčujeme. Za zpěvu hymny 
… vlajka vzhůru letí k radosti svých dětí … Tak jsme dělali odboj. 

Nechceme zdrhat za penězma, jen prostě pryč od komoušů. Zatím se aspoň přihlašujeme na 
angličtinu. První hodina. Prezence. Učitel čte naše stejná příjmení a upřímně z něj vypadne „… á 
další potenciální emigranti.“ Běda, jsme odhaleni.
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V létě posledního totáčovýho roku zahejbá kramle spolužák. Přes Maďarsko. Vysvědčení 
zatavený  v konzervách  zbylých  od poslední  zabijačky.  Na  maďarsko  -  rakouských  hranicích 
upozorňuje svoje spoluutíkající: „Hele, taky čundráci v maskáčích … a sakra maj samopaly.“ Snad 
to byla poslední hlídka socialistického ležení. Spolužák přijíždí postrkem domů a my jsme zase 
zviklaní.

Pak přišel sameťák a já a Karel zůstáváme zaražený jak vidle v hnoji. Najednou můžeme, 
kam chceme. Nikdo nás nesměruje. A my jsme bezradný. Nejsme cvičený se fakt rozhodovat. A 
proč utíkat … když jde rudoch od válu … Dyť tady je bez komančů docela hezky.

Ne tak Brácha.  Mladé masíčko. Mladé myšlení.  Chytil  stopu a  nastartoval.  Shání  cesty, 
cestičky, kličky, smyčky, obezličky, jak vystřelit směr americký kontinent. Na můj drzý dotaz, co 
angličtina,  prohlašuje s klidem: „Až na místě,“ a nadále setrvává ve čtvrté lekci Angličtiny pro 
jazykové školy se slovní zásobou o členech rodiny Prokopových. Do shánění kontaktů zapojuje 
celou rodinu. Naši, ne Prokopovu. Pomáhá známý známého mamčinýho známého. Posílá z Kanady 
pozvání. Urá, urá, urá.

Letenky, vízum, vše vyřízeno. Ale Brácha se nemůže dočkat. Má dva týdny do odletu a jede 
do Itálie. S kámošem. Varuju ho: „Idiote, je tam mistrovství světa ve fotbale, bude tam husto, kde 
jaká pakáž …“ Ale kdo poslouchá starší sourozence? Já ne. Žádné nemám. Takže se mladší Brácha 
vrací bez batohu, bez dokladů, bez brýlí, bez jedné stoličky … Ale žije a za tři dny má letět do 
Kanady. Vůl. Ještě že letenka zůstala doma. Začíná rodinná action – sehnat batoh, pas, fotku, brýle. 
Kupodivu, vše posháněno. Jen kousat bude bez šestky vpravo nahoře. Konečně odlétá. Na čtyři 
měsíce. Tak hodně zdaru, Bráško.

A pak začnou chodit dopisy a pohledy s eksotickejma známkama Kanady a později jůesej. 
Místo titulu je na adrese nějaká impertinence jako starousedlíci, členové SČSP SPUSA, nerozhodní 
příbuzní ze svobodné země a podobná milá oslovení. Text většinou začíná Bratrským upozorněním 
na naši těžkopádnost, pohodlnost, podělanost nebo co nás tady vlastně drží.

Já ovšem nijak nezaostávám a posílám za ním veršované popisy současné situace. Politické 
a hospodářské. To jen proto, aby se mu míň stejskalo.

Tak třeba:
Změna. Ono to je děsně dlouhý a nechce se mi to opisovat. Raděj vám to okopčím a přidám 

na konec tohodle dílu. A nedivte se fontům, bylo to psáno na mechanickém psacím stroji Oliveti 
předválečné výroby. Předdruhosvětoválečné.

No  a  herršvec,  letos  už  jsem  se  naštvala.  Mám  dost  Bráchových  provokací  o  našem 
zápecnictví, vypravovaní našich, jaké to tam bylo a dotazů, kdy pojedeme my. Mám dost toho, že 
Brácha začíná být něco jako UFO. Každýmu o něm vypravujem, ale málokdo ho viděl. Mám dost 
toho, že to vypadá, že se naše město stěhuje do USA a poslední tady zhasne. Nechci zhasínat. 

Na Vánoce vyvěšuju na chatě mapu USA. Začínám pozitivně myslet a pozitivně pracovat na 
Karlovi. Vše musí v konečném výsledku vypadat jako Karlův originální nápad. Je větší šance na 
realizaci.  Zasévám  semínka  typu  „Vidíš,  jak  nás  Brácha  tituluje  …“  „A kdoví  jestli  se  tam 
někdy …“ „Jé, obrázek Grand Canyonu, ten musí bejt ve skutečnosti krásnej …“ Byla to semínka 
s dobrou klíčivostí. Jednoho únorového večera, právě když naříkám na zimu a za vzor dávám počasí 
v Kalifornii, se Karel hluboce zamyslí a pustí do éteru: „A co kdybychom jeli letos za Bráchou?“ 
No  konečně!  Musím  ovšem  pokračovat  v manželské  diplomacii  a  taktice.  Nejásám,  radostně 
neposkakuju (ale je to dřina). Tak jako váhavě říkám: „Za co?“ a „Kdy?“ Ale v hlavě už mi šrotuje, 
kdy mám nejbližší služebku do Prahy, kde tam je velvyslanectví a když ještě pro Karlovo nabuzení 
říkám: „A co víza?“, už mám v hlavě celej plán jejich získání.

Odpověď na první dotaz – za co. Prodáváme akcie ze všech vln a přílivů a teď spíš odlivů 
privatizace. Původně jsme mysleli, že to tady bude taková rána, že si za ně koupíme celou Ameriku. 
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Teď v úklonu děkujeme, že dají na letenku. Dobrý i to. Jsem tak voražená, že požaduji letenku u 
okýnka a paní Letenková-swisérová ani neprotestuje. Tak proč si neporučit!

Vyřizujeme vízum. Ha, dotazník, moje milované vyplňování kolonek :-7. Krachuju hned na 
první. Příjmení - přesně jako v pase. V pase mám jako součást příjmení i titul. Tak mám napsat 
příjmení jako v pase nebo příjmení? Další problém: barva pleti. No úplně bílá se nám nezdá. Karel 
píše světlá, já růžová. A ty dotazy! Třeba ten číslo 22: Držitelé návštěvního víza nesmí v USA 
pracovat  nebo studovat  –  Máte  v úmyslu  v USA pracovat?  –  Máte v úmyslu v USA studovat? 
Provokuje mě napsat ANO. To bych se zviditelnila. Nebo číslo 34, ten je taky sqělej: Máte v úmyslu 
navštívit USA za účelem podněcování k teroru nebo za účelem jiné protiprávní činnosti? Jistě se 
počítá s tím, že každý terorista vyplní ANO. Výhodou formuláře je jen to, že nezastrašuje svým 
rozměrem. Je docela skladnej, velikostí, barvou i tvarem mi připomíná píchačku.

Vše  zamluveno  a  vyplněno.  Poslední  krok  zůstává  na  Karlovi.  Jede  pro  letenky  a  na 
ambasádu. No a z toho druhýho mám obavy. Jestli tam bude fronta na víza delší než dva lidi je 
velkej předpoklad, že Karel pošle do pr*ele nejdřív vízum, pak velvyslance, pak ambasádu jako 
celek a nakonec Ameriku jako celek. A pojedeme na Seč pod stan.

Sláva vlasti výletu, Karel s vízem už je tu. Vydržel frontu tří lidí. Chudák, kvůli Americe. 
Ještě VISA kartu. V Komerční baňce menší zádrhel, protože co pracovník, to jiný názor na to, co si 
máme pořídit: šeky, Visa kartu takovou nebo oňakou, Master kartu. Řídím se vlastním názorem a 
chci  VISA Inter  Card  platnou  v celém  světě.  Hlavně  proto,  že  je  na  ní  namalovaná  krásná 
plachetnice. Tak symbolické.

Po síťovce internetovce přilétávají od Bráchy upřesňující maily.

22.2.
AHOJ Pelikani,
samozrejme jste u nas vitany kdykoliv. Kdy zamavate perutema a priletite, to zalezi na Vas. My 
zatim zadny presny cestovatelsky plany na letosni rok nemame. Pouze bysme se letos radi podivali 
do Cech, Guatemali, Costa Rici, Nepalu, Indie, Brazilie, Afriky, Argentiny, Peru, Chile, Indonesie, 
Panamy .........
Jsem rad, ze se po letech naborovek (a tvrdych jater) a cestovani prstem po mape konecne 
rozhoupete a priletite. 
Jinak dnes jsme se byli podivat na plachetnici, kterou postavili v Australii a je presna kopie lodi 
Jamese Cooka. Je na plavbe kolem sveta a na par tydnu se zastavili v San Diegu. 
Zatim se mejte great a tesim se na setkani u Pacifiku (ne posazavskeho na nadrazi). BRACHA

17.3.
Ahoj a diky za mejly.
Vysledky kuzelek vysly super, pouze za dvojteckou byla arabstina. Dodatecne Ti blahopreju k 
vitezstvi. Skoda, ze Ti to Karel kazil v manzelskych parech :-(.
Z toho, ze u vas pada snih, si nic nedelejte, protoze nejste sami. Dnes nam prisel mail od 
Kennedyho z Yukonu s radostnou zpravou, ze u nich konecne skoncila zima. Ta letosni prej byla 
jedna z nejhorsich. Stale okolo -40 C.
Pujceni naseho auta do Texasu bych vam moc neradil, pokud nejste mechanici. Vetsina mojich aut 
ma jiz najeto kolem 200 tisic km a to se jiz kazdou chvili neco podela. Potom muze i bezna oprava 
nekde v pustine prijit na dost penez a muzete nekde zustat viset pekne dlouho.Pokud jste vazany 
casem, tak je lepsi pujcit auto z pujcovny. Kdyz tady mela Petra mamu na navsteve, tak jsem rekl to 
same. Pujcili si auto asi za 20 $ denne a mely to bez zbytecnych starosti a problemu. Ty jsem mel 
potom ja, kdyz jsem na posledni chvili stacel tachometr - za 3 tydny najely pres 10 tisic km. To je 
pouze muj nazor na vec, ale pokud budete chtit nejakou sunku pujcit, tak se jeste domluvime. 
ZATIM AHOJ BRACHA
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12.4.
Ahoj segra! 
Napis priblizne, kdy priletite. Psala jsi, ze asi 28.5., to je tady dlouhy vikend a mohli bysme nekam 
vyrazit. Bylo by lepsi, kdyz byste prileteli uz 27.5., pokud to pujde, protoze potrebujete alespon 1 
den na vyrovnani hladiny alkoholu v krvi. 
Kam priletite? Do L.A. nebo San Diega? Za stejny penize muzete letet az do San Diega.
Jeste nevim, kolik budu mit volna, mozna do ty doby seknu s praci a zacnu zase trochu zit.
Zatim cau a dejte vedet, kdy priletite vy a slivovice.
Segra, uz se tesim na pratelsky setkani po letech. 

17.4.
Ahoj!!!
Nejvic pouzivany kreditni karty jsou VISA a MASTER CARD. Pokud by ji nestacili vystavit, tak 
bych vam pujcil svoji (na 18 % urok :-)). Bude ale bezpecnejsi, kdyz budete mit svoji. 
Dnes jsem dostal zvadlo na potlach STO Vancouver do B.C., ktery vzplane 22.5. Dalsi potlach bude 
v Coloradu v Rocky Mountains 3.7., coz je skoda, ze ho nestihnete. Zjistuju, jestli se bude konat 
nejaka velka GUN SHOW v te době, co tady budete.
Kolik platite za Internet? Pocitaji vam minuty straveny na Internetu? My tady platime 20 $ mesicne 
s neomezenou dobou. Jedna z firem nabizi jiz Internet za 15, tak mozna prestoupime ke konkurenci.
V cem tady konkurence neni, spise monopol, jsou velke naftove spolecnosti. Posledni mesic tady 
benzin vyskocil o 50 % z 1.05 na 1.60 $ za 1 galon v prumeru. Vetsina lidi je pekne nastvanych, ale 
malokdo s nimi neco zmuze. Vzdy, kdyz jedu k pumpe napojit notora Lincolna, tak ho mam sto 
chuti vymenit za nejakeho japoncika-abstinenta.
ZATIM AHOJ 

23.4.
Ahoj,
tak jiz mate cestovni horecku? My zitra jedeme na vikend do Guadalupe Canyon do Mexica. Pojede 
asi 20 lidi.
V praci poslednich 14 dni to je hodne slaby (danovy obdobi), takze bych to nejradej zabalil a 
vyrazil na cesty. No uvidime. Rad bych se letos podival do Cech.
Pisu a cely stul a pocitac jsou obrovnany ovocem. V nedeli jsme ve Fallbrooku na navsteve dostali 
dve tasky avokad, od dalsich znamych dve tasky citronu a ctyri tasky pomerancu. Takze to tady 
vypada jako v zelinarstvi U PELIKANU. Skoda jen, ze vam nemuzu nejaky ovoce poslat. Valte do 
sebe vitaminy taky, abyste tady neonemocneli. 
Az se vratime z Mexica, tak se zase ozvu. ADIOS 

30.4.
Ahoj !!!
Promin, ze jsem se tak dlouho neozval. Rozprodavam totiz svuj autopark. S praci je to dost spatny, 
tak chci brzo skoncit a dat si na cas voraz.
Stan, ani spacaky sebou nevozte. Krome slivovice muzete dovest nejaky pekny CD, a pokud byste 
natrefili na knizku Lucky Jima (Vasek Stastny) KANADSKY BLOUDENI, tak ji kupte. To je 
trampik, co jsme nahodou objevili jeho srub v Yukonu.
Zatim cau

8.5.
Nejnovejsi zprava je, ze jsem skoncil s praci. 
Ubytovani pro vas je tady zajisteny, a to u znamych, kteri v pondeli odleteli do Cech. Budou tam do 
10. cervna a je s nima domluveny, ze tam muzete zustat.
Na lod jsem to jiz taky domluvil s kamosem, ktery kazdy rok jezdi s plachetnici zavod Newport 
Beach - Ensenada. Kdyz si s Karlem pujcujete lod, je to jachta, nebo plachetnice? 
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Ty cedecka zni dobre-The best of Kamelot , Jisova s DT, jestli jeste nejaky uvidis, tak napis.
Napis, kdy a v kolik priletite a odletate (i z Prahy). 
Privezte s sebou nejake houskove a bramborove knedliky v prasku. 
Predbezny program: 27.5. - prilet + chlastacka, 28.5. - lecba kocoviny a vecer nebo 29.5. rano 
odjezd smer Las Vegas, 30.5. - Las Vegas a odjezd pres Hoover Dam na horke prameny u Colorado 
River, 31.5. Colorado River, 1.6. odjezd smer San Diego, 3.6-6.6. - San Diego, lod, Mexico .......
7.6. pujceni auta (14 dni ?).
Souhlas?

10.5.
AHOJ!
Diky za mejl. Berete si sebou videokameru? Obleceni si vemte co nejmin, protoze vam muzeme 
dost pujcit. Hlavne si vemte tricka a kratasy. Svetru tady moc neuzijete.
A hlavne - vemte slivovici v neomezenem mnozstvi.
Zatim cau 

12.5.
Hoj!!
To CD Nohavici Corpus Delicti bych chtel, protoze vsechna CD, ktera vydal, jsou super. Jak se 
jmenuje CD od Maliny (neni to nahodou Naper se a pukni - to mam)? 
Vcera nam odesla obrazovka na pocitaci, ale mame uz novou. Starou tady jeste nechavame, protoze 
se Te chci zeptat, jestli ji nechces na nahradni dily (tady se vetsinou neopravuji, ale rovnou 
vymenuji). 
Posilam fotku, pod cim uz druhy den lezim (skoda, pouze jen Jeep). 
Zatim Cau 

13.5.
AHOJ !!!
Od souseda jsme koupili pouzitou obrazovku (za 50 $), byl tady nekolik hodin a vylepsoval okno 
98, taky cosi naprogramoval, aby nas pocitac byl odolny proti Y2K. Snazil jsem se mu vysvetlit, ze 
mne chces cosi poslat, abysme si mohli psat s carkama a s hackama. Zapomnel jsem ale, jak se ta 
vec jmenuje. Takze pokud muzes, privez tu pocitacovou ptakovinu s sebou. 
CAU

15.5.
NAZDAR !!
Tak co, uz mate sbaleno? Zitra jedeme do L.A. na svatbu (nastesti ne moji :-)). 
Letos je tady nejaka dlouha zima. Doufam, ze nez prijedete, tak se otepli. Vcera jsem byl v Mexiku 
nechat nastrikat pravou stranu u Lincolna, skejsnul jsem tam do 10 vecer a i ve svetru jsem pekne 
klepal kosu. Nevim, co se to deje, asi bude brzo konec sveta.
Vcera v noci tady bylo zemetreseni. Petra hned volala. Me ale ani telefon, ani zemetreseni 
nevzbudilo. Epicentrum bylo asi 200 mil severne u kovbojskyho mestecka Pioneertown. 
Ale dost, nesmim vas moc strasit, nebo nakonec zustanete v bezpeci ustredniho topeni 
nepohyblivyho baraku.
Se mejte.

18.5.
Cau segra, diky za mail a vtipy.
Kam na ty hlody chodis, tedy nevim. Bohuzel sem si nevsim, kolik stranek tech vtipu je, a dal sem 
print. Na nasi devitijehlickovy tiskarne se printovaly pet hodin. 
Vcera jsme sli 25 km po stare zeleznicni trati v horach, asi hodina jizdy od S.D. Slo nas 8, 
mezinarodni skupina slozena z U.S.A., Brazilie, Cech. Bylo to vcelku narocne, ale sranda. Jeste ted 
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nas boli nohy, a proto jsme se rozhodli zitra jet do Grand Canyonu, kam se uz dlouho chystame na 
prechod z jizni strany na severni, coz vezme nekolik dni. Zpatky budeme muset dostopovat zpet k 
autu asi 350 km. Vratime se asi v pondeli nebo utery, aby jsme mohli nasbirat sily na Vas prijezd.
Segra, vezmi s sebou tu cernou tasku, jak s ni tatka letel z Canady (muze se hodit).
Zatim ahoj bracha.

18.5.
Ahoj lidi! 
Za chvili odjizdime na G.C., jen doufam ze nase staricka Jetta vydrzi. Pri baleni jsem objevil tu 
cernou tasku, tatka s ni zrejme prijel, ale odjel s jinou, takze to odvolavam.
AHOJ

26.5.
Ahoj!
Pred chvili jsme se Petra a ja s vlkem vratili z Grand Canyonu. Bylo to tam super. Jen jsme po 
prijezdu tam zjistili, ze na prechod musi byt povoleni a ty sou vyprodany na nekolik let dopredu. 
Kdyz sem si predstavil to pakovani, ktery by bylo k nicemu ... proste sme to riskli bez permitu. Vic 
az priletite. 
Kdyby Vam nahodou prelozili let do L.A., zavolejte na ucet volaneho (collect call) na nase cislo.
Vse by snad melo probehnout hladce, pouze Karel at si na sebe nebere maskace a ksiltovku, protoze 
by jim na letisti tezko vysvetloval, ze se nejmenuje Fidel. 
Zatim cau a prejeme Vam ladny a krasny pelikani prelet do teplych krajin. 

Posunout  letenku se mi  podařilo.  I  s okýnkem. Počítačovou ptákovinu alias český fonty 
posílám mailem. S varováním, ať do připojených souborů nikdo neleze. Hlavně Brácha. Knížku a 
cédéčka nakoupená. Ale na nějaké plány a programy mu kašlu.

Já  mám o  této  dovolené  naprosto  jasnou  představu.  Stále  bude  svítit  jasné  kalifornské 
slunce. Taťka říkal, že u Bráchy za celý měsíce neviděl na obloze mrak. Brácha bydlí pár kroků od 
moře. Takže budu celé dny ležet na krásné bílé kalifornské pláži. Slunce do mě bude prát a prát. 
David Hasselhoff nebo aspoň někdo s jeho figurou a očima mě bude chodit obracet a poplácávat. 
Pod slunečníkem budu bumbat chlazené kalifornské víno nebo malibú. Nebo velký bú. V bělostném 
plážovém písku budu sbírat mušličky. Navečer se hodím do pucu a půjdeme na nějakou párty, kde 
uplatním  své  znalosti  angličtiny  o  The  Prokop  Family.  Budu  plynule  konverzovat  a  plynule 
koketovat  s americkými  pracháči.  Jen  občas,  a  vyloženě  jen  když  už  budeme  otlačení  z toho 
věčného  lehára  a  znudění  řečmi  o  osobních  tryskáčích,  jachtách  a  milijardách  na  švýcarských 
kontech,  se  někam zajedem podívat.  Nikam daleko.  Jen  tak  po  okolí  v klimatizovaném autě  a 
s patřičnejma zásobama chladných nápojů a teplých hamburgerů. Nejlépe tak do Hollywoodu nebo 
Beverly Hills.  Tam je předpoklad,  že  by si  mě mohl všimnout  někdo vlivnej.  Proč bych se do 
americkýho snu nemohla probudit zrovna já? Nohy budu používat jen k tanci. Někde jsem četla, že 
Američan na výletě nejde od svého auta dál než sto metrů. Prostě se na tuto dovolenou stávám 
Američanem.

Podle této představy se vybavuji. Nové plavky. Sice za tisíc, fuj to jsou ceny, ale co když 
právě ty upoutají pozornost zazobaného bysnysmena. Nové plážové sandálky, cena lidová, bratru, 
za patnáct set káčées. Vlastně jen káčé. Nové tenisky. Ani tak nemusí být pohodlné, jako krásné. 
Stejně budou jen na stometrové tratě. Cena je ještě horší než u plavek. Ani ji psát nebudu, co kdyby 
to četl Karel. Řekla jsem mu o třetinu míň. A i ty dvě třetiny ho vyděsily. Společenské šaty. Na ty už 
mně finance nezbyly, takže co vzít z toho, co mám doma? Raději všechno. Aspoň budu mít na 
střídání. Každý večer v novém. Prácháči, těšte se! Beru vás útokem. Amerika mi leží nohou.

Ještě teoretická průprava. Nakoupit papírové průvodce. Splněno. Průvodců koupeno – dva. 
A co  je  nejdůležitější,  jsou  v češtině.  Okopírovat  mapu,  zvýraznit  místa,  kam  bych  se  chtěla 
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podívat, kdyby se náhodou některé silné osobnosti podařilo mě odtáhnout z pláže. Jsem připravena 
na všechno. V některých situacích být připraven znamená přežít. Znám Bráchu.

A všechno budu zapisovat. Jednak Karel říká, že úspěšní lidé si zapisují a dvojak se na svoji 
operační  paměť  spoléhat  nemůžu.  Pro  jistotu  pořídím  externí  papírovou.  Takže  v papíráku 
zakoupeny dva sešity  na  záznamy typu:  „Milý deníčku,  dneska byl  krásný den.  Na pláži  bylo 
nádherně. Voda teplá a sluníčko hřálo. Vedle mě se opaloval mladý, pohledný, příjemný, štíhlý, 
bohatý mužský. Celé odpoledne do mě vařil. Bavili jsme se anglicky. Bydlí v Beverly Hills. Je to 
rejža z holyvůdu. Večer s ním jdu na párty. Vezmu si ty nové koktejlové šaty. Budou se hodit k těm 
šperkům od Tifanyho. Nutí mi hlavní roli ve svém novém filmu ...“

Film první: Pakování aneb zkáza každého manželství
26.5. středa 1999

Dnešní noc jsem nespala.
Pakujeme. Klasická manželská krize. Já mám napakováno už několik dní. Vše připraveno ve 

formě úhledných komínků. Karel v klidu a pohodě. 
Poslední den. Já pouze operativně přemístím nachystané komínky do největšího zavazadla, 

který se v naší domácnosti vyskytuje – Karlův střelecký bigbag. Do něj by se vešla i zastřelená 
kráva. Karel stále v klidu. 

Volal Brácha, aby se ujistil, že opravdu odjedeme. Nejsem si jistá. Karel stále v klidu.
Karel vyřizuje služební věci. Je poledne. Ve tři nám jede vlak na Prahu. Karel stále v klidu.
Karel telefonuje do celního skladu v Pardubicích, jestli mu tam přišlo z Německa nějaké 

zboží. Slyším ho říkat: „Prosim vás, paní, podívala byste se, jestli tam ta zásilka je. Pokud ano, já 
bych se pro ni hned otočil.“ Jdu do sebe otočit panáka. Paní se podívala, zásilka tam není. Uf. 
Dávám si druhého panáka. Karel stále v klidu.

Karel vydává sousedce rozkazy, co udělat v případě, že na jeho adresu přijde oznámení, že 
má v Pardubicích zásilku. Kufr má prázdný. Karel stále v klidu.

Karel se jen tak orientačně rozhlédne, co si vezme s sebou a jde se sprchovat. Doufám, že 
pomůže wash and go a to go bude dost rychle. Karel stále v klidu.

Začínají mi pochodovat nervičky. Všechno mám hotovo. Nevím, kam se vrtnout. Pouštím 
počítač. Monotónní hrčení harddisku mě trochu uklidňuje. Alespoň napíšu maila klukům do práce.

Komu: Letto (el. adresa); Cybe (el. adresa)
Předmět: Krize
Cau kuci,
do odjezdu nam zbyvaji 3 (slovy tri) hodiny a Karel usoudil, ze by se tedy mohl jit taky pakovat ..., 
zacina zjistovat, co by jeste potreboval vyprat ..., opravit ..., pripadne dokoupit ...  
Nevite, kolik bych dostala za Kralovrazdu, teda chci napsat Karlovrazdu? V afektu??? No, mozna 
ho zabiju az v Americe ... snad tam maji nizsi sazby ... a taky, kdo by mne nosil kufr ... :-))))))
Pozdrafte fsecky ostatni 
Pelda

A moji hodný kamarádi okamžitě odpovídají.

Od koho: Letto
Předmět: Re. Krize
Hi
Sazby nevim ani u nás, ani v Americe. V kazdem pripade je "afekt" polehcujici okolnost. Tak se 
behem tech tri hodin podivej do zákona ... :-) Nevim, jak je to pak s priznanim duchodu .... :-))). S 
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nosenim kufru bych si nedelal starosti - nosic se vzdycky najde, zvlast v Americe. V nejhorsim 
pripade za uplatu. 
Tak si to uzijte. Jestli Te bratr pustí k PC či MAC či SG(CRAY), pis nove poznatky. Muzes i 
anglicky, at vidime pokroky ....
A prijed se na nas nekdy podivat .....
Lettas

Od koho: Cybe
Předmět: Re. Krize
:)) Ty jeste pouzivas inet? :)))
Jojo, budeme pozdr-a-vovat :)
Pekne si to tam usijte :) a stastnou cestu !!!
Cybul

Půl hodiny před odchodem na vlak. Karel začíná vážně pakovat. Nemůže najít plavky. Karel 
už není v klidu.

Jdu si dát dalšího panáka. Neobtěžuju se naléváním. Piju rovnou z flašky.
Společně nacházíme plavky mezi rukavicema na lyže a předloňským kalendářem. Karel ani 

já nejsme v klidu. Dávám si posledního loka a běžíme na vlak.
Na nádraží dolítáme zplavení jak po koupeli, ale okolo nás se neline vůně koupelové pěny. I 

když pěním dost. Karel nadává, proč vždycky musíme hnát na poslední chvíli. Kouká se na mě. 
Zabíííííít!

Vlak jentaktak stíháme a já si přísahám, že to byl poslední rychlý pohyb na téhle dovolené.

Přijíždíme do Prahy. Vláčíme kufry a tašky do metra, z metra, do tramvaje, z tramvaje. A 
ještě kus pěšky. To už se role obrátily a kufry vláčí mě. 

Padám u známých, kde budeme trávit  dnešní  noc.  Ráno sice letíme v osm, ale  nemáme 
důvěru  k  Českým drahám.  Sem vyřízená  jak  po  přechozený mrtvici.  Zítra  odmítám podobnou 
soumarovou cestu absolvovat na letiště. Zjišťuju, že se nevyznám ve svým důmyslně napakovaným 
zavazadle. Musím to dnes přežít bez kartáčku na zuby. Padám do postele a ... nespím.

Film druhý: V letadle a na letišti
27.5. čtvrtek 

Dnešní noc jsem pro změnu nespala.
Ráno stávkuju s nošením kufrů. Nejsem mula. Karel se jde zeptat taksikáře, za kolik nás 

vezme na letiště. Za litr. Karel mu nadává do zlodějů a zloděj se to snaží vysvětlit tím, že u letiště 
okrádá jiná společnost, a tak on tam, chudáček, nesmí nikoho naložit a tím pádem účtuje i cestu 
zpět. Logické, že? Ještě se ujišťujeme, že ta letištní společnost nesmí nikoho naložit ve městě, a tak 
zase, aby se pasažérům pomstila ona, účtuje taky zpáteční cestu. Karel uzavírá diskuzi rezolutním: 
„Tak si to strčte do prdele!“ a táhneme se na metro. Moje záda! Moje ruce! Moje nohy! Moje tělo! 
Praštila bych s tím, nebejt uvnitř hektolitry slivovice. Jsme u cíle – letištní vozejk. Chci si sednout 
ke kufrům, ať si mě Karel vozí. Škrťa! Jen tisíc korun za dvacet kiláků a on chudákovi taxikářovi 
nedá vydělat :-). Kufry zaberou celý vozejk, i s vrškem. Nevejdu se. Odbavení. Karlův kufr váží 38 
kilo, můj je o deset subtilnější. Naštěstí nepřevažují tašky, které s námi jdou do kabiny.

Zastavuje nás pán okolo šedesátky. Stál ve vedlejší frontě a slyšel, že letíme na New York. 
Po přitakání nás prosí, abychom vzali pod ochranná křídla jeho maminku. Je jí 87 a letí do Chicaga 
za druhým synem.  V New Yorku ji  bude  čekat.  Ale má obavy,  aby zvládla  přestup  v Zurichu. 
Ujišťujeme ho, že na ní dohlídneme, i když mám dojem, že jsme na dozor zralí sami.
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Takže  kufry  odbavený  a  já  oddělaná.  Zachránit  mě  může  kafe.  U  nejbližšího  posezení 
kupujeme kafe a kolu. Malou kolu a malinkaté kafe v hrníčku pro panenky. Malá kola stojí třicet pět 
a bonzajové kafe čtyřicet pět korun. Kolik by musel stát prázdnej hrnek? Suma sumárum platíme 
osm pětek. Holt, už jsme za hranicema, zatím jen snů.

Na čtení si kupuju Story. Naštěstí za cenu jako u nás na maloměstě. Tenhle časopis je moje 
oblíbená  inspirace  ze  života  boháčů.  To  právě  potřebuju  a  navíc  je  tentokrát  s překvapením. 
Překvapím se až v letadle. Poslední akce – najít příslušný terminál se nám podařilo a podle sdělení 
personálu máme zpoždění jen půl hodiny. Jako České dráhy.

Sedím  u  okýnka.  Nádhera.  Z mikrofonů  se  ozývá  hlas  kapitána.  Nejprve  v němčině. 
Rozumím každé desáté slovo. Potom v angličtině. To je trochu lepší. Rozumím každé páté slovo. 
Jenže to jsou většinou předložky, spojky a podobný větný podružnosti, takže smysl moc nechápu. 
Jediné, co sem si myslela, že jsem pochopila, je, že nám průběh letu budou ukazovat na monitorech. 
Rozhlížím  se,  div  si  hlavu  neodšroubuju,  a  žádný  monitor  nevidím.  S tou  mojí  angličtinou  to 
nebude asi úplně v pořádku. Najíždíme na ranvej, rozjíždíme se ... a jsme ve vzduchu. Adios, Praho! 
Adios, ČR! Adios, Klausi! Adios, Zemane!

Sice se zpožděním, ale třeba ho po cestě doženeme. Najednou se nad námi mezi světýlkem a 
foukátkem vzduchu vyklápí ploché monitory. Tý vogo! Na nich se objevuje přivítání, potom výška, 
v které letíme, jak daleko poletíme, jak to bude dlouho trvat. Na mapě se ukazuje dráha letu, dále 
nás informují o teplotě venku, vevnitř. Čekám, kdy se objeví teplota podávaných nápojů a co bude k 
jídlu. Neobjevilo. K jídlu je kuře. 

Sotva stíháme sníst přinesené papu a je pod námi Švýcarsko. Jsem zklamaná. Nikde žádná 
fialová kráva. Začínáme klesat a já musíííím. Nedá se nic dělat, připoutání nepřipoutání, přece se 
nepo*eru.

Přistání. Zapisuju čas a s Karlem domlouváme strategii. On bude mít na svých hodinkách 
vždy místní čas toho místa, kde zrovinka budeme, a já si na svých hodinkách nechám náš zlatý 
český letní čas. 

Bereme paní, co máme na hlídání, a vystupujeme. Zpoždění jsme sice nedohnali, ale máme 
dvě hodiny času. Pohoda. Prohlížíme si halu, obchůdky. Já obchůdky s kosmetikou, Karel obchůdky 
s chlastem. Jen se dráždíme, a tak jdeme na náš terminál. Sedím a povídám si s paní. Je  bezvadná. 
Už jednou za synem byla – v osmdesáti. Šmankote a nám je o půl století míň a jsme z toho celý 
podělaný! Paní je šťastná, že nemusí hledat terminál sama, a mně to zase líp utíká. Vypravuje mně, 
že při minulém letu záviděla těm, kterým nosily letušky kořalku. „A tak jsem se naučila, jak se to 
řekne anglicky, a tentokrát mně přinesou taky.“ Je fakt bezvadná. Vykládáme a vykládáme ... a za 
půl hodiny bude odlet ... a paní nás ujišťuje, že jí to čekání nevadí, byla na něj nachystaná, syn ji 
říkal, že bude v Zurichu čtyři hodiny čekat ... čtyři hodiny?!?! Vždyť tady máme na přestup dvě!?!? 
Karlovi to pálí rychleji a už chce vidět letenku. Pomáháme ji vyhrabat z tašky. Do p*dele! Ona má 
jiný let. Až za další dvě hodiny. Poklusem sehnat informace o jejím letu a terminálu. Pak přemístit 
paní i s taškou. Poprosit tam někoho, ať na ni dohlídne. Ještě že Karel šprechtí. Zpátky k našemu 
terminálu. Uffffff. To bylo těsné, tak o Karlův fous. Chudák paní. Málem jsme ji naší péčí dotáhli 
k jinému letadlu a přivodili šok. Snad už bez nás doletí dobře. Hodně štěstí! 

Na terminálu začínají úřadovat z amerického imigračního. Vyzvídají za kým do USA letíme, 
kde budeme bydlet, co tam budeme dělat, o čem tam budeme přemýšlet. První buzeraci máme za 
sebou.

Sedíme zase v letadle.  Podle hodinek zapisuji  10.30.  Takže čas odletu nastal,  ale nic  se 
nehýbe. Ani my, ani letadlo. Nic. Asi po čtvrthodině najíždíme na ranvej. Se zpožděním čtyřicet 
minut se odlepujeme od betonu. Jako České dráhy

Opět ve vzduchu. Opět u okýnka. Se vším komfortem. Máme tu i každý svoje sluchátka, 
zatavený v pytlíku. Když se zastrčí do čvonče v madle, můžeme poslouchat stanice radia nebo zvuk 
k filmu, který poběží na těch parádňoučkých monitorech a na velkém plátně před námi. Ale my 
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sluchátka do čvončů nezastrkujeme, protože je ani nevytahujeme z pytlíku, protože Karel řek, že za 
to určitě budou chtět nějaký prašule. Tak nic, stejně plánuju kochat se letem světem. Na monitorech 
zase běží informace. Změna je v tom, že teď to je vše ve dvou jednotkách. Jedny jsou pro normální 
lidi a druhý pro Američany, neschopný přejít na soustavu SI. Takže výška letu v kilometrech a ve 
stopách, rychlost letu v kilometrech za hodinu a v mílích za hodinu (aspoň že mají hodiny a ne ještě 
aztécký kalendář), teplota ve stupních pana Celsia i pana Fahrenheita. Prokrista, vždyť se to vůbec 
nedá přepočítat! No, tak to jsem na nás zvědavá. Tušila jsem, že to není brnkačka. Dělala jsem 
v práci skriptík na přepočet Celsijů a Fahrenhejtů a byl to vzorec jako blbec. To si neodvodím ani 
přibližně. S mojím matematickým analfabetismem prostě v USA nebudu vědět, ani jak jsem teplá. 
Snad to nebudu potřebovat. Holt sem to člověk dopracuje, když mu neustálým používáním počítače 
zakrní mozkové výpočetní centrum.

Vpředu  sedí  rodinka  se  dvěma krásnejma maličkejma  holčičkama.  Říkám si,  jak  to  asi 
zvládnou. Vedle nás sedí paní Švýcarka, která letí do USA za dcerou. To vím proto, protože mi to 
Karel přeložil ze švýcarštiny. Ale počkej, hochu. Tvoje šprechtěcí doba skončí a pak nastoupím já a 
moje angličtina The Prokop Family. Přece ty roky začátků musely zanechat nějaké následky. A 
poslední rok jsme měli dokonce angličtinu v práci. S anglickým lektorem. Je pravda, že ze začátku 
nerozuměl, ani on nám, ani my jemu. Ale to se časem zlepšilo. Obstojně se naučil česky a začal nám 
i rozumět. Když jsme mluvili česky. Jó, Štefan, to byl kolík. Jednou jsme ho rozzuřili. Chtěl vědět, 
kolik nás je ve třídě. No twelve, to jsme ještě zvládli. Ale nebyl spokojen, chtěl jiné slovo. Nevíme. 
Chudák Štefan se dívá do slovníku, že nám to řekne česky, a pak na nás bafne: „Čučet!“ No to 
čučíme jak puci. Zařve: „Čučet!!.“ No dyk čučíme, do prkýnka. „Čučéééééét!!!!“ Začíná to vypadat, 
že  nás  zhype slovníkem. Vtom se  v něčí  hlavě  narodí  spásná myšlenka:  „Jó,  tucet.“  Štefan se 
raduje: „Jó, čučet.“ A dívá se pohrdlivě, proč nerozumíme jeho zvonivé češtině. 

Takže při vzpomínce na Štefana jsem propásla Francii a podle mapy i podle pohledu dolů 
opouštíme pevninu.  Na hodinkách 12.00. V pravé poledne. Poprvé v životě,  a to dost dlouhém, 
opouštím rodný kontinent. Adios, Evropo!

Rozdělávám  časák  s překvapením.  Zalepený  sáček.  S bušením  v srdci  ho  roztrhávám. 
Papírek s nápisem: „V listopadu zbohatneš!“ Jé, to je paráda! A že zrovna v listopadu? Že by mně 
přišla první  vejplata z Hollywoodu? Musím jim nahlásit  číslo sporožirovýho účtu,  abych pořád 
nejezdila pro dolary s  vozejkem na poštu.  Zasněně si představuju,  jak mám v občance napsáno 
povolání: hérečka.

Na obrazovkách už běží film. Musím očíhnout konkurenci. Děj se dá pochopit i bez zvuku. 
On je slepej a Ona se do něho zamilovala. Asi nějaká Esmeralda naruby. On jde na operaci, já 
usínám. Budím se s příchodem jídla, zase kuře. On už vidí, Ona se raduje. No holka, sice vypadáš 
pěkně, ale moc se neraduj. Takovej chlap jak prokoukne, tak má roupy. Jídlo bylo docela jedlý. 
Dáváme si s Karlem na oslavu whisku. Whisku nad oceánem. Paráda. A už mám v hlavě písničku a 
ne a ne a ne se jí zbavit: „... maj bony is ouvr dí oušn, maj bony is ouvr d sí ...“ A v hlavě písnička a 
whisky a dole samá voda, samá voda. No a jako bych to neříkala, On už ji nechce, Ona brečí na 
rameni nějaký ženský. Nejspíš maminka. Ona odchází a bouchá dveřmama. Bouchnutí sice bez 
sluchátek neslyším, ale podle rychlosti, jak se zavíraly, to musela bejt šupka ... 

Dostáváme kávu a zákusek. V tom letadle nás vykrmují, jak baba z perníkové chaloupky 
Jeníčka a Mařenku. Ale tady je hezčí obsluha. Let moc neubíhá. Nevím už, jak si sednout. Jdu čůrat, 
alespoň náznak pohybu. Na záchodě mají všecko, i krém na ruce. Holt to nejsou České dráhy.
Malinké  holčičce  vepředu  přináší  letuška  postýlku  a  nějak  důmyslně  ji  připevňuje.  Holčička 
spokojeně usíná. Já chci taky postýlku!

Šmankote, ten let je nekonečnej. Podle monitoru se blížíme k Americe. Ale připadá mně, že 
letíme nějakou objížďkou, teda oblítkou. Vždyť už jsme vysoko jak Grónsko. Karel mně vysvětluje, 
že se tak lítá, protože čím vejš, tím je Země hubenější a tím to je vlastně kratší. Tvářím se, že chápu. 
Snad vědí kudy letět. Nerada bych skončila v Grónsku se svýma plavkama za tisíc.

Ona pořád brečí a On se začíná trápit.  Aspoň, lumpe, poznáš, co jsou výčitky svědomí. 
Dokud sis ji jen nahmatával, tak ti byla dobrá, viď. Šmejde!
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Mrknu  z okýnka.  Chci  zařvat  tak,  jako  jásali  na  Santa  Marii:  „Tierra!Tierra!“ 
Zeměěěěěěěěěě!!!!!!!!!!  Jenomže  Kolumbus  ji  viděl  před  sebou  a  my  pod  sebou.  I  monitor 
dokazuje, že už jsme nad Amerikou. Podle hodinek zapisuji 17.15. Na displeji je 12.15 místního 
atlantického času. Srandovní je, že první město, které z Ameriky vidíme se jmenuje Sydney. Snad 
to je opravdu Amerika?! Ještě srandovnější by bylo, kdyby to tou oblítkou vzali do Austrálie. Název 
města mně moc nesedí. No, ale je tam psané CANADA. Tak asi vidíme Ameriku. Jéžišku, dyť my 
poprvé vidíme skutečnou Ameriku. Amerikóóóó. Jsme tadýýý!

Jenže za chvíli jsme zase nad oušnem a z Ameriky vidím jen vodu, vodu. On sebral všechnu 
odvahu a šel za ní. Ona mu odpustila. Paní Švýcarka brečí.

Na obrazovce The End a letušky začínají poklízet. Sbírají nádobí, odpadky a taky sluchátka. 
A fakt  za  ně  kasírují  nějaký  obolus.  Jó  Karel,  ten  má  vždycky  pravdu.  Poslouchat  takovou 
hovadinu, ještě v angličtině a ještě za ni zaplatit, to bych nebyla ráda. 

Na monitorech se objevují informace, v kolik hodin přistaneme, plánek ňůjorského letiště a 
z kterých terminálů odlétají jaká která čí letadla. Perfekt! Nebudeme muset vyděšeně běhat po letišti 
a shánět nástupiště.

Už vidím New York, New York. Chci vidět Sochu Svobody. Nalepená na okýnko čumím, 
jak umím, ale nic. Nějaké ostrůvky vidím, tak si budu myslet, že třeba na některém z nich ... Chyba, 
klesáme a já zase musím. Vracím se, když už letíme s kopce a je vidět letiště. Přistáváme. Podle 
mojich hodinek zapisuji 19.00. Podle Karlových 13.00 americkýho východního času. Však už bylo 
na čase. Let přes oceán není žádný požitek, ale prachsprostý opruz. 

Potleskem  na  otevřené  scéně  se  loučíme  s posádkou.  Procházíme  letadlem  k východu. 
Letadlo vypadá jako náměstí po vydařené pouti. Jsme asi jediní, pod kým není směs odpadků, dek, 
polštářů, novin. Turniket vede celý dav do haly. Ani nemůžu políbit americkou půdu. Nevíme sice 
kudy kam, ale jdeme s davem. Stejně jiné cesty není. Procházíme ouzkejma, dlouhejma, ponurejma, 
hnusnejma chodbičkama, až konečně vypadneme do haly. Hnusný, ponurý. Ty mede! To je pohled! 
Lidský had lemovaný řetězy nebo řetězy lemovaný lidským hadem. Tak vypadá příchod k jeho 
Veličenstvu americkému imigračnímu úředníkovi. Jak v lyžařské sezóně u lyžařského vleku. Hódně 
obsazenýho.  Jen  ty  řetězy  jsou  obaleny  černým  molitanem,  možná  aby  to  vypadalo  lidsky. 
Zůstáváme strnule  stát  a  koukáme na  vlastní  oči.  Karel  začíná  doutnat  a  opakuje:  „Takhle  to 
nevypadalo ani  v Rusku za hluboké totality.  Když sem se byl  podívat  na  Lenina,  sice mě tam 
ztlókli, ale řetězy tam nebyly.“ Tím, jak se samovytáčí, zvyšuje hlas. Paní Švýcarka ho prosí, ať nic 
neříká, ať nic nedělá, ať se nic netváří. Pochopila, chuděra, i bez znalosti češtiny, náš názor. Nejspíš 
má stejný. Rozhlížím se, abych dle rad v průvodci vybrala bezproblémovou frontu tj. bez spousty 
malých dětí, bez lidí vypadajících na teroristy, skinhedy, drogisty. No prostě hledám frontu s úplně 
běžným bílým průměrem a šup ... už jsme ve frontě a bez vybírání. Postrkem nás do ní nasměrovala 
těžkotonážní černoška v uniformě. Nedovolujeme si odporovat, nejen vzhledem k její tonáži, ale i 
vzhledem k délce jejího pendreku a hlavně k délce hlavně jejího kolťáku. Pooomaaaliiinkuuuu se 
posunujeme k trůnu jeho Výsosti. Karel stále brble. Snažím se ho uklidnit, zabavit, rozptýlit. Mám 
strach, že nejdřív pošle někam úředníka, pak do těch samých míst pošle celou Amerikou a poletíme 
zpátky. Blížíme se k trůnu. Klepou se mi kolena. Co blbnu, vždyť jsem v demokratické zemi. Mají 
demokracii v ústavě ... nebo v ústavu.

A jsme na řadě. Jeho Jasnost se nás ptá, co chceme v USA dělat. Odpovídám anglicky, podle 
instrukcí koupeného papírového průvodce. Ani moc plynule, to by vypadalo, že tu chceme pracovat, 
ale zase tak plynule, aby pochopil, že jedeme s manželem navštívit mého Bratra. Ptá se, kde Bratr 
bydlí. Přesně podle koupeného papírového průvodce mám nachystanou Bráchovu vizitku. Ta ho 
uklidňuje. Ukazuje na Karla a ptá se, jestli  to je really můj manžel. Karel za mě odpoví: „I´m 
afraid.“ Úředník se zasměje a milostivým gestem vládce arény rozhodne – nechat žít. Čekám, že 
zvedne palec. Jedna hrůza za námi.

A teď chrůza číslo dvě. Kufry. Jestli  vůbec dorazí,  když dorazí,  tak v jakém stavu, když 
dorazí a v dobrém stavu, tak co na jejich obsah páni colníci. Do USA se nesmí vozit žádný alkohol: 
máme  dva  litry  slivovice,  litr  Ferneta,  čtyři  pulčany  Becherovky.  Dále  se  nesmí  vozit  žádné 
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potraviny:  máme  několik  pytlů  s knedlíky  v prášku.  Jó,  české  knedlíky,  to  v Americe  nemajó. 
V případě  nutnosti  jsem ochotna  tvrdit,  že  to  tekuté  je  mazání  na nohy a  ten prášek zásyp na 
cokoliv.  Nacházíme  svoje  kufry  a  se  scvrklým  žaludkem  jdeme  k takovýmu  malinkýmu 
drobounkýmu chlapíkovi. Ptá se, kam letíme dál. Říkáme San Diego. Mávne rukou, prdne nám na 
kufry cedule. My si je sami hodíme na pás a to je všechno. Koukám, jestli to není jenom fligna a 
jestli  teď  z pásu  nevyběhne  nějaká  cvičená  doga  s našima  kuframa  v tlamě.  Ale  doga  nikde. 
Mužíček vidí, že nechápeme, říká ól rajt a ukazuje, kam máme jít. Nevěřící svému štěstí vcházíme 
na vnitrostátní let východem. Vnitrostátní babice nás okamžitě zpucuje a jsme zase v realitě. Zaplať 
buch. Takže v duchu hlasitě voláme hurá hurá hurá a jsme v hale vnitrostátních letů.

Máme skoro čtyři hodiny času. Co s načatým večerem? Nelákají mě obchůdečky, picérie, 
grily. Chci spát, spát, spát. Nacházíme správně zašívácké zákoutí. Asi nějaký už moc nepoužívaný 
terminál. Obsazuji tři sedačky a lehám si s nadějí na spánek. Přichází jeden černoch v montérkách a 
rozdělává noviny. Přichází druhý černoch v montérkách a rozdělává svačinu. No, říkám si, snědí, 
přečtou, vypadnou. Přichází další, nerozdělává nic. Klábosí s tím, co svačí. Přichází další a přidává 
se do klobásu. A tak tam sedí půl hodiny, hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny. Nikdo je neshání, nikdo 
je u žádné práce nepostrádá. Takovej flek bych taky brala. Občas některý z nich na chvíli zmizí, ale 
to je fakt chvíle dlouhá, nebo spíš krátká, tak akorát na vyčůrání. Samozřejmě nespím. Poslouchám, 
co si povídají, nedá se neposlouchat. Nerozumím ani prd. Je to stejně nespravedlivý, když někdo, 
jen kvůli tomu, že se narodil v Americe, hned umí anglicky. A já jen kvůli tomu, že jsem se narodila 
v Čechách, se to musím dřít jako barevná. I když ...  to přirovnání vázne. Oni tu energii můžou 
věnovat něčemu jinýmu a pak si myslí, že jsou pupek světa. Neusnu a neusnu.

Podařilo se jim navnadit Karlovi chuťové buňky. Odchází vypátrat nějaké jídlo a vrací se s 
hot dogou. Dyť si říkal jídlo. Moc nadšeně se netváří, prej to chutná jako ze sojové dogy. Myslel, že 
mu  z toho  bude  mastnota  kapat  proudem  jako  doma.  To  by  zdravěžijícího  yenkye  porazilo 
Ochutnávám taky a upřesňuju - jako ze staré sojové dogy.

Hledáme svůj terminál. Na obrazovce v letadle to vypadalo tak jednoduše. To musí najít 
každý blbec. Že by ten s nápisem DOMESTIC? Ptáme se ochotné paní. Ne, není to on, musíme 
jinam.  Asi  jsme  málo  domestikovaní.  Přesunujeme  se  tedy  podle  jejího  pokynu  a  kupodivu 
nacházíme. Zkouším jít po pohyblivém chodníku v protisměru. Je to prča makat a přitom být pořád 
na jednom místě.  U terminálu se nic neděje. Kurňa,  vždyť máme za chvíli  odlétat.  Těsně před 
odletem přichází uniformovaný maník a mele něco o zpoždění. Néééééé, už néééééé. Chci domů! 
Pouští nás do letadla. Sleduji, jak nakladači mlátí s našimi kufry. Myslím na slivovici. Snad přežije. 
Už se zpožděním najíždíme na ranvej a další půlhodinu po ní poskakujeme, než se dostaneme na 
řadu. Snad nám zbylo dost paliva. Zapisuji podle mojich hodinek 23.30. Podle Karlových 17.30. 
Odlepujeme se od země s téměř hodinovým skluzem. Jako České dráhy. 

Poslední  přestup  máme  za  sebou  a  kónečně  letíme.  Jsem zase  u  okýnka.  Nad  pravým 
křídlem. Jsem grogy. Kapitán něco mele do mikrofonu. Švýcarskému pilotovi šla ta angličtina líp. 
Karlovi nějak tuhnou rysy. Obrací se na mě: „Víš, já se ti to skoro bojím říct. Možná sem mu špatně 
rozuměl, ale mně připadalo, že říkal, že bude meziřádné mimopřis ... teda mimořádné mezipřistání 
ve Phénixu.“ Néééééééé. Špatněs mu rozuměl. A co mu máš vůbec co rozumět, když na angličtinu 
sem tady já! Ty si se svou němčinou skončil po rozloučení s paní Švýcarkou, tak si trhni. Už nikde 
nemezipřistávám a basta. Chci k Bráškovi! Chci do postele! Chci spát! Nikde žádná obrazovka, 
která by nám ukázala, jak na tom teda vlastně jsme. Letušky jsou o poznání straší. Teda starší, ale 
strašit  by  mohly  taky.  Na  nápojích  šetří  tím stylem,  že  do  kelímku  cvrknou malilinko  koly  a 
dosypou ledem. Holt vnitrostátní let. Karel ale nedá pokoj a ptá se jednoho strašidla, jestli  fakt 
mezipřistanem ve Phénixu. Ozve se to nejhorší - Yes. Nechci! Nechci! Nechci! Na féniks kašlu, na 
féničany taky, ať si dou pěšky. Chci k Bráchovi. Chci do postele. Chci spát. 

Poslední  naděje,  že  to  zaspím taky  padá.  Neusnu  a  neusnu.  Letíme  na  západ,  tedy  se 
sluncem. Pořád je světlo, a tak neusnu. Blbost. Doma usnu odpoledne a může klidně svítit sluníčko. 
Tak  je  to  rozčilením  z cesty.  Rozčilená  si  nepřipadám,  ale  přetažená  už  jsem  dost.  Já  chci 
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přetáhnout! Ale deku přes hlavu a spát a spát.  Říkám si,  blbče, koukej se, Amerika ti leží  pod 
nohama! Čum z toho vokýnka, nebo ti nakopu zadek. Snažím se. Pohled je to parádní, to zase jo. 
Srandovní jsou takové pruhy pohoří, ale pravidelné, jako kdyby byly udělaný uměle. Nádhera je, 
když přelétáváme Mississippi. I z letadla je to děsná šíře. Co teprve dole. Chtěla bych se po ní 
jednou projet kolesovým parníkem. Ale to bych sem zase musela doletět nějakym eroplánem. Nic. 
Žádná Mississipy nebude. Musí mi stačit tenhle pohled a dost.

K jídlu je zase čikina. Snad mají všechny aerolinky provizi z drůbežáren. Dávám si kafe na 
povzbuzení a na potěšení. Venku se začíná smrákat. Slunce je přeci jen o něco rychlejší než naše 
vznášedlo. U pravého křídla se objevuje první hvězda. Polomrtvým pohledem ji sleduju v naději, že 
mě to uspí. Je to divný, ale je pořád na stejném místě. Z nedostatku jiných podnětů to konzultuju se 
skoro stejně polomrtvým Karlem. Prej tam visí. Takovejch hvězd je padesát jedna a nad každým 
státem prej visí jedna. Hmmmm. V Americe je možný šecko.

Už je tma jak v hrnci a pod námi je ten pitomej Phéniks. Nemám ho ráda. I ze shora vypadá 
idiotsky.  Je  to,  jako  když  se  prosvítí  milimetrový  papír.  Všechno  podle  pravítka.  Ulice  podle 
pravítka, domečky podle pravítka, hřiště podle pravítka, bazény podle kružítka. To snad projektoval 
Salvator  Dali.  A nad tím mají  ještě  svoji  hvězdu.  Prostě  amíci,  to  by se  z nich člověk pos*al. 
Ááááááá! To sem neměla říkat. Už je to zase tady. Vždycky na mě přijde sraní, když už deme na 
přistání.  Z mezipřistání  se  stává  mezipřis*ání.  Vracím  se  samozřejmě,  když  už  jsou  všichni 
připoutaní. Karel mě podezřívá, že to dělám schválně, abych se zviditelnila. Ale fakt né. Jestli by se 
z toho nedala odvodit nějaká biologická závislost. Třeba že má ***** větší hustotu, tím na něj víc 
působí  zemská  přitažlivost,  tím  jde  dolu  rychleji.  Ale  že  jen  moje?  Prostě  v každém  letadle 
nechávám kousek sebe.  Není čas na vědecké teorie,  přistáváme. Podle mojich hodinek zapisuji 
5.15.  Podle  Karlových  21.15  americkýho  horskýho  času.  Cákryš,  ale  to  už  máme  s Karlem  i 
rozdílný datum. Podle mě už 28.5., podle Karla ještě 27.5. To je maglajs. 

Po dosednutí  na letištní  plochu poznávám, že hvězda dosedla  s námi.  Sem blb.  Bylo to 
světlo na konci křídla. Pobavilo mě to, Karla ani ne. Jen mi řek, že kdybysme seděli vlevo, mohla 
jsem mít hvězdu červenou. Teď machruje, teď. A za letu na ni koukal taky jako puk.

Všichni vystupujou. Ha. Zrada. Že mi ještě ke fšemu neštěstí musíme mezipřestoupit do 
jinýho letadla? Nejhezčí letušky, trochu podobné kaskadéru Srstkovi, se ptám plynulou angličtinou: 
„To San Diego?“ Odpoví Yes a usměje se. Beru podobnost se Srstkou zpět. Pan Srstka má hezčí 
zuby. Sedím dál. Mě teda z letadla a od okýnka nikdo nedostane. Karel se zbaběle ptá, jestli musíme 
ven.  Neptej  se!  Prosimtě,  neptej  se!  Letuškostrašidýlko  říká,  že  nemusíme.  Stejně  bych  nešla. 
Přichází úklidová četa. Nevím, jestli proto, že je sledujeme, nebo vždycky, ale makaj o100 péro. 
Okýnkem sleduji vykladačo-nakladače kufrů. Aby nevyložili i naše! Se slivovicí! Pozorujou se už 
dost  blbě,  protože  většina  by  v žádosti  o  vízum v kolonce  barva  pleti  měla  napsáno  černá.  A 
sledovat černocha ve tmě – nic moc, splývá s asfaltem. Možná i proto mají bílé rukavičky jak do 
tanečních. No a boss se odněkud kouká a když se rukavice nehejbou pěkně svižně, lup a je po 
prémiích. 

Asi po půlhoďce překonáváme zemskou tíži. Tak to je snad opravdu poslední dnešní let. Ťuk 
ťuk ťuk na dřevo. Kroužíme opět nad milimetrákem a nabíráme směr San Diego. Doufám! Pod 
námi tma, nad námi tma, okolo nás tma. Nic,  nic,  nic.  Vždyť San Diego nemůže být od toho 
podělanýho Phénixu tak daleko. 

Chci k Bráchovi. Chci do postele. Chci spát. Ále … na posteli už si nelpím.
A najednou, kde se vzalo, tu se vzalo … žádná pohádka, prostě jsme přeletěli hory a pod 

námi spousta světel, ruch, pohyb. Parádáááááda. Nutím se do pohybu taky. Pomalu, velmi pomalu 
ožívám. Jsme tady.  Bráchóóó,  seš tammm? Už se blííííížíííííme. Těš se! Boj  se!  Hurááá! Bude 
postýlka! Bude hajáníčko!

Rolujeme na přistání. Kupodivu ani nemusíííím. Přistáváme. Podle mojich hodinek zapisuji 
7.00 ráno 28. května našeho času a našeho kalendáře. Podle Karlových hodinek 22.00 večer jejich 
americkýho tichomořskýho času a 27. května jejich kalendáře. Tedy se zpožděním dvě hodiny. Jako 
... ne, horší než České dráhy.
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Film třetí: Vítání   Usa_prap.ico

čtvrtek večer podle nich
pátek ráno podle nás

Vystupujeme z letadla. Trnu, jestli zase budeme procházet rukama a razítkama úředníků. Na 
to už nemám sílu. A jak koukám na Karla, tak by si možná vzpomněl i na nadávky v angličtině. A 
když nevzpomněl,  tak by si  je  vymyslel.  Ale nic.  Nikde žádnej  úřada.  Nevěřícně se  rozhlížím. 
Vždyť už jsme vlastně v letištní hale a fakt nic. A najednou ... nad všemi vyčnívá běžící postava ... 
BRÁCHA. Za ním vlaje  nevyčnívající  postava  ...  PETRA.  Brááááááááácha!!!!!!!!!!!  I  bez  tyče 
zdolávám výšku jako Andrej Bubka s tyčí a zavěšuju se Bráchovi na krk. Měsíc nás bude mít na 
krku. Tak jsme fakt tady! V Americe! Svobodná země! Americký sen! Indiáni. Kovbojové! Prérie! 
Bizouni! Vinetů! Coca-Cola! Microsoft! Bill Gates! No tak dost. Pouštím se Bráchy a padám o metr 
dolů. Navěšuji  se na Petru. Ale už nejsem visací tak dlouho, přece jen ženská.  Sháníme kufry. 
Dokonce  i  čemodány  docestovaly,  a  tak  můžeme  vypadnout  z letiště  ...  a  hurá  postel  ...  hurá 
spinkání.

Na  třetí  pokus  jsme  trefili  kudy  z letiště.  Po  svých  to  je  jednoduché,  ale  ten  vozejk 
s kuframa. Vylézáme tedy příhodně vstupem pro postižené. Nikdo nás nezastavuje. Vypadáme těžce 
postiženě. Jsme venku. Bála jsem se, jaké na nás dýchne vedro a vlhko, a ono nic. No dobře, je noc. 
Obdivuju Bráchův koráb silnic: „To je ten Lincolní notorik?“ „Jo, je starší, rok výroby 1987 a už 
jsem se s ním dost nažlučil. Ale jezdí.“ No Brácha jako automechanik si to může dovolit. My, co 
víme, jen kudy se do auta leje benzín, a i to nám občas dělá problémy, pro nás takové auto není. 

Usedám a i s mojí muší váhou se propadám natolik, že nevidím z okýnka. Natahuju krk jako 
žirafa za chutným žvejkancem a občas něco zahlédnu. Vidím palmy, vidím široké silnice, vidím 
všude světla, prostě vidím město veliké, jehož sláva ... Abych nekecala, z města vidím celkem prd. 
Vlastně jen vysokou osvětlenou věž, která je prý ze Sea Worldu. Jinak vidím spíš okolo jedoucí 
auta. Ale posezeníčko je teda parádní. Sedíme s Karlem vzadu jak dva ali-pašové. Auto nejede, ale 
pluje.  Z téhle  jízdy  by  člověk  mohl  dostat  i  mořskou  nemoc.  Chválím  Bráchovi  nádherné 
povezeníčko. Jó, kdybych byla bývávala tušila ... co si s ním ještě zažijeme, tak bych to auto nebyla 
bývalala tolik chválilala. Lala.

Brácha nám naznačuje další postup. Stavíme se u Markéty pro kytaru (nééééé, už k nikomu 
néééé) a pak se pojedeme ubytovat (anóó, bydlet, spinkat anó). Podle mailů vím, že budeme bydlet 
u známých. Jsou to taky čížkové a zrovna jsou na dovolené v Čechách. Mají nový dům, postavený 
za několik miliónů dolarů a celý nám ho dávají na dva týdny k dispozici. S trochou podezření se 
ptám, jestli  je taky tak blízko blizoučko u moře jako Bráchovo bydlení. Brácha nejdříve vůbec 
nechápe,  proč  se  ptám.  Po  mém  dotírání  říká,  že  ne,  že  je  to  od  moře  asi  dva  kilometry. 
Zradddáááááá. To se mám každý den táhnout dva kiláky na pláž! Ale nemám sílu odporovat. Hlavně 
spát a ráno budu silnější a není problém vše přeorganizovat a my se nastěhujeme k Bráchovi, odkud 
budeme vyrážet za mořem, sluncem a odpočinkem, a Brácha s Petrou, ať si bydlí v pronajatém 
paláci sami. 

Zastavujeme pro kytaru. Naštěstí v celém domě už je tma a kytára je nachystaná venku. 
Jsme ušetřeni jedné návštěvy a můžeme mazat do hajan. Karel osahává kytaru. Je mokrá od rosy a 
ještě  k tomu  je  tady  ta  rosa  slaná.  Něžně  kytaru  otírá.  Trochu  připomíná  archeologa  právě 
objevivšího vzácnou sochu nahaté bohyně.

Po  městské  silnici,  která  by  se  v českých  poměrech  mohla  hrdě  nazývat  dálnicí,  se 
dostáváme k našemu dočasnému domovu. No dočasnému ... snad tady dvacet let nebudeme, i když 
by to třeba nemuselo být  tak špatné.  Nějakým způsobem se mi podaří  vysoukat se ze sedadla. 
Koukáme,  koukáme,  před  námi  domeček  jako  klícka.  Z Karla  v jeho  upřímnosti  vypadne: 
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„Mankote, to je prťavý jako naše chata.“ Brácha se chytá za hlavu. Sice poprvé při naší návštěvě, 
ale ani zdáleka naposledy. 

„Jéžiši, ještě, že tě majitelé neslyší. Von jejich baráku za milióny řekne chata!“ 
Po menším prohrabání  několika kapes,  tašek a  batohů nachází  Brácha klíče v  ledvině a 

vstupujeme. Při bližší prohlídce vnitřku se domečku omlouváme za první dojem. Není jako naše 
chata, je větší. Má další místnost za rohem a ta z venku nebyla vidět. Domeček přízemní. Nikde 
žádný schod. A ... ložnice a ... a postel. Už se v ní vidím. V ložnici je krásně měkoučký koberec, to 
mají mazlíčci rádi. Později se dozvídám, že to není jen kobercem, ale že je pod ním filc, a tak se po 
koberci může člověk vznášet. Nejraději bych do postele zrovna upadla. Prase, mazej se umejt. 

Ale ani to mi není dopřáno. Brácha za výkřiků: „Welcome to America!“ bouchá šampáňo. 
Karel kryje vlastním tělem kameru před postřelením. Já se tvářím asi dost otráveně, protože mi 
Petra říká, že tu flašku Brácha pro nás šetřil od narozenin. Má výdrž. Narodil se prvního března. To 
oceňuju. Překonávám ospalost, únavu, mrtvici a infarkt. Připíjíme a chci jít líbat americkou půdu. 
Půdu tenhle domek nemá. Snad se najde nějakej krtinec na zahradě.

Pouštíme dovezená sýdýčka a po první skleničce nás Brácha seznamuje s programem. Bez 
možnosti odvolání. Přesně podle mailu. Jsem oslabená letem a nemám sílu k odporu. Zrovna mají 
ten svátek nevímčeho, je prodloužený víkend a razí se na výlet. Ráno odjíždíme na Colorado na 
horké prameny. Nééééééééé. Já chci pláže, Hajzlhofa! Moje nesmělé sdělení, že bych si  třeba i 
náhodou  trochu  odpočinula,  Brácha  odpálí  jediným:  „Válet  se  můžete  doma.“  Pouhý  náznak 
smilování, kterého se mi dostalo - nebudeme teda odjíždět ráno, ale dopoledne. Díky milánkové. 
Ale prej fakt dopoledne, odpolko už by byl děsnej trafik. Co má co dělat trafika s naším podělaným 
odjezdem? No jo, jenže co s sebou. To znamená ráno přepakovat. Fujtajxl.

Odcházím se koupat, než z nich zase vylezou nějaké jobovky. Koupelna parádní. Parádní 
bílý nábytek. Hledám někde ručník. Kurnik, co je to za systém. Nemůžu se dostat do spodních 
skříněk. Jdou jen tak trošininku otevřít a dál ne. Studuji systém a vystuduji. Zevnitř je taková páčka, 
a  tak  po  tom  malinkém  pootevření  se  musí  prostrčit  ruka  a  páčka  vyháknout.  Domácí  mají 
dvouletého kluka a tohle je zřejmě opatření, aby si jako koko nevzal třeba čistící prášek na vany. 
Chytré, ale než jsem to odhalila je deset minut v háji. Ještě, že mýdlo je slušně na umyvadle a 
nemusím  pátrat  dál.  Pastu  na  zuby  a  kartáček  mám  svoje.  V koupelně  přepychová  vana 
s všelijakejma  otvorama,  tryskama,  kohoutama,  ventilama.  S tím  se  teď  nehodlám  zdržovat. 
Napustit vanu a šup do ní. Hmm, ono se řekne, napustit vanu. Odtok je normální díra, ale zátka je 
gumová, nejde tam ani zastrčit, ani nasadit. Čučím na to jak husa do flašky. Do p*dele. Volám na 
pomoc Petru. Čučíme jak dvě husy do dvou flašek. Nic. Voláme Karla. Třeba houser něco vyčučí. 
Podařilo se mu nějakým záhadným hmatem špunt přicucnout k odtoku. Napouštím vodu a slastně se 
cachtám. Ale zase vázne mydlení. Do pr… co to je za mejdlo! To zase mají amíci nějaký výživný, 
vitamínový, nevysušující, určitě s vhodným pH, ale nemydlí. Ono je u nich taky možný, že mají 
nepěnivý  mýdlo.  Jsou  to  volové.  Jiné  mýdlo  nevidím,  můj  nesesér  je  daleko,  a  tak  se  meju 
šampónem na vlasy. Ten aspoň pění. Usnula bych snad už i ve vaně, tak raději vylejzám a padám do 
postele. A ... je po spaní. Myslím si, že je to tím, že ostatní ještě v obýváku vykecávají, ale není. Už 
všichni chrápou. A já nic. Karel vedle mě spí jak dřevo a já nic. Posunuji čísílka na budíku. Nad 
ránem snad trošku zdřímnu a vstávat.

Ale co, docestovali jsme. Nejhorší je za námi a hůř už nebude.

Film čtvrtý: Pro změnu zase pakování a směr Hoover Dam
28.5. pátek

Dnešní noc jsem nespala.
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Vstáváme na můj vkus dost brzo (před desátou je vždycky brzo), abychom podle slibu mohli 
dopoledne odjet. Teda opustit domeček s postelí v tomhle stavu se taky může rovnat sebevraždě. 
Jsem smířena se vším.

Rozhlížím se z okna, konečně za denního světla. Obloha je zatažená jako u nás před deštěm. 
Další zrada! Kde je taťkovo: „V Kalifornii mraky za celou dobu neuvidíte.“ Sem tu první ráno a už 
je vidím. Já chci modrou oblohu! Mám na ni právo! Jsem v Kalifornii! Nadávám Bráchovi,  že 
zapomněli  zapnout lepší  počasovej  program. Tvrdí,  že je  to ranní  opar od moře a  za chvíli  se 
rozplyne. Uvidíme. Jen aby ta chvíle netrvala do našeho odjezdu.

Na usmířenou nám Brácha v půjčené zahrádce u půjčeného domečku trhá jahody a chystá je 
k snídani. Karel se ujal funkce kameramana. „To až budu doma pouštět kamarádům, tak si budou 
myslet, že to je montáž. Brácha pracuje na zahrádce. Brácha pracuje v kuchyni.“ 

Jdu zahrádku obhlídnout. Ještě v pyjamu. Poprvé tedy líbu americkou půdu. Ještě v pyjamu. 
Zahrádka je mrňavoučká.  Převažuje trávník,  na dotek pichlavý. Nějaká tvrdá ostřice.  Uprostřed 
strom obalený  citróny,  asi  citrónovník  :-).  O  plodech  dalšího  stromu Brácha  tvrdí,  že  to  jsou 
mišpule. A já si dodnes myslela, že to je nadávka jako mihule, ochechule apod. Takže dál -houpačka
, ptačí budka. Kousíček zeleninové zahrádky. Nad rajčatama se sejde konzílium, jestli zaštipovat, 
nebo  ne.  Brácha  útočí  na  mě,  jako  na  zkušeného  Bédu  trávníčka.  Copak  vím já,  co  vyžadují 
americký rajčata. Ale co se mně na zahradě líbí nejvíc, to je plot. Pořádný prkenný dvoumetrový 
plot, přes který není vidět. To by se mi líbilo na chatě. Abych si mohla vzít ven jídlo bez strachu, že 
mi bude soused čumět do talíře a kritizovat, co jsem to uvařila za blaf. Ona asi demokracie je jedna 
věc, ale soukromí je soukromí. Sakra, to ze mě padají moudra.

Snídáme zdravou americkou snídani  -  vločky s mlékem a čerstvýma jahodama. Karel to 
polyká jako ježka proti srsti. Mně vločky nevadí, doma si z nich vařím kaši tak hustou, že z ní po 
vychladnutí nejde vyndat vařečka. Ale vločky zasytí. Nevím, jestli mi do oběda stihnou slehnout. A 
už přistála jahoda na mém čistém, bílém tričku. Ty prase. Já prase.

Pakování. Vlastně přepakovávání. Z jedněch zavazadel do druhých. Tak kam jedeme: teplé 
prameny – tj.  něco sportovního, do Las Vegas – tj.  něco do kasína. V čem se tak může chodit 
v kasínu? Že bych vzala svoje malé černé? Ptám se Petry, co teď zrovna frčí v Las Vegas. Prý 
všechno možný.  To mi moc nepomohla.  Váhám mezi  večerními šaty a  střízlivější  halenkou se 
sukní. Nakonec beru oboje. No co, auto je dost velké, to uveze.

Brácha nás stále popohání: „Poklus, běloby, nebo bude trafik.“ Di do řiti s tou trafikou.
Jo,  plavky na koupání  v teplých  pramenech.  Já  beru svoje  za  litr.  Doufám,  že prameny 

nejsou sirné a že plavky vydrží víc než jedno zaplavčení. Karel vítězoslavně ukazuje svoje těžce 
nalezené plavky. Brácha s Petrou se smějí. Nechápem, no normální pánské plavky. 

Brácha: „V tom tady nemůžeš vylízt. To by si mysleli, že seš teplouš.“ 
„Jak  teplouš?  Vždyť  se  v tom  koupou  všichni.  Už  jsem  v nich  absolvoval  asi  pět 

dovolených. Z toho některé i zahraniční a všude sem zapad.“ 
„Tady se v plavkách bez nohavic koupou jen přihřátý.“ 
„No a v čem se koupou ty studený?“ 
„No v plavkách s nohavicí. Něco jako u nás bermudy.“ 
Karel  vytahuje  svoje  bermudy  Made  in  Vietnam  a  teprve  ty  sklízí  úspěch.  Teď  to  už 

nevydržím já při představě, že bude Karel celý den na pláži v plavkách po kolena. „Vždyť bude mít 
půl noh opálenejch a půl sejrů sejrovatejch?“ Na to krčí naši skoroAmíci rameny a říkají: „Jó, s tím 
se nedá nic dělat.“ Požaduji důkaz: „Brácha, ukaž nohy.“ Jenže ten je má bílý od prdele až po 
chodidlo. Bílý a chlupatý. „Sem se letos ještě neopaloval.“ Tak nevím, mají demokracii a koupou se 
zahalený jako na začátku století. Tohodle. Možná i minulýho. Jsou normální? Nejsou.

Brácha: „Hlavně si vemte krémy s UV filtrem, běloby.“ Nojojo, však jsem nakoupila i s UV 
18, nechci se přeci na pláži připíct hned první den. Co bych zbytek měsíce dělala? 

Zavazadlama se nám podařilo zneprovoznit chodník. Teď je nacpat do auta. Brácha naříká, 
nad objemností našeho bigbagu. Karel se ale nedá: „A kdepak sou tvoje zásady z patnácti?“ Usárna 
na vandr musela bejt spakovaná tak, že ji  šlo obejmout. Ale ne pažema, jen prstama. A teď má 
sedmdesáti litrovej bágl – no taky jezdí kousek dál.
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Výprava  nám  trvala  poněkud  dýl.  Dopoledne  se  vyjet  nepodařilo.  Ve  12.30  opouštíme 
domeček. Ve 13.00 se do domečku vracíme. Brácha zapomněl voucher na hotel v Las Vegas. Ve 
13.15 opět opouštíme domeček. Už se nevracíme.

Sleduju, kudy vlastně jedeme. První zatáčka je okolo domku se stožárem, na kterým se hrdě 
třepotá americká vlajka. Pak ještě dvě zatáčky a už nestíhám a nevím, kde jsme. No, jen abych se 
neztratila. Pro jistotu se ptám Bráchy na adresu. Asi padesátkrát si ji opakuju a připadám si, jako 
bych omládla o čtyřicet let. Takhle mě to učila mamka někdy ve třech letech. Takže, holčičko, japak 
se jmenuješ, kde bydlíš. Dnes zvládnu i číslo telefonu. Jenže s tou angličtinou!? Náročné. Brácha 
sleduje, jak si to dozblba opakuju a vypadá, že by se raději zachoval podle příručky Co dělat během 
povodně: Malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou! Nevěří mojí paměti. Ostatně 
já taky ne. 

Projíždíme jen okrajem města po silnici číslo 15 a jsme venku. Takže z celého města jsem 
jen tak v dáli zahlédla věž Sea Worldu. No a ranní opar ještě trvá. Hahaha.

Pěkně  zapadlá  do  sedačky auta  si  hovím a  říkám si,  že  takhle  se  bude  dát  i  v pohodě 
cestovat. Budu si hovět a sledovat okolní krajinu a co? Ptám se Bráchy, jestli je teda ta trafika nebo 
ne. Tlemí se jak o život. Trafik je v angličtině hustý provoz na silnici. Je to blbost. Dívám se do 
slovníku a tam je Traffic: 1) dopravní provoz 2) nelegální obchod, kšeftování. Pak se v tom chudáku 
člověče cizinče vyznej. Nevim teda, proč se trafika jmenuje trafika. Že by nelegální obchod, cigára 
a douťasy? Jenže Brácha oponuje: „A jak bys to řekla česky?“ Hned, jak ze mě vypadne „Uváznout 
v zácpě,“ vím, co bude následovat. Taky že jo, chechtaj se mně i češtině. No schválně, jak byste to 
řekli? ... jedním slovem ... ve štrůdlu? 

Brácha začíná s výukou buranů ve světě. (Kokosy ve světě ... připadám si spíš jako kokoti 
ve světě). Kapitola první: Orientace v Americe. Vždycky musíme vědět, na kterou světovou stranu 
jedeme. Tak měl napsat, ať si vezmem kompas, magor. Stromy bez lišejníků, natož s lišejníkama 
tady nejsou, slunce je celej den schovaný za ranním oparem. Chci vidět to určování světových stran. 
Snad v noci budou aspoň hvězdy. Ještě je dobrý vědět, jak se ta strana řekne anglicky. A to prý je 
většina úspěchu. Další důležité je číslo silnice, po které jedete a po které chcete jet. Pokud jsou čísla 
totožná, jedete dobře. Pokud čísla nesouhlasí, jedete úplně jinam, než chcete, a podle Murphyho 
zákonů se nikde nedá otočit ani odbočit. Teď ještě řídí Brácha, takže snad jedeme dobře. Horší až 
vyjedeme sami. Takže si opakuji lekci: jedeme po silnici číslo 15 a na sever, to je north. No, to bude 
fuška.

Jedeme směrem na Los Angeles. Tady se mu říká podle spelování prvních písmen Elej. Však 
jsme se natrápili, když Brácha vždycky do telefonu říkal, že jede do Elej. Nechtěla jsem přiznat, že 
vůbec nevím, kde se to Elej nachází, a tak jsem vždycky udělala jen neutrální: „Hmmmm,“ a pak 
jsme doma s Karlem přemýšleli, kam to zase ten Brácha jede. Přišel na to samozřejmě Karel. Karel 
má vždycky pravdu.

Už z dálky je vidět, jak nad Elej leží pěkně hustej smog. To už ani Brácha netvrdí, že by to 
snad byl ranní opar. Leda ovar. Tak já do toho holywůdu asi nepůjdu. V takovým smradu a čoudu. 
Teď na to stejně nejsem oháknutá. A hlavně - ani tam nemíříme. 

Šílenou spletí  nadjezdů, podjezdů, průjezdů, přejezdů a jiných jezdů jezdeme okolo Elej 
v uctivé vzdálenosti. Při pohledu na ten spletenec silnic trnu hrůzou, až Karel a já pojedeme sami. 
Jakmile nebudeme trefit, určo za to budu moct já. Teleskopicky vysunuji krk, jak jen obratle dovolí, 
a skenuju okolí. Ale nevidím z města filmových snů ani ten nápis na kopci.

Přejíždíme pobřežní hory a začíná se oteplovat. Upřesňuji: začíná se kurevsky oteplovat. Asi 
nebude cesta takové porochňáníčko, jak jsem si představovala. Začínáme s Karlem naříkat a Brácha 
zapíná klimatizaci. Trošku se v autě ochladilo a lze se i nadechnout.

Okolo začíná krajina jako ze správných amerických filmů. Rovná silnice do nedohledné 
dálky a vedle ní do stejně nedohledné dálky suchá pustina. Jen sem tam nějaké křoví. Asi ty filmy 
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opravdu točí v Americe. Proč vůbec říkám Amerika, když myslím USA? Už takhle jsou Američani 
přesvědčeni o tom, že jsou celá Amerika, ne-li celej svět, a ještě je v tom budu podporovat. Tak to 
teda ne! Když se to nebude týkat kontinentu, ale jen té zanedbatelné :-) části šifrovaně značené 
USA,  budu říkat  Státy.  A jak  budu  říkat  obyvatelům Států?  Američani  sou  přece  i  Kanaďani, 
Mexičani,  Argentinci.  Hmm.  Problém.  Pro  mě  to  jsou  prostě  Amíci!  Amíkem nemůže  být  ani 
Kanaďan, ani Mexičan. To jsou prostě občani USA, o kterých si myslím svoje. A to je znám jen 
z doslechu a dočetu. Tím pádem je musím psát s velkým A jako příslušníky národů a kmenů. Kmen 
Amíci.

P.S. A Indiáni jsou pro mě taky národ. Takže jim náleží veliký I. Ortodoxní češtináři ať se 
klidně zcvoknou.

Státy versus Amerika. To mi připomíná, jak jsem dostala čtyřku z písemky ze zeměpisu. 
Totalitní učitelka si myslela, že Anglie a Velká Británie jedno jest. Měla jsem dobře jen Londýn. 
Zaskočily mě otázky: ‚Kde jsou v Anglii naleziště uhlí?‘ a já bezpečně věděla, že jsou ve Skotsku. 
‚Který ostrov náleží k Anglii?‘ no, Irsko přece náleží k Velké Británii. I když nerado. A jen kousek.

Jsme pořád na patnáctce. V autě je hnusné vedro. Škemrám o klimatizaci. Brácha tvrdí, že je 
zapnutá. Divný. Petra studuje foukací díry z klimatizace a zjišťuje, že z nich fouká horký vzduch. 
Zradááááááá. Klimatizace topí! Brácha vypíná klimatizaci.

A otvírá okýnko. Jenže to zase táhne křížem přímo na mě. Reklamuji průvan. Jsem vofouklá 
už tak dost.  Brácha poslušně zavírá okýnko a otvírá ho Petra. To zase reklamuje křížové větry 
Karel. Petra zavírá okýnko. To sme s Karlem protivný, co? Taky se divíte, že nás Brácha s Petrou 
nevyklopěj za jízdy?

Mezi křovím se v ubíhající krajině začínají objevovat Joshuovy stromy. Vídávala jsem je na 
obrázcích a připadaly mi krásný a fakt krásný jsou. Je to něco mezi keřem a stromem. Název mu 
dali  mormonští  přistěhovalci.  Připomínal jim ruce proroka Jozua vztažené k nebi.  Neznám sice 
proroka, ale modlící se ruce strom fakt připomíná. Vznešený a zajímavý.

V autě nám hraje muzika ...
Vedro, vedro, vedro. Brácha zapíná klimatizaci. Asi dvě minuty opravdu chladí, pak začne, 

mrcha, topit. Brácha vypíná klimatizaci.
Trpím teplem. Těším se na konec cesty. Až vylezu z auta a začne koupačka. Ptám se, jak 

daleko vlastně jedem. Kdy už budou teplé prameny? Brácha s Petrou se na sebe podívají. Tuším 
nějakou levotu. „No víš, ono na ně dneska nedojedeme. Dnes to zapíchneme na Hoover Dam. Zítra 
tam máme sraz s Mirkem a pak budeme pokračovat na teplé prameny.“ To probírá i polomrtvého 
Karla a konečně ho napadá otázka, kterou jsme měli položit už ráno a mohla jsem položit sebe na 
pláž. „Kolik je to kilometrů?“ 

„Je to 360 mil.“ 
„Kašlu ti na posraný míle. Se ptám, kolik je to kilometrů?“ 
Brácha zpomaluje, asi aby mohl včas zastavit, až ho Karel začne škrtit: „Asi šest set … ale 

necelejch.“ 
„To snad říkáš ve stopách?“ 
„Ne, to už říkám v kilometrech.“ Tak tos Brácha podělal! 
Ječím tak, že vypadáme jak policejní auto se zapnutou sirénou. „Já ho zabiju! Já ze sebe 

udělám jedináčka! To chceš říct, že jedeme tolik kilometrů na nějaký podělaný teplý prameny?!“ 
Brácha s Petrou dvojhlasně: „To je tady normální.“ 
„Co je normální tady, to není normální pro normální lidi, protože Amíci nejsou normální!“ 

Dochází mi kyslík. Zapadávám do sedačky. Chci zapadnout hlouběji a hlouběji, až už mě nikdo 
nenajde. 

Nemám slov. To je, jako bychom my jeli na prodloužený víkend k moři. Skoro. Do Terstu to 
je jen o pitomejch sto kiláků víc. Jsou normální? Nejsou. I když vezmu, že silnice jsou jak pravítko, 
jede se pohodlně, benzín je za pár šupek. Skoro. Stejně, nejsou normální. A nebo to jsou tak sqělé 
prameny, že je prostě musíme vidět. To bude vono! Je to tam tak nádherné, že bez toho, abychom se 
v nich vyrochnili, nemůžeme z Ameriky, vlastně ze Států, odjet. To bude asi tak. Teď jsem uhodila 
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hlavičku na  hřebíček.  A Brácha  s Petrou nám to nechtějí  líčit,  abychom pak byli  překvapení  a 
čuměli. Tak jim nebudu kazit radost a počkám a pak budu čumět.

Dusím se.  Brácha  zapíná  klimatizaci.  Dvě  minuty  na  nadechnutí.  Brácha  vypíná  topící 
klimatizaci. Už se taky topím. Ve vlastní šťávě. 

Je pozdě odpoledne. Krajina okolo se nemění. Přibylo Džošuáků a zatáhlo se. Kalifornské 
slunce jsme ani nezahlídli. Vedro nepřestává. Chci vjetrák. A jídlo. Tak jsem měla strach, jak budu 
na ty vločky rvát oběd a jsem bez problému. Oběd se nekoná. Za jízdy se udržujeme při životě 
kexama. A hlavně pitím. Dodneška jsem nevěděla, co je to žízeň. Snad cestu zvládnu a hůř už 
nebude. Nemůže být.

Jsme pořád na patnáctce. Začíná se smrákat. Přijíždíme k hranicím Kalifornie a Nevady.
Loudím o vyfocení u hraniční cedule. Karel vstává až po zjištění, že tady stejně bude delší 

zastávka.  Fotíme  se  u  cedule,  kterou  nás  stát  Nevada  vítá,  a  zajíždíme  k prvním  nevadským 
kasínům. Obří stavby hned za hranicema. Na každé straně silnice jedno. V Nevadě byly hazardní 
hry legalizovaný už v roce 1931 a do roku 1990 to bylo její špecifikum. Určo se to vyplatilo. Aspoň 
státu Nevada. 

Bráchovi se podaří dovléci naše těla do kasína – Buffalo Bill’s Casino. Kasíno Vildy Buvola. 
Venku neonová hlava Indiána a buffala. Uvnitř vše ve stylu kovbojů, Indiánů, buffalů a zlatého 
západu. Umělý kombojové, umělý Indiáni, umělý buffalové a umělý zlatý západ. Dokonce tu teče i 
umělý potok, ve kterém umělý zlatokopové rýžují umělé zlato a vedle se střílejí umělý padouši 
umělýma kulkama. Zato hrací automaty jsou pravé. A prachy, za které se hraje, jsou taky pravé. Asi. 
Nezkouším to, jsem ráda, že se držím na nohou. Jo, takhle unavený kdyby bylo štěstí, tak si na mě 
určitě sedne. Ale nevěřím a nezkouším. Provláčíme se kasínem.

Okolo celé budovy se vine horská dráha.  Ale budovy ...  tahle  budova by u nás byl  tak 
osmipatrový panelák.  A okolo něj horská dráha.  Jen zvednu hlavu, abych se podívala na horní 
pražce, a je mi špatně. Ono mi je špatně, i když nezvednu hlavu, ale když ji zvednu, je mi ještě hůř 
než špatně. No a ten můj sourozenec loudí, ať s ním jedeme. Asi chce být univerzální dědic. Jsem 
tvrdá, protože už jsem úplně gumová. Je to blbost, ale je to tak. Karel je taky tvrdej, protože je 
gumovej. Nebo je gumovej, protože je tvrdej? Nic, to je z toho tepla. Snad bych už i byla zviklaná a 
jela, ale podívala jsem se na cenu. To se mnou ještě nic nedělalo, no co, osm dolarů. Ale když mně 
to Karel vynásobil! To se dokážu poblejt i levnějc.

Prostě s Karlem vyhráváme a odjíždíme, aniž bychom znečistili sebe a horskou dráhu. 

Je tma. Tma padla, ale vedro nevypadlo. Chce se mi spát a zoufale si přeju být už někde na 
místě, najíst se a lehnout. Lehnout a najíst se. Ležet a jíst. 

Jsme pořád  na  patnáctce.  Silnice  je  tak rovná,  že  už  si  ani  nepamatuju,  kdy naposledy 
Brácha hejbal s volantem. Snad ještě někde v Kalifornii. V dálce je jakési větší srocení světel. 

„Vstávejte běloby, bude Las Vegas.“ 
Chci se ujistit: „Ale tam dneska nepojedeme, viiiď?“
„No, jen tak to projedeme, ať si uděláte obrázek.“ 
Karel se probral z mrákot: „Nic neprojíždět!“ a zase usnul. Jenže to už sjíždíme z patnáctky 

a projíždíme. Je to jako na zájezdu s průvodcem. Brácha nám říká: „Vlevo kasíno Luxor … vpravo 
hotel MGM … vlevo Holiday Inn … vpravo Flamingo Hilton … ,“ Podle jeho pokynů otáčím hlavu 
a sleduju proudy lidí, světel, aut, neonů. Dloubu do Karla: „Probuď se, bělobo. Jsme v Las Vegas.“ 
„Seru na Las Vegas.“ Ó jé, to s Karlem nikdo nehne. Tak si chrápej, bělobo. Je to fakt fantastický. 
Míjíme pyramidy, Eifelovku, Benátky. Tady se dá projet celý svět a přitom se nehnout z místa.

Opouštíme město hazardu, karbanu a jiných imperialistických neřestí (sme se to tak učili ve 
škole). Stejně tak opouštíme patnáctku a najíždíme na pět set patnáctku. Upadám do něčeho mezi 
spánkem a bezvědomím a chci vzbudit, buď až budeme na místě, nebo až umřu. Podle toho co bude 
dřív.
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Z agónie  mě probírá  zastavování  auta.  Že by ...  snad ...  konečně ...?  Prdlajs.  Stojíme u 
obchodního domu. Takovýho gigamárketu a prý se jde nakupovat jídlo. Jo, jídlo :-9. Tak to jdu taky, 
alespoň jednu tělesnou potřebu ošálím. Vstupujeme dovnitř. Ha, tak tady jim klimatizace netopí. 
Chládek, krásný chládek proti té horkovzdušné troubě venku. Tady zůstanu přes noc a nikdo mě už 
nikam nedostane. Jsem poprvé v Americe (i ve Státech) v obchodě. Už i u nás jsme dost zvyklý na 
všelijaké velké, větší a největší obchoďáky a tenhle patří mezi ty větší. Ale od čeho se nemohu 
odtrhnou  a  co  jsem  dosud  neviděla,  jsou  polotovary.  Zelenina,  dorty,  maso,  všechno  krásně 
nachystané, jen vyndat z obalu, přerovnat, aby nebylo poznat, že je to přímo z obchoďáku a může 
se servírovat. Tady by se hospodařilo, tady by se kuchařilo! Nemůžu se nabažit pohledu na všechnu 
tu krásně očištěnou a okamžitě jedlou zeleninu a toho báječného chládečku. 

Rozdělujeme se podle druhu pohlaví a začíná další část výuky buranů ve světě. Kapitola 
číslo dvě -  nakupování.  Mě vodí  Petra a  ukazuje mi,  kterou zeleninu jak prohlédnout,  jestli  je 
čerstvá. Občas mi musí i říct, že to vůbec zelenina je. Že to není kus kamene, shnilá šiška nebo něco 
podle vzhledu tomu podobného. Bereme sáček s mrkvičkama. Ta zdrobnělina není jen tak, jsou to 
fakt takové pidimrkví jednohubky, krásně očištěné a můžou se hned jednohubit. A ty lákavé ceny! 
Zvláště pro takové blby jako já, kteří mají potíže už i s malou násobilkou. V těch dolarech to je 
krásné podívání. Petra se stále ptá, co chci koupit. Je fakt hodná, ale mám dojem, že mě ze všech 
těch strastí přešla chuť na cokoli. Procházíme oddělením zdraví. Léky, vitamíny, náplasti, všechno 
možný. A taky přístroj na měření tlaku. Zdarma. Prostě si změříte tlak a podle výsledku si nakoupíte 
léky na jeho zvednutí nebo snížení. Sedám na židličku a Petra dělá zdravotní sestřičku. Docela jí to 
jde. Chci zjistit, jestli v tomhle stavu ještě nějaký tlak mám. Připadám si, že už mi srdce nepumpuje, 
krev nepulsuje, tlak netlačí ... Naměříme: tlaky 110/80, tep 95. Mohlo to bejt horší. Snad to přežiju. 

Kroužíme dál.  Chci  všechno vidět,  jen abych prodloužila pobyt  v příjemném klimatu.  A 
najednou ... bomba ... pečené kuře. Celé, čerstvě upečené, ještě teplé v průhledném i průčuchném 
obalu.  Mnohem  krásnější  a  hlavně  větší  než  v  letadle.  Neváhám:  „To  chci.  To  musím  mít.“ 
Kupodivu neodporuje nikdo ani z druhého pohlaví, které zakončilo exkurzi na stejném místě. Jó, 
pečené kuře, to má fluidum přitáhnout i lokomotivu. A tak to už chci rychle vypadnout. Už nic 
nekupovat. Zaplatit a ven a papat. Venku padáme na první lavičku a rveme kuře jak na hostině u 
Rudolfa Druhýho. Papu. Teplé papu. Sláva. Ale to kuře Amíci uměj. To se jim zase musí nechat. Jen 
se tak rozplývá na jazyku, křupavá kůrčička, do zlatova propečená. Ježiši, já slintám ještě teďka! 
Kosti by líp neobralo ani celé termití sídliště. Paráda. Dokonce i Karel se tváří tak, že se na něj dá 
koukat. Ale co Amíci neuměj, to je chleba. Je sladkej. To je něco na Karla, kterej je zvyklej, že na té 
jejich Hané só tam bochty slané, a teď chleba a sladkej

Nečekáme, až nám kurčátko slehne, to bychom strávili noc na lavičce a vyrážíme dál do 
tmy.  Najedená  a  zapadlá  do  Lincolnových  sedaček  chvíli  zdřímnu.  Procitám,  když  se  blížíme 
k přehradě, ke které nedojedeme. Hlodáme kemp. Petra pronáší věšteckou větu: „Je prodlouženej 
víkend, to bude asi všechno plný.“ No tak to snad ne! Chci spát. Kemp sice nacházíme, ale Petra se 
projevila jako Libuše. Fakt full. Jsem odevzdaná do vůle (zvůle?) Bráchy. Dělejte si se mnou, co 
chcete. Brácha s Petrou čují na zadním sedadle revoluci a rozhodují se riskovat a do kempu vjet. 
Okružní jízda kempem je paráda. Všude udělané ohrádky z živých plotů. V každé ohrádce jedno 
kempovací místo. Ale kdyby zase neměli parádu a ohrádky, měli by víc míst a my bychom se sem 
vešli  a  mohli  jsme  zaparkovat  a  lehnout  a  spát.  Kroužíme  po  kempu  jak  satelit  a  hodnotíme 
možnosti. Buď si vybereme někoho, kdo už spí, a načerno tam přespíme – zavrhuji, to bych nespala 
hrůzou, že se v noci probudí nějaký bouláči a zboulujou nás. Dobře, takže další možnost - vybereme 
někoho, kdo ještě nespí, slušně ho poprosíme, jestli tam do rána můžeme zakotvit. Tak to ještě beru. 

Další okruh po kempu a všichni koukáme do tmy jak sůvy a vyhlížíme někoho nespícího, 
slušného a ochotně vypadajícího. Jenže na každém je něco podezřelého. Buď tam je karavan a stan, 
nebo několik karavanů nebo několik stanů, nebo mají psa, nebo malé děti, nebo mají vizáž na to, že 
by  nás  v noci  podřízli.  Už  to  vypadá,  že  odjedeme.  Ne,  to  tedy  ne!  Vybírám  starší  manžele 
s karavanem a rozhoduju: „Tady budu spát.“ Chudák Brácha s Petrou bez odporu vystupujou a jdou 
domluvit  transakci.  Jsme  ochotni  místo  i  zaplatit.  Tak  hluboko  jsme  klesli.  Brácha  se  vrací 
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rozesmátej a volá na Karla: „Musíš to domluvit ty. Oni to jsou Švýcaři.“ Karel na mě vítězoslavně 
koukne, jako že jeho šprechtací kariéra ještě neskončila, ale hned mění obličej za masku trpitele a 
jde prosit.  Sedím,  čekám, přemýšlím.  Možná,  že to  maska nebyla.  Možná to  je  jeho současný 
přirozený obličej. No, holka, asi nevypadáš o nic líp. Celá petiční výprava se vrací vítězoslavně 
k autu. Heureka! Victory! Můžeme přespat.

Švýcaři s námi navazují hovor a vyloženě si chtějí pokecat. Odmítám se účastnit jakékoliv 
akce kromě spaní. Je to na mně určitě i vidět, protože nám Brácha bez řečí rozdělává stan. Nad 
přehradou bleskají blesky a hromují hromy. Hrome, aby tak ještě pršelo. Už spadly první tři kapky. 
Zatím byly i poslední. Opět Bráchovi reklamuji počasí a on tvrdí, že to tady ještě neviděl. Tak to 
vidíš, že to vidíš! Dáváme přes stan raději i nepromokavou šprcku. Je v něm docela dusno. Brácha 
s Petrou si rozdělávají venku celtu. Zkouším, jak se na ní může ležet. Příjemně. Že bych přesídlila 
k nim? Mohla bych spát mezi Petrou a Bráchou. A dělat jim kazišuka. To by byla pomstička! Jenže 
pak  mi  Brácha  začne  jmenovat,  kdo  všechno  se  po  mně  v noci  může  procházet  –  škorpióni, 
tarantule, chřestýši … Dost. Povedlo se mu to. Prchám do stanu. Dusno nedusno. 

Ležím a nespím. Už zase všichni chrápou, až se to kempem rozléhá, a já čumím do tmy, 
potím se a nespím. Ještě k tomu zjišťuju, že ne všechnu tekutinu jsem vypotila. Musím běhat čůrat. 
To  obnáší  –  rozepnout  spacák,  rozepnout  stan  (to  není  zrovna  jednoduchý,  protože  se  jim po 
vyprání srazily zipy nebo co), obout se do sandálů a dojít až k záchodům. Důsledně chodím jen po 
asfaltu a vzpomínám, co všechno říkal Brácha, že mě může za noci kousnout nebo sežrat. Zpátky, 
nasoukat se do stanu, zapnout stan, nasoukat se do spacáku, zapnout spacák a čumět do tmy. Dost 
po půlnoci bych snad už i začla únavou usínat. Jenže kousek od nás, téměř u záchodů zastavilo 
auto. To vydržím, to bude chvíle. Vystoupila mnohočlenná rodina. I při tom jsem snad schopná 
usnout. Voni snad začínají stavět stan :-/. To snad né! Je slyšet rány, jako kdyby někdo do kolejnice 
vybouchával signál leteckého poplachu. Pořád a pořád! A teď jsem se naštvala a jdu jim něco říct. 
Já  jim  udělám  poplach!  Leteckej!  Ještě  ve  stanu  si  dávám  dohromady  anglickou  větu  slušně 
začínající  Sorry  ...  Vylézám ze  stanu  a  důsledně  po  asfaltu  se  přibližuji  k jejich  budovanému 
táborovému ležení.  Tři  chlapi,  naklonovaný z  King Konga,  zatloukají  do skály stanové kolíky. 
Raději zapomínám pracně sesmolenou anglickou větu, usmívám se jak idiot a pokračuju na záchod. 
Vytlačím ze sebe asi dvě kapky, abych nešla nadarmo, a pak se s úsměvem na Gorilouny a důsledně 
po asfaltu vracím do stanu. Rozvětvená rodinka zřejmě dopadla jako my. Noc na krku a nocleh 
nikde, tak se rozhodli risknout a zakotvili u záchodů, kde ani není vyhrazené místo na stanování. 
Nedivím se. Je to totiž s kopce, a tak už tam nedrží ani ta mikrovrstvička písku, do které jsme 
zatloukli kolíky my. Tam už je prostě hned skála. Slyším ještě, že se rodina krmí, uléhají, už i děcka 
přestala vřeštět  a Gorilouni přestali  tlouct ...  a začali řezat.  Trio Husqvarnos! Chrápání se nese 
celým kempem. Teda nevím, jestli celým, ale k našemu stanu je akustika výborná. Přes ten kravál se 
ke mně Hypnos nedostane. Ze zoufalství si du sednout ven. Aspoň tam není dusno :-(. 

Co ten smajlík! Pelda, seš v Americe, seber se :-|. 
Seš ve Státech, tak radostněji :-). 
Seš u Brášky, víc radostněji :-)). 
Ještě kousek by to šlo :-)))))))).
Mraky se rozplynuly. Zůstala nádherně hluboká temnota a po ní se toulají hvězdy. Tak proč 

spát? A to je jistě vodvárek proti tomu, jaká nádhera nás čeká na teplých pramenech :-))))))))))))). 
Těším se, co přinese dnešek. Musí se to začít lepšit. Hůř už být nemůže. 

Film pátý: Za teplými prameny
29.5. sobota 

Dnešní noc jsem nespala
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Ráno je  nádherné.  Konečně  svítí  slunce.  Obloha  bez  mráčku.  I  když  to  není  slibované 
kalifornské azůro, je to nevadské azůro. Neva. Zapisuju tu včerejší hrůzu a dnešní nádheru do Milý 
deníčku. Na oslavu slunečného dne si beru bílé kraťasy a korzuju okolo stanů. Všude je nábožný 
klid, rušený jen bezbožným rachotem gorilouních cirkulárek. Brácha se probouzí první. Tedy po 
mně, ale já jsem se neprobudila, když jsem de facto ani neusnula. Nezapomíná se vysmát mojím 
včerejším obavám z  deště.  Prej  v  poušti  přece  neprší.  No dobře  bobře,  sem tak  moc  neřekla. 
Sledujeme  kolibříka  na  rozkvetlých  keřích  oleandrů.  Za  minutu  mávne  křídly  třítisíckrát,  při 
svatebním  reji  i  dvanácttisíckrát.  To  vím  z doslechu,  ne  že  bych  to  počítala.  Vrabec  prej  jen 
sedmsetkrát. Na to by se p(P)elikán nezmoh. Ani při svatebním reji. Ha, už se probouzí. Na mávání 
křídlem nevypadá. Bereme kameru a jdeme se podívat k vodě. Nádhera! Skály končící ve vodě. 
Hladina  se  třpytí  šikmým ranním sluncem.  Karel  natáčí  ranní  pohodu,  když  tu  najednou ...  za 
ohybem skály vyčnívají stěžně lodí. To je něco pro Karla, lodě - jeho láska a vášeň (ještě s dalšími 
asi dvaceti koníčky). A už tvrdí, že tam chce a že chce na loď a že ho odtud nedostaneme. Lákáme 
ho představou nádherných teplých pramenů, ženský se tam koupou bez, nahoře i dole. Nezabírá to, 
pořád chce lodičku a  máme ho na zpáteční  cestě  vyzvednout.  Zpátky ho dostáváme za použití 
jemného násilí.

Cestou ke stanu ukazuju Bráchovi hnízdo Gorilounů. Ještě teď okolo deváté se dá akusticky 
identifikovat.  Ukazuju  i  cestičku  v asfaltu,  kterou  jsem za  noc  vyšlapala  při  mém putování  na 
záchod a zpět. Brácha mi sděluje novinku: „Nevim proč, ale všechny jedovatý potvory mají rády 
teplo. Večer, když se ochladí vzduch a potvorám je zima, choděj se přes noc ohřívat na asfalt.“ Nó 
potěš,  sem měla kliku.  Já  myslela,  jak jsem s potvorama pěkně vykejvala  a  zatím jsem mohla 
šlápnout na nějakýho jedovatce teplícího se s asfaltem. Jak se tak o tom bavíme, Karel prudce 
uskakuje stranou, koukáme a před ním sedí čipmuk. Taková roztomilá americká somrovací veverka. 
Karel nám vysvětluje, že se lek, protože viděl ocas nahoru a myslel, že je to škorpion. Brácha nás 
uklidňuje, že ne všechno, co má ve Státech ocas nahoru, je jedovaté :-).

Dorazíme ke stanu, Petra má nachystanou snídani a vzhůru jsou už i Švýcaráci. Snídáme a 
současně konverzujeme v češtino-němčino-končetino-angličtině. Já nekonverzuji. Připadá mně, že 
nerozumím ani češtině. Asi je to únavou. Jinak bych samozřejmě vedla plynulý hovor v angličtině. 
Prý  mají  syna  ženatého v Kanadě.  Koupili  na Aljašce  karavan a  projedou s ním celou severní 
Ameriku. Sami dva! Pantomimicky vyjadřuju svůj obdiv.

Pan Švýcar se s námi loučí a dává nám čokoládu. Tihle manželé byli naše záchrana. Ještě 
k tomu tak milí lidi, zaplatit místo nechtěli a navrch nám dají čokoládu od fialové krávy. Děkujeme 
a loučíme se v několika jazycích. Já jim dávám pápá, balím papu a padáme. Chceme ještě stihnout 
prohlídku přehrady a pak máme sraz s Mirkem. Už v autě načínáme čokoládu a už v autě si tím 
pádem zmažu bílé kraťasy.

Nahoře na srázu zastavujeme na vyhlídce.  Dole je vidět náš kemp, klidná hladina vody, 
jeden jediný surfař už na ní brázdí. Tak časně? To nebude Amík. Docela bych se nechala přemluvit 
a zůstala tady s Karlem. 

Ále prdlajs, vzhůru za dobrodružstvím! Mávám kempu, lodím i surfařovi.
Přijíždíme k hrázi  přehrady Hoover Dam. Otvírám papírového průvodce:  byla postavena 

v třicátých  letech  za  krize,  aby  bylo  co  dělat,  na  řece  Colorado,  jmenuje  se  podle  presidenta 
Herberta Clarka Hoovera, za jehož panování se přehrada stavěla, aby se zaměstnali  lidi v krizi. 
V době krize, když jim to na Wall Streetu kleslo. Zásobuje elektrikou několik sousedních států, 
vytvořené jezero se jmenuje Mead ... Zavírám papírového průvodce a otvírám oči a pusu. Je to 
kolos! Ještě že to nevidí moje milovaná Pastvinská přehrada. Závistí by začla prosakovat. Nejvíc 
mě upoutávají  obrovské stožáry elektrického vedení. Já vím, nic moc, ale představte si,  že sou 
zabudovaný šikmo do skály. Prostě když potřebovali vést dráty podél skály a dole pod skálou byla 
voda, tak prostě udělali stožáry nakřivo ve skále. Ale jak? Nedovedu si takovou práci představit. 

Řeka Colorádo tvoří hranici mezi státy Arizona a Nevada. Takže půl přehrady je v Nevadě a 
půl v Arizoně. Dáváme na auto ceduli pro Mirka: „Očumujeme přehradu. Počkej, zajíci.“ Tak snad 
počká. Zajíc. My běloby se mažeme osmnáctkou krémem a jsme připraveni k odchodu.
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Díváme se na cenu prohlídky. Osm doláčů. Uznávám ale, že se sem už těžko někdy podívám 
a rozhodujeme se k prohlídce. Mezi námi - stejně to platí Brácha. Vystojíme si frontu z Nevady do 
Arizony a vstupujeme do vestibulu. Studujeme popis stavby přehrady. Stavitelé odklonili celý tok 
řeky jinam, postavili přehradu a pak tok zase přiklonili. Dokážu si to představit u nás na chatě na 
potoce, kde je průtok asi tak k pohánění kafemlejnku. Ale přemluvit k něčemu takovému řeku, která 
je  široká  jako  Labe  u  Litoměřic?  A to  se  Labe  u  Litoměřic  nevalí,  jen  se  tak  líně  posunuje 
litoměřickejma lautrrovinama. Jenže Colorádo pořádně sviští  hlubokým kaňonem. Asi  tak,  jako 
kdyby se Labe od Litoměřic valilo rychlostí Mumlavskýho vodopádu. Pěknej fofr. A teď mu někdo 
řekne: Nepotečeš touhle dírou, kterou tečeš už megaroky, ale potečeš dočasně touhle, kterou jsme 
pro tebe udělali, my to tady zatím přehradíme a ty pak budeš pěkně makat a vyrábět nám elektriku. 
Podle fotek to vypadá, že Colorádo moc neodporovalo, ale asi mu tu novou cestičku museli pěkně 
umést. 

Docela těm anglickejm popisům rozumím, a tak se moje anglické sebevědomí trochu hojí. 
Dokonce pochopím i to, že prohlídka bude trvat hodinu a půl. Takže pro jistotu odcházím čůrat, ať 
pak nemusím někde na turbínu. Vlezu do kabinky a ejhle, na zásobníku s toaletním papírem foťák, 
automat japonské výroby. Uvědomuju si, že jsem se u vchodu míjela s nějakou Japonkou, a tak se 
ani nesvlíkám a běžím ven. Volám na ni. Česky. Sice nerozumí, ale na můj řev se otáčí. On se totiž 
otáčí  každej.  Brácha  ke  mně  žene,  protože  si  myslí,  že  sem  se  na  záchodě  střetla  s něčím 
hrůzostrašným. Docházím k Japonce a podávám jí foťák. Konečně jí to došlo. Děkuje japonským 
úklonem,  mumlá  něco  v japonském nářečí  a  vděčností  se  jí  i  trochu narovnaly  oči.  Brácha  si 
oddychuje, že mě na vécé nekousnul škorpión do zadku. Mám pocit skauta po vykonaném dobrém 
skutku.

Přichází průvodce, nahání nás do houfu a odvádí do nitra přehrady. Průvodce nemá chybu, je 
milej, sympatickej, vtipkující. Jednu chybu nacházím – mluví anglicky. Asi. Vzdáleně jeho rychlý 
tok řeči připomíná angličtinu. Moje anglické sebevědomí se opět dostává do záporných hodnot. 
Petra mi simultánně tlumočí důležitá fakta jeho výkladu.

Zespodu vypadají stožáry nakřivo ještě srandovnějc.

Vylézáme z nitra přehrady a první pocit je VEDRO. Supervedro, gigavedro. Je to jak facka 
termoflaškou. Čím víc jsme ve vnitrozemí, tím je větší vedro. Jak to musí vypadat v Kansasu, ten je 
uprostřed USA. Obcházíme přehradu a fotíme ji ze všech úhlů. Nacházím dva centy, teda jednu 
minci v hodnotě dvou centů. Dnes mám šťastnej den. Dávám dvoucenťák do pouzdra foťáku. 

Najednou Brácha volá: „Mirek, Mirek.“ Ženeme se za Bráchou, objímáme se s Mirkem, se 
starším klukem Scottym, s mladším klukem Davidem, se psem Šejc. Mamku mají na zahraniční 
služební cestě. Šťastná to žena. Z rodiny umí česky jen Mirek. Kluci mluví anglicky, Šejc umí jen 
štěkat.  Auto mají něco na způsob mikrobusu a naložené až po střechu. Oprava – naložené i  na 
střeše. Je pravda, že většina z toho je gumový člun a příslušenství k němu. Mirek se omlouvá za 
zpoždění, ale po cestě chytli trafik. Tvářím se důležitě. Teď, když vím, že se v trafiku neprodávaj 
noviny. Brácha s Mirkem domlouvá nějakou strategickou stopovanou, kde kdo bude a kdo koho na 
čem poveze. Moc to nechápu, ale snad se podrobnosti včas dozvím. 

Mirek s celým nákladem + děti + Šejc odjíždí. My se ještě kocháme pohledy na přehradu a 
jedeme  taky.  Nastupování  je  zajímavé  tím,  že  auto  nejdřív  otevřeme,  necháme  chvilku  horký 
vzduch zevnitř vyměnit za horký vzduch zvenku. Pak se dá opatrně sednout na sedačky, aniž by 
z toho měl člověk na prdeli puchýře. Aby nám nebyla náhodou zima, po rozjezdu auto začne topit. 
Jedeme a z kazeťáku hraje skupina Nadoraz. Jsem taky nadoraz.

V autě se mi Brácha pokouší vysvětlit: k teplým pramenům se dá dostat buď jen po vodě 
z Willow Beach nebo pěšky několikakilometrovým kaňonem, v tomhle teple  pěkně vypečeným. 
Mirkův člun je dimenzován pro čtyři lidi a zásoby. A zásoby benzínu, nebo na co ten člun jezdí, 
vyjdou  na  tři  cesty  do  Willow  Beach.  Takže  systémem  kombinací,  variací  a  permutací  došli 
k následujícímu postupu: Mirek zaveze svoje děti, svýho psa a svoje zásoby k teplem pramenům. 
Pak se pro nás vrátí, ale jen jednou. Jednu cestu si musíme celkem logicky nechat nazpátek. S tím 
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souhlasím, zpátky bych docela ráda. A nás je – čtyři. Plus připluvší Mirek. Ententýky, někdo musí 
z kola ven. Takže Bráchu vysadíme u vstupu do vypečenýho kaňonu. Projde se těch několik kiláků. 
Vezme Mirkův člun a přijede pro nás. Nebo Mirek, to je jedno, ale někdo musí kaňonem. Jediný 
zádrhel, jít kaňonem sám se nemá. Může se udělat špatně z vedra, špatně šlápnout, špatně potkat 
štípací potvoru ... Karel se hlásí jako dobrovolný kamikadze. Brácha chvíli vzdoruje, aby prověřil 
jeho přesvědčení. Karel se drží hrdinně, asi si říká, že horší než v autě to být nemůže. 

Vysazujeme je  oba dva  u vstupu do kaňonu.  Brácha má správnou čepici  francouzských 
legionářů, která chrání i krk. Jenže nevypadá jako legionář, ale jako kreslený cestovatel Pampalíni. 
Dávám Karlovi pod čepici kapesník a vyrábím Pampalína číslo dvě. Poplivala bych ho pro štěstí, 
ale mám sucho v puse. Dáváme jim poslední vodu a poslední sbohem a rozcházíme se. 

S Petrou pokračujeme autem do Willow Beach. Jsme na místě. Teď nám už nezbývá nic 
jiného než odevzdaně čekat na Godoty. Ne, že by předtím bylo vedro snesitelné, ale tady je už 
k nevydržení.  Doufám, že se  takhle  příště  ohřeju až v krematoriu.  Odcházím se vždy na chvíli 
ochladit do klimatizovaného obchodu. Ještě při třetí návštěvě se na mě personál usmívá, při čtvrté 
návštěvě se personál přestává usmívat, při páté se personál drží neustále v mé blízkosti. Na šestou 
návštěvu si sama netroufám, a tak s sebou beru Petru. Kupujeme alespoň dva kanystry vody. A teď 
si slavnej personál může myslet, že jsem se tak dlouho odhodlávala k nákupu vody. Ať si myslí co 
chce,  začíná  mi  být  všechno  ukradený.  Sedíme  ve  stínu  informační  cedule  a  já  se  uklidňuju 
představou  nesmírné  krásy  pramenů  a  okolí.  Takovou  dálku  v takovým  vedru  se  kvůli  nim 
trmácíme ... vidím to jako něco mezi oázou a lázněma ... palmy, malý klimatizovaný obchůdek, 
podobný  tomu tady,  do  kterého  už  nesmím,  malý  bar,  kousek  promenády  a  samozřejmě  teplé 
prameny, tak akorát teplé ... a okolo vede taková zmenšená karlovarská kolonáda …

Chodím se pro změnu chladit na záchod, kde je asi o jeden a půl stupně míň než venku. Ze 
zoufalství by možná šlo zchladit se v řece Colorado. Voda je čistá, krásná, ale taky krásně ledová. 
Odhaduji devět,  maximálně deset stupňů Celsiovejch.  Jsme totiž vlastně pod přehradou Hoover 
Dam a to, co tady teče, vytéká ze dna přehrady a v tom fofru, jakým valí, se nestíhá ohřát.

Čekáme už několik hodin a začínám mít strach, jestli Brácha s Karlem zdrávi došli. S Petrou 
jsme nachystaly všechny věci z auta. Mají  to tady perfektně vymyšlené. U informační tabule je 
velikánskej kotouč s igelitovejma superpytlema. Něco jako je v samce na rohlíky, tak tohle je jako 
na hódně velký rohlíky. A do toho místo velkejch rohlíků balíme vše, u čeho není žádoucí smočení. 
Superpytle  jsou  fakt  tak  velikánský,  že  se  do  jednoho  vejde  i  celý  náš  bigbag.  Prezervativem 
opatřujeme i vypůjčenou kytaru.

Hurá, hurá, hurá. Přijíždí Brácha s Karlem. Spíš s takovou troskou Karla. Karel tvrdí, že je 
vyklepanej, jak kdyby jel rodeo. Měkejš! Nosíme zásoby do lodi. Vyčíhám si Karla o samotě a 
nedočkavě se ptám: „Jak to tam vypadá?“ Karel bez úsměvu, v kterém bych mohla najít ještě trochu 
naděje, odpovídá: „Na jedné straně Colorádo. To má 6 stupňů, na druhý straně prameny, ty mají asi 
45 a mezi tím malinkatej pískovej plácek, jinak skály a skály.“ Snad si dělá srandu, ale to už se 
neptám. Blíží se Brácha. A možná taky všechno neviděl, vždyť museli jet pro nás, tak ho Brácha 
přeci nebude vodit po kolonádě. To dá rozum! Ale červotoč pochybnosti už hlodá a hlodá.

Nakládáme věci.  Nafukovací ponton je dóst naloženej. Snad se tam vejdeme i my. Ještě 
naposledy jdeme s Karlem do milosrdného chládku obchodu. Kupujeme další vodu. A už se nedá 
odjezd ukecat. Nastupujeme do pontonu. Ještě chvilku – běloby namazat. U kormidla je Brácha. Asi 
na počtvrté chytne motor. Plamenem :-). Vyrážíme. Jenže asi ne zrovna tam, co Brácha chtěl. Míří 
přímo na sousední loď. Její posádka propadá panice a kousek popojíždí. Brácha ubírá rychlost, tím 
ale umře motor. Takže znovu. Startujeme, nabíráme rychlost a šup – směrem na loď. Posádka nás 
velkým obloukem objíždí a zůstává stát za námi. Ubožáci, myslí, že za námi je bezpečno. Neznají 
Bráchovo lodivodské  umění.  Ostatně já  taky ne.  Takže  znovu.  Do třetice  všeho ...  Startujeme, 
trochu nabereme rychlost, ponton se otáčí a šup – směrem na loď. Je vidět, že nám její posádka zas 
tak moc nevěřila. Nevypli motor. A dobře udělali. Teď úprkem odplouvají doprostřed řeky a doufají, 
že se nám nepodaří do nich trefit. Já už se ze zoufalství směju, ale je to takový křečovitý úsměv asi 
jako po akutním propuknutí  tetanu.  Brácha podává demisi  na funkci  kormidelníka.  Přenechává 

27



místo Karlovi. Ladným obloukem vyrážíme z kotviště. Je vidět, že na to má Karel papíry. Karel má 
ovšem papíry na leccos. V dohledné době získá i papíry na hlavu.

Jízda je příšerný zážitek. Naskládali jsme do pontonu tolik verků, že sami už musíme sedět 
na okrajích.  Jedeme proti  proudu, proti  vlnám, proti  všem a pořádně to s námi hází.  Držím se 
zubadla nechťadla, jen abych zůstala vůbec na lodi. A to chtěl Brácha, ten vůl, dát osm dolarů za 
horskou dráhu! Teď si naklepeme prdel zadarmiko. Brácha s Petrou pátrají po okolních skalách po 
kozách.  Já  nepátrám.  Jsem ráda,  že  udržím v klidu  ty  svoje.  Zase  jsem se  zapomněla  předem 
informovat, jak vlastně dlouho pojedeme. Možná s Bráchou lepší nevědět. Po čtvrthodině zběsilé 
jízdy, kdy mám už křeče v rukách, v nohách, všude, se ptám, jak to je daleko. 

„Je to asi 8 mil.“ To sem se toho dozvěděla. Možná myslí námořní. Ptám, kolik z těch osmi 
jsme zatím ujeli. 

„Hele, vidíš na skále ty červený značky, to jsou mílovníky.“ 
„Do hajzlu, dyť jsme minuli teprve dva?“
„Máš postřeh, ségra.“ 
Já ho zabiju, já nechci Bráchu, já chci bejt sirotek, teda jedináček. Dyť to se budeme natřásat 

ještě aspoň hodinu. To nevydržím! 
Vydrž, Pelda, vydrž! Pak už se to bude jen lepšit. Hůř už nebude! Nemůže bejt! Čekaj tě 

teplý prameny, lázeňský život, kolonáda, bary ...
Karel naříká, že už má asi vlka. A to ne mořského. Já si připadám jak v pohádce, protože 

mám vlka mezi kozama. Říká slabým hláskem: „Já sem vaše maminka …“ 
Nafukovák pod námi tancuje svižnej odzemek. Jízda by se dala nazvat Tanec s vlky.
V křeči jsem přirostlá k madlům pontonu, zespodu na mě cáká Colorádo se svejma devíti 

Celsiema, seshora pere puchejř a rozpaluje vzduch na dobrejch čtyřicet Celsiáků. Už vím, jak je 
bifteku mezi paličkou na maso, mrazákem a pánvičkou. Počítám milovníky ... sedm ... osm ... Proti 
nám letí motorový člun. Naštěstí se nesrazíme, ale vlny vyrobil jak ledoborec. První vlnu Karel 
zvládá s bravurou kapitána Kormorána. To je zase jinej pták. Přisávám se k pontonu jak klíště na 
tepnu. Možná by mi i klíště závidělo. Brácha slibuje hned za další zatáčkou přistání. Mám mu věřit? 
S Karlem se toužebně díváme za zatáčku a vtom nás doběhla ... druhá vlna ... a tu Karel nezvlád. 
Ponton letí do vzduchu, my s ním. Ponton padá zpět na vodu a až o chvililinku dýl my. Jenže za tu 
podělanou chvililinku ponton o něco popojel, takže moje místečko už není pode mnou, ale zato je 
pode mnou superpytel s kytarou. Nebudu napínat – nepřežila dopad mého bifteku. Slyším křupnutí 
a snad jsem i ráda, že to je křupnutí krku kytary a ne mojích kostí. Vono je fakt těžký, si za ten 
augenblic, než člověk dopadne, vybrat, jestli dopadnout do studenýho a rychlýho Coloráda nebo na 
teplou  a  vypůjčenou  kytaru.  Orientačně  osahávám  superpytel  a  i  orientačně  je  znát,  že  jsou 
v superpytli dva kusy něčeho, co v jednom kuse byla kytara. Brácha je nešťastnej, mně se chce 
brečet, Karel má na sebe vztek. Prima výlet. 

Aspoň že Brácha nekecal. Za zatáčkou míříme ke břehu. Huráááá. Zeměěěěě. Kolumbus 
nemoh bejt šťastnější.

No země!?  Ani  tak  docela  ne.  Karel  si  bohužel  vůbec  nedělal  srandu –  malej  pískovej 
plácek, okolo skály, skály a zase skály. Teplý prameny nevidím. Ani je vidět nechci. Nechci už vidět 
nic. Chci teď zrovna umřít. 

Jako robot pomáhám nosit věci z lodi na místo, kde je stín. Ten taky nevidím. Prej tam za 
chvíli  bude.  Je  mi  to  jedno.  Rozhodla  sem se  umřít.  Žádná  kolonáda,  žádnej  bar.  Jediné,  co 
odpovídá mejm představám, že do mě slunce pere a pere. Se*u na život. Musím ulevit. Seru na 
hvězdičky. Napadá mě úryvek z Drákuly ... a slunce rozžíhá svůj mocný arzenál, co padlé zpopelní  
a živým káže dál žít ... Jsem padlá a chci zpopelnit.

Brácha  nakazuje  koukat  pod  nohy,  bacha  na  chřestýše,  bacha  na  tarantule,  bacha  na 
škorpióny ... Je mi to jedno. Budu mít aspoň rychlejší smrt. Sedíme v údajným stínu a já nevím, 
jestli mám brečet nad sebou, že jsem zbídačená z cesty, že tu není nic z mých představ, nebo nad 
Karlem, že je ze všeho zbídačenej, nebo nad Bráchou a Petrou, že jsou zbídačený z nás ...
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Jedině Mirkova rodina je spokojená. Už mají postavený stan. Pod jediným keřem v širokém 
dalekém hlubokém okolí. No keř je silné slovo, spíš to vypadá jako přerostlej kopr. Kluci si čtou, 
Šejc se snaží dohrabat na co nejchladnější písek a Mirek září.

Tohle ležení musím vyfotit. Ještě než umřu. Beru foťák a odcházím na písečný pahrbek. 
Pomalinku se plížím pískem a pozorně sleduju, kam pokládám nohu a jestli zrovna ten kámen pod 
botou není převlečenej chřestýš. Doplížím se na pahrbek, vyberu záběr a otvírám pouzdro foťáku a 
...  ve  foťáku zachrastění.  Moje  srdce  zastavilo  svoji  činnost  a  foťák  letí  obloukem do písku  i 
s chřestýšem. Moje srdce obnovilo svoji činnost, ale jako kdyby chtělo dohnat zpoždění, bouchá o 
106. Pomalu se přibližuju k foťáku, snad z něj ten potvorák po dopadu utekl.  Pomalilinku beru 
foťák a pomalilinku ho vytahuju z pouzdra ... a z pouzdra vypadne mizernej dvoucent. Málem mě 
stál život. A co ... stejně chci umřít.

Odcházím si chladit ruce do řeky. Možná by stálo za to do ní vlézt, ale zase vždyť to je o 
angínu. Na angínu bych umírala pomalu, to ne. Brácha s Petrou pro nás staví stan. Nepromokavou 
šprcku přes vrch nedáváme. Tady opravdu déšť a zima nehrozí. Takže je vršek stanu jen taková 
síťovka, ale stejně v něm je dusivno. Dáváme do stanu věci na spaní a hlavně dáváme bacha, aby 
byl stan pořád zapnutej. Aby tam nestihli vlízt nějaký jedovatý svině. 

Je tu suchý vzduch a příšerňácké vedro. Spouští se mi krev z nosu. Brácha běží namočit 
šátek do řeky. Nevím, jestli chci krev zastavit. Dyk je jedno, na co umřu.

Americká většina rozhoduje o odchodu k teplem pramenům. Přestaly mě zajímat. Kolonádu 
tam nečekám, bary už vůbec ne. Nečekám nic, jen smrt. No, ale mohla bych se před smrtí podívat 
k té hovadině, kvůli které sem jedu takovou dálavu. Půjdu s nima. Beru si svoje exkluzivní plavky 
za litr a dotazuju se, co na nohy. Boty do vody. Srandisti. Kde bych je vzala. Je fakt, že Mirek má 
ňáký neoprénový mokasíny. Já prostě půjdu zase v tom, co mám já tj. sandále za patnáct set nebo 
tenisky za dva tysice. Volím sandály. Jsme nachystaní k odchodu. Karel tvrdě odmítá. Prej mu teplé 
prameny můžou políbit ... Necháváme ho v základním táboře. Brácha mu ještě říká: „Večer bude 
táborák, tak zatím vyřezej totem.“ Karel nás ujistí, že mu totem může políbit tu samou část těla, co 
mu předtím políbily teplý prameny. 

Vyrážíme. Cesta je nejdřív písek. Leze mi do sandálů. Ješindeči, dyk si moje zlaté sandálky 
vevnitř úplně vydřu! Po půl kilometru přestává písek, začíná kamení. Šindeči, dyk si moje sandálky 
odřu i zvenku! Ale nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř ... po dalším půlkilasu cesta končí, 
jdeme potokem. Okolo vysokánské skály. Sundávám sandály, jdu v ponožkách. Kameny jsou ostré 
jako můj jazyk a ještě mě ostatní nenápadně upozorňují, že ve vodě mohou být i střepy. Nasazuji 
sandály za patnáct set a brodím se potokem. Je mi už fšechno fuk. Kašlu na sandály, do hrobu si je 
nevezmu.

Prý jsme u teplých pramenů. Hahahaha. Prostě je potok přehrazenej nacpanejma pytlema. 
Ale voda je fakt teplá. O nějakém převlékání není řeč, každý se svléká a leze do vody na nahato. 
Moje exkluzivní plavky na lákání byznysmenů zůstávají v batohu. Stejně tady žádný byznysáci 
nejsou.

Ležíme nahatí ve vodě a hrošíme se. Pomalu ze mě odchází únava a trošinku se mi i chce 
tuhle dovolenou přežít. Jen tak vykládáme. My dospělý vykládáme. Mirkovi synové totiž neumí 
česky ani mluvit, ani slyšet. Ale odevzdaně se tu s námi povalují. Šejc leží na kameni a čeká, až 
půjde smečka zase zpátky.

Nabrala jsem trochu sil a vydávám se prozkoumat horní prameny. Ty už jsou opravdu za 
přírodní hradbou a ještě k tomu ve výšce. Musí se k nim vylézt po žebříku. Kovovém a nahoru. Po 
žebříku  dolů  teče  voda  z pramenů.  Docela  napínavé.  Šmíkne  se  nožka,  nešmíkne?  V horních 
pramenech je  voda alespoň o osm stupňů teplejší.  Připadám si,  jako když doma lezu do vany. 
Akorát že k vaně nemáme žebřík. Ve vodě je nádherně, ale ne na moc dlouho. Začíná se mi dělat 
špatně, a tak zase dobrodružný sestup po žebřoj za asistence teplé sprchy. 

Vykoupaní se po tmě vracíme pod přerostlej kopr a za Karlem. To, že se vracím ve svých, 
ještě  před  hodinou parádních  sandálkách,  mě už  nechává  chladnou.  Chladnou v tomhle  vedru? 
Vlahou. Vaříme večeři tj. ohříváme konzervu a necháváme ji kolovat. Koupel mě vcelku osvěžila, 
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venku je hezky, vyšel měsíc. Visí nad skalama jako ulomené kolo. I vzduch se snad trošininku 
ochladil.  Asi  o  dva  stupně.  Takže  sedíme,  zažíváme a  vykládáme.  Míra  vypravuje  o  tom,  jak 
v Americe začínal, že to nebylo jednoduché, musí se brát práce, jaká je. Neodmlouvat a makat. Nic 
moc si člověk taky nemůže dovolit.  Kdyby chtěl  žít  jako v Čechách – odpracovat osm hodin a 
padla, potom si koupit, co hrdlo ráčí, zajít na pivko, tak že by se tady k ničemu nedopracoval. Je to 
spousta odříkání. Teď už je sice za vodou, ale začátky byly těžký. A to má asi největší štěstí v tom, 
že má strašně hodnou manželku. Jmenuje se Ann, ale všichni Češi, včetně Mirka, ji říkají Anička. A 
o její povaze napovídá i to, že když vidí, jak se Mirkovi stýská po Čechách, tak se sama učí česky. 
Jejich kluci ne. Těm je čeština i celé Čechy ukradené. Jsou to už holt rodilý Amíci. Ale asi to budou 
taky  výjimky.  Brácha  s Petrou,  a  nejen  oni,  líčí  americké  děti  jako  rozmazlený,  divoký, 
nevychovaný,  hlučný,  votravný smrady.  Mirkovi  kluci  jsou naprostej  opak.  Znám je  půl  dne  a 
nestačím  se  divit.  Chodí  s námi,  sedí  s námi,  nerozumí  ani  slovo  a  přitom  neotravují,  nic 
nevyžadují. Žádné: „Já chci pít, já chci jíst, já chci domů, já chci ..." Nic. Zrovna tak jejich Šejc. Jen 
přepočítává,  jestli  jsme všichni a odevzdaně za námi chodí.  Neštěká,  neotravuje,  nesomruje.  Je 
vděčná za každý podrbání. Prostě celá Mirkova rodina je divná. Ale tak nějak krásně.

Probrali jsme, jak jde život, a my s Karlem zalézáme do stanu. Brácha s Petrou spí klasicky 
na celtě venku. Brrrr! Při představě, co po nich v noci všechno může lízt. Po mně ve stanu snad 
může lízt jen Karel. To není ještě tak hrozná představa. Sice mají celtu dost velkou, vešli by se tam 
dvakrát, ale stejně ... Fuj. Však jsem jejich celtu obdivovala, kde k ní přišli, a Brácha povídá: „To 
jsem jednomu Mexikánci opravoval auto. Když bylo opravený, přiznal se, že nemá na zaplacení. To 
mě nakrk. Tak jsem po něm koukal – hm, oblečení nic moc, ještě ke všemu asi o deset čísel menší, 
no, sombrero ušlo, ale co s ním, v autě měl akorát bordel a pak mě upoutala ta celta. Tak jsme se na 
ní domluvili. Šak von si někde čmajzne jinou.“

Ležím ve stanu. Je to divný, nahoře jen síťovina a přitom je tady vedro, dusno, hnusno. 
Ležím skoro nahatá na spacáku, otáčím ho, aby chladil, ale spánek zase nic. Koukám přes síťovku 
na  hvězdy.  Obloha je  krásná,  plná hvězdiček.  Zkouším je  počítat.  Po  dvou tisících přestávám. 
Možná  bych  se  potrénovala  v počítání,  ale  spánku  to  nijak  nepomáhá.  A tak  noc  proválím, 
prokoukám, promyslím, propovídám sama se sebou, protože všichni chrápou.

Co budeme dělat zítra? Vždyť je tady takový vedro, stín jen od přerostlýho kopru, jedna 
voda ledová, druhá horká. Ale zase, Pelda, u teplejch pramenů už ste, hůř už nebude. Už prostě nic 
horšího nemůže bejt.

Film šestý: Za ještě teplejšími prameny
30.5. neděle

Dnešní noc jsem zase nespala. 
Nepočítám, kolikátá to je. Nechce se mně ani otvírat oči. Stejně to moc nejde. Já asi dneska 

ani  nenabootuju.  Vložte  startovací  disketu.  Možná,  že  už  nikdy  v životě  neusnu.  Nebo  usnu 
navždycky. 

Snažím se na tom najít aspoň něco pozitivního. A nacházím. Mám záchod sama pro sebe. 
Tady se totiž nesmí chodit jen tak do přírody. Muži vlevo, ženy vpravo. Kde to na člověka přijde, 
tam to  udělat.  A to  je  dobře.  Stačí,  že  dávám bacha,  abych nestoupla  na  škorpióna,  tarantuli, 
chřestýše, a ještě sledovat howna. Na skále nad řekou je chemické wécé. Na skálu se jde sice po 
prkně, ale jinak cesta vcelku pohodová. Jenže když zakotví víc lodí, je tam někdy fronta přes celé 
prkno. Ovšem teď ráno, kdy všichni normální spí, je záchod nás nenormálních, kteří nespíme. Ani si 
dveře zavírat nemusím. Pod záchodem teče Colorádo, naproti je vidět skály na druhém břehu a to 
vše nasvícené šikmým ranním sluncem. Parádní s*aní. 
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Vracím se z ranního zážitku ke stanům. Za doprovodu Šejc. Šejc je sice rodem křižovatka tří 
ulic, ale některý z předků byl ovčácký pes a pudy na hlídání stáda jsou v ní. Je vidět, že na sehnání 
lidí do stáda by stačil i ovčácký pes. 

U snídaně Mirek sděluje program na dnešní den. Americká zvyklost – ani den bez programu. 
Úspěšní jsou stále v pohybu. Je třeba plánovat. Plánováním ke světlým zítřkům. Á, to je zase něco 
jiného, ale jen tak mezi čtyřma očima, dost se to podobá. Na naše remcání má Mirek  stejný slogan 
jako Brácha: „Válet se můžete doma.“ Prý se pojedeme podívat proti proudu Colorada na další teplé 
prameny. 

„Na  co  dalšího  … teplého  …?“  Do  boha!  Mně  na  naštvání  tyhle  úplně  stačí.  Jenže  s 
naprosto stejným výsledkem to můžu jít říkat do přerostlého kopru. Prostě dopoledne se odjíždí a 
basta fidli šmidli.

Idiotská teplota vzduchu zase stoupá … teplota, rosný bod ... Už se nemůžu snad ani smát. 
Jdu se uklidnit a zchladit k řece. Sedím na kamenu u řeky jak Malá mořská víla a smutním sama 
nad sebou, jak jsou na mě všichni vošklivý. V řece meje nádobí Amička. Dává se se mnou do řeči. 
Konverzuju seč mi mé znalosti angličtiny stačí. Jak se jmenuju, ona se jmenuje Pam, odkud sem, 
ona je z L.A., co tady dělám a u koho tady sme. Když zjistí, že kotvíme v San Diegu, jásá a sděluje, 
že se jí S.D. hrozně líbí a jestli mně se líbí taky tak hrozně. Já ho vlastně ještě vůbec neviděla. To by 
se těžko vysvětlovalo i česky, a tak rači tvrdím, že se mi líbí ještě hroznějc. Určitě se mi bude líbit 
víc, než tyhle dojebaný teplý prameny. Ale žes to v tý inglištině zvládla, co Pelda?

Vracím se k základně, právě když Mirek zjišťuje, že mu došla pitná voda. Jeho kluci si čtou 
a toto sdělení je nerozhází ani v anglické verzi. Koukám, jestli je to tím, že jim to je fakt jedno, 
nebo je přitažlivější četba. Starší kluk si čte tisícistránkový manuál k operačnímu systému Linux. 
Sem v šoku. Já se doboxovala na stranu 112 a to jen proto, že jsem boxovala v pracovní době. A 
v češtině. Ptám se Mirka, jestli si to čtení vybral dobrovolně. „Já sem mu říkal, že budem mluvit 
česky, tak ať si veme něco na zabavení. Ani nevím, co si vzal.“ Můj obdiv ke klukům narůstá. 

Chlubím se, že mám novou kamarádku. Pam z Elej. Poznala sem ji u vody. Ostatní: „My 
víme.  Sme  tě  slyšeli.  Německy  stam  s ní  mluvila.“  Ani  kousek  radosti.  Ani  kousiček.  Ani 
kousičínínek. To byl oxfordský přízvuk, vy hovada.

Pakování na výlet je docela jednoduché. Mirek vodu nemá, bereme tedy jeden náš kanystr 
s vodou a jednoho našeho melouna. Tu chvíli do návratu přežijeme. Mirek při pohledu na moje 
včeraještěano dneskaužne parádní sandálky připouští, že se tam jde kousek po kamenech. Hohoho, 
zase to z nich leze jak z Larisy. Zas to bude ňáká habaďůra. Beru si tedy své nové, zatímještě krásně 
bílé tenisky. Jestli pamatujete, původně byly určené ke korzování podél kalifornských pláží, aby 
nožka vypadala sportovně. Snad je moc nedohipu a ještě dojdou i svému původnímu účelu.

Běloby namazat a nalodit na pontón. Bez všech těch verků se sem docela v pohodě vejdeme. 
Řídí Mirek. Možná i proto se mi nechce ani zvracet, ani umřít. Řeka Colorado tvoří hranici mezi 
Arizonou a Nevadou. Ale dyk to už sem psala. A jak tak křižujeme po řece, říkáme si: „Arizona, 
Nevada, Arizona, Nevada, ...“ Naše tábořiště je v Arizoně a teď jedeme k pramenům, které jsou 
v Nevadě. Změna je život. 

Mirek zjišťuje, že neví, jestli pozná, kde máme zastavit. Jedeme proti proudu a blížíme se 
vlastně k výtoku z přehrady Hoover Dam. Doufám, že to pozná dřív, než se vjedeme do turbíny. 

Užuž se mu jedno místo zdá povědomý, ale po přiblížení ke břehu zjišťuje, že to asi není 
ono. Nechápu, podle čeho to chce poznat. Přítoky potůčků se liší snad jen tím, jestli u nich roste 
jeden nebo dva přerostlý kopry. Jinak sou úúúúúplně stejný.

Další  pokus.  Prý je  to určitě  snad možná ono. Zajišťujeme ponton,  aby nám neuplaval. 
Nemáme ho ale jak zajistit, aby nám nebyl ukradenej. To by byla kůlna?! Přijdem z pramenů a 
budem stopovat projíždějící čluny. U člunu necháváme i meloun. Ve vodě, aby se pěkně chladil.

Bereme vodu, kameru, Šejc a vyrážíme. S úsměvem na líci, tak nám dupou králíci. Začátek 
docela ujde. Taková kamenná cestička mezi skalama. Ani se nemusí jít ve vodě. Dokonce můžu jít 
opatrně a  šetřit  svoje  bělosqoucí  tenisky za dva  litry.  Ale  to  vedro!!!  Okolo samé rozhicované 
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šutráky. Asi po půlhoďce docházíme k teplem pramenům. Pérfekt! Šahám do vody. Akorát. Dvakrát 
pérfekt! 

Zchladí mě až Mirek, kdyby to teda šlo zchladit,: „Tohle jsou dolní prameny. My jdeme 
k horním.“ 

„Týýýý,  Mirku  a  není  to  šuma  fuck  –  horní,  dolní.  Zůstaneme  tady.“  Moje  škemrání 
nezabírá. Jde se dál, ani palec nesmočíme. 

Šeptem vyzvídám na Bráchoj, jak to je daleko. Neví, nikdy tady nebyl. Cestu zná jen Mirek. 
Za chvíli nevydržím a ptám se Mirka. „Ještě dvě míle.“ Dva krát jedna celá šest. Kolik to je? Kolik 
to může bejt? Rozhodně to bude přes tři kilometry. To by ještě ušlo, aby se to ušlo. Jenže hned nad 
spodníma pramenama se cesta mění ... přesněji cesta mizí. Leze se po kamenech. Najednou mizí i 
kameny  vhodné  k přelezení  a  před  námi  skála.  „Ssssssnad  se  vrátíme,  né?“  Vysílám  poslední 
paprsek naděje. Ne ne, z horní skály visí lano a po něm šplhmo nahoru. Ježišmarjájósef ... Jako 
první  lezou kluci.  S úsměvem na  líci  ...  Ochotně  a  bez protestů.  Ostatní  jim zespoda podávají 
kameru, Šejc, vodu a mě. I při lezení dávám pozor na tenisky za dva litry ... a když jsem nahoře 
další šokec – to nebyla jen tak osamocená skalka. Takhle pokračuje ta necesta dál. Můj vztek se 
hrne na Mirka: „Já tady nepoložím život na začátku dovolený. Z Ameriky sem zatím viděla za 
světla jen podělaný teplý prameny a teď tady zhebnu kuli tvejm Mirkovinám.“ Mirek se jen směje a 
vysvětluje, jak na to doma budeme vzpomínat a budeme rádi, že jsme to někdy prošli. Jojojo, jen 
jestli ještě někdy uvidím svoje doma. Svůj byteček, svoji vlast, svoji otčinu, svoji matčinu ... ;-(. 

Ve vzácných mikrochvilkách, kdy nás Mirek nechá odpočnout, koluje kanystr s vodou. Asi 
všem nám je i nad to jasný slunce ještě jasnější, že jí moc nemáme. Vzhledem k tomu, že ve stínu je 
tady asi 40 Celsiů a stín tady žádnej není ... občas přerostlej kopr ... slunce trčí zrovna nad kaňonem 
... náročný výstup ... místo pití si spíš vyplachujeme jen pusu ... aby zbylo pro ostatní ... hlavně pro 
děti ... Jenže tyhle děti pro mě začínají nabírat podobu národních hrdinů. Někdy i vodní kolečko 
vynechají, že až příště. Dobrovolně pomáhají slaňovat. A ještě z toho mají srandu. Zřejmě jsou na 
Mirkoviny trénovaný. 

Potok ten se má, ten si proteče i pod balvanama. My musíme přes ně. Ale nevzdávám to, 
jsem technický typ, vždycky hledám ještě nějaký jednodušší postup. A někdy i nacházím, třebas i za 
cenu toho, že se musí vodou. Jen né po laně. Obětuju i svoje dvoulitrové tenisky. Se nedá všecko 
uhlídat. Sláva. Chvilka odpočinku v náznaku stínu přerostlého kopru. Voda v kanystru nebezpečně 
ubývá. A ještě nejsme nahoře. Šejc nejde ani do stínu. Stojí v potoce a chladí si tlapky. Když vím, 
jak jsou ty kameny rozpálený, tak ji tu cestu bez bot nezávidím ... Jo boty, podívám se na ty svoje a 
kdybych  nemusela  šetřit  tekutinama,  tak  bych  brečela.  Odřené,  špinavé,  propocené  ...  jak 
z kontejneru. 

Jdeme nebo spíš  šplháme přes  hodinu,  snad by to  mohlo stačit.  „Mirku,  jak je  to  ještě 
daleko?“ 

„Tři míle.“ 
„Týýýýýýýýýýýý,  Mirkůůůůůů,  nesssséééééééér  mě.“  Padnu  tady.  Mrtfá  Mirkovinama 

zabitá. „Co budeme pít? Vodu z potoka jako Šejc?“ Míra mě jako vždy vyvede z míry. 
„To nemůžem, potok vyvěrá z teplejch pramenů a ve vodě jsou ňáký mikróby, který dokážou 

člověka  zabít.  Stačí,  když  se  ti  dostanou  uchem do  těla.“  Já  tě  zabiju  i  bez  mikroba,  zabiju, 
zavraždím, zamorduju, zakopu, zpět tady asi nezakopu, nechám tě v potoku napospas mikróbům, ať 
si užijou. Já se plazím ve vedru, po laně, o hladu a žízni za pramenama se svinstvem, který mně 
může vlízt do ňákýho otvoru a zabít mě. Nechci myslet na to, jak jsem se včera v těch pramenech u 
tábora rochnila, teklo mi do uší, co nateklo do pusy, to jsem spolkla. Fůj, už sem plná mikrobů, 
cejtím, jak hlodaj. Nejraděj bych se otočila na podpatku. Jenže mám tenisky. 

Ale na sebepozorování  není  čas,  ‚valíme‘  zase o poschodí  výš.  Na vršku jedné ze skal 
ponuře uvažuju, že spáchám rituální sebevraždu. Nebo aspoň virtuální. Jenže Scotty, který jde jako 
první, hlásí cílovou stanici. To zmobilizuje moje zbytky sil. Vydrápu se těch několik pater … a 
zírám ... prohlubeň ve skále ... v prohlubni voda ... z vody se kouří. Po skalách a potokem jsme se 
uřícení plazili za čtyřicetistupňový teploty k pramenům, který mají těch stupňů asi padesát ... a to 

32



jsme sem vlastně jeli ze San Diega šest set mil ve vedru s vyhřejvaným auťákem. Sedím na šutráku 
a nabírám odvahu na vlezení do vody. Možná tím pádem sebevražda dopadne.

Ptám se Bráchy, proč jsme sem vlastně jeli. 
„To je tady normální. Na víkend a gór prodlouženej každej někam vyráží. V česku se vyráží 

na chalupy a zahrádky, tady někam do přírody.“ 
Ne*er mě a neřikej česko, víš, že to nesnáším, ani to nemůžu napsat s velkým č. Dyk to není 

žádný slovo. Česko, třesko, plesko! A naše chalupy a zahrady sem nepleť, to je přeci normální. 
„Tady je zase normální jet takovou dálku třeba jen na potlach, na návštěvu, na přespání 

k někomu.“ Diskuze vo ničom. Jsou to  volové.  Že  je  tady Brácha dost  dlouho,  aby byl  z těch 
poblblejch Amíků poblblej taky, to mě napadlo už párkrát, ale že doblblej nasráč, to mně dochází 
k mé smůle až teďka. 

Všichni, kromě bělob, se rochní ve vodě. Vypadá to, že běloba Karel tam asi ani nepůjde, 
prej  si  na infarkt  klidně počká na břehu. Odmítá i  fotit  i  točit  i  komunikovat.  Nejsem mejdlo, 
svlíkám vše kromě kalhotek, ty si nechám, aby se mi do ní nenastěhovaly mikroby. Lezu do vody. 
Doslova lezu, protože do prohlubně se nastupuje stylově – taky po laně. Nejde to jen smočit  a 
vylézt, člověk má hned vody po krk ... ufufufu dávám za pravdu bělobě č. 2. Je to na infarkt. Nad 
vodou je pára, těžko se dá dýchat. Jako trenažér by se mohla použít sauna, ale bez ochlazovací části. 
Z vody by se dal dělat čaj. Pytlíků už je ve vodě dost :-D.

Mirek ukazuje průrvu, kterou je možný vlízt do jeskyně ve skále. S jezírkem a ještě teplejší 
vodou. Na tuhle Mirkovinu mu kálím. Brácha tam samozřejmě vlízt musí. Naštěstí se vrací a tvrdí, 
že je to tam hezký, ale nedá se tam dýchat. Musí se tam prolízt na placato, aby se člověk ve vstupu 
nešprajcnul. Petra tam chce taky. Sem zvědavá, jak se svejma trojkama poleze na placato. Brácha 
má strach, aby se jí uvnitř neudělalo špatně. Jenže Petra už se tam cpe. Nezasahuju. Zbyde víc pitný 
vody. Ztráty jsou povoleny. Ale vrací se :-(. 

Kupodivu se do vody sešplhal i Karel. Ve tváři je jak rudí řádí nad Kladnem. Zbyde další 
voda? No, necháme se vyfotit, abychom měli důkaz svého hrdinného skutku, a lezeme ven. Běloby 
vyměkly -i (sakra, jaký tam bude i, asi tvrdý, už si ani moc životná nepřipadám). Sedíme s Šejc ve 
stínu balvanu a nabíráme síly k sestupu. Mám z toho strach.  Nebude žádná prča spouštět  se ve 
vedru na mokrém provaze po těch svinskejch skalách. 

Z parních lázní vylezly i neběloby a Mirek velí k sestupu. Jde to pomalinku a ve stejném 
pořadí – kluci, Mirek, pak z ruky do ruky Šejc, kanystr s posledníma kapkama vody, kamera, Karel, 
já. Vzadu jistí situaci Brácha s Petrou. Pitné zastávky jsou čím dál řidší. Každej pije sám za sebe, 
nikdo se neptá A co děti ... mají-li co pít? Moje kdysibílé tenisky se smekají jak sviňa. Dělá se mně 
mdlo z tepla. Ještě tady sebou seknu. Koukám se vzhůru na oblohu, jestli už nad námi nekrouží 
supi. Nekrouží. Zatím. Slunce pere, až to se*e. Dávám si na hlavu mokré kalhotky. Estetika jde 
stranou. Hlavní je přežít. Za moment jsou kalhotky suché. Průběžně je namáčím do potoka a dávám 
na hlavu i s mikrobama. Ne, že by chladily, ale přece jen to slunce tak nepeče do mozku. Pečený 
mozeček. Kolik tak můžou ve Státech dávat za vraždu? Možná bych to ukecala na sebeobranu.

Něco mě píchlo. Doufám, že je to škorpík a bude konec trápení. Nebyl. Opíchal mě jen 
ňákej kolemjdoucí keř. Aspoň někdo.

Jdu potokem, nemám sílu se vyhýbat. Sadomasochisticky šlapu v teniskách ve vodě, kopu 
s nima do kamenů, mstím se jim za Mirkoviny. Na zmlácení Mirka nemám sílu, nevinný děti nebiju, 
Brácha s Petrou maj štígro, tentokrát nevěděli, do čeho dem, Karel vypadá jako už po zmlácení. Tak 
se  mstím na  teniskách,  že  mě sem donesly,  kdyby nebylo  jich  ...  mrch  ...  no  jo  no,  šla  bych 
v sandálech a mohla sem uklouznout a zabít se už dole, nemusela sem se vláčet pro smrt nahoru. 
Teď okamžitě bych vyměnila svoje tenisky za dva litry za dva litry vody. 

Za doprovodu těhle funebrckých úvah jsme došli my i voda. My ke spodním pramenům, 
voda ke dnu kanystru.

Mirkovina  vyhlašuje  odpočinek.  No  sláva.  Asi  už  jsou  na  mně  vidět  vražedné  a 
sebevražedné úmysly. S úlevou sundávám kalhotky s hlavy a oblékám je na ... (co tečka to otvor). 
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Brácha se obětovává a jde dolů k pontonu pro meloun. Ještě za ním voláme: „A zpátky s melounem 
utíkej, ať nezteplá.“ Jojo, každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. 

Lidé padají do vody, psinka za balvan. Voda má akurátní teplotu, to jest aspoň o krapátko 
míň než vzduch. Sluníčko poodešlo za skálu, takže se to tady i dá prohlásit za stín. Možná by se to 
dalo prohlásit i za pohodu. Dorazil Brácha s melounem. A je fakt studenej. Meloun. Spravedlivě se 
dělíme. Děti dostávají spravedlivě větší dílky. Zaslouženě. Vypadá to tady jako v ráji – jen já mám 
místo listu kalhotky a Brácha čapku legionářku, jinak jsou všichni na nahato. Spokojeně se tváří 
dokonce i Karel. Prohlašuje, že ho odsud už nikdo nedostane. Nevím, jak dlouho by vydržel jen se 
slupkama z melouna. A to někteří (já) snědli melouna i se slupkou. Bezodpadová technologie. Ale 
byla by to dobrá dieta. Člověka tady vysadit a za týden pro něj, nebo pro jeho pozůstatky přijet. 
Konec srandiček! Aby to tak nedopadlo. Co když nám dole někdo čórne pontón.

Slyšíme hlasy.  Jé,  dole  je  nějaká  výprava  Amíků.  A šlapou nahoru.  Chudáci!  A teď se 
výprava  zastavila.  Zjistili,  že  jsme  nahatí.  Chachacha.  Nojo,  američtí  puritáni.  Dělají  válečnou 
poradu, jestli se vrátit a nebo to okolo nás risknout. Bavíme se. Asi tajně odhlasovali, že okolo nás 
projdou, ale ani se na nás nepodívají. Pochodují za sebou, oči zapíchnuté každý ve špičkách svých 
bot. Vypadají, jako kdyby procházeli minové pole. Přitom jediné miny tady jsou Petřiny přednosti. 
Moje už vzhledem k věkové pokročilosti a zemské přitažlivosti nepočítám. Možná si Amíci mysleli 
na koupání v těchto pramenech, ale je obsazíno. Doví, jestli vědí, jaká cesta je čeká nahoru. Určitě 
už  okolo  nás  další  pochod  riskovat  nebudou.  Budou  čekat  někde  za  šutrama,  až  vypadneme. 
Smějeme se, jak je poznat, že to byli Amíci. Čech by šel klíďo kolem, čuměl a možná i fotil. 

Brácha vypravuje, jak se takhle jednou sekl. Na nějaký z jejich mnoha cest, při sestupu z hor 
se proti nim do kopce drápala výprava typických Amíků. Když je míjeli, Brácha česky říká Petře: 
„Ty sou tak hotový, že nám ani na pozdrav neodpověděli,“ a jeden typický Amík pronesl typickou 
češtinou: „To máš teda pravdu.“ Prej se docela nachechtali. Petra potvrzuje, že na cestách, když 
nechtějí,  aby jim někdo rozuměl,  tak si  povídají  česky.  Ale  je  to  zrádné.  Jednou na Havaji  se 
rochnili v bazénu a s nima chlap, kterýmu šlo každý oko jinam. Jedním koukal na Petru, druhým na 
Bráchu.  Najednou prej  začal  kolem sebe  šmejdit,  potápět  se  a  vůbec  dělat  nervózní  pohyby a 
ukazoval jim, že ztratil prstýnek. A tak vždyckyvtipný Brácha povídá česky Petře: „Musíme mu 
pomoct. S těma rozjetejma vočima toho moc nemůže najít.“ Začli se potápět taky, házeli na sebe 
dotazy typu: Už to ten pidloun našel,  neztratil  ještě to skleněný oko a další vtípky. Pak Brácha 
prstýnek  vylovil,  podává  mu ho  a  on  praví:  „Ďakujem.“  Brácha  s Petrou  by  se  raději  utopili. 
Vypadli z vody a po zbytek pobytu se mu v hotelu vyhýbali. Život píše trapasy.

Karel  leze z vody,  že si  nás  ještě  natočí  na  kamču.  Jde  dost  daleko a  tváří  se,  že  dělá 
umělecký záběry. Mám dobrou náladu. Když švenkuje přes nás, dělám mu horní holou půlkou těla 
tanečnici hula hula (už mám náladu i na rýmy). Směju se tomu. Ale jen do chvíle, než Karel nahlásí: 
„Zapomnělas, že mám na kameře čtyřiadvacítku zooma. Mám natočený detaily tvejch bradavek.“ 
Jéšišmankote, to mě zas bude vydírat! Že musím udělat to a ono, nebo že to zveřejní. Naštěstí bude 
určitě to i ono jídlo. 

Začíná  nám  kručet  v břichách.  Zvedáme  kotvy  a  po  chvíli  napětí  zjišťujeme,  že  náš 
ponton ... nikdo neukrad. Úleva. Cesta zpátky vede po proudu, takže to bereme přímo po hranici a 
nezdržujeme se křižováním mezi státy. Žene nás hlad. To je mocná síla. 

Přistáváme a valíme se ke stanům. Zaháníme nejhorší  hlad sladkým chlebem a sušeným 
turkem. Prej to znamená krocan, ale tvrdý to je jak ze starýho tureckýho válečníka. Vyhlašujeme 
odpolední  odpočinek a po něm slibuje Mirek překvapení.  Bojím, bojím! Zase ňáká Mirkovina. 
Nechci bejt překvapená. Chci to jen přežít.

Po odpočinku ve stínu přerostlého kopru někoho napadlo koupání v řece. Já teda nejdu. Po 
celým dnu v peci nevlezu teď večer do mrzáku. Nechal se nachytat jen Brácha s Petrou a kupodivu 
taky Karel. Ten se s výkřikem: „Přece se vykoupu v Colorádu!“ vrhá do vody. Po kotníky. Ostatní 
za ním. S Mirkem sedíme na zakotveném pontonu. Beru otužilce na kameru. Teda snažím se brát. 
Nevím, jak se pouští kamera, kam se do ní kouká, jak se zoomuje. Karel mě, už po kolena ve vodě, 
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naviguje. Hlásím, že v hledáčku běhaj šipky. Karel: „No konečně. Už mám omrzliny.“ Noří se do 
vody a plave. Lidi, on v té ledové tříšti plave! Můj hrdina. Napočítám pět temp a všichni obrací ku 
břehu. Teplota vody – dva cenťáky dovnitř. Podle Petřiny horní stupnice – dva cenťáky ven.

Omrzliny  přistupují  za  námi  do  pontonu.  A Mirek  vytahuje  svoje  překvapení.  Vytahuje 
z vody. Měl tady ve vodě pod kamenem zašprajcovanou tašku s pitím. Ale kdyby s pitím pro kluky. 
Ne! Má tady flašku domácího rumu. Pro děti už vodu nemá, ale rum, to jo :-)). Raději se ptám na 
způsob výroby,  abych se  zítra  nedivila,  proč  se  nerozednívá.  Je  to  česká  tresť,  ruská  vodka a 
americká flaška. Tak to je snad nezávadný. Trošku nahýbám ... hmmm dobrý ... nahýbám trošku 
víc ...  a  nechávám  kolovat.  Mirkovi  se  tak  stýská  po  Čechách,  že  si  vyrábí  tuzemák.  Ale 
dobrounkej. Tohle je první kloudná Mirkovina, co jsem tady zažila. Pijeme a klábosíme, klobásíme 
a pijeme. Při  třetím rumovém kolečku koukám, že na břehu postává Scotty.  Dyť ty kluci  ještě 
nejedli! Nadávám Mirkovi do krkavčích fotrů. Volá na kluka, že bude večeře, až tatínek dopije rum. 
Scotty s úsměvem a naprosto v klidu odchází pokračovat ve čtení Linuxu. S prázdným žaludkem. 
Honem pomáháme Mirkovi s vypitím rumu, ale jen proto, že nám je líto jeho hladových dětí :-).

Láhev dopita, vystupujem a mně se klepou kopyta. Nějak ani nemůžu odhadnout, kde končí 
voda  a  začíná  břeh.  Jak  můžu  bejt  nalitá,  když  jsme  pili  s Mírou?  Aha,  to  má  bejt  s mírou. 
Dopotácíme se k táboru.  Čeká nás příprava večeře.  Copak my – ohřejeme konzervu,  nakrájíme 
sladkej chleba a je to, ale Mirek ... nejdřív provádí revizi zásob. Nachází: jedny kolínka, džem a 
hořčici. Jo a svíčky, vohnutý teplem. Bože, to je kůň, von má s sebou dvě děti a psa a jeden den mu 
dojde voda,  druhej  den jídlo.  Kluci  jsou v pohodě,  čtou si,  z táty  maj  srandu,  jak se  klátí  nad 
vařičem.  Je  pravda,  že  jim dal  Mirek  demokraticky  vybrat,  jestli  chtěj  kolínka  s hořčicí,  nebo 
s džemem. Svíčky nenabízel.  Nedostatek jídla  už by mohla pocítit  i  pes,  takže k ní  má Mirek 
promluvu: „Ulov si myšičku, ať nám nechcípneš.“ 

Je nám kluků líto a dělíme se s nima o sušenýho turka. Dělají jako že né, že vůbec nemají 
hlad, ale berou si. Scotty to sblajzne jak malinu, David si při čtení jen tak pomalinku ukusuje a 
vychutnává. Asi tuší, jak dlouho trvá tátovi vaření kolínek. Šejc se tváří, že ji nic nezajímá a že tady 
vlastně vůbec žádnej pes není. Natož psice. Zvedá se a pomalu se loudá okolo Davida a jen tak 
mírnyks týrnyks jako by mimochodem hodí tlamou k Davidovi. V tlamě zmizí Davidův příděl masa 
a Šejc nezměněným tempem pokračuje dál. Nevím, jestli se mám smát Šejc nebo litovat Davida. 
Ale  David  se  chechtá.  No  problem.  Jsou  to  národní  hrdinové.  Já  to  tvrdím  pořád.  Možná  i 
nadnárodní.

Dlabeme  konzervu  z jednoho  ešusu.  Škoda  špinit  nádobí.  Stejně  žádný  nemáme.  Ale 
nemyslete si, že jsme ňáký čuňata. Žlíci máme každej svoji. Mirek dovařil sekanej ropovod. Kluci 
se chystaj na večeři, ale rum jim ji nepřál. Rozkmital při cezení Mirkovi ruce tak, že vycedil vodu i 
s hustým. Bejt to na kamení, snad by se těstoviny daly ještě použít, jenže on je musí na potvoru 
cedit do písku. Vypadá to, že se z celý rodiny nají jen pes. To už je silný kafe i pro nás. Otvíráme 
naši poslední železňozásobáckou konzervu a ohříváme ji klukům. Chleba sice už došel, ale není 
třeba. V konzervách je tak dobrounké libovoučké masínko, že i já jsem k němu jedla chleba jen 
proto, že mě viděli. 

Někdo měl nápad, že mohl Mirek pro rodinu nalovit ryby, a Mirek lituje, že nevzal konzervu 
s tuňákem. Tu prej vozí na čundry vždycky. On tady nikdo tuňáka nejí. A tak každýmu s klidem 
nabízí, vypadá jako dobrák a přitom má jistotu, že si nikdo nevezme. Čech.

Brácha odchází na průzkum a přináší v těchto končinách vzácný materiál – dřevo. Pěkně do 
otýpky připravený prkýnka. Nevědět, že tady lodě jezdí jen nafukovací nebo laminátky, řekla bych, 
že je ze ztroskotané bárky. Možná si ho nějaký skautíci připravili a pak odjeli. Uvažujeme, jestli se 
vrátí. Docházíme ke kompromisu – necháme dřevo u našeho stanu, když se nevrátí, bude večer 
táborák, když se vrátí, řekneme, že jsme dřevo hlídali, aby jim ho, nedej bože, někdo neukrad.

Dá se říct,  že  jsme povečeřeli.  Někteří.  Na čtení  už je  tma. Je  rozhodnuto,  že  půjdeme 
k pramenům. Konečně někam, kde to znám. A už na to mám i boty – hnusně odřené a rozšmajdané 
sandály. Takže cesto-potokem docházíme ke spodním pramenům a noříme se do příjemně teplé 
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vody. Petra z baťohu vytahuje překvapení – plovoucí svíčky. Každej si jednu zapálí a posílá po 
vodě. Brácha nemůže zůstat pozadu. Taky vytahuje překvapení. Taky z baťohu. Domácí slivovice 
Adolfovka Popovice. A láhev obíhá kruhy. 

Připomíná mi to Vánoce. Tma, plující svíčky, pohoda, dárečky … můj dáreček je tady leda 
Karel. Jééééžííííšku panááááááčku, já tě budu kolíbati …

Co mě však překvapuje ještě víc, je to, že objevujeme ve vodě žáby. Spíš žabičky. I naše 
rosnička by proti nim byla Golem. Příjemné zjištění, že tady žije taky něco jiného, než mikróby. 
Každý si musí žabku vomatlat. Chtěla bych ji políbit. Třeba je ta malá žabka velkej zakletej princ, 
nebo aspoň malej zakletej princ s velkým. Fuj, Pelda! Co potom s Karlem? Vždyť má taky svý 
kladný stránky … teď zrovna mě napadá … asi dvě. To nic, to ta slivovice. Pít slivovici v teplé 
vodě nevěstí nic dobrého. 

Zálibně  koukám  na  žebřík  k horním  pramenům.  Docela  bych  vyrazila,  ale  nikdo  se 
nepřidává. Všichni se rochní ve vodě, kromě Šejc, všichni chlastají,  kromě Šejc. A kluků. Klid 
narušuje příchod americky mluvící dvojice. Kluk a holka. Kluk nese malý boťůžek a vypadá, že 
v další  vteřině  padne,  a  holka  nese  kletr  větší  než  ona  a  usmívá  se.  Možná,  že  tady  chtěli 
přenocovat, ale ne v naší společnosti. Rozhodují se jít dál. Jít – chacha. Dál už vede jen žebřík. 
Holka je ráda, že necesta vůbec pokračuje a ukazuje klukovi na žebřík. Jeho oční bulvy povylezou 
z důlků aspoň o dva inče a tělo mu padá na pobřežní kámen. Chvíli se šeptem radí. Občas mrknou 
na nás a závěrem asi dojdou k tomu, že kluci jsou na grupáč moc malí. A ještě pes. Holka si na svůj 
kletr nakládá ještě klukův baťoh, okolo krku si dává svoje i klukovy boty. Kluk už se jí  nikam 
nevejde, tak musí po svých. Moc mu ty jeho neslouží. Leze po žebříku první, holka s nákladem 
druhá a ještě ho hlavou podepírá. Naši chlapi je se zalíbením pozorují.  My ženské je sice taky 
pozorujeme, ale bez zalíbení. 

Mirek suše konstatuje: „Takhle dopadnou všechny americký feministky.“ 
„A dobře jim tak,“  vyjádřím se za nás  dvě.  Klidně  přiznáme,  že  jsme slabší  pohlaví,  a 

necháme se nosit na rukách. Kdyby nás náhodou někdo nosit chtěl.
V perfektní náladě a s písní na rtech se vracíme. Cesta se jaksi motá pod nohama. Stany jsou 

na místě. Nějak se namnožily. Smůla. Asi přijeli skautíci. A maj potvory úplně stejný stany jako my. 
Snažím se dopracovat  k našemu stanu. Nedaří  se.  Sakra i  přerostlý kopry jsou dva.  Podezřelé! 
Jediná jistota je tady Bráchova plachta. Taky povyrostla, ale je jen v jednom vydání. Padám na ni. 
Karel rozdělává požár. Na jednu sirku. Tleskáme mu jak kapitánovi letadla po úspěšném přistání. 

Trochu se mi odmotává hlava. I stanů ubylo. Jsme tady sami :-). Začínáme zpívat trampské 
písničky.  Kotlíkovky.  V nich  ještě  hrají  hlavní  role  kombojové,  Indiáni,  hombousové,  dálky  a 
romantika. Všechno to, co jsme tady kdysi mohli najít místo McDonalda a jinejch fast foodů. Měsíc 
je skoro v úplňku. Vypadá, jak kdyby valil krátery na pár šílenců, který za horký letní noci topí oheň 
z kradeného dříví, k tomu vyjí teskné melodie v podivném jazyce. A mají slzy v očích, i když oheň 
nečoudí. Blázni.

Bereme písničky pěkně popořádku. Popořádek je podle jednotlivých států jůesej. Jasně že 
nejdřív je na řadě ... Coloredo, Coloredo, z mládí tě znám, Coloredo, Coloredo, ráda tě mám ... dyť 
nám teče hned za prdelí. Vhod přijdou i náborovky typu … ruty šuty Arizóna Texas … a pro Bráchu 
… teď všichni Kaliforňané … vyhrabeme i nepevninské státy  ... já nechci jet na Havaj, tam za  
vodou ... a taky ... až jaro na Aljašku zavítá k nám ... Za hodinu jsou vyčerpány státy Států. Ani ne 
tak státy jako písničky. Ale sme dobrý. Jen pár státečků zůstalo neopěvováno. Jenže znáte snad 
někdo písničku třeba o státě New Hamshire? A tak jsou uznány i názvy kanadských provincií  ...  
v lesích  Ontaria,  kde  čerstvá  smůla  voní  … a  taky  třeba  ...  Toronto  má  osado  svým  krajem 
kouzelným, říčko moje Sázavo, jen u vás je dobře, to já vím ... a to už jsme u Sázavy ... na břehu 
řeky Sázavy ...  a vod Sázavy je krok ke  ... Kačák hučí jak Mississippi ...  a jsme zase ve Státech. 
Postupně docházejí tématické písničkové zásoby, a tak hulákáme i songy s názvy amerických hor, 
řek,  měst.  Všechno,  co smrdí  Amerikou.  A nakonec  jen …  řééka  húúúúčí  v klínu  rozervaných 
skal … taky stačí.

Karel sedí v písku. Strašíme ho, co ho kam může kousnout. Brácha vzpomíná, jak se na 
Tahiti potkali  s Čechama. Teoretikama, předěšenejma z vyčtených nástrah divoký přírody. Jejich 
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věci smrděly novotou, i cedulka z obchodu by se na lecčems našla. U nich Brácha poprvé viděl filtr 
na vodu. Mluvili stylem: „Tenhle hrníček nepoužívej. Ten je kontaminovanej.“ Navečer kroužila u 
vjezdu do korálovýho oblouku loď a oni hned: „To je drogová mafie.“ A už tahali zavírací kudličky 
vzor rybička. Stan pořád zapnutej, vedrem nespali. Bráchovi jich bylo líto a svěřil jim, že oni spí 
venku beze strachu, protože mají prášek proti hadům. To se večer prohlídne místo, kde chceš spát, 
aby tam už něco nebylo. Dáš tam spacák a okolo uděláš kruh z toho prášku. Odpuzuje hady tak, že 
ho nepřelezou. Přeskočit ho neuměj. V noci máš klid a spíš v pohodě. No, Teoretikům svítily očička 
a začli loudit, že chtěj taky. „Když von je dost drahej. Dělá se z ňákejch sušenejch hadích nepřátel. 
Sehnali jsme ho protekčně od Indiánů.“ Když už loudili dostatečně dlouho, tak se nad nima Brácha 
slitoval a prodal jim za pět dolarů dvě hrstě hladké mouky. Teoretici se na cestě poprvé spokojeně 
vyspali :-)).

Dělíme se o sušenky, dopíjíme slivovici, zpíváme. A jaký by to teprf bylo s kytarou! Pelda, 
tos mně ani neměla připomínat! Mám po náladě. Ta kytara mě tak … štve.

Otvírám oči a zjišťuju,  že  ležím na plachtě,  vedle  mě Petra,  vedle ní  Brácha,  vedle  něj 
Mirek. Karel leží o kousek dál na igeliťáku, pod hlavou má balvan a chrupe … mám dávno sucho 
v džbánku a žízeň jako trám, dnes kámen si ke spánku pod hlavu dám …  Šejc leží mezi námi a 
kontroluje situaci.  Jen kluci spí spořádaně ve stanu. Aspoň si  to myslím. Kontrolovat je nejdu. 
Obracím se na druhou stranu a hned zase usínám. Slastný pocit. Jen tak v polospánku se mi mihlo 
všechno, co tady leze po zemi. Mám to na háku. 

Film sedmý: Las Vegáč, město snů a hříchu a snů o hříchu
31.5. pondělí

Dnešní noc jsem spala. Já jsem spala! Já jsem fakt spala! Jak dřevo. Bukový.
Nikdo si nepamatuje, v kolik jsme zakalili, ale i ten zbytek noci stačil na odpočinutí. Jsem 

jinej člověk! Novej. Místo včerejší mrákoty je tady Pelda plná života. Hurá! Živote, gde seš, sráči, 
du se s tebou porvat!

Sluníčko svítí. Colorádo teče. Kamarádi kamarádí. Brácha Bráchuje. Petra dospává.
Slastně se protahuju na celtě. Ze stanu vylézá Karel a přiznává, že se v noci vzbudil na písku 

a při představě, co ho tam v noci všechno obleze, rači sám oblezl do stanu. Srab! No, spíš byl prostě 
míň ožratej než já. Mě by dnes v noci vzrušilo, snad jedině kdyby po mně lez Dikapíčo. A možná 
taky ne.

Kolektivně snídáme párky z konzervy. Jsou křehoučké, jsou lahodné, jsou jako med. Šejc 
dostává z párků aspoň vodu. Okolo nás prochází moje americká kamarádka Pam. Mávám na ni a 
dáváme se do řeči. Já moc neřečním, aby zase neměli kecy o mojí angličtiňo-němčině. Řeční Mirek, 
takže bych se stejně ke slovu nedostala. Od Pam se dozvídáme, že včera pekli k večeři kuře na 
dřevěném uhlí a že u nich Šejc somrovala. Mirek Šejc tak jako na půl oka, a ještě skleněnýho, 
sprdne. Vypadá to ale, že ji hubuje spíš za to, že se nerozdělila s páníčkem. Vypravuje nám, jak jim 
jednou na rybách Šejc sežrala návnadu na žraloky i s háčkem. Jestli ji Míra krmil jak tady, ani se 
nedivím. A stejně měla Pam štěstí, že my nemáme tak jemnej čuch. Jinak nás tam měla všechny. 
Vidím to jak v přímém přenosu – v neuctivé vzdálenosti od jejich grilu sedíme všichni na bobku, 
sliny nám tečou po kolenou, a čekáme, jestli  z nich někdo nehodí kost.  Pam hází, my se na ní 
vrháme ... Tak dost. Nástup na pakování

Uklízím nádobí,  Petra  balí  celtu,  Brácha s Karlem vyklízejí  stan.  Sleduju,  co Brácha ve 
stanu vyvádí. Pobíhá jak prdlouš. Pak Brácha vyleze a se šťastným výrazem úspěšného lovce volá 
na Karla: „Hele, víš s kýms dneska spal? Se škorpiónem. Teď sem ho zabil botou.“ Deme se všichni 
podívat  a  fakt.  Brácha  drží  v ruce  botu  a  na  podrážce  rozpláclýho  škorpióna.  Ale  takovýho 
malínkatýho. Říkám: „Ty saďoure! Takový škorpióní miminko zabiješ.“ 
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„Jó, miminko! To je škorpión bílý. Nejmenší, ale taky nejjedovatější.“ 
Karel se diví i ušima, vždyť i v opilosti stan za sebou řádně zazipoval. Asi jsme museli večer 

při převlékání nechat stan na chvíli otevřenej. Karel valí oči hrůzou: „To chcete říct, že jsem s ním 
strávil celou noc?“ Jojo, Karle, už to tak bude. Sotva opustím svoje místo ve stanu, nevíš, s kým by 
ses vyspal :-). Škorpión i s botou koluje z ruky do ruky. Teď už se tomu smějeme. Všichni. Mimo 
Karla. Tomu to moc veselý nepřipadá: 

„Vy z toho máte holou prdel, ale dyť sem se taky moh vzbudit mrtvej.“ 
Vyzvídám, jestli pojedu na pontonu v první nebo ve druhý várce. Chyba lávky. Pojedeme 

najednou. Mirek má prý pohonné hmoty už jen na jednu cestu. Teda spíš možná, že to na tu jednu 
vyjde. Bože, dej, ať je to poslední Mirkovina. Nestačí, že mu dojde voda, žrádlo pro psa a pro děti, 
ale i palivo. Co vlastně má? Dobrou náladu! Ta mu nedojde nikdy. Jo a taky ještě jam, hořčici a 
svíčky.

Nechápu, jak máme na jeden raz naskládat to, čeho byly dvě plné lodě. Sice jsme nějaké 
zásoby upili a ujedli a ukadili, ale stejně ... Mirek tvrdí, že to bude v pohodě, ale nesmí nás chytit 
vodní hlídač. Něco jak náš porybný. Vzdávám diskuzi. Nakonec, je to po proudu, snad nás donese.

Sedím a rozhlížím se okolo. Je tady nádherně. Skály, písek, řeka i teplý prameny. Snad i 
teplota je dnes snesitelnější. Všechno se mi zdá krásný a nechce se mi odjíždět. Proč vždycky, když 
se mi někde začne konečně líbit,  musím zase jinam. Možná mám delší aklimatizaci a než mně 
všechno dojde ... jo, my s delším vedením to máme blbý. 

Přemisťujeme věci k lodi. Za chvíli je hromada stejně velká jako Mirkův ponton. A to bez 
našich těles. Přemisťujeme věci do pontonu. Začíná nebezpečně poklesávat. Čára ponoru už je pod 
hladinou a to je tam z osob jen Šejc. To chci vidět! Spíš nechci. Dále nastupují děti a ženy. Se 
ženama jsem tam strčená i já, ačkoli protestuju, že do ponorky nechci. Když do člunu přistoupí 
Brácha a Karel, loď si sedá na dno. Musej vystoupit, odrazit od břehu na větší hloubku a naskočit. 
Jako poslední skáče lodivod-ponorkovod Mirek. To už na přelití hladiny do pontonu zůstávají tři 
centimetry.  Až  přijde  vlna  ...  Nevím,  nevím.  Slabším  jedincům  (dětem  a  mně)  byly  rozdány 
záchranné vesty. Možná kdyby byly vyhřejvaný, přestala bych se pádu do vody bát. 

Jedeme pomalu. Stíhám se konečně kochat okolní krajinou. Brácha nám ukazuje lana, po 
kterých se přepravovalo přes řeku. Dřív. Ze současnosti nám ukazuje místo, kde kotvili na Silvestra. 
Přijeli pozdě večer a nemohli najít teplé prameny. Teď je našli. Škoda.

Mirek s námi moc nekomunikuje a spíš kouká, jestli neuvidí hlídací člun. Člunů okolo nás 
jezdí dost. 

Ptám se: „Jak vlastně vypadá porybný?“ 
„Nějak jak  tamhleten  chlápek v klobouku.“ A sakra.  Netroufám se zeptat,  co  by  s námi 

udělal. Vysadil do vody. Brrrrrrr. Naštěstí domnělý nebo skutečný porybný jede dál a nejeví o nás 
zájem. Zdrávas Královno. Další Mirkovinu máme za sebou. Bez ztráty života.

Jedeme dál. Je nám i do zpěvu … my pluli dál a dál v zelené lesy, kde vlnka s vlnkou slaví  
své plesy ... Mirek se snaží najíždět na vlnky zepředu, aby nás jen pohoupaly, ale aby nás moc 
nerozkejvaly, jinak jsme v ... Coloradu. A najednou nejedeme! Motor udělal kašli kašli a vykašlal se 
na nás. Jsme někde za čtvrtým milovníkem. Teda mílovníkem. V polovině cesty. Slunko pálí jako 
cejchovací železo. My běloby se raději mažeme. Mirek se snaží dívat do motoru. Jedna z variant je, 
že nám došel benzín. U Mirka je možné šecko. 

Zkoušíme s Petrou pádlovat. Nebo snad veslovat? Ono to je jedno, protože nám to stejně 
nejde. Myslela jsem, že proud pomůže a bude to brnkačka. Jenže proud, svině jedna mokrá, má 
zrovna v tomhle místě oddychový time. Řeka je tu o něco širší, a tak se jen líně valí. Jako Labe u 
Litroměřic :-). Určuju si na břehu pevný bod a zkouším, za jak dlouho se proti němu posuneme. 
Ruce mě bolí až na zádech a bod i my jsme furt na svým místě. Tak tudy cesta nevede. Mirek to 
nevzdává a zkouší různé zásahy do motoru. Zatím se mu podařilo spálit si prst. 

U pádla mě střídá Karel. Colorádo odolává. A nás udolává. Stojíme na místě. Karlovi zjevně 
není všechno jedno. Ono teda nikomu. Jediná klidná je pes. 
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Co  takhle  stopovat?  Čluny  okolo  nás  jezdí,  krásný,  motorový,  laminátový,  nevytížený. 
Možná by nás někdo vzal. Když si dám čepici dost do čela a schovám vrásky, tak třeba vezmou 
aspoň mě s Petrou. Ve Willow Beach počkáme, až zbývající plaváčky přinese proud. Snad bych teď 
i uvítala toho pochybnýho porybnýho.

Stal se zázrak. Spíš to přičítám zázraku, než Mirkovy šikovnosti :-). Hlavní je, že motor 
naskočil a zase platí  … Míra jede s lodí, s tou lodí výletní … Chlapi dedukují, že byla asi mokrá 
svíčka. Šak taky sedí ponton tak hluboko, že je ve vodě částečně i motor. Není tedy divu, že nabral 
nějakou H2O. Hurá jedeme, jedeme a vypadá to, že i dojedeme. Je vidět přístavní molo ve Willow 
Beach a mně je smutno. Už se sem asi nikdy nedostanu. A přitom je tady tak nádherně. Teďkonc. 

Na rozloučenou bere Karel na osmičku poslední záběry řeky, skal, obchůdku a vůbec vůkol. 
Brácha nadává: „Karla nechápu, teplý prameny ani nevyfotí a teď tady půl hodiny točí veřejný 
záchodky.“ Kamera mu dává za pravdu. Dochází baterie. Vyměňujeme ji za další, provizorní. V Las 
Vegas budeme muset dobíjet.

Vypakováváme loď.  Rozdělujeme,  co  komu patří.  Patří  nám to.  Loučíme  se  s Mirkem. 
Domlouváme setkání v San Diegu. Mirek nás zve,  že si  půjdem sednout do džakůzy. Asi ňáká 
hospoda. A podle názvu ji asi vede japonská mafie. Přijímáme. Kupujeme zásoby a hlavně vodu 
v mém známém obchůdku. Brekeke, vevnitř je příšerná zima. 

Nasedáme do pěkně vypečeného Lincolna rok výroby 1987. Chudák, věrně tady na nás tři 
dny čekal na sluníčku. Kdoví, co si takový auto myslí? Jestli nám nadává do kreténů nebo mu to je 
jedno. 

Brácha, Petra, Karel, já a Lincoln rok výroby 1987 vyrážíme směr Las Vegas. Nevím sice, 
co si Lincoln myslí, ale vím, že se nám mstí. Topí a topí. Asi nás chce utopit.

Vracíme se po vlastních stopách směr Hoover Dam a Las Vegas. Za jízdy konečně v klidu 
zapisuju uplynulé dny. Bohužel, Brácha kupodivu používá zpětné zrcátko a hned má kecy: „Ségra 
zase žaluje Milý deníčku.“ No a co, dyť si ani nemám komu jinýmu postěžovat. Leda Karloj a Karel 
zase mně. Ani vrby tady nemaj. I když se vesnice jmenovala vrbová, nebyla tam ani majinkatá 
vykotlaná vrbička. 

Dochází  nám benzín v autě.  Neradi  bychom zůstali  v tomhle teple  viset  v pustině,  a  tak 
všichni vyhlížíme pumpu, nejlépe benzínovou. Objevuje se zrovna na dost složité křižovatce. Já 
nechápu, kudy jsme k ní zajeli, ale já to taky chápat nemusím. Stačí, že to chápe řidič tj. jako vždy 
Brácha. Nabíráme benál a pokračujeme směr Las Vegas. 

Po chvíli jízdy Petra tvrdí, že sice pokračujeme, ale asi ne směr Las Vegas. Cesta se jí zdá 
nějak  nepovědomá.  S Bráchou se  dohadují.  My s Karlem sedíme vzadu jako čipmuci.  V tomto 
případě nemáme hlasovací právo. Nám jsou nepovědomý všechny cesty. Je rozhodnuto otočit a na 
křižovatce  vybrat  lepší  cestu.  Hmmmm,  otočit,  ale  kde.  Dojíždíme  kolonu  dlouhých  limuzín, 
ověšených americkými vlajkami. Jedou na hřbitov. Na hřbitově čeká dav lidí. Svátečně ustrojených, 
s kytkama, balónkama. Že by pouť na hřbitově? Tady je možný všechno. Brácha vysvětluje, že je 
Memorial Day. Poslední pondělí v květnu. Na paměť všech Amíků padlých v zahraničních válkách. 
Aha. Sice jsme si zajeli, ale zase jsme viděli Memoriál ceremoniál.

Na křižovatce vybíráme další z pestré nabídky silnic a pokračujeme snad už nyní směr Las 
Vegas.  Míjíme obchůdky s upomínkovými kýči.  Na pozdrav nám mávají  před obchůdky stojící 
vycpaní  Indiáni.  Přemýšlím,  co  tady  v té  zemi  může  Bráchu  držet.  Nic  mě  nenapadá.  Všude 
angličtina, všude Amíci, všude taková děsná dálka. Musím se ho příležitostně zeptat.

Směrem k Las Vegas stoupá teplota. Okolní i  vnitřní.  To mohlo vopravdu napadnout jen 
elejský gangstery,  založit  kasína právě  v takový pustě.  Nojo potřebovali  automatku na  špinavý 
penízky. Předtím to prej byla nevinná osada zbožnejch mormonů. A název Las Vegas jsou španělsky 
snad louky, pastviny nebo úrodný kraj.  Nevidím ani jedno. Ale má přezdívku Lost Wages a to 
znamená ztracená nebo prohraná výplata. Výstižnější. Las Vegas je důkaz, že ne každej bláznivej 
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nápad musí být nereálná pitomost. Poušť, sucho, teplo, nikde nic a z horkého vzduchu se vynoří 
město. 

A  jsme  v Elví  (samostatně  odvozuji  podle  vzoru  Elej,  sem  fakt  dobrá).  Přijíždíme 
odpoledne, tedy v největším parnu. Nikde ani kousíček větru. Vzduch nad asfaltem je vidět. Snad 
by se dal i krájet. Na začátku města Brácha postřehne ceduli GARAGE SALE a hned zahýbá po 
směru šipek. 

„Ať taky poznáte místní zvyklosti. Když se někdo stěhuje, netahá všechny verky s sebou, ale 
prostě všechny verky prodá a v novém bydlišti si koupí nové verky pro veverky.“ 

Zastavujeme  u  přízemního  domku.  Na  zahradě  vyloženo  veškeré  zařízení  domácnosti. 
Procházíme mezi věcmama. Jsem z toho dost rozpačitá. Některé bych já osobně pro svoji sešlost 
věkem, teda pro jejich sešlost věkem, hodila do kontejneru. A tady jsou vylepšeny cedulkou s cenou 
a  jsou  na  prodej.  No  dobře,  je  to  místní  folklór.  Upoutá  mě  počítač.  Nadepsáno 
‚monitor + brain + printer = 300 $‘.  Klidně  bych  přeložila  nápis  do  češtiny  takto 
‚obrazovka+mozek+tiskárna+nepřeberné  množství  virů  za  pouhých  300  doláčů‘.  Nekup  to!  Jo, 
kdyby tady tak měli kytaru. Mohli bychom ji podstrčit Markétě, místo té rozsedliny. No a to je asi 
právě ono, proč někdo staré klumpy prodá a někdo i koupí. 

A koneckonců to vůbec není špatnej nápad. Že bych po návratu udělala výprodej všech 
domácích nepotřebností? Našla by se pěkná hromada – můj starej kabát, Karlova stará bunda, můj 
starej, Karlova stará, ... Jenže na českém maloměstě?! Ňákej hodnej soused by mě prásknul, že na to 
nemám živnosťák nebo že z toho neodvádím daně. Kontejner to zase jistí.

Nekoupili  jsme  nic  a  jedeme  dál.  Jenže  nevíme  kam.  Víme  jen  jméno  hotelu: 
Howard & Johnson.  Tam je  zamluvený  nocleh.  Všichni  máme  v ruce  mapu.  Všichni  hledáme. 
Všichni nacházíme. Ale každý v jiném koutě Las Vegas. Fajn. Na voucheru je taky jen název. Asi to 
nebude tak,  že  bychom si  mohli  vybrat.  Vtipně  nepropadáme panice  a  míříme  prostě  do  toho 
nejbližšího. Šák sme lidi, tož se domluvíme. Anglicky. Někteří.

V nejbližším nás poslali do ... ne tam, kam si myslíte ale skoro ... do toho nejvzdálenějšího. 
Takže odpolední  projížďka vypečeným Las Vegas.  Těším se na hotel.  V ulicích je  vedro,  že  si 
nedovedu představit, jak velká výhra by mě přinutila někde chodit.

Brácha se opět ujímá role průvodce. Byl tady už mockrát. Stále živí prací. Asi to s výhrama 
nebude nijak žhavé. Teplota vzduchu je určitě žhavější. Projíždíme po hlavní ulici, ale tady to není 
hlavní ulice, tady je to Strip. Podle slovníku je to pruh nebo se svlékat. Odpovídají oba významy. 
Ulice  je  rovná  jak  pruh  a  určitě  na  ní  budou nějaký hambatý  svlíkárny.  A taky se jí  přezdívá 
Třpytivá propast.  Sedí i to. Na jejím konci stojí vyhlídková věž. Vršíček věže je koule a na ní 
zvenku kabina. Kabina se po plášti věže šine nahoru šnečí rychlostí, ale zato dolů ... padá volným 
pádem. Asi úplně volnej nebude, protože to dole stihne ubrzdit, ale vypadá to příšerně. Brácha už 
nás připravuje: „Tam vás taky dostanu.“ 

„Ani náhodou!“ s Karlem v duetu nám to zní. 
Hotelů a kasín je tady něurekom, ale pořád nevidím svítícího kovboje s kejvací cigaretou a 

svítící  ženskou s kejvací nohou. Mám je zafixované z Bráchových pohledů a to jsou pro mě ty 
pravé symboly Las Vegas. Brácha vysvětluje, že ty jsou ve starém Las Vegas. Jsou to stará kasína. 
Večer se tam půjdeme taky podívat. A jsou zde aspoň večery chladné, cizinče?

Nacházíme  hotel.  Brácha  jde  na  recepci  vyzvednout  klíče.  Ve  stojícím autě  je  příšerně. 
Odcházím čekat do malinkého stínu před recepcí. Tady se aspoň trošininku dá dejchat. Ale stejně 
mám pocit, že mně teče mozek … i když … kde by se u mě vzal.

Hned vedle hotelu je kostel. Pozoruji přijíždějící svatebčany. Nevystupují z auta. Do kostela 
jednou stranou zajedou snoubenci a druhou stranou vyjedou manželé. Prosté.  Venku láká velká 
cedule, že oddávají i v noci. Oddavky 24 hodin denně. To je produktivita. 

S klíčema  dojíždíme  před  pokoj.  Je  to  taková  přízemní  řadová  výstavba  pokojů.  Před 
pokojem je parkování pro auto. Vstupujeme do pokoje – klimatizovaná paráda, vkusná a účelná. 
Televize, telefon, zabudovaná skříň a dvě dvoupostele. Brácha o nich tvrdí, že to jsou dvě postele. 
Rozuměj – dvě jednopostele. Každá z nich je širší, než naše manželská postel, která je dvoupostel. 
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Petra mě ujišťuje, že to je opravdu normální americká postel. Takhle široké mají prý ve Státech 
normální postele. Normální americká možná, ale normální pro normální je to dvoupostel. Já osobně 
bych se v ní sama bála. Musela bych spát aspoň s medvědem. Plyšovým. Ještě že pro nás bude 
sloužit  americká  jednopostel  jako  dvoupostel,  protože  máme dvoulůžkový  pokoj.  Nedovedu  si 
představit normální americkou dvoupostel. To už bysme museli doma vybourat panely a v ložnici, 
obýváku a kuchyni by stála postel. Taky by to nebylo špatné.

Ale  konec  diskuzí,  padám na  postel,  ať  si  je  normální  nebo  nenormální,  hlavně  že  je. 
Průběžně se střídáme v koupelně. Tam je naštěstí normální páková baterie, normální splachovač, 
normální špunt. Hygienu zvládám bez asistence někoho technicky vzdělanějšího. 

Karel vytahuje adaptér na dobití baterie do kamery. A další amícká specialitka. Mají jiný 
zásuvky. S jiným proudem jsme počítali. U adaptéru máme přepínání na těch jejich 110 voltů. Ale 
že se dá domršit zásuvka tak, že tam nestrčíme dva kolíky, to nás zase jaksi nenapadlo. Takže Karel 
s Bráchou po vykoupání odcházejí do ulic shánět udělátko, které bychom strčili do zásuvky nebo 
zástrčky, to si furt pletu, a do toho udělátka by zas šel zastrčit adaptér. Tuhle vycházku si odpustím a 
ležím na posteli a nic mě odsud nedostane. 

Petra pouští televizi. Je to pro mě šok. Ne to, co vysílají, ale to, co říkají. To totiž právě 
nevím. Nerozumím. Ale vůbec nic! Jako kdyby mluvili čínsky. Nerozliším ani jednotlivá slovíčka. 
Nic, nic :-((. Po tolika letech dřiny angličtiny. Pelda, cos na tý angličtině dělala? Mám z toho depku 
a říkám Petře, že už prostě na cizí jazyky kašlu, nemám na to a zůstanu do smrti smrťoucí za českou 
pecí a šmytec. Petra upozorňuje, že všechny pořady ve Státech běží i s titulkama pro hluchoněmé. 
„Eště ty mě ser. Já je přeci slyším, ale nerozumím.“ Nedá se odradit a titulky zapíná. Znechuceně na 
to mrknu. A ejhle! Já když to vidím napsané, tak to tam občas i slyším. Mrkám teda pozorněji a 
fakt! To je paráda! Ne, že bych rozuměla celému textu, ale daří se mně rozeznat a pochopit některá 
slovíčka. Občas i některé věty. Holé. To by se to učilo. S teletextem pro hluchoněmé a blbé. 

Můj manžel a můj Brácha se vracejó z pochůzky. Z neúspěšné pochůzky. Oba propocení, 
Karel víc. A nikde nic. Prej měli jen nějakou soupravu nástavců, že si je pak můžeš strčit po celém 
světě, kam chceš, ale za takovou cenu, že jim řekli, že si je taky můžou strčit, kam chtěj. A to jsme 
my kreténi doma v nějaké reklamně viděli takového univerzálního ježka asi za dvě kila. Blbě sme 
se tomu smáli. Teď se jen blbě usmíváme. Máme ještě jednu baterii, jenže ta je starší a slabší a ne 
moc důvěryhodná. Nedá se nic dělat, jedeme na záložní zdroj. 

Karel tvrdí, že se může jít znovu koupat, ale v rozporu s tvrzením padá na postel a prej ho 
odsud před soumrakem nedostanem. Co bysme taky před soumrakem dělali v kasínu? Tam se hraje 
až večer, až rozžou to fujtajblový šantánový osvětlení, vylezou živlové, otevřou se hráčský doupata. 
Zatím dáme chrupec, ať naberem sílu na odnesení večerní výhry.

Ne, že bych zrovna usnula, vždyť jsem taky dnešní noc spala, ale odpočla jsem si, a tak jsem 
docela  ráda,  když se  začíná vrtět  Brácha s Petrou.  Teda každý zvlášť.  Petra  šeptá,  že  se  půjde 
vykoupat do bazénu, který patří k Howardovi i k Johnsonovi. Jdu s nima. Potichoučku se plížíme 
ven, abychom nevzbudili Karla. Bazén je parádní, délku odhaduju na 20 metrů. Okolo lehátka, na 
nich čisté ručníky. Okolo lehátek palmy, na nich lampy. Večer tady musí být skvělá koupačka. 

Petra leze do vody. My s Bráchou lezeme na lehátka. Ležíme, relaxujeme, povídáme. Poprvé 
sami dva. Ruší tady jen nějakej smrad, věkem okolo deseti let. Skáče ve vodě, skáče na břehu, lítá 
jak pitomec a řve jak Tarzan z rodu opů. Tak tohle je asi pravé americké dítě. Nikde žádnej dozor. 
Ale  co,  ať  se  mládí  vydovádí.  Opičí  geny ho ženou i  na stromy.  Pokouší  se  šplhat  na palmu. 
Napalmu už jednu! To by zasloužil spíš. A najednou buch ho, vedle Bráchovy hlavy padá lampa. 
Fuj, sme se lekli. No jasně, smrad ji shodil, zmlknul a plíží se pryč. Ještě to bude na nás. Přichází 
někdo  z personálu.  Zřejmě  spratka  už  taky  chvíli  pozoroval,  protože  je  v obraze  a  my  mimo 
podezření. Vyplouvá Petra a společně odcházíme provést riskantní operaci – vzbudit Karla. 

Karel nás vítá úsměvem a přiznává, že předstíral spánek, aby nikam nemusel. Chystáme se 
na večerní šňůru. Po vytouženém odpočinku, po čtyřech dnech zase v posteli, po čtyřech dnech zase 
vymydlení. Ještě vybrat, co asi tak na sebe. Znám kasína jen z filmů – chlapi ve smokingu, ženský 
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v dlouhých róbách a s dlouhýma nehtama a ještě delšíma cigaretama. Nic z toho nemáme, kouřit ani 
neumím, takže na sebe házíme to nejlepší, co máme. Umělecký dojem – sex, teda six. Až na ty moje 
zrychtovaný  sandály.  Jedeme  autem.  Za  prvé  je  to  daleko  a  za  druhé,  abychom ty  výhry,  co 
poberem, pobrali.

Míjíme věž s padající kabinou. Teď je pro změnu na začátku ulice. Z naší strany. Brácha 
nezapomene opět upozornit, že tam taky pudem. Karel: „Já leda mrtvej.“ Jedeme autem k parkovišti 
nějakého kasína. Všechna parkoviště jsou zde zdarma, ty kačky, nebo spíš doláče stejně prohrajete. 
Hlavní je si zapamatovat, u kterého kasína to auto opouštíme. Parkoviště jsou zezadu, aby nestrašily 
na hlavní ulici. Jsou několikapatrová a my vyjíždíme až do posledního patra. Je z něj rozhled a 
krásně je vidět, jak město opravdu tvoří kasína, za nimi pár domečků a za nimi už je jen pusta. 
Jedeme po pohyblivých schodech a chodnících dovnitř. Opravdu je postaráno, aby se hráči zbytečně 
neunavovali  chůzí.  I  proto je každé kasíno současně hotelem. Prostě bydlíš  a  hraješ a hraješ a 
bydlíš. Dokud na to máš.

Nemusíme hledat cestu, jdeme s dvouproudovým davem. Jeden proud míří dovnitř, druhý 
proud míří ven. Čtu si název kasína - The Treasure Island. S mojí angličtinou chápu jen, že je to 
nějaký ostrov. Chvíli se cukám zeptat na význam. A už se ani ptát nemusím. Všude se válejí bedny 
s poklady, piráti. Piráti se neválejí, ale postávají, někteří z masa, někteří ze dřeva, někteří částečně 
z masa a částečně ze dřeva. Takže Ostrov pokladů. Asi pětkrát si opakuji název, kdybych se ztratila, 
ať najdu aspoň auto. 

Brácha nás žene poklusem: „U pirátů je perfektní atrakce. To musíte vidět.“ Makáme za 
ním, proběhneme kasínem a zastavujeme na dřevěném mostku mezi dvěma vodníma ploškama. 
Zastavit jsme chtěli, ale zastavili bysme, i kdybysme nechtěli. Je tu takový dav, že se prostě dál jít 
nedá.  Podle  informace  na  tabuli  by atrakce měla  začít  v celou hodinu.  To je  za pět  minut.  To 
vydržíme. Zatím se porozhlížím. Po stranách mostku jsou jakoby rádoby staré pouliční lampy. Pod 
lampou je na sloupku takové zařízeníčko, co je v místnostech proti požáru. Brácha vysvětluje, že 
z toho pouští na dav vodní mlhu. Když je hrozně velké vedro, tak aby jim tady lidi neomdlívali, rosí 
je. Dobrý nápad. Mně připadá vedro zrovna teď a to je už šest hodin večer a je začátek června. Jaká 
výheň tady musí být tak třeba v srpnu. Fuj. A to tady naši byli s Bráchou právě někdy uprostřed léta. 
Tajně je obdivuju, že to vydrželi a nezabili ani Bráchu, ani sebe. Je šest hodin a deset minut a 
atrakce  žádná.  Piráti  mají  zpoždění.  Jako České  dráhy.  Z reproduktoru  se  hrne  nějaká  záplava 
angličtiny. Nerozumím ani prd, ale podle zklamaných a rozcházejících se lidí to vypadá, že piráti 
nedorazili.  Brácha mně objasňuje, že kvůli velkému větru se budou piráti  konat za dvě hodiny. 
Pokud už velkej vítr nebude. Nevím, co se jim zdá na tomhle mírném vánku velkého. Ale to já 
nezměním. 

Razíme do dalšího kasína a za další atrakcí. Casino The Mirage. Stačím i na překlad. Je to 
Zázrak. Jak kasíno, tak moje angličtina. Brácha nás žene na delfíny, na krásnou zahradu, na bílé 
tygry, na sopku. To všechno by v tomhle Zázraku mělo být. Takže první – delfíni, docházíme ke 
vstupu a narážíme na ceduli, že delfíni jsou otevřeni až v 19.00. Čekat tady nebudeme. Obracíme 
směr zahrada. A zase cedule – zahrada zavírá v 17.00. Jsme tu zrovna v mezičase. Sé*em na miráž i 
na zázrak, měníme lokál.

Jdeme do casína Ceasar. Vstup je jako do řeckého chrámu. Po pohyblivém chodníku, alejí 
korintských sloupů s kytičkovejma hlavicema. César asi pohyblivé chodníky do senátu neměl, ale 
zase ho nosili. Přece tady nebudou hosty nosit. Hostesky v tógách, květiny v amfórách. A uprostřed 
velkého kulatého sálu, lemovaného strohými dórskými sloupy, sedí hlavní osoba, šéf kasína, podle 
kterého  se  i  jmenuje  –  Ceasar.  V nadživotní  velikosti,  uplácaný  z nějaký  hmoty.  Připadá  mi 
gumovej. Sedí na trůnu, taky nadživotním, asi mramorovým. Oceňuju, že ho ale nijak nepřikrášlili – 
má v ruce pohár a má veliký panděro. Nadživotní. Okolo stojí zvědavci s nachystanými foťáky. 
Taky si stoupáme, taky chystáme. Iónské sloupy s krouceninkama nikde. Vybírám si místo odkud 
budu dobře vidět hlavně na Césara, ale nechápu, co můžou s tím vulkanických kolosem provádět. 
Chvíli tak čekáme a čekáme a najednou se ozve poplach. A zase reproduktor, zvěstovatel dobrých 
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zpráv, sděluje, že bylo zapnuto protipožární poplašné zařízení, a tak se atrakce odkládá. Já chci 
vidět  ňákou  atrakci,  já  chci  atrakci!  Karel  si  léčí  zklamání  v jednom  z místních  kasínových 
obchůdků. Jasně, že si vybral ten, kde se za výlohou lesknou zbraně. Obchůdek je plný indiánsko-
zálesáckého zboží.  Vycpaný  orel  bělohlavý,  na  kterýho mrká  skleněným okem vycpaná  bizoní 
hlava, vyšívaná košile vedle bubnu, šperky vedle revolverů. No a u těch revolverů Karel zakořenil. 
Colt z roku 1888 za pouhých 5 995 dolarů, colt z roku 1883 za 6 900 dolarů. Ještě že Samuel Colt 
nežil v osmnáctém století. To by teprve byly ceny! Když se nám podaří Karla vysekat z prodejny, 
zjišťujeme, že atrakce už proběhla. Stíháme konec Césarova projevu. César při něm klape pusou 
jako živej, nahejbá si z poháru jako živej, břicho se mu klepe jako živý, kroutí hlavou jako živej. A 
mluví anglicky. Jako živej. I když živej by mluvil latinsky. Nebo italsky? Pro mě to vyjde nastejno.

Přecházíme na druhou stranu Las Vegas Boulevar a míříme do Benátek. Docházejí mi síly a 
nohy mě odmítají nosit. Chci si sednout. Nechci do Benátek. Brácha tvrdí, že do Benátek musíme, 
je to nově otevřené kasíno a jediné, kde ještě nebyl. Karel zkouší argumentovat tím, že jsme byli ve 
skutečných Benátkách.  „Ale tyhle  jsou krásnější.“  Tak to  do nich musíme,  když sou americký 
Benátky krásnější než italský :-). Připouštím, že tam asi nebudou ty krysy, který jsme potkávali ve 
skutečných  Benátkách.  Celé  kasíno  si  můžete  představit  tak,  že  vezmete  kus  dóžecího  paláce, 
k němu  přilepíte  kus  Svatýho  Marka,  Zvonici,  obeženete  to  vodním  příkopem,  ten  překlenete 
zmenšeným  Mostem  zlatníků  a  do  vody  vysadíte  gondoly.  K tomu  všemu  si  pustíte  Verdiho 
Rigoletta. Je to ohromná kýčovina, ale zase musím uznat, že to má určité kouzlo. A kdo se z Amíků 
nedostane  do italské  Venécie,  tak  tady  má takovej  výcuc.  Interiéry jsou  taky  zřejmě obšlehem 
vnitřku  paláců.  Nebýt  hracích  stolů  a  automatů,  tak  bych tu  čekala  Marka  Póla  a  trubadúry  a 
Vivaldiho ... Poslední patro má být nejhezčí. Mají tam být bazény s gondolama i s gondolánovcema. 

Míříme k pohyblivem schodům a je nám divné, že se po nich nikdo nepohybuje. Hned se 
dozvídáme důvod. Dole stojí stráž asi dvoumetrový a dvoumetrákový policajt, černý šerif, hotelový 
detektiv, nebo co to v té uniformě je, a sděluje nám, že se v posledním patře vyměňuje okno a je 
tam vstup zakázán. Ptáme se, kdy bude zase povolen. Snad za půl hodiny. To není pravda?! Kam 
vlezeme, tam je něco podělanýho. Připomíná mi to Čechy za přezrávajícího socialismu. Já chci 
atrakci. Sem v Las Vegas, vyžaduju atrakci. Chci a chci a chci. Vztekání nepomáhá, uniforma zabírá 
celý vstup na schodiště. Balíme to tady a odcházíme. Tedy spíš rádi bychom odešli, ale nevíme 
kudy.  Je  tady  spousta  chodeb.  Všechny  krásné,  všechny  stejné.  Jednou  náhodně  zvolenou 
procházíme a dojdeme k automatům. A automaty dělaj pořád jen to svý pipipipitátátatapipi. Volíme 
jinou cestu a docházíme taky k automatům, i když jiným. Třetí  pokus nás dovedl k únikovému 
východu.  I  když  uniknout  chceme,  po  vyhlédnutí  ze  dveří  zjišťujeme,  že  jsme  na  nějakém 
staveništi.  Tudy cesta nevede. Možná je na staveniště vstup zakázán a možná tam italská mafie 
pohřbívá do betonu nežádoucí osoby. To tak, ještě se k něčemu namotáme. Takže zkoušíme další 
chodbu a jsme zase u automatů. Určitě to maj udělaný ti novodobí zlatokopové schválně, člověk se 
nedostane ven jen tak.  Je  nucen pořád hrát  a  hrát.  Ale proč se  tady musíme trmácet  i  my,  co 
nehrajem a nehrajem. A automaty dělaj pořád jen to svý pipipipitátátatapipi. A to jich je v celym 
vegáču sto … třicet … pět … tisíc! 

Karel už je z toho bloudění po Benátkách dost napruženej a velí: „Za mnou.“ Já ho slepě 
následuju (už dvacet let, hahahaha), Brácha s Petrou taky, ale jen poloslepě. Proplétáme se mezi 
automatama, hráčema, hosteskama, kukaněma na výměnu žetonů. Karel razantně zahne tu doleva, 
tu doprava. A najednou jsme venku. Vivat Karel! Vyvedl nás z Benátek. Brácha ho nahlas obdivuje 
a dostává odpověď: „Sem říkal, že sme v Benátkách už byli.“ 

Nemůůůůůůůůůžu. Nohy mě bolí až za ušima. Usedáme k vodnímu příkopu. Je tu trochu 
vlhčí  vzduch  a  rozhled  na  bulvární  ulici.  Mlčíme.  Nabíráme  síly.  Konečně  mám  čas  nasávat 
atmosféru. Je tma, přitom je všude plno světla. Ještě že mají na tu elektriku Hoover Dam. Tohle by 
Chvaletice  nezvládly.  Lidé chodí  s úsměvem,  pomalu,  v klidu.  (Taky nemají  Bráchu honičáka.) 
Každý se na nás usměje, ale tím zájem končí. Už to nejsou hráčský brlohy s hambaticema, ale spíš 
atrakce pro celý rodiny. U nás na Václaváku nesmějí děti do kasína ani v doprovodu rodičů a venku 
stojí uniformovanej hromotlouk a každýho příchozího opticky lustruje, jestli na to má. Tady ne. 
Nikdo  se  nestará,  co  má  kdo  na  sobě,  večerní  róba  nebo  tričko  ze  sekáče,  tvoje  věc.  Nikdo 
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nezjišťuje, jestli seš pracháč nebo chrastíš drobákama. Nikomu nevadí, že tady sedíme na schodech. 
Ani v kasínech nás nikdo do ničeho nenutí. Ještě jsme nesáhli na automaty, ještě jsme jim nedali 
vydělat.  A personál  se  usmívá:  „To je  přece  jedno,  nedáte  dneska,  dáte  zejtra.  Šak  my si  vás 
lapíme.“ Všude je  uklizeno,  pořádek,  samé hezké věci.  Já  vím,  je  to  takový pozlátko navrchu. 
Umělé Benátky, umělá sopka, umělí piráti. Ale co, pod sukni se tomu nedíváme a ten vrch hezky 
hladí po očích i po duši. A Amíci stejně asi nepřemejšlí, co je uvnitř. Oni možná vůbec nepřemejšlí. 
A je tak nutný nad vším mudrovat? My, co si říkáme stará civilizace s historií a tradicema, nad dost 
věcima ohrneme nosánky: Pchá, kýč, pozor, pozor! Amík ne. Buď se mu to líbí, nebo nelíbí. A tak 
vám nevím, jestli nás ty naše tradice a historie moc nesvazujou. Amíci jsou jak velký děti – tatínek 
si nasadí čepici s vrtulkou, mamka s Micky Mousem, děti se Simpsnovejma a prostě se radujou. U 
nás by byli hned za prdlý. A kdo je vlastně prdlej? Toť otázka.

Vedro  už  je  trochu  k vydržení,  a  tak  pokračujeme  ve  své  křížové  pouti  po  kasínech. 
Přecházíme silnici zpátky a stojíme u jezírka, na jehož druhé straně je umělý vodopád a za ním se 
hrdě tyčí Zázrak. Začínají se okolo nás srocovat lidi a po ujištění sama sebe, že to není kvůli nám, 
předpokládám, že bude nějaká atrakce. Že by konečně fungující? Vybíráme si místo s výhledem, 
připravujeme foťák, kameru. Brácha mele něco o výbuchu sopky. A opět má pravdu. Za jezírkem 
začíná erupce. Umělý vodopád se změnil v umělou sopku a začíná soptit. Nechápu princip, ale kde 
před chvíli  tekla voda, teď šlehají  plameny. Vypadá to impozantně.  Nejenže sopka chrlí z jícnu 
plameny, ale po sopce i stéká žhavá láva. Jak je to možný? Dyť tam valila voda! Jsou to kouzelníci. 
Čekám, kdy se pod námi zachvěje země a bude zemětřesení.  Není, asi  jedna katastrofa stačila. 
Sopka dohasíná, dav se rozchází. Ještě jednou si sopka uplivne. Na rozloučenou. 

Procházíme Zázrakem. Je to kasíno, kde největším lákadlem je šou dvou gájů s bílými tygry. 
Jenže za tuhle podívanou už se platí. Ani se neptám kolik. Jdeme se aspoň podívat do pavilónu na 
tygří  běloby.  Správné  místo  k fotografování  poznáváme podle  největší  koncentrace  japonských 
turistů. Ti se fotí vždy a všude a se vším a s každým. Tygr je opravdu bílej. Slabý náznak pruhů na 
kůži je, ale je to spíš jen tmavší bílá. Možná to je normální tygr, kterýho koupou v Savu. Kotec má 
přepychovej,  ve  stylu  indického  paláce,  s malbou  eksotickejch  květů,  v  popředí  umělý  sloni  s 
umělejma palmama.  Vypadá,  že  je  mu všecko šuma fouk.  Leží  naprosto  znuděně.  Myslím,  že 
největší krotitelova námaha spočívá v donucení tohoto zvířete k pohybu. Nevzrušuje ho ani cvakání 
foťáků  a  bleskání  blesků  horlivých  japončíků.  Taky  si  cvakneme  a  bleskneme  a  mažeme  na 
pirátskou šou. Měla by začínat za chvíli. 

Vítr  nefouká,  takže  se  zasuneme  do  davu,  připravíme  foto  a  kameru  a  čekáme.  A 
dočkáváme. Piráti začínaj piráťovat. Z jedné strany přijíždí k mostku pirátská plachetnice. Briga 
nebo brigantina. Prostě ňáký dvoustěžňový necky. Dvoustěžňový necky s dělama. Z druhé strany to 
samý, ale ve vojenském provedení. Lodě zastavují kousek od mostku, každá z jedné strany. Mostek 
je vlastně rozděluje. A na tom mostku stojíme my v davu. Karel drží kameru nad hlavou, točí jen 
podle směru. Kapitán vojáků řve na pirátského kapitána něco v tom smyslu, ať se vzdají. Pirátský 
kapitán řve na vojenského něco v tom smyslu, že nikdy.

Vypadáme jako při sledování tenisu. Podle toho, kdo má zrovna slovo, tam se obracíme. 
Naprávo – nelévo. Za piráty – za vojáky. Takhle na sebe pokřikují asi deset minut. Vypadá to, že 
nedojde ke consensusu. Ani jsem nepostřehla, kdo první vystřelil, ale najednou po sobě začnou lodě 
pálit. Chápete? Přes ten mostek, na kterým stojí dav + my (hlavně my), tak na sebe smaží z děl. 
Pokud  se  netrefí,  padne  koule  do  vody  a  postříká  lidi.  Pokud  se  trefí,  udělá  se  díra  v trupu 
nepřátelské lodi. Sou to prdy k ohluchnutí. Někdy se podaří trefit i do posádky, ta potom odletí do 
vody, cáká to stejně jak od koule. Prostě masakr. Jeden pirát visí za nohu v lanoví. Právě se vojclům 
podařilo trefit do pirátského muničního skladu. Strašlivý výbuch se rozlehl nocí, z muničáku šlehají 
plameny. Horko od plamenů nám oblizuje tváře. Piráti lítají přes palubu. Vojáci se radují. Piráti mají 
sraněného  kapitána.  Pirátský  boss,  sic  krvácející,  bere  zapálenou  louč,  skáče  na  lano,  sviští 
vzduchem a velkým půlobloukem se dostává na přední část  lodi, kde je poslední funkční dělo. 
Zapaluje doutnák. Rána a vojenská loď dostává plný zásah. Nebezpečně se naklání a naklání a 
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naklání a už je jasné, že je s ní ámen. Pozůstatky posádky skáčou do vody. Jen kapitán stojí statečně 
na své nakloněné lodi a salutuje. Je to geroj! Loď jde ke dnu. Čest jeho památce! 

Piráti jásají. Lidi tleskají. Sláva pirátům, sláva. Bravo. To byl nervák. No a je konec a mrtví 
obžívají. Piráti se uklánějí a koukejme se, na druhé straně se vynořuje potopená vojenská loď. I se 
salutujícím kapitánem. To je sranda. Ze šosu modrého kabátce mu kape jak vodníku Česílkovi. Jak 
von pod tou vodou dejchal? Vím, že je to všechno divadlo, ale parádně věrohodné. Co všechno 
dokážou zaranžovat. Kolik vody v poušti spotřebovat. A všechno je skutečné - jako. Už se nedivím, 
že jim vadil větší vítr. Vždyť plameny šlehaly skoro až do diváků. Foukne a maj diváky bez obočí. 

Připadá mně, že už jsme tady toho prošmajdali dost a snad bych i šla ležet. Jenže to bych 
nesměla mít Bráchu. „Ležet? Teď se pojedeme podívat na staré Las Vegas.“ To je ta koketní slečna 
a jak kouří kombojovi? Cigáro. Hurá! To beru. Takže nás Brácha vyvádí spletí chodeb, výtahů, 
jezdících schodů a chodníků. Jsme u auta. 

Autem se řítíme po svlíkacím proužku. Míjíme věž s padající kabinou a Brácha nás zase 
straší.  Ukecávám poblití  až na zítřek.  Jedeme asi  dvacet minut.  V autě  si  moje nožičky trochu 
odpočnou.  Hledáme  místo  na  parkování.  Už  v tom  je  rozdíl,  mezi  starým  a  novým  městem. 
Parkujeme kus od kasín a musíme pěšky. Takovou pochybnou ulicí, že jsem vděčná alespoň za ty 
dva chlapy, co jsou s námi. Ale co nevidí mé oko – zastavárna a v ní, mimo jiný herberk, visí i 
kytara. Mají už sice zavřeno, ale vevnitř se svítí a je tam i vidět Zastavárníka. Zvoníme. Zastavárník 
přichází  a  otvírá  takové  malinkaté  okýnko.  Dovnitř  nás  v tuhle  noční  hodinu  nepustí.  Brácha 
přednáší náš dotaz. Zastavárník říká, že mimo otvírací dobu už neprodávají, jen vykupují. Logické, 
když ti dojdou v kasínu peníze, dáš do zástavy hodinky, zastavárník ti dá penízky a hraješ dál. Když 
vyhraješ, můžeš si pro ně přijít až další den. Na to už se leckdo vybodne a hodinky šmelinářoj 
zůstanou. Šmelda se ptá, jestli máme co nabídnout. Brácha se mu snaží vnutit Petru. Kolik by tak za 
ní dostal? Šmelda opticky hodnotí kvalitu zboží, ale než hodí cifru, Brácha bere nabídku zpět. Petra 
je neprodejná.

Jsme  na  ulici  Fremont.  Přicházíme  ke  starejm  kasínům  a  já  zůstávám  stát.  Wow!!??!! 
Čumím a  nechápu a  zase  čumím a  stejně  nechápu.  Nad celou  ulicí  je  střecha.  Na mohutných 
sloupech. Takže komboj nehejbe cigárem, protože by se o sloup bouchnul do brňavky, a svlečna 
nekejve nožkou, neb by si o sloup urvala meniskus. Vypadá to odporně. Studuju, jestli  to není 
nějaká přechodná stavba, ale vše je bytelně zabetonováno v zemi. No to je pecka. Brácha vidí můj 
protáhlej xicht, a tak hned vysvětluje. „Do starejch kasín už skoro nikdo nechodil, a tak se rozhodli 
udělat  novou atrakci  na  přitáhnutí  lidí.  Na  tý  střeše  běží  v určitou  hodinu  lejzrová  šou.  Jenže 
musíme zjistit, kdy ta určitá hodina vypukne.“ A nemusíme. Jen to dořekl, střecha se rozsvítí, lidi 
chystají  záznamovou  techniku.  My  taky,  jasně.  Na  střeše  běží  kreslená  groteska  o  dobývání 
amerického  západu.  Po  střeše  běhají  kreslený  Indijáni,  přistěhovávaj  se  kreslený  přistěhovalci, 
přibíhá  kreslenej  dobytek,  kolem  kreslenýho  dobytku  jezdí  kreslený  kovbojové,  zlatokopujou 
kreslený zlatokopové. Všechno za doprovodu nejznámějších kántry písniček. Krásný je, že v jedné 
části střechy jde i tekst písniček a zrovna aktivní slovo je vysvícený. To by se učila angličtina! Ale 
bolelo  by  z toho  učení  za  krkem.  Pak  se  na  střeše  objevují  mapy  jednotlivých  států  a  různý 
kovbojský náčiní jako láso, revolver, vysoký boty, divokej bejk. Ukázkama kántry tanců se střecha 
loučí. Všechno trvalo asi dvacet minut. Špicová šou! Lidi tleskají. Konec. 

Jdu si ještě vyfotit kovboje a koketku. Jenže ať je beru jakkoliv a odkudkoliv a čímkoliv, 
vždycky tam jsou ty debilní sloupy. Připadám si, jak kdybych je fotila na Hlavním nádraží. 

Je  po  půlnoci  a  pod  nátlakem  byly  vyslyšeny  naše  prosby  –  jede  se  k  Howardovi  a 
Johnsonovi. Ani jsme si nezahráli, tím jsme se pro dnešek nezdržovali. Cestou nakupujeme jídlo. To 
je  morový  zážitek.  Vybrali  jsme  si  čikinovej  bufet.  Vjedem  autem  na  takové  parkovišťátko. 
Uprostřed něj je stánek. Na vjezdu je velká cedule s nabídkou a cenama. Dohodneme, co kdo chce. 
Brácha řekne požadavky slečně. Pěkně z okýnka do okýnka. Objedem stánek a na druhé straně už 
čeká zabalený náš teplý dlabanec i s účtem. A to jsme si vymýšleli! Každý něco jiného k jídlu, jinou 
přílohu, jiné pití. Bez vystoupení z auta zase odjíždíme. V autě voní jídlo. Už ať jsme na hotelu! 
Nebo je správně v hotelu? Na hotelu, v hotelu. Hlavně ať už žereme. 
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Takže jsme ... na pokoji (podle vzoru – nech to na pokoji). A jíme v pokoji (podle vzoru 
-odpočívej v pokoji). Jídlo je bezvadný. Kuřecí hamburger, na který by v Čechách volali Kuřecí 
karbanátku.  Zřejmě  dělaný  ve  friťáku,  takže  nepřipálený.  K tomu  hranolky,  taky  friťákovaný. 
Spousta zeleniny. A ještě k tomu nasáčkovaný couvert. Pytlíky s dresingem, se solí, s pepřem, s čili, 
s hořčicí, s kečupem. Říkala jsem si, co nám to tam paní přihazuje. Vypadalo to jak pytlíkové čaje. 
A vůbec s nimi nešetřila. Ke každé porci chrst hrst. 

Zahnali  jsme  nejsilnější  pocit  hladu  a  na  dobrou  noc  by  bodnul  frťan.  Máme  s sebou 
Presidenta. Ani Havla ani Clintona, ale mnohem užitečnějšího pana Presidenta. Koňak. Litr. Jenže 
je teplej. Lednici nemáme. Ale u recepce je automat na led. Jenže do čeho. Jediná vhodná nádoba je 
plastový odpaďák. No co, vymeju ho a už jde pan President k ledu. První kapka je ještě teplá, ale 
druhá  a  třetí  a  čtvrtá  ...  Klimatizace  klimatizuje.  Houby  zle.  Chlastáme,  kecáme a  prohlížíme 
prospekty,  které  byly na  pokoji.  Je  tam program všech akcí  v Las  Vegas na  tento týden.  Mezi 
prospekty nacházíme i domovní řád hotelu – hotelový řád. Brácha nám z něho překládá úryvky. 
Smějeme se. Dokud nenarazí na úryvek, že v hotelu je zakázáno konzumovat donešené potraviny. 
Přestáváme se smát a začínáme uklízet. Skládáme obaly od karbanátků, od hranolků, od sušenek a 
od všech dlabanců do igeliťáku. Brácha se s ním dobrovolně plíží pod rouškou tmy ke kontejneru. 
Je nám to k smíchu. Za to může pan President. Poznala jsem prvního Presidenta, který pozvedne 
náladu. Usínáme, ani nevíme jak.

Film osmý: Stávaj se z nás gambleři
1.6. úterý

K ránu se budím žízní. Že bych se večer tak nametla? Alkohol je metla. A mete a mete. Ještě 
vleže se snažím stabilizovat pokoj a uvědomit si místo svého posledního odpočinku. Slyším jemné 
bublání. Hurá!!! Prší!!! Sem na chatě a prší!!! To je nádhera!!! Error! Jsem v Las Vegas a bublá 
klimatizace  :-((.  Do  kelu!  Co  bych  teď  dala  za  takový  jemný  deštíček.  A za  naši  chatičku. 
V Přívratě, na chatě, bylo by jak ve vatě, proč sem tady, proklatě, dyž neplatěj mě ve zlatě! 

Ale to už se probouzí i další opilci. Karel brzdí nohou postel: „Že se obětuju, to sem věděl, 
ale že to bude taková oběť, to mě nenapadlo.“ Konzumujeme zakázané donešené potraviny. Snídaně 
a sprcha nás trochu obživuje. I Karel hlásí, že je připraven na další stupeň tortury. Sbíráme odpadky, 
zahlazujeme stopy po ranní hostině a opouštíme pokoj. Brácha tvrdí, že jsme viděli jen málo kasín. 
My tvrdíme, že jsme jich viděli až dost. Ach, ta relativita. Vyhrává Brácha. Jedeme do centra. 

A zase kolem věže. A zase Brácha loudí. Dělám hlasitou rekapitulaci snídaně, a tedy všeho, 
co ještě jednou vyjde na denní světlo. Brácha to vzdává.

Necháváme auto u kasína Luxor a jdeme dovnitř.  Celé kasíno je zvenku jako pyramida. 
Zevnitř je to typický Egypt za vlády Tutanchamóna. Po stěnách pyramidy jsou pokoje. Dole jsou 
sfingy, teče tady Nil, stěny jsou počmáraný jako hrobky faraónů. Brácha tvrdí, že jsou tu někde i 
mluvící velbloudi a hned je chce shánět. Ujišťuju ho, že kvůli nám opravdu nemusí. Že si naprosto 
živě pamatuju živé velbloudy z Turecka.  I  se  smradem. Hostesky se podobají  Kleopatrám a na 
rozdíl od velbloudů voní. A jasně – všude automaty, hrací stoly, hrací stoly a automaty. A automaty 
dělaj  pořád  jen  to  svý  pipipipitátátatapipi.  Karel  odchází  nasnímat  na  kameru  nádhernou 
orchidejovou zahradu. Z Bráchy a Petry vyleze, že se vlastně v kasínech nesmí fotit a kamerovat. To 
řeknou teďka!? Včera jsme fotili a točili o 100 péro a teď si jen tak mimochodom řeknou, že to je 
vlastně zakázaný. „My sme vám nechtěli kazit radost.“ A co, nakonec maj pravdu. Když to teď 
řeknu Karlovi,  při  své poctivosti  už kameru ani  nevytáhne a  mně nedovolí  vyfotit  ani  dekl  na 
záchodě.  Prohlídnu  si  nás  okem  nezaujatého  pozorovatele  ...  typico  turisto  komunisto,  žádná 
průmyslová špionáž. Takže držím basu a mlčím.

Vláčkem jedeme do dalšího casína - Excalibur. Je to tu jako v říši kouzelníka Mervina. Sám 
Mervin sedí nad největším sálem a asi dbá na dodržování regulí. A automaty dělaj pořád jen to svý 
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pipipipitátátatapipi. A teď si zahazarduju! Jsem odpočatá, třeba je zas štěstí unavený a sedne i na 
mě. Jdeme k nejlevnějším automatům. Pěticentovým jednorukým banditům. Dostávám od Bráchy 
příděl nikláků. V hracím kelímku zakrývají dno. A už to jede, už to frčí, první automat ... nic ... 
druhý automat ... nic ... třetí ... to samý ... Nevím už u kolikátého automatu, ale najednou mně začly 
padat ... jednou vypadlo deset ... podruhé pět ... pak dvacet ... a tak chvíli ... až nevypadlo zase nic 
... a zase nic ... a když už mám v hracím kelímku jen zakryté dno jako na začátku, končím. Užila 
jsem si a dost. Jenže ďáblík hazardu se stihnul, mrcha, chytit drápkem. A to nejen u mě. Karel, jak 
slyšel ten nebeský cinkot, nenápadně zkouší štěstí taky. Odcházíme s remízou. Drobáky si odnáším 
i s kelímkem. Je krásnej. Barevnej. S kresbou kasína.

Jasně, že odcházíme k dalšímu kasínu - New York, New York. Okolo celého areálu kasína 
vede horská dráha. Jsem tvrdá, odolávám Bráchovejm sebevražednejm úmyslům. Kasíno je zvenku 
i  zevnitř  model  Manhatanu  1:100.  Je  tady  -  Pátá  Avenue,  Wall  Street,  Broadway.  Ani  Socha 
Svobody nechybí. Tančí se zdviženou sukní. Znovu - je tady Patá Avenue lemovaná automaty, Wall 
Street  lemovaná  automaty,  Broadway lemovaná automaty,  Socha  Svobody  lemovaná automaty. 
Takže sedáme k automatům a už to tam zase rveme. Jsem ztracená. Střídám automaty a jak začne 
ňákej dávat, peru to do něj hlava nehlava. Karel je opatrnější. Tvrdí, že je proti vášni odolnější. Ale 
mě už držííííí mamon ... jen se sypte penízky ... mamon ... hrňte se k mamince ... mamon ... mamon 
je motýl ... mamon je fčela ... mamon je růže hozená do kostela ... Dokelu, co s člověkem dělaj 
peníze. Pár drobáků a už magiřím. Jasně, to přece byla Manon.

Z Bráchy a  Petry  vypadne další  tajemství  podsvětí  –  když  sedíte  u  automatů  a  hrajete, 
můžete si zadarmo objednávat pití. Pochopitelně to hned zkoušíme. Objednáváme si s Karlem džus. 
Opravdu, za delší chvíli (po tu delší chvíli samozřejmě člověk hraje) je tu pinglice s džusem. Napiju 
se. Je mně na něm něco divnýho. Ale mlčím. Jenže můj milovanej Karel - slovo předhání myšlenku: 
„Ten džus je ňákej chlorovanej!“ 

„Vole, je s vodkou,“ ujasňuje Brácha. 
Jó, tak to je! Tomu říkám služba zákazníkům. Delší chvíli pijeme a po tu delší chvíli hrajeme 

a to je kšeft. Když je přísun, musí být i výdaj. Karel odchází na záchod. My mastíme hazard a 
houby se o něj staráme. Jenže Karla není vidět delší dobu. Začínám mít strach. Co když ho unesli 
gangsteři, odloudily padlé děvy, udělalo se mu špatně ... Vypravujeme se po šipkách s panáčkem a 
ještě než dojdeme k příslušnejm dveřím … ejhle ... Karlík zašitej u automatu a cpe do něj nikláky 
jak do hladovýho vandráka. To sme ho načapali! Gamblera! Jednoho ukecanýho! Já mu dám, že se 
ho hazard nechytá! Kdopak by tomu krásnýmu cinkotu odolal.  Pipipipitátátatapipi.  Voni to maj 
vykoumaný tak, že ty kovovky, když vám začnou padat, tak padaj z dost vysoka, aby to bylo fest 
slyšet. A nalákalo to i ty tvrdší nátury. Viz Karel.

Na jedné z mnou neidentifikovatelných chodeb probíhá akce – tričko. Dávají zde zadarmo 
trička s logem Las Vegas. Jásně, se tam hrneme. Ale zadarmo není úplný zadarmo, je to za vyplnění 
dotazníku. Hned, jak nám ho baba strčí do ruky, Karel s ním sekne a se slovy: „Kašlu na triko,“ 
odchází. Paní říká, že se ten džentlmen nemusel urážet, že je to solidní akce – průzkum používání 
visa  karet.  Hrdinně  zůstávám a bojuju  s dotazníkem. Nerozumím vyplňování  formulářů  v mém 
rodném jazyce, natož v cizím. Jméno – vím, první kolonka vyplněna podle pravdy. A taky poslední. 
Dál chtějí nějaká čísla na identifikaci. Ty si vymyslím. Pak kde pracuju. Jediná americká firma, 
která mě napadne, je Microsoft. Zbytek opíšu od Bráchy. Paní od nás přebírá dotazníky a ptá se, 
jestli nejsme sourozenci. Je nám to divný, a tak se tváříme divně, jak se divíme. Podle údajů to 
nemohla poznat, vždyť tam mám jméno vyvdaný. Ani si nejsme podobný. Sem přece hezčí :-). 
Brácha chválí paní její postřeh a říká: „Jojo, moje ségra workuje u Majkrosoftu.“ Jéžiši, jen ať se to 
nedovědí kluci v práci! Nebo budu mít z ostudy bundu! Jenže mě opravdu žádná opravdu solidní 
firma nenapadla. Paní je spokojená sama se sebou a dává nám trika s fotkou Las Vegas. Uraženej 
džuntlmen nedostal nic.

Moc dávacích automatů tady není.  Vyhlašujeme změnu lokálu.  Mám o kelímek víc  a  o 
nějaký drobáky míň. Vždycky jsem si myslela, že se hazard hraje jen v noci. Aby na ty nepravosti 
nebylo vidět. Zřejmě nejsem s tímto názorem sama. A tak v kasínech nikde nejsou okna. V kasínech 
je stále noc. Nikoho od hraní neodlákává pohled na venkovní krásné počasí, na sluníčko, na modrou 
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oblohu. V kasínu je příjemná klimatizace, příjemné umělé osvětlení,  a tak proč chodit ven? Jak 
prosté! Závisláci asi ani nezjišťují, jestli je noc nebo den. Vždyť je to jedno. A automaty dělaj pořád 
jen to svý pipipipitátátatapipi. Pozorovala jsem tady ženský, věkové kategorie mezi sedmdesátkou a 
smrtí, a dokázaly sedět hodiny u automatů nebo dokonce jen u automatu a házet a házet. Taky je to 
jejich věc. 

Další kasíno – Monte Carlo. Vyhrávám. 
Další kasíno – Bellagio. Prohrávám všechno, co jsem vyhrála v Monte Carlu. 

Už je odpoledne. Budeme muset vypadnout. Právě včas. Dochází záložní zdroj v kameře. Už 
nic zakázaně nenatočíme.

Před odjezdem by se hodilo najíst. Naši soukromí Amíci nás vedou do restaurace s názvem 
All you can eat. V přesném překladu to znamená, že můžeš sníst všechno. Češi jí říkají Naper se a 
pukni. Jsou to typy obžerstvení rozšířený po celých Státech. Při vlezu zákazníka zkasírují o určitou 
částku, tady chtěli osm dolců, a pak už uvnitř může sníst a vypít, kdo chce, co chce a kolik chce. 

Bereme  talíře  a  vyrážíme  k mrazícím  a  topícím  pultům.  Každá  mňamka  je  v nerezové 
nádobě a u ní název a naběračka. Samoobsluha. Jsem z toho paf. Jídlo nepoznám ani podle podoby, 
ani podle názvu. Ještě že mám Petru. Moji spásu. Vysvětluje mně, co je co, co je poživatelné pro 
Evropana, co jen pro plechovou mexickou pusu, co zvládnu příborem, co nezvládnu ani náhodou. 
Nezbývá mi, než dát na její doporučení. Nakládám si zhruba pět dětských porcí různých druhů 
hlavního jídla, přes ně kladu plát uzené kýty. Přílohy ignoruju. Saláty beru lžíci od každého kapku, 
jen mojí nejmilejší vařené kukuřice mám vícero kapek. Plánuju, pro co si ještě přijdu. Odkládáme 
talíře na stůl a razíme pro zákusky. Kousek čokoládové buchty, kousek dortu, kousek melouna. 
Sedáme ke stolu pro čtyři, talířů máme pro deset. Kdyby bylo povolený, házet kosti za sebe chrtům, 
byla by to dokonalá středověká hostina. Pouštím se do krásného kuřecího stehýnka v nějakém sosu. 
Jenže ouha, sos je sladkej. Sním masínko. A takhle to pokračuje se všema sosama. Všechny sladký. 
Na závěr si nechávám zlatý červený hřeb programu – uzený. Taky sladký:-(. No nic. Stejně už mám 
břišní komůrku na maso plnou. Karel bere slánku a snaží se sladkou chuť přerazit slanou chutí. Ale 
tváří se, že s největší chutí by přerazil kuchaře. Přecházíme na saláty. Jsou vy-ni-ka-jí-cí. Následuje 
sladké. Ouhaouha sladké je slané. Buchta i dortík. Doma Karel zpívá Na té naše Hané sou tam 
buchty slané, ale na tom jejich LasVegasu chutnají i zákusky jako slané tyčinky. Karel s posledními 
zbytky naděje odchází pro zmrzlinu. Čokoládová a slaná. Bléééé. Ještě že už jsme stejně přežraný. 
Něco  našťoucháme  snad  jen  do  komůrky  na  pití.  Usrkáváme  vybrané  pitivo  a  polosedíme 
pololežíme jak přežraný hroši. Neschopní pohybu. Karel prohlašuje, že tohle je teda Las Vegáč. Jdu 
se ještě po jídlech alespoň porozhlédnout. Jen tak pro inspiraci. Měla bych chuť vyzkoušet dalších 
asi dvacet jídel. Ale už se nevejdou. Prej tady může být návštěvník třeba celý den, ale oni mají 
dobře spočítané, co jim to vynese. Holt sem ještě nejezdí tolik Čechů. Ty by nabrali igelitky a bylo 
by po kčeftu.

Kolikrát já jsem snila o tom – být v Las Vegas. Ani ne tak kvůli hraní, ale přičuchnout k té 
atmosféře.  A dnes  ji  cítím!  Směs  vůní  suchého  vzduchu pouště  a  klimatizací  v kasínech,  vůní 
koberců, vůní úsměvů, pohody, klidu a relativní svobody. I když se opravdu v kasínech nesmí fotit a 
natáčet, nikdo nás nenapomínal. Každý se tady usmívá, každý chodí pomalu, žádný spěch. Nikde 
žádný policajt, ale ani houmlesák. A ve svém snění jsem si nedovedla vůbec představit, jak je to 
všechno  obrovský.  Město  i  kasína.  Takový  pražský  hotel  Hilton,  původně  krásně  výstižně 
pojmenovaný Atrium, by tady byla taková střední třída. Co do velikosti. A to nevím, jestli jsem 
kompetentní  posuzovat.  Každý  kasíno  je  spleť  chodeb,  atrakcí,  haly  s automatama,  s ruletou, 
s kolem štěstí a neštěstí. Určitě mají i prostory, kam my normální turisťáci nemůžem a kde se hraje 
soukromě a už asi ne niklákama. Takže by Atrium byla spíš středně nižší třída. Jsou to kolosy. 

Mít tak dost kaček, postavila bych tady kasíno Prahu. První východní kasíno v Las Vegas. 
Byly by tam Hradčany s gumovým presidentem, Staroměstská radnice s Orlojem, kus Václaváku s 
Václavem,  vnitřek  Strahovského  kláštera  s  knihovnou,  Zlatá  ulička  s  obchůdkama,  Perlovka 
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s holkama, ... jé to by Amíci čuměli, jak Čechové uměli. Nevíte někdo o sponzorovi? Dřív než tady 
ruská mafie vybuduje chrám Vasila Blaženýho.

No, vydržela bych tady. Ovšem s naší hotovostí, bychom byli hned hotoví. Dneska se mi to 
tu zdá skvělé. A zase před odjezdem. Už je odpoledne a musíme dál. Moje největší výhra byla sto 
pěticentů. Pěěěěkněěěěě to cinkalo! Ale oběživo ode mě oběhlo zase banditům do chřtánu. Suma 
sumárum za celou posádku odjíždíme možná s deficitem pár dolarů. No co, užili jsme si. To zase jó. 
A to  jsme  si  ani  nesáhli  na  plátno,  na  kostky,  na  karty.  Holt  nesáhli,  takže  odjíždíme  opět 
vyhřívaným Lincolnem rok výroby 1987. I když ... kdybysme si sáhli, taky jsme mohli odcházet 
pěšky ... a bosky … nebo v truhle … pěkně ztuhle.

Potřebujeme sehnat ten idiotskej adaptér na nabíječku ke kameře. Dnes plánujeme spánek 
pod stanem. Dobíjení bude asi na principu tření ocasu a tyče. Jedeme pomalu a rozhlížíme se po 
obchodech. Jenže obchody ... to je samé kasíno, kasíno, kasíno a normální kšeft pro normální lidi 
nikde. Až na úplném okraji Las Vegáču zahlídnu název obchodu, kde je něco o elektrice. Lincoln 
roku výroby 1987 brzdí na fleku. Obchod je opravdová elektra a všelijakejch redukcí tady visí 
přehršel.  Karel  se  vrací  do  auta  pro  nabíječku  a  vybíráme  ten  pravej  hršel.  Prodavač  nám ho 
ochotně vyloupne z futrálu a vyzkouší. To vše za jeden a půl dolaru. Spokojeni vyrážíme dál. 

Odpoledne pokročilo. Začíná být tma, způsobená nejen pokročilou hodinou, ale i počasím. 
Je zatažíno. Obloha ze světlemodré přešla do tmavěmodré, místama do černé. Vedro je jak před 
bouřkou, auto příjemně topí :-). Zdá se mně, že vidím i blesky. Ale moje logika je asi taková – 
okolo je suchá poušť poušťovitá, kde jsou blesky, jsou i hromy a tam i prší. To nejde dohromady. 
Pelda, drž hubu. Nakonec ty blesky budou ňáká amíkovská lejzrová šou a budeš za tetu z vesnice. 
Sem ticho. Ale že bych ňák prahla po spánku pod stanem, to né. Je to stan pro dva, jenže kdyby 
pršelo ... pssst, nic neslyšíte ... jenže kdyby pršelo, bude to muset bejt stan pro čtyři. Pelda, seš 
historická, teda hysterická, teda oboje.

Blížíme se k hranicím Nevada - Californie a tím i k posledním bezdaňovým kasínům. Tady 
už jsme byli. Vracíme se po vlastní stopě. Brácha tuší, že mě na horskou dráhu nedostane. Živou. 
Ani nevotravuje se zastavováním. Stejně je Buffalo na druhé straně. Na týhle je kasíno Whiskey 
Pete’s. Všichni apaticky čumíme na kasína. Jen Petra čumí neapaticky a říká: „Čoveče, na poutači 
bylo psaný, že je dnes nocleh za 18 dolarů. To je divný. To je cena jako v kempu pod vlastním 
stanem.“ Brácha sice pochybuje o cifře, kterou Petra viděla, ale nedá mu to a zajíždí na parkoviště. 
Na ceduli tam svítí krásná osmnáctka. Tedy cena za nocleh, ne nějaká mladá osmnáctka. Jdeme se 
opatrně zeptat. K recepci odchází Petra s Bráchou a my se tváříme, že je neznáme. Pokoje jsou 
dvoulůžkové. PoloAmíci se vrací s klíčem od pokoje. Dvoulůžkového. V sedmnáctém patře. Hip, 
hip, hurá!

Ještě zaparkovat  auto do patrových garáží kasína.  Ale cestou přes parkoviště  se  to nedá 
vydržet. Zastavujeme. Kdybyste to viděli! Ta nádhera! Jeden kamión vedle druhýho. Co kus, to 
originál!  Barvy  září  jak  na  vzorkovnici.  Červený,  modrý,  červenomodrý,  všelijaký.  Všechny 
čisťoučký. Však tady neprší, jak by se zašpinily. Je to jak na výstavě kamiónů. Co kecám kamiónů. 
Amíci nemůžou mít kamióny jako každá normální země, oni mají trucky, prostě traky. Typuju, že 
do některých by se vešly i dva naše kamióny. Ale zase na naších silnicích by se asi těžko vytočily. 
To by se vytočily, než by se vytočily. Jednou okolo nich kroužíme autem jen tak na pokochání očí. 
Podruhé kroužíme a fotíme a točíme. Potřetí se okolo nich procházíme pěšky. Odhaduju jejich počet 
na padesát.  Je to tou levnou cenou ubytování. Většinou spí trakaři ve svým trakaři, ale když je 
ubytování za osmnáct dolíků, nepohrdnou. Tomu říkám kšeft. V kasíno-hotelu zrovna nemají plno, 
tak daj nocleh za osmnáct a trakaři to uvidí a co by se nevykoupali a nevyspali v pohodlí. Možná 
půjdou i do kasína a kšefty už se hejbou. Obdivujeme dva nablejskaný harleje. Majitelé přichází od 
recepce, ale berou si z motorek věci a odchází do pouště. Asi je pro ně i tahle cena moc. Nebo mají 
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v oblibě  spolunocležnit  s chřestýši  a  škorpióny.  Motorky  nechají  jen  tak  na  parkovišti.  Karel 
vypadá, že by mě na noc vyměnil za motorku. Možná sou míň jetý :-). Ujetý.

Pokračujeme do garáží. Lincoln roku výroby 1987 se diví i blaťákama, v jakýmto přepychu 
má dneska spát. Bereme zavazadla, já svůj bigbag, a štrádujeme ke kasínu. Asi jsme zrovna netrefili 
vchod  a  k výtahu  se  dostáváme  pološerou  chodbou  nouzového  východu.  Čekáme  na  výtah 
s nějakým trakařem. Slyší naší češtinu a ptá se odkud jsme, že je mu ten jazyk povědomý. To určitě, 
pleteš  si  ho  s grónštinou,  fousáči.  Když  slyší,  že  jsme  z Čech,  raduje  se  jak  malej:  „Evropa, 
Československo. Dobrý! Já sem z Rakouska. Tady jsem pět let a ještě bych ňákej čas chtěl jezdit, 
abych si vydělal.“ To je vopravdu dobrý. A když na něj Karel promluví jeho mateřskou rakouštinou, 
vypadá to, že se nám ten otrlej traker rozbrečí na rameni. 

To už jsme v sedmnáctém patře. Odemykáme a hrneme se do pokoje. Bezváááááá! Zase dvě 
americký jednopostele pro dva, koupelna, stolečky, lampičky. Paráda! A ten výhled! Superparáda! 
Vidíme dole traky, proti nám na protější straně silnice kasíno s horskou dráhou (jéžiši, snad zas 
Brácha nebude provádět nátlak), silnice se táhne jak šňůra od nedovidim nalevo do nedovidim na 
napravo.  Bez  zatáčky.  Bez  křižovatky.  Přes  silnici  je  mostík  s kolejema.  Po  něm jezdí  vláček 
z našeho kasína do protějšího a zpět. Nebo naopak. V dálce jsou vidět hory. A mezi horama v dálce 
a námi je sucho sucho.

Tak takovejhle tah s noclehem pro jednoho za pět dolarů. Fuj, Pelda, ta matematika, za čtyři 
a půl. To se musí oslavit. Ještě máme zbytek pana Presidenta, ale je z auta skoro vařící. Karel se 
nabízí  dojít  do  automatu.  Ledovýho  automatu,  ne  hracího.  „Ale  klíče  ti  nepučíme.  Moh  bys 
fouknout. Až přídeš, heslo je President.“ Zatím s Petrou obdivujeme, jak mají vše stylově sladěné. 
Potahy  s indiánskýma  vzorama,  lampičky  i  stoleček  ve  tvaru  kaktusu.  Ale  opravdu  vkusné. 
Překvapuje mě to nejen jako u Amíků, ale i u takového přísilničního kasína. Nejlepší z pokoje je 
fakt výhled. Okno je téměř přes jednu stěnu. Je neotvírací. Pokoj je klimatizovanej. Jak se takový 
okna mejou? Bůh ví. Čert ví. 

Karel se vrací s ledem. Brácha ho tejrá s heslem: „Heslo.“ „President.“ „Kterej?“ „Husák.“ 
„Neznám. Jinej.“ Takhle ho Brácha trápí a žádnej z Karlem jmenovanejch presidentů mu není dost 
dobrej. Chtěl asi slyšet „Tekutej.“ Raději otvírám sama, než Karel rozkope dveře a pak Bráchu.

Taky máme na pokoji zásuvku. Sice tu americkou, ale už nás nepře**čije. Máme redukci. A 
tak dáváme našťouchat baterii do kamery. Ani jsme netušili, že se k civilizaci dostaneme tak brzo. 
Pohodička. Baštíme zásoby. Chlasčíme pana Presidenta s ledem, já sedíc v okně a čumíc na hory, 
kasíno a taky traky. Jen obloha se mi nelíbí. Je už úplně olověná. Taková u nás bývá od Zacharáku a 
tam  odtud  jde  vždycky  bouřka.  A i  vítr  je  silnější.  Po  poušti  honí  ne  klobouky,  ale  takové 
chuchvalce suché trávy. Na střeše garáží je přistávací plocha a na ní helikoptéra. Je vidět, jak se jí 
ve vichru hejbou lopatky. To počasí se mně prachnic nezamlouvá. Po Presidentovi jsem odvážnější, 
a tak to Bráchovi říkám. Sem věděla, že budu za vola. Prej tady prší jen na jaře a zbytek roku sucho 
sucho. Proto to je poušť. Jojo, dobře sucho sucho. 

Kecáme a kecáme a najednou kecám sama a ostatní spí. Je to možný? Kasíno čeká a oni 
chrápou. Snažím se taky usnout a nabrat sil na večerní hazard. Ale snaha marná. Převaluji se vedle 
Karla  na  jednoposteli,  dokud ho  nevzbudím.  S foťákama se  plížíme z pokoje.  Už dlouho jsme 
nebyli v žádném kasínu :-). Výtah nás vyvrhne přímo u automatů. 

Jenže teď nás láká něco jiného. Mají tady atrakci pro přivábení hráčů – původní auta Bonnie 
a Clyde a Al Caponeho. Nechci z vás dělat blbce, ale jsou to dvě auta jedno je Boníky a Clajda a 
druhé Al Caponeho. Obě prostřílená. Vystavená za skleněnou stěnou. U nich jsou vycpaní všichni 
účastníci. Plus nějací policajti, taky vycpaní. Můžeme si tady přečíst, kdo kdo byl, co kdo nebo 
koho přepad, jaké měl zásluhy, kdo a jak ho zastřelil. Je tady celej životopis, či spíš přepadopis, 
Bonnie Parker a Clyda Borrow. Byli docela pracovitý. Zvětšený fotky těch, kdo je zastřelili. Lovci 
mají na tvářích povýšené úsměvy vítězů. Div že nestojí jednou nohou na mrtvých tělech a do pusy 
jim nedali snítku. Padli 23.5.1934 poblíž Gibsland v Luisianě a je tady seznam zbraní, který u nich 
našli. Takovej arsenál nemá ani Karel. Dokonce je ve skleněné vitríně zaručeně pravá prostřílená 
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Boninina košile. Nevypraná. I s krví. Pravost zaručuje Certificate of Authenticity, vydaný nějakým 
úřadem, že tuhle košili měla fakt na sobě, když ji práskli. Neuvádí, jestli i ta krev je její. Nebo to je 
kečup. Jo, a velikost měla 32.

Než  to  všechno  pookouníme,  doráží  PoloAmíci  a  hromadně  odcházíme  k automatům. 
Zkouším jeden, druhý, další a další a nic. Nedaří se. Nechávám toho a spíš pozoruji ostatní. Vypadá, 
že nemám smůlu jen já. Nedaří se nikomu z nás. Tady nám pšenka nepokvete. Volíme jinou strategii 
zbohatnutí  -  zkusíme  kasíno  na  druhé  straně.  Souhlasím pod podmínkou,  že  nebudu muset  na 
horskou dráhu. Takže asi po hodině neúspěšných pokusů s hazardem stojíme na hotelovém nádraží 
a čekáme na vláček přes silnici. Přijíždí brzo a odváží nás do Buffala. Z vláčku je krásný pohled na 
náš hotel. Vichr se opírá do kolejnic. 

Jsme na druhé straně. A hned dobrá zpráva – horská dráha pro velký vítr nejezdí. A je klid. 
Procházíme kasíno, děláme, že nemůžeme najít automaty na desetidolarovky. Z nouze teda opět 
sedáme k niklákovým. Mají je tady asi nastavený líp, něco nám i občas pustí. Vyvíjím teorii, že 
nejvíc dávají automaty s třešničkama. Karel zase zkouší, jestli to není ve způsobu tažení jednoruky. 
Bráchoj se docela sype i bez teorie. 

Je tady míň lidí než v kasínech Las Vegas. Proto je i menší hluk. Proto se i ten božský cinkot 
líp rozlíhá. Je srandovní pozorovat, jak kdo na něj reaguje. Ozve se cinkot a všichni se otočí po 
zvuku. Někdo potom okamžitě začne zuřivě cpát do automatu, u kterého sedí. Někdo se za chvíli 
jde nenápadně podívat, jakýho je typu ten, co sypal, a vybere si stejný a taky zuřivě cpe. Někdo 
přestane cpát u svého a počká si, až dotyčný odejdete od toho dávacího. Jeden pán prohrával, pak 
mávnul  rukou,  jako  že  na  to  kadí,  a  šel  k východu  ...  a  najednou  se  odněkud  ozval  cinkot. 
Přimrazilo ho to na vteřinu k podlaze. Jeho oči udělaly asi tohle ($)($). Pak ho to otočilo a vcuclo 
zpátky.  Takovou  sílu  má  ten  zvuk.  Bacha  na  to!  A  automaty  dělaj  pořád  jen  to  svý 
pipipipitátátatapipi :-[].

Jenže co jsme vyhráli, jsme i prohráli. V tom je kouzlo hry. Dvě hodiny si tady klepeme s 
jednorukejma banditama rukou a nula od nuly pojde. Tož rači popojdem než pojdem i my. 

Popocházíme na vláček, ale vláček nejede. Nějak jsem ani nestihla pochopit,  jestli  kvůli 
větru nebo pozdní  hodině.  Prej  musíme jet  shuttlem.  Hledáme shuttlovou zastávku.  Vycházíme 
z kasína různými východy tu k parkovišti,  tu  k silnici,  tu  k poušti,  jen k šuttli  nic.  Přitom naše 
domovské kasíno vidíme přes silnici. Ovšem čtyřproudovou. Čtyřproudou. Po zeptání a patřičném 
nasměrování se dostáváme k zastávce. Zatímco jsme hráli,  vítr posiloval. Naštěstí šuttle přijíždí 
dřív, než nás odfukne. Nastupujeme a odjíždíme kamsi pryč od kasína. Od obou kasín. Jedeme snad 
pět kilometrů, než autobusek může přejet do protisměru. Zase pět kilometrů zpátky a jsme šťastně 
na druhé straně silnice. Jednoduché.

Procházíme našim Wiskovým kasínem a už se docela těším do jednopostele. Jenže ostatním 
zní v uších mámivé zvonění grošů a chtějí hrát. Kašlu na ně. Odcházím na kutě. Karel jde se mnou 
a zamkne mě v pokoji. Zvenku. Užívám si chvíle klidu. Nečekám na ostatní gamblery a usínám.

Film devátý: U Petera
2.6. středa

Někdy nad ránem si ještě v polospánku říkám, že tu mají stejně pitomou klimatizaci, jako u 
Howarda  a  u  Johnsona.  Taky  jim  bublá.  Spím  dál.  Za  chvíli  mě  probouzí  ťukání  na  okno. 
V sedmnáctém patře. Sama sem asi ťuklá. Jenže jak se otočím k oknu, koukám, že je mokrý. To mě 
zvedne z postele. Jdu blíž a zírám ... venku leje jak z kropičky. Nad horama se blejskaj blesky, na 
poušti stojí voda. No, nad horama, vono se moc nedá poznat, kde končej hory a začínaj mraky. 
Probouzí se Karel. Zíráme oba. Fotíme a točíme zmoklý trakaře, zmoklé kasíno, zmoklou poušť. 
Jen co se vzbudí Brácha, já mu dám sucho sucho! 

Chci  je  vyfotit,  jak  chrápou.  Ale  než  zvolím  záběr,  uvidím  na  nočním  stolku  u  jejich 
jednopostele hrací kelímek plný nikláků. To je další šok po ránu. Šeptem na něj upozorňuju Karla. 
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Odšeptává, že to byla děsná sranda. Brácha narazil na dávací automat. Sypaly se kováky. Brácha 
česky křičel: „Jsme milionáři,“ a cpal tam prachy oběma rukama. Suma sumárum, šli spát ve čtyři 
ráno. S docela těžkým výdělkem. Potěžkáním odhaduju tak kilo a půl. Nojo, jenže jak sáhnu na 
penízky,  budí  se  Brácha:  „Deš  vod  toho!“  Jo,  peníze  mění  charakter.  Předtím by  mi  dal  svůj 
poslední halíř a jen, co je milionář, nesmím si na jeho peníze ani šáhnout :-). Bere kelímek a sebe i 
Petru zasypává zlaťákama - niklákama. Ach jo, aby se s námi ještě vůbec bavili. Chechtáme se jim, 
Karel je bere na kameru, aby měli na co koukat, až zase zchudnou. 

Nechci mu kazit radost, ale říkám: „Jen aby ses nedivil – venku žádný sucho sucho, ale 
řádně mokro mokro.“ S Bráchou to nehne, jen pronese: „Mě chceš dostat z postele. V poušti, v létě 
a ...“ jenže už vidí cákance na okně. Vyhrabává se ze zlaťáků a dvěma skoky je u okna: „Ty vole. 
Vono leje.“ To už se nedá vokecat. Prej to tady ještě neviděl, a tak fotí ty samé záběry jako my. 
„Ségra, to zapiš do Milý deníčku.“ Vyčerpalo ho to natolik, že si jde ještě lehnout. Nevím, jestli se 
chce tulit k Petře nebo k penízkům. 

Dělám miliardářům snídani do postele. Musím si je teď předcházet, pracháče :-). Sedíme a 
všichni si představujeme, co by s námi asi bylo, kdyby Petra neměla tak skwělej postřeh. Nevěděli 
bychom, že tady je nocleh za hubičku. Jeli bychom dál. Postavili stan v poušti. A v noci by začal 
lijavec. Nejdřív by se k nám do stanu nastěhoval Brácha s Petrou. Těžko bychom je vyhazovali, 
když je to jejich stan. No dobře, tak se s nima srovnáme. Pak by se k nám do stanu jako do jediného 
ostrůvku začla cpát přítulná zvířátka jako třeba hadi, plazi, štíři. Pak bychom asi rači naši Noemovu 
archu zrušili  a  šli  přečkat do auta.  Ani  neříkáme přespat.  No prostě zlatá  stříbrná Petra.  Zlatej 
stříbrnej pokojíček. Myslím na harlejáře. Šli spát do pouště jen tak nalehko. Bez stanu. Nejspíš 
někde kraulujou spolu se škorpiónama. 

Po snídani přestává pršet. Z pouště je moře, ale voda rychle vsakuje. Mraky zůstaly přibitý 
k obloze. Ještě všechno nespadlo. Pakujeme. Ani Presidenta jsme nedopili. Procházíme naposledy 
kasínem a míříme vyměnit kovovky za milióny. Jdeme všichni. Ve výměnné budce je pán a směje 
se. Možná, že na nás. Ale spíš nám. Jsme jako parta mafiánů při výběru lupu. Kam se na nás hrabe 
Bonny a  Clyde  i  s  Al  Caponem. Karel  narovnává ramena,  zatahuje břicho,  vypíná hruď.  Dělá 
Bráchoj ochranku. Pošlu jim sem jeho košili. Pan Exčenžník vysype Bráchův kelímek do takovýho 
trychtýře. Z něj už padají kováky pěkně v řadě po jednom a někde po cestě se rozpočítávají – prvý, 
druhý,  prvý,  druhý  ...  a  po  posledním se  na  displeji  objeví  suma.  Pan  Exčenžník  odpočítává 
Bráchovi hotovost v papírovkách. Všichni ho kontrolujeme. Brácha dostává celých třicet dva dolarů 
a pět centů! Odcházíme středem kasína s hlavou vysoko zdviženou.

V patrových garážích hledáme naše auto. Garáže jsou jen betonový skelet a my máme vtipně 
auto u kraje. Takže nacházíme Lincolna rok výroby 1987 pěkně zacákanýho. Jó, kdyby mně večer 
věřili!

Vyjíždíme od kasína a po pár metrech zastavujeme na hranicích. Chci se vyfotit u cedule, 
kterou nás vítá slunná Kalifornie. Chachachá! Okolo cedulí jsou černé mraky až na zem a kde končí 
mraky, začínají kaluže. Brácha nás vyfotí a hodí poslední hrdý pohled do Nevady: „Odjíždím jako 
vítěz.“

Takže zase ve slunné Kalifornii. Už sice neprší, ale je temno, větrno, podzimno. Snad ještě 
v Kalifornii uvítáme, že nám topí auto :-). To sou konce. Sunny California. Notujeme Bráchovi do 
kroku, hmm spíš do jízdy … Maimi Beach a slunko zlatý, boys kudrnatý, od léta klíč a nahý paty, to  
je naše Kalifornie tam budu žít a jenom zpívat, pít, holky líbat, když budeš chtít, přijď se podívat …

A zase jedeme po vlastní stopě zpátky. Silnice je rovná. Teda je rovná směrem dopředu. Ale 
směrem nahoru a dolů se vlní. Vypadá jako horská dráha bez zatáček. Volant je nepotřebné zařízení 
a myslím, že s pedálama toho taky Brácha moc nedělá. Jen jednou za několik desítek kilometrů 
musel reagovat a to nám vlítla před auto nějaká zvířecí chlupatá potvora. Naštěstí Brácha zpomalil a 
potvora zrychlila, takže jsme se zase v míru rozešli. Brácha z toho je dost vyplašenej. Snažím se ho 
uklidnit. Nemám ráda nervózní lidi za volantem, obzvláště v autě, kterým zrovna cestuju. „No co, 
tak bys nějaký zvíře přejel, bylo by to blbý, ale zas takovou trágu z toho nedělej.“ Brácha mně nadal 
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do blbů. „Vůbec nevíš, co to je přejet skunka. To nejdřív vyhodíš všechny věci, který byly v autě. 
Jsou nepoužitelný. Ani do charity je nevezmou. Přibližně tejden nemůžeš mezi lidi a sám ze sebe 
samotnýho se ti chce zvracet. Jenže před sebou neutečeš. A auto ... auta se nezbavíš. Že by šlo 
prodat, to nehrozí. Když ho odepíšeš, tak ti ho nechtěj vzít ani na šrotišti. Při parkování na ulici si 
stěžujou sousedi. Jen tak někde odstavit nejde. Na to tady jsou háklivý. Kontrolujou i ve městě, jak 
dlouho kde který auto parkuje. Snad jedině ho nešťastnou náhodou zapálit.  Když srazíš bizona, 
můžeš  auto  prodat  na  náhradní  díly,  když  přejedeš  skunka,  nikdy.  V Escondidu,  to  je  město 
(poznámka pro blbé a pro mě), měl Mirek barák na okraji a skunkové tam chodili Šejc na žrádlo. To 
ji míchlo. Počíhala si na ně s úmyslem, že je prožene, zakousne, sežere. Při úniku ji naparfémovali 
tak, že se na fleku otočila a pronásledovala je směrem od nich. Jenže Šejc je rodinný pes. Bydlí se 
svojí lidskou smečkou v domě, spí s páničkama v posteli. Trvalo prý jen velmi malou chvíli, než 
rodina zjistila, že ten hrozný puch jde z jejího kožichu. Ale i za tu chvíli se stihla podělit o aróma 
s barákem i jeho osazenstvem. Šejc byla defenestrována ven, několikrát denně koupána ve všem 
možném. My jsme přišli na návštěvu asi po týdnu, to byla zrovna Šejc na něčí radu vymydlená 
kečupem. Ale účinek nic moc. Stejně jako saponáty, šampóny, pěny do koupele, vody po holení. 
Vypadalo to už buď na ostříhání nebo výměnu psa. Jenže tudle pes už by nevyměnili. Tak prostě do 
přelínání bydlela venku a oni každé návštěvě vysvětlovali, že na tom s hygienou fakt nejsou tak 
špatně, ale že jim zatouchá pes. Prostě byla s psinou psina. A ty se divíš, že brzdím jak blázen, když 
vidím  chlupatý  zvíře  na  silnici.“  No  vida,  a  já  myslela,  že  mám  Bráchu  takovýho  milovníka 
zvířátek.

Už se neptám na program dne předem ani zadem. Proč se nechat děsit hned po ránu. Řeším 
všechno pěkně krok za krokem. Jak to příde, tak to beru. Takže teď dobrovolně musím brát to, že 
jedem do starýho zlatokopeckýho městečka. Je vidět už z dálky – na kopci je nápis CALICO. A je 
to město duchů. U vjezdu chtěj duchové dvacet dolarů. Vyděsí mě to, ale naštěstí je to dvacka za 
celé auto. Teda za celé osazenstvo auta. Proč by se unavovali počítat osoby. Pro ně je partnerem 
auto. 

První oprava - městečko nebylo zlatokopecký, ale stříbrokopecký. Vypadá jak z amerického 
westernu. Prohlížíme si bar, poštu, obchod, hotel. Všechny budovy jsou funkční. Obsluha vypadá, 
jako kdyby ji  tady zapomněli  stříbrokopové.  I  cesty jsou z dřevěnejch prken (voni asi  jiný než 
dřevěný prkna nejsou, sem blb). Ještě tak tady schází šerif a ňákej padouch ... Á jen domyslím, už je 
jeden z nich tady. Dlouhý kabát, na levém prsu hvězda. U pasu proklatě nízko ... podle Karla prej 
Smith & Wesson. Vysokej, tmavovlasej, sympaťák. Jó, to by byl šerif naší osady! Tomu bych dělala 
i tu kronikářku, kterou našemu důchodcovskýmu šerifoj odmítám. A krásnej šerif něco vykládá ... 
jenže anglicky a takovým fofrem, že nezachytím ani předložky, ani spojky, ani pomlčky. Až když 
skončí, dozvídám se od Bráchy, že mu prý brousí po vesnici (šerifoj, ne Bráchoj) nějakej hledanej 
zloduch. Ha, padouch, a je tady taky. Brácha tvrdí, že to smrdí přestřelkou. A tak jdeme za šerifem. 
Já bych za ním šla i jinam. A vopravdu ... z banky vybíhá cosi v sombréru, s šátkem přes celou hubu 
a s rancem v ruce ... Šerif na to křičí asi stůj nebo střelím a sombrérák se fakt zastavuje ... Šerif mu 
zase něco říká ... asi Pracky nahoru ... jenže Padouch šahá po zbrani a pálí ... Ale krásnej Šerif má i 
krásnej postřeh a skáče za sud, vytahuje Smitha a opětuje palbu. Padouch taky skáče za sud ... jasně, 
že za jinej ... a taky opětuje ... tak chvíli oba opětujou ... do toho na něj Šerif něco volá, asi že to má 
marný,  ať  se  vzdá ...  Padouch odpovídá  asi,  že  vzdávání  nebude ...  jenže bude nebude mýmu 
hrdinoj docházej náboje ... (Karel souhlasně přikyvuje, určo poctivě odpočítával rány) ... Padouchoj 
je ticho podezřelý ... vystrkuje na špičce kolťáku svůj klobouk ... hahahá ... krásnej Šerif má kvéry 
dva ... vytahuje záložního Wessona … chachachá, padouchu jeden padouchovitej ... už máš dírku 
v klobouku ... Padouch volá něco jako Do prdele, můj klobouk ... neochotně vylejzá zpoza sudu ... 
šátek mu sklouznul ... má mexický rysy ... ještě neochotnějc dává ruce nahoru ... Šerif se k němu 
blíží ... jenže Padouch sáhne někam dozadu za kalhoty a vytáhne další zbraň a práskne po Šerifovi 
...  jasně,  že  netrefí,  je  to  přece  padouch  ...  Šerifa  sice  netrefí,  ale  nakrkne  a  ten  práskne  po 
Padouchovi ... jasně, že trefí, je to přece šerif ... takže tady leží ošklivej mrtvej Padouch a stojí 
krásnej živej Šerif. Šerif má proslov k divákům, asi nějaký ponaučení, že se banky nemaj vykrádat 
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nebo  tak  něco.  Jó,  šerifko,  na  naše  bankovní  tuneláře  by  ti  nepomoh ani  pan  Smith  s panem 
Wessonem a s panem Coltem a s panem Winchesterem a se soudruhem Kalašnikovem. A je konec. 
Čekám, kdy vstane i Padouch a ukloní se divákům. Ale ne, maj to dotažený do konce. Přijíždí 
funebržebřiňák a Padoucha tuhoše odváží. Ten, k velkému pobavení dětí, mává mrtvou rukou za 
odcházejícím Šerifem. 

Lidi jsou nadšený. Je to stejný jako v Las Vegas - nahrané, ale proč o tom přemýšlet, proč se 
neodvázat?! Vždyť je to sranda. Děcka v uctivé vzdálenosti okukují šerifovy zbraně a mají ze všeho 
holou p*del. Žádná úcta k hrdinům. Mně zase vrtá hlavou, jestli ty kvéry měli dřív bez pojistky a 
nebo  je  nosili  vždy  odjištěný.  Dyť  by  to  nestihli  –  vytáhnout,  odjistit,  zamířit,  zmáčknout 
kohoutka, ... 

Pokračujeme v prohlídce – chýše postavená z prázdných lahví, kopce hlušiny, zlatonosný 
koryto. U koryta každý za poplatek dostane pánev a může si zarejžovat. A fakt se tam něco leskne! 
Zlato v stříbrném dole ... to mi vrtá hlavou a sahám do vody ... jenže auha, dobová ostraha na mě 
vytahuje revolver ... Říkám sorry vole a desperád-lingvista se mě ptá asi šesti jazyky, odkud sem. 
Češtinu vzdává. Počkám, až se dívá jinam ... rychle sahám do vody, vytahuju minivalouníček zlata. 
Nenápadně ležérním krokem odcházím. Za nejbližším rohem koukám do dlaně. Pyrit. Je to podvod, 
ale efektní. 

Na  dalším  obchodě  je  nápis  Furniture,  což  by  měl  být  podle  slovníku  nábytek.  Jenže 
prodávají jen jeden druh nábytku. Pohovky posledního pohovení. Brácha si zkouší jednu venku 
stojící reklamní rakev. Nevešel by se. Holt bysme ho pochovali jako skrčence. Ve stylové prodejně 
suvenýrů nabízejí drahé i levné kameny, hadí kůže a dokonce Karlova spolunocležníka zalitého 
v pryskyřici.  To nemusíme kupovat,  lisuju Karloj  v průkazce cestovního pojištění  jeho zabitýho 
miláčka.

Poslední rozloučení s Calikem provádíme na hřbitově. Je funkční. Jsou tady na vlastní přání 
pochovaný poslední šerifové městečka. Nejčerstvější datum - duben letošního roku. Jen tam není, 
jestli umřel v botách. Ale jelikož mu bylo přes sedmdesát, pochybuju. Spíš v bačkorách. Je natáh.

Ošlehaní větrem a výstřely nastupujeme do našeho Lincolníka rok výroby 1987. Je mně 
kosa jak sviňa. Už ať jsme z tohohle vídrholce pryč. Naštěstí Lincoln topí bez poroučení. Teplo, 
teplo! Aspoň jednu živočišnou potřebu jsem zahnala. Ale mám hlad. Prej někde zastavíme na jídlo. 
Na nějakou specialitu, abychom poznali všechno. Já nechci specialitu, já chci jídlo! Jenže já tady 
nemám hlasovací právo. 

Míjíme  počmárané  kopce.  U každé  dědiny  je  na  kopci  namalovaný óbrovský  začáteční 
písmeno jejího názvu. Vypadá to vesele a tak se tomu vesele směju. Brácha mně ubere na veselosti: 
„To je pro piloty. Kvůli orientaci!“ Zase jedna novinka pro vesnické křupany. A když se tak křupan 
rozhlídne i pochopí. Dyť se tady nedá jinak orientovat. Je to furt kopec – rovina – kopec – rovina. 

Brácha s Petrou ukazují za kopec B směrem ke kopci V. Jezdí tam na bluegrassové festivaly. 
Na sobotu  nebo na  neděli  zajedou bratru  tři  sta  kiláků  na  fesťák.  S Karlem se  na  sebe  vzadu 
podíváme a ani si nemusíme ťukat na čelo. Rozumíme si. Takovou dálku! Jo vidíš ... dálka ... já se 
chci zeptat toho Bráchy ... teď né, to by pochopil, že jsem nepochopila. Je-li co k pochopení?!

Asi po hodině dojíždíme k městu Bakersfield. Zastavujeme u občerstvení s nápisem Taco 
Bell. Tak si říkám, jestli majitel není potomek vynálezce telefonu. Jenže to prej není jméno člověka, 
ale jméno jídla. Mexickýho. Já sem věděla, že to bude podraz. Já mám hlad a voni mě vezmou do 
mexický držkopalný jídelny! Názvy jídel zněj jako slovní vyjádření střelby z kulometu. Takže si 
Karel a já jdeme sednout a objednání jídel necháváme na Bráchovi a Petře. V mezičase se rozhlížím 
po okolí. Typické rychlé občerstvení. Ale lepší než ty pomalý u nás. Všude čisto, prostorno. Jsou 
tady na jídle i rodiny s dětma. Tak to snad bude k jídlu. A už se to nese ... Brácha přináší na podnose 
ruličky čehosi. Prej nám objednal různé, ať ochutnáme od všeho. Začínám analyzovat první rulku. 
Je to placka a v ní je zabalená masová směs a nakrájená zelenina. Na první pohled důvěryhodné. 
Zkusím chuť. Opatrně. Čekám nějakej mexickej oheň. Nic. Chutná to výborně a vůbec to nepálí. 
Divím se nahlas  a  Petra  vysvětluje,  že  si  to  každý může dochutit  sám a ukazuje na přinešené 
pytlíčky s kořením, kečupem, hořčicí, drezingem. Použiju jenom drezing. Kečup nejím a hořčice by 

54



zbytečně přerazila chuť masinka. Je to fakt móc dobrý! Ruličky se liší masovou náplní. Brácha se 
snaží vysvětlit, která je která, ale dřív než to pochopím, tak to sežeru. Bylo to bezvadný. U nás je 
představa, že mexický jídlo musíš cejtit ještě druhej den, když jde ven. Ale tohle se mi líbí. Každý 
ať si dochutí podle chuti. Každému, co jeho jest. 

Spokojeně  vyrážíme na  další  cestu.  My si  s Karlem dáváme vzadu za  jízdy  poobědový 
chrupeček. Lituju řidiče Bráchu. Zase ta dálka a dálka. Zapomněla jsem se ho zeptat, co ho to tady 
drží. Ale teď né. Chci spát …

Ale  ještě  spokojenějc  bychom  vyrazili,  kdybychom  věděli  kam.  Teda  víme  kam  -  do 
Pioneertown, ale nevíme kudy. Zastavujeme u velikánského návštěvního centra. Vichr už přešel ve 
vichřici. Jen obloha je modrá. Mraky jsme nechali někde za sebou. Teď se ještě zbavit vichru. Před 
visitor centrem vlaje na vysokánském stožáru americká vlajka. No americká ... zase kecám ... vlajka 
Spojenejch států americkejch. No vlajka, spíš zbytky z vlajky ... a cáry vlajky hvězdnatý po kopcích 
vítr vál ... V centru vědí a mají všechno. Brácha domlouvá cestu, já si sbírám prospekty. Prohlížíme 
si  vystavenou faunu a floru pouště. Vše sušené.  Pohled na chřestýše není povzbuzující.  Ani na 
suchýho.

Napakováni informacemi pokračujeme směr poušť. Za chvíli mizí i ty náznaky zeleně, které 
byly okolo silnice. Zůstává jen písek, suché trsy čehosi,  kaktusy, prostřílené dopravní značky a 
občas domeček. Domečky nechápu. Co tady ty lidi můžou dělat? Co je tady drží? Co je na tom 
baví? Proč tady žijou? Nechápu. Vždycky je to domeček, u něj několik aut,  na střeše parabola 
satelitu, okolo plot. Spíš kvůli zvířatům než lidem. Někde je i něco jako minizahrádka. Jenže vody 
je málo i na mini. Soused na desítky mílí daleko. Jak to můžou vydržet! To sou snad cvoci.

Stále  nevíme,  jestli  jedeme  dobře.  Brácha  začíná  bejt  utahanej.  Petra  o  něj  má  strach: 
„Nechceš vystřídat? Seš úplně zelenej.“ „Se podívej na moji ségru. Po kom mám bejt? Podle čeho 
myslíš, že baba v Las Vegas poznala, že sme sourozenci?“ Jenže je nejen zelenej, ale i má dost. 
Nechává se od Petry vystřídat v řízení a jen co se octne v roli spolujezdce, usíná. Petra nám šeptá, 
že už musel bejt fakt grogy, když nás svěřil do jejích rukou. Pokud jedou sami, je normální, že se 
střídaj, ale asi se o nás bojí. Nevím proč. Mně se jede s Petrou docela fajn. 

Spíš mě znervózňujou čas od času se objevifší zrezivělý vraky aut. To někdo mikrousnul, 
sjel na krajnici a skončil v kotrmelcích. Silnice je bez zpevněný krajnice, typ horská dráha. Jenom 
hlavou dolů jsme ještě nebyli. 

Po několika  hodinách a  po několika zaváháních na několika křižovatkách se dostáváme 
k městečku Pioneertown. Sláva! Město pionýrů. ... na kraji pouště slunkem spálený stojí naše malý  
město dřevěný ... 

Postavili ho Holivůdští kulisáci někdy v padesátých letech pro natočení jakéhosi westernu. 
Filmaři odjeli, městečko zůstalo. Ještě párkrát se tady natáčely scény z divokého západu. Bylo tady 
možný  potkat  kovboje  i  Indiány.  Dnes  potkáme  leda  tak  chcíplýho  psa.  Ale  to  je  prej  zdání. 
Městečko žije přes víkendy. Sjíždí se tu motorkáři, příznivci kántry, někdo přijíždí na koních nebo 
si tu může koně pronajmout. Je tady stylový motel. Brácha má všechno v malejku. Jdeme se podívat 
i dovnitř. Stylové dubové postele, stylové dubové stoly, stylové dubové židle, nestylové nedubové 
ledničky, µvlnky, koupelny, vařiče. Všechen komfort. Na stěně obrazy s Johnem Waynem. U nás by 
se zase řeklo kýčovina. Ale já si nejsem jistá, jestli je nutný mít suchej hajzlík jen proto, aby to bylo 
stylové?! Mně se to tady líbí.

Před motelem jsou krásně rozkvetlé opuncie. Petra trvá na tom, že si je musí vyfotit. Brácha 
hází kyselý ksichty. Samozřejmě jdu fotit taky. My ženský fotíme a chlapi nás pomlouvaj. 

Brácha si stěžuje Karloj: „To mně dělá furt. Fotí každou kravinu. A já na ni musím čekat.“ 
Karel ho utěšuje: „Já sem na tom ještě hůř. My přivezeme z dovolený třicet fotek, z toho je 

čtyřicet západů slunce.“ 
Chudáčci. Nedáváme se s Petrou odradit pitomejma kecama a cvakáme kaktusy ze všech 

stran. A ještě nám tady pózuje pták s dlouhým ocasem. Petra tvrdí, že se jmenuje Road Runner, 
cestovní  běžec.  Ale  tenhle  je  zrovna  docela  krotkej.  Že  by  vzteklina?  Využíváme toho a  další 
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snímky plácáme na běžce. Petra je dobrá, všechno mně vysvětlí, všechno ji zajímá, na všechno se 
přeptá. Moje krevní skupina.

Cesty jsou prašné. Lemované poštou, bankou, kořalnou, soudem. Hned vedle soudu, pěkně 
po ruce, je vězení. Před ním šibenice s provazem v pohotovosti. Na konci cesty je korál pro koně. 
OK CORRAL. Na první pohled i počuch je poznat, že je používanej. Na rozdíl od šibenice. U velké 
stodoly Brácha líčí, že ji měl několik let pronajatou slovenský umělec Stano. Ještě jsou tu po něm 
stopy.  Strašný!  Vedle  stodoly  sedí  matka  bachyně  a  okolo  ní  její  děťátka  prasátka.  Velikost 
maminky asi třicet cenťáků, dětičky jsou úměrně menší. Materiál neurčitý, možná kámen natřený na 
růžovo. Tohle snad za kýč musí uznat i Amík. A tímhle platil umělec Stano za pronájem. To bych 
mu raděj tu stodolu nechala zadarmo. Stano, Stano. 

Místní kostel má mše v neděli od půl jedenáctý a místní hospoda Under the Moon Salloon je 
dnes taky zavřená. I když Brácha tvrdí, že to tady o víkendech duní kytarama, benžama, basama, 
teď je tady ticho. Nikdo nám nenaleje, tak padáme. Povinná fotka u cedule a trádá. 

Míříme na návštěvu. K nějakýmu Bráchovýmu známýmu, který tady někde bydlí. To tady 
někde zahrnuje území o ploše přesně od obzoru ku obzoru. Brácha u něj párkrát byl, takže nás 
jakoby vede. Na křižovatce to vedení vypadá asi tak, že zkusíme nejdřív cestu, která se Bráchoj líbí. 
Po chvíli dojde k tomu, že se mu líbit přestala. Tak se vrátíme a zkusíme jinou. Moc se nedivím. 
Všechny cesty vypadaj stejně. Okolí vypadá taky furt stejně. Sem tam domeček. Sice každej jinej, 
ale těžko se podle nich pořídit. Podle kaktusů ještě hůř. Nemůžu nějak pochopit, co tady vlastně 
děláme. Natož co tady dělaj ty lidi, který tady bydlej. V takový pustině. To snad je úchylka. Nebo 
ňáký sebetrýznění. Zase nad tím špekuluju. Bojím se zeptat, Brácha je nervózní, že zabloudíme.

Silnice jsou sice asfaltové, ale bez zpevněné krajnice a křižovatku od křižovatky se zužují. 
Jedeme po takové vesnické imitaci asfaltky. Ale bez vesnice. U cesty je cedule ‚Speed limit checked 
by radar‘. To mě podrž, že prej tady hlídaj rychlost radarem. Čekáme, za kterým kaktusem budou 
s mikrovlnkou.

Teď už jedem po takový spíš štěrkoprašný cestě. Ale zato dojíždíme k Peterovu bydlíku. 
Vysokej pletivovej plot a za ním několik vlčáků. Zvonek hledáme marně. Křičíme, pískáme. Jedinej 
výsledek – psi nepříčetně řvou. „Jsou dvě možnosti – buď je tvůj kámoš hluchej nebo není. Doma.“ 
Brácha obchází odvážně kolem plotu za doprovodu psů. Psovod nikde. 

Co teď? Loudím na Bráchovi, že bych si tu návštěvu klidně odpustila. Stejně je odpoledne a 
pak zase musíme ještě někde sehnat nocleh. Dnes nás čeká spánek v divočině. Aspoň že jsme už za 
sebou nechali vítr. Neodfučí nás to i se stanom. Jenže je zase vedro jak prase. 

Brácha rozhoduje, že se zatím zajedeme podívat kousek dál. Na teplé prameny. Si snad dělá 
pr*el! On si ještě dovolí přede mnou říct teplý prameny! Jenže co tady, se psama. Jedeme. Po pár 
kilometrech přechází cesta ze štěrkopískový v čistou pískovnu. Lincoln roku výroby 1987 není 
žádnej teréňák. A nikde ani živáčka. Ani mrtváčka. Kdopak nás vocaď vytáhne. Za tejden. Jako 
sušený mumie. Budou nás moct taky vystavit ve visitor centru. Vzdává to i Brácha a prej, když se 
nám podaří otočit auto, tak pojedem zpátky. Neptám se, jaká je varianta pro případ neotočení.

Ale  podařilo  se  a  vracíme  se.  Hosana,  hosana.  Pod kolama štěrkopísek.  Zastavujeme u 
Petera, rozštěkáváme psy, ale lidi žádný. Škoda. Je vidět, že Brácha už potřebuje voraz víc než sůl a 
snad i víc než kořalku. Peter prý dělá někde ve městě v autodílně. Nedovedu si tady představit 
město, natož autodílnu. Může bejt v práci, nebo někde v hospodě, nebo na návštěvě u bejvalý ženy, 
nebo u  současný ženy nebo na  návštěvě  u  někoho úplně  jinýho,  nebo někde úplně  jinde.  Ale 
nemusíme mít jen smůlu. Blíží se auto a v něm Peter. Sláva vlasti, výletu ... zmokli jsme a už sme 
tu.

Vystupuje  fousáč,  představujeme  se,  líbáme  se  a  zůstáváme  na  místě.  Peter  odchází 
pozavírat rozvzteklené bestie. I potom vstupuju na jeho pozemek dóst nedůvěřivě. Uklidním se až 
po usazení v zahradním domku. No zahradním. Je to takovej zahradní domek bez zahrady. V poušti. 
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Tak pouštní domek. Na stěnách jsou fotky – ty prohlížím já, a zbraně – ty hned očumuje Karel. 
Dlouhej stůl, židle, gauč, lednička, kamna. Kamnům se nedivím. Na jedné fotce je tenhle pouštní 
domek v závějích sněhu.

Petrův hlavní dům je v písečné zahradě o kousek dál. Do něho Peter odchází telefonovat 
nějakému kamarádovi. Taky původem z Československa. Prej bydlí hned vedle. Hodinu jízdy. Sou 
máklí. Všichni, kdo tady můžou bydlet. Musí to bejt úchylka. 

Vynášíme z auta nějaké jídlo a pitivo na přivítanou. Psi v kotcích nás nedůvěřivě sledují. Já 
je taky. Ještě nedůvěřivějc. Jsou to německý vrčáci.  Dva psi,  fena, dvě asi roční štěňata. Pěkná 
smečka. Doufám, že mají pletivo u kotců dostatečně bytelný. 

Beru z auta konzervy a Presidenta a zjišťuju průser. Někdo špatně pana Presidenta zavřel a 
on vytekl někomu na kalhoty. Nejhorší je, že ten někdo zavírací sem byla já a kalhoty jsou Karlovy. 
Světlé,  reprezentativní,  společensko-kasínové.  Ukazuju to Bráchoj v domnění,  že  se  mnou bude 
držet basu. No co, teď nikde Karel reprezentovat nemusí. Po příjezdu je zaperu a obejde se to bez 
keců. Jenže to sem se spolčila s tím pravým spolčeníkem! Jen uvidí Karla, tlemí se: „Čau Moniko.“ 
Naštěstí si Karel myslí, že to má Brácha z tepla. Vynášíme další várku věcí, míjíme se s Karlem: 
„Čau Moniko.“ Brácha je můj kráva. Už to Karloj vrtá hlavou. 

„Co to meleš?“ 
„Nic Moniko. Jen že máš na kalhotech fleky vod Presidenta.“
 Já ho zabiju! Snad mně to ani nepřipadá vtipný. Karel je chce hned vidět. Taky se smíchy 

zrovna nedusí. Spíš vzteky. Ujišťuju ho, že mu je vyperu, že v nich nebude muset chodit několik let. 
Ale už má kydy. 

No tak jsme se u Petera pěkně zabydleli.  Dělíme se s Peterem o konzervu,  on s námi o 
večeři a hlavně s chlapama o pivo. Z ledničky. Prej je to slast. Já pivu nerozumím. Poznám světlý a 
tmavý. Toť vše. Možná bych teď poznala ještě studený a teplý. 

Přijíždí kamarád odvedle. Štefan. Venku nám na obzoru ukazuje kopec, za kterým bydlí. 
Hodinu jízdy. Dyť to říkám. Úchyl …

Sedíme nad zbytky Presidenta, který se zatím zklimatizoval z autové sedmdesátistupňové 
teploty  na  pokojovou třicetistupňovou.  Nezávazně  a  nezávadně  meleme 5.  přes  9.  Převážně  já 
vyzvídám na klucích, jak se tady žije. Musím si to ujasnit. Elektrika a telefon vede na sloupech, to 
sem si všimla, ale vrtá mně hlavou třeba voda. „No problem. Zavolám na službu a ještě ten den 
přijede cisterna a do toho zásobníku venku vodu načerpe.“ Hm. Du se přesvědčit. Venku zásobník 
velkej jak náš obývák. Toho jsem si nevšimla. 

Zapadá slunce. Krásně. Peterovo bydlení je trochu na kopci, a tak je vidět hrozně daleko. A 
tam za tou hroznou dálkou zapadá slunce. Slunce je rudé. Mraky taky. Kopce jsou rudovookrové. 
Nádhera! Dřepím na schodech a fascinovaně koukám. A někde v mysli ... že by kvůli tomu? To snad 
né.

Vracím se do debaty a k Presidentovi. Nevydržím. Přímo se ptám kluků, proč bydlí tady, v tý 
pustině. 

„No, protože je tady hezky.“ 
Nechápu.  Štefan  říká:  „Sjezdil  jsem skoro  celý  Státy,  Mexiko ...  bydlel  jsem na  hodně 

místech ... ale nikde jsem nevydržel. Pak jsem přijel sem ... a věděl jsem, že to je přesně to místo, 
který jsem hledal. Tady jsem se usadil a tady zůstanu.“ Štefan aspoň nemusí jezdit za prací. Dělá 
překlady po internetu. Ale stejně ... proč tady? A tak kluci chvíli vypráví. Jak se tady volně dýchá, 
nikdo nikoho nesleduje,  okolo sebe má každý prostor, rozhled, volnost,  svobodu, ...  A tak zase 
někde v mysli ... že by kvůli tomu? Možná to nejde ani vysvětlit, ani pochopit. Možná se to musí 
zažít.

„A nebojíte se? Co když se vám něco stane?“ 
Jen  se  smějou:  „Na  to  se  tady  nemyslí.  Jednou  mě  kousnul  chřestýš.  Ani  sem  nejel 

k doktorovi. Akorát od tý doby všechny chřestýše z pozemku vychytávám. I kvůli psům.“
„Jéžišmarijá. A co s nima děláš?“
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„Nic, dám je do mrazáku i s pytlem. Pak už nekoušou. Teď tam mám tři.“ To je vůl! Chci je 
vidět.  Vytahuje z mrazáku látkovej pytel  a  z něj cinknou na podlahu tři  zmrzlí  hadi.  No potěš! 
Přesvědčuju se tyčkou od kamen, že jsou opravdu dobře hybernovaný. Jsou tuhý jako nikdo druhý. 
Beru je do ruky. Není to dobrej pocit. Ale byla by to dobrá fotka. A Brácha už mačká foťák. Doma 
budu za hrdinu. Tři chřestýše v ruce!

Peter uklízí hady a přináší kytaru. Raději si od ní odsedávám. Chvíli hraje Peter. Jenže je 
vidět, že je už dlouho pryč. I český písničky mají takovej américkej šmrc. Pak začne hrát Karel. A 
to sou ty naše pravý trampsongy. Hulákáme jak na lesy. Jak ... hahaha. Nejbližší les je v Kanadě. 
Peter z Karla nespouští oči: „To hraješ jako můj táta.“ Karel spustí vybrnkávací mezihru. „Takhle 
přesně to hrál můj táta.“ No vidíš, Peter, a takhle se to u nás hraje pořád. Karel musí písničku 
opakovat a Peter si ho točí na video. A bude si ho po večerech pouštět a vzpomínat na svýho tátu, 
kterej je někde daleko. Jestli ještě je. Netroufám se zeptat. Kluci jsou na hniličku. A nemůže za to 
jen pan President. 

Z venku je slyšet vytí. „Peter, dal si nažrat psům? Sou nějak slyšet.“ 
„Psi sou nažraný a chrápou. To jsou kojoti.  Musím na ně dávat bacha. Zvlášť když sou 

štěňata malý. Asi je zase přilákal pach psů.“ No, jen jestli je k vytí nevyprovokoval Karlův zpěv. 
... jako kojot  vyju na měsíc,  kovbojové  slyšte  píseň mou,  ačkoliv  znám jinejch na 1000,  

Jenoféfa byla jedinou ...
Štefan se zhruba dvě hodiny zmiňuje o tom, že už musí jet. Je noc a venku tma. Ani si 

netroufám myslet,  že snad my budeme muset taky jet  a někde hledat nocleh.  Naštěstí  to Peter 
prohlásil za hovadinu a můžeme spát v domku. Takže odjíždí jen Štefan. Říkám, jestli mu je jasný, 
že přeci požil. Má ze mě srandu: „Tady jsem svobodnej člověk. A na silnici potkám leda kojota.“ 

Vypakováváme noční  věci  z auta.  Hygienu odbýváme u Petera  v domě,  ale  na noc  tady 
máme vlastní záchod. Suchej a hned přes cestu. Mezi kůlnama. Peter má za úkol nás ráno před 
odchodem vzbudit. Aby nás tady nenechal s těma jeho vlkodlakama. S Petrou se uvelebujeme na 
rozloženém gauči. Karel na takovým sofá, který je i rozložený kratší než složenej Karel. No, a 
Brácha si odestýlá na zemi. Nevím, kterej z nich je na tom hůř. Karel je na měkkým, ale nenatáhne 
nohy, Brácha naopak. Jen my si s Petrou ležíme jak princezny. Na hrášku. 

Před spaním jdu ještě ven s Peterem. On ke svému domečku, já k záchodu. Po cestě zpět 
zvednu hlavu a koukám na nebe. Jsou tam zavěšeny bilióny a bambilióny hvězd. Naopak dole není 
vidět ani světýlko, všude je tma. Žádné město v okolí. Žádný hluk. Žádné člověčí zvuky. Jen sem 
tam je slyšet nějaké zvíře. A nahoře ten kontrast. Co má být tmavé, je černé, co má být světlé, to 
svítí. U města je vždycky ten rozdíl rozpliznutej umělým světlem. Tady ne. Připadá mi to posvátné. 
Jako by měl člověk nějak blíž k nebi … k Bohu ... k sobě … dyť stačí natáhnout ruku a můžu ňákou 
hvězdu čórnout. A tak zase někde v mysli ... že by kvůli tomu?

Za  chvíli  už  je  z klubovny  slyšet  jen  čtvero  oddychování.  Z toho  dvoje  hraničící 
s chrápáním.

Film desátý: Džošuáci, Džošuáci
3.6. čtvrtek

Budím se těsně s rozedněním. Hodina mezi psem a vlkem. To ještě netuším, že doslova. 
Brácha na mě mrká ze spacáku, lenoch Karel z lenošky. Petra ještě chrupe. Karel nám šeptem hlásí, 
že mu v noci umřely nohy. Má je přehozený přes okraj sofy a je chromej. S Bráchou vstáváme a 
pomáháme Karlovi postavit se na vlastní nohy. Nejdřív je zralej na invalidní vozejk. Za chvíli se 
haxny trochu prokrvily a už to vypadá jen na francouzský hole. Prej půjde na záchod a rozchodí to. 
Koukáme se s Bráchou z okna, jak se drží. Karel se pomálinku šourá směrem k WC. Najednou 
zpoza kůlny vybíhá jeden z Peterovejch baskervilů. Panečku, to je léčba! Karloj se nohy prokrvily, 
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asi ani neví jak, a už vlít do záchodu, asi taky ani neví jak. S Bráchou se válíme smíchy. Něco mezi 
psem a vlkem stojí před hajzlíkem a trpělivě čeká. Do Prčic! Von Peter na noc pustil psy. Horší je, 
že z toho smíchu musím čůrat. A Peter nikde. Karel vykukuje ze záchoda ve dveřích vyřezaným 
srdíčkem. Situace je kritická. S mojí potřebou. Brácha mě přesvědčuje, že je anatomicky možné 
trefit se do láhve od Presidenta. 

„Jo, ale když mně pučíš piňďoura.“
Tak se prej obětuje a půjde psa odlákat. Dáváme Karlovi znamení, že je pomoc na cestě. 

Brácha bere plechovku od masa a  vybíhá ze dveří  směrem od WC. Obludo-pes za ním. V ten 
okamžik si s Karlem vyměňujeme stanoviště. Škatule, škatule, hejbejte se. Na záchodě zvažuju, 
jestli  už jsem jedináček, nebo jestli  mně neudělali psi z Bratra sestru. Do frasa. Taky moh bejt 
jedináček Brácha. Postihnout mě v noci nutkání ... rači nedomyslet. To sem měla kliku, mohla sem 
strávit noc na hajzlíku. Kliku od hajzlíku. Vyčůraná už jsem desetkrát a teprve se objevuje Brácha 
s Peterem. Brácha líčí, jak před psem běžel k Peterovu domku a přemejšlel, co chytrýho udělá, jestli 
se Peter na noc zamyká. Naštěstí nezamyká. Stejně ho nic chytrýho nenapadlo. Asi by se otočil, 
vrčel a cenil plomby. No, vpadnul tam Peteroj jak dělová kule. Peter ještě vyspával. Taky se pěkně 
vyděsil. Dobře ti tak. To máš za ty puštěný obludy. 

Peter bude muset do práce. Nosíme věci do auta. Na hygienu moc času nebude. Zneužívám 
aspoň chviličku, kdy ostatní ještě pokecávají s Peterem a jdu na lov beze zbraní. Teď, když mám 
jistotu, že jsou psi zavřený :o). Chci si vyfotit pohled na celý tenhle suchoranč. Jdu po cestě kousek 
výš a vybírám vhodný pohled. Všechny pohledy mně připadají vhodný. Slunce vylezlo teprve těsně 
nad obzor.  Okolo je  jen okrová barva.  Okrové keře,  okrové kopce,  okrový písek.  Ani  ty  cesty 
neruší, štěrkopísek je taky okrový. Všude naprostej klid. Teď nejsou slyšet ani lidi, ty tady ostatně 
žádný nejsou, ani zvířata, i když tady určitě někde sou. A to je jen ta viditelná krása. Mám pocit, že 
tady je i něco mimo našich šest smyslů. Náboj, síla, něco. A tak někde v mysli ... se vyjasnilo. 
Chápu, proč tady bydlí! Chápu, co tady hledají! Chápu, co tady nacházejí! Chápu to! I když bych to 
stejně jako oni nedokázala vysvětlit. Nejlíp to řek Štefan: „Je tady hezky.“ 

Klasika.  Zase mi to dochází až při  odjezdu. To je to delší  vedení.  Zatím mi celý týden 
připadá, že mám v hlavě puzzle. Chvíli trvá, než ten dílek zapadne, kam má. Většinou zapadne při 
odjezdu. Týden. My jsme tady už?teprv týden! Jo jo. Před týdnem touhle dobou jsme jeli na letiště. 
To jsem ještě jela s iluzema. A teď ... iluze v ... nenávratnu.

A ještě jeden důvod k oslavě – je to první ráno, kdy mě nebolí nohy.

No, Pelda, konec snění. Pakovat, loučit s Peterem a razíme. Po cestě nikdo moc nemluví. 
Vyhovuje mi to. Srovnávám si všechno v hlavě. Jde to ztuha. Ale vyspala jsem se parádně. Asi po 
hodině projíždíme malým městečkem s velkým supermarketem. Zaplňujeme celej vozejk jídlem. 
Každej  přihazuje,  na  co  má chuť.  U pokladny už  vozejk přetejká.  Dokonce  dostáváme i  teplé 
houstičky. Za jízdy autem čteme noviny a něco sežvejkáme pod příslibem toho, že si pak někde 
uděláme parádní snídani. 

Z novin se dozvídáme, že v národním parku Joshua Tree hoří. Už shořela asi velká plocha 
porostu. Jak velká nemám představu, protože to maj sice v akrech, ale jejich, amíckejch. A jeden 
amíckej acre je 4 840 čtverečkovanejch jardů. Asi to bude velký, když se to dostalo do novin. A do 
tohohle parku právě míříme. Věštkyně Petra pronáší: „Jen aby tam vůbec pouštěli.“ Petřice jedna 
vošklivá,  nepřivolávej  nic!  Projíždíme  stejnou  pustinou  jako  včera.  Jen  vedle  keřů  se  začínají 
objevovat Džošuáci. Nejdřív jen tak někde. Pak se to ‚jen tak někde‘ zahušťuje a najednou jsme u 
vjezdu do národního parku.

Je brzo ráno. Nikdo v budce nehlídá. Bereme si prospekt a jedeme do parku. Džošuáckej 
park. Božskej pohled. Lesy z Džošuáků. Suprový!

Něco tady smrdí. No, ráno jsme se nekoupali?! Tak nevím. Smrad houstne. Nevydržím a 
ptám se, který prase. „To je zvenku.“ Jojo, zase mě chtěj opít houskou, čuňata. Za chvíli se začínají 
objevovat ohořelý Džošuáci. Identifikuju smrad. Byl fakt z venku. Křivdila jsem nám. Soráč šici. 
Celý plochy spálený a na nich mrtvý stromy. Není to hezkej pohled ani počuch. Míjíme místní 
fajrmeny  a  fajrwomenky.  Snaží  se  uhasit  zbytky  fajráku.  Tak  se  snaží,  až  se  smaží.  Okolo 
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ohořelejch torz Džošuů jedeme asi dvacet minut. Tak mám představu o tom, co znamenají jejich 
plošný jednotky. Smutnej pohled. Nedotírám o zastavení na snídani.

Pak  začlo  ubývat  mrtvejch  a  přibývat  živejch  stromečků  Džošuáčků.  Hned  máme lepčí 
náladu a hlásí se hlad. Zastavujeme u odpočívadla. Krásná lavice a stůl mezi balvany a Džošuáky. 
Jídlo,  jídlo.  Na plynovém vařiči  kuchtíme kafe.  Okolo poskakuje  ptáček  somráček.  Má krásně 
svítivě modrý křídla. Nebojí se. Jenže náš hlad je silnější než láska ke zvěři. Musíš hochu počkat, 
jestli něco zbyde. Takže zasedáme. Snídaňové zasedání. Teplá káva a teplé, i když sladké, housky. 
Já přidávám teplý bonz a prásknu Karloj, že se v kasínech nesmělo fotit a točit. Jé, ten se parádně 
točí! Prej sme mu to neřekli schválně. No jasně, jak jinak. Dyť bys nic nevyfotil a nenatočil, ty 
ťunťo. Jenže teď bude chudák čekat, že ho někde ostraha tajně vyfotila a přijde nám domů fotka. 
Něco jak u nás policajti. Že třeba číhali za hracím automatem, až někdo neuposlechne zákazu, a teď 
na  nás  budou chtět  ňákou horentní  doláčovou pokutu.  „Tak jim řekneš,  že  to  bylo  pro  vlastní 
potřebu.“ Moc to Karla neuklidnilo. Ještě, že už se tam sotva kdy dostaneme. Karel by asi chodil po 
Las Vegas ve škrabošce, aby nepoznali, že to je ten hříšník, kterej tady fotil a ještě k tomu natáčel 
na kameru, jaký padaj herní čísla, a teď toho určitě bude chtět využít. 

Petra a já chlácholíme Karla. Brácha obchází okolo a hledá chřestýše. Ujišťuju ho, že zase 
nemusím poznat všechno.

Začíná se oteplovat navlíkáme těla do triček. Brácha na usmířenou nechává kolovat láhev 
míru. Se slivovicí. Já se zdržuju. Petra taky. Takže kolování vypadá Karel-Brácha-Karel-Brácha. 
Nenápadně se ptám, kdo bude řídit. Brácha mě ujišťuje: „No já. Řidič musí bejt veselej.“ Hahaha. A 
jako ratifikaci mírové smlouvy půjčuje Karlovi svoje sváteční tričko z Nového Zélandu. Je na něm 
pták kiwi a symbol jakéhosi novozélanďáckého města. Posnídaní, my i pták somráček, ne kiwi, se 
rozlétáme. Pták za dalším somrem, my za dalším zážitkem.

Vyjíždíme  na  Keys  View.  Podle  názvu  klíčovej  pohled.  Je  odtud  vidět  vpravo  větrové 
elektrárny u Palm Springs a vlevo ... děsnej sešup ... až k Salton Sea ... Slanému moři, který je 
jezero. A tam pojedeme. No potěš Álojz. 

Nesměle se zmiňuji, že jsem se chtěla podívat do Palm Springs. Pro mě už jen ten název 
smrdí přepychem. Je to na opačnou stranu než Bráchovy plány. Ale snaží se vyhovět a zkouší různé 
teoretické kombinace. Je to docela hodnej sourozenec. Ale nevykecejte mu to :-X, aby nezpych. 
Žádná varianta se nehodí. Dobře, nechám si obšlehávání života boháčů až na Beverly Hills. 

Chválíme Bráchu za nepřekročení stometrovky. Nasedáme a džošuákovou krajinou plaveme 
Lincolnem rok výroby 1987 dál v dál.

Koukám, vedle silnice mezi keři stojí ňákej malej pes. Ukazuju ho Bráchoj: „Ty mede, to je 
mladej kojot.“ Zastavujeme. Na moutě kutě, skutečný kojotě. 

„Dělej, foťák.“
„Honem, kde je kamera?“ 
Klapka! Kamera! Točíme seriál o kojotovi. Už jsme jak ty Japonci. Kojotě stojí. Popojde pár 

kroků. Zastaví se. Kouká po nás. Stojí a čumí. Skoro vypadá, že pózuje. Možná je placený visitor 
centrem.  Spíš  asi  somruje.  Jenže  všude  po  parku  sou  cedule  ‚Nechte  divoká  zvířata  divočině. 
Nekrmte je!‘ Nebo tak něco podle mého volného překladu. A už sme dnes krmili modrýho ptáka. 
Jo, kojote. Vod nás se salámu nedosomříš. Aspoň mu zamáváme a jedeme. Chudák. Zůstává stát a 
asi bude stopovat další auto.

Hned zanáším zážitek do deníčku a slyším Bráchu šeptat Petře: „Milý deníčku, poprvé sem 
viděla kojotě ...“ Kokote.

Mezi Džošuáky se ojevují i juky. To je trs takovejch mečovitejch listů. A z toho trsu roste 
dlouhatánská tyč a ta má na konci nádherný bílý květy. U jedné zvláště vydařené zastavujeme. Chci 
si  ji  vyfotit.  Jako  Japonci  :-).  Petra  vystupuje  se  mnou,  chlapi  na  krásu  květů  kašlou.  Ty  by 
vystoupili, kdyby tady kvetly buřty. To by si Karel určitě vzal i oplégry na zahradu. Děláme několik 
různých snímků z různých úhlů. A jak pořád čumíme pod nohy, na co nebo spíš na koho tlampeme, 
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Petra zavýskne: „Jé, hele, prstýnek!“ Na zemi leží opuštěnej kroužek s malovanými indiánskými 
motivy.  Vypadá jako snubák. Berem ho.  V autě  ovšem Petra zjišťuje,  že je  hrozně velikej.  Jen 
Bráchovi je akorát. A Brácha ho ještě ke všemu nemůže sundat. Dobrá finta! Řekneš chlapoj, ať si 
zkusí snubák a už ho máš lapenýho. Jenže Brácha naříká, že ho dře. 

„To je tím, že na něj nejseš zvyklej. Musíš jako ve školce – na zvykání. První den ho nosit 
půl hodiny. Druhej den hodinu atd., až si ani neuvědomíš, že seš okroužkovanej. Teda prstýnek ti to 
nepřipomene, jinak to budeš poznávat denno denně furtum furt.“ To zase radí Karel – starej ženáč. 
Fšak jsme spolu už devatená... to je strašný číslo, ani neříkat. Když jsme se brali, naši měli dvacáté 
páté výročí svatby a Karel prohlásil, že mu to připadá jako doživotí. No vidíš, Karlos, už budeš mít 
čtyři pětiny trestu odkroucený. Po Karlovejch radách Brácha serval prstýnek násilým a vypadalo to, 
že by obětoval i prst. Je to zatvrzelej antiženáč. Petra bude muset zvolit jinou taktiku.

Jedem okolo velikánskejch balvanů.  Ten nejbližší  se  jmenuje Lebka.  Podle prospektu.  I 
podle podoby. Brácha zastavuje a chce nás vyhnat na výlet. S Karlem vzdorujeme. Přece jen v autě 
voní jídlo a hned tak po ránu. Cituju Bráchoj z papírovýho průvodce pasáž o sto metrech. Brácha 
slibuje: „Jasně, jasně, budem si hrát na Amíky. Pudeme jen vyfotit Lebku.“ Hahaha. To si myslí, že 
mu na to skočím? Vono je něco jinýho sto metrů podle papírovýho průvodce a sto metrů podle 
Bráchy. 

Podléháme nátlaku. Jen tak v sandálech vystupujeme. Jenže k Lebeni nevede přímá cesta. 
Takže nás Brácha vede vedle. Prej už tady byl. Jdeme. Jdeme. Od Lebky se vzdalujeme. Z cesty 
není kam uhnout. Je lemovaná balvanama. Slibovanejch sto metrů jsme ušli už aspoň čtyřikrát. 
Brácha se otáčí, kouká, jak jsme za nim v zástupu: „To je hezký, že jdete za mnou, ale já vůbec 
nevím, kam jdu.“ Mor ho! Zabite ho někdo, ať to nemusím udělat já. Ať nejsem bratrovrah. Ráno, a 
von  nás  vyžene  na  takovej  trail  mezi  balvaniska.  Kvůli  těm  pitomejm  šutrákům  se  nedá  ani 
odhadnout, jestli by bylo lepší se vrátit nebo pokračovat. Ale vracet se ... toho bohdá nebude, aby 
český turista z trasy utíkal. A tak jdeme za Bráchou. Cesta se rozdvojuje. 

„Můžete si vybrat. Chcete jít po cestě chřestýšový nebo po cestě škorpiónový?“ 
Nadáváme mu do hovad a po jedný vyrážíme. Brácha jde po druhý. Asi má strach, že ho 

zbiju nebo zabiju. Oprávněně. Jenže za chvíli si nadávám. Měla jsem jít s ním. Cesta končí. Nebo 
spíš pokračuje vzhůru na balvan. Jako dva idioti, Karel a já, šplháme na vršek balvanu. Vylezeme 
upachtěný nahoru. Rozhlížím se jak Jeníček, na kterýho pod stromem čekala Mařka. Perníkovou 
chalupu sice nevidím, ale vidím dvě zprávy. Nejdřív ta dobrá – Brácha dopad úplně stejně, jen stojí 
o pár valounů dál. A teď ta špatná – Lebka je ještě pořádnej kus daleko. Obešli jsme celý skalní 
město.  Mor ho!  Jak  kamzíci  přelejzáme balvany.  V sandálech.  Mor  ho!  Nestíhám koukat,  kam 
šlapu, kam sahám, kam mám jít. Ideální příležitost pro potvory. Kašlu na to. Chci být u auta. U 
teplejch housek. A už nikdy Bráchovi nevěřit. Propocený docházíme k Lebce jedný blbý Lebkovatý. 
Mám na ni vzteka. Mstím se jí  tím, že ji  nevyfotím. To má za to. Sedáme do auta. Nadáváme 
Bráchoj, doporučuju mu pořízení GPS, aby příště věděl, Gde Proboha Sme. 

Pokračujeme v jízdě.  Venku začíná být vedro k zalknutí.  Zoncna hajcuje na vampnu. Po 
větru už ani vidy ani slechy. Sunny California. Teplo je takový, jaký sem si vysnila. Jenže tady 
chybí to moře, u kterého bych se válela, slunila, v kterým bych se rochnila, chladila ... ále zbytečně 
se samoirituju neboli samonasrávám.

Zdá se mně, že zase cejtím spálený Džošuáky. Asi se blížíme k dalšímu pohřebišti. Fuj, ty 
stromy jsou snad z paznehtů. Nebo aspoň spálený smrděj, jako kdyby byly. Jenže furt je jen cejtím, 
ale nevidím. Nevydržím a ptám se: „To je zvenku?“ Chvíle ticha. Je slyšet jen mohutné nasávání 
nosních  dírek,  jak  každý  pátrá  po  původu.  Společně  zpracováváme  data,  nasbíraný  čichovými 
buňkami.  Křivdila  jsem  Džošuákům.  Soráč  Džošíci.  V tom  teple  se  projevuje  absence  ranní 
hygieny.

Přijíždíme ke Cotton Wood Spring. Zastavujeme. Hlavně proto, že je tu velké visitorské 
centrum, to znamená i voda, to znamená i možnost umytí. Smraďoši, nástup. V centru nakupuju 
pohledy s plazivejma potvorama. Vyfocenejma. Kupuju pohledy těch, co jsme neviděli. Tarantuli. 
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Chřestýše. Bráchovi připadá, že mně je to líto, a navrhuje za nima vyrazit do pouště. Tvrdím, že zas 
tak  hrozně  líto  mně  to  není.  Pozdě.  Brácha  zamyká  auto.  Tím  nám  odřízl  ústupovou  cestu. 
Vyrážíme.  Začínám počítat  kroky.  Jeden krok beru za třičtvrtě  metru.  Takže udělám ...  vysoká 
matematika ... sto děleno třičtvrtě ... 133,333 ... no ať nežeru ... udělám sto čtyřicet kroků a seru na 
to.  To je  sedmdesát  tam někam za Bráchou a  sedmdesát  si  nechám nazpátek.  Naštěstí  fakt  po 
šedesáti krocích dojdeme do místa, podle kterýho to tady celý má název. 

Spring vidím, i když je touhle dobou už vyschlej. Ňáký wood taky vidím. Ale všechno wood 
jsou tady palmy. Cotton jediný, který vidím, jsou naše trička. Suma sumárum bych řekla, že přesně 
takhle si představuju oázu v poušti. Palmy, keře, pramen a dál už jen balvany a písek. 

Na větvi  sedí  kolibřík  a  drbe  se.  Karel  je  taky na  větvi,  že  se  mu ho podařilo  natočit. 
Objevujeme dvě zvláštnosti. První - kameny s ďolíkama. Podle perfektních popisů (jako všude) se 
dozvídáme, že v nich indiánské ženy mlely mouku. Jsem ráda, že nejsem indiánská žena. Do ďolíku 
se mohly vejít tak dva šálky zrní. To než namlely celou úrodu, to se teda namlely. A když by to 
nenamlely, tak by jim chlapi určitě namleli. Abych se do těch i a y nezamotala. Druhá zvláštnost – 
Salt  Bush,  slanej  keř.  Podle  popisu  je  to  medicína  proti  nachlazení.  Ukusuju.  Je  fakt  slanej. 
Obhlížíme  ďolíkatý  kameny,  ochutnáváme  slanýho  buše  a  čteme  varování,  že  se  tady  nesmí 
kempovat. To nehrozí. 

Brácha lítá po okolních šutrech a hledá chřestýše nebo tarantuli. Prej aspoň chřesťoun by 
tady někde měl bejt. Je to vůl! Tohle mně dělá od malička. Furt nosil domů nějaký mrchy. Čolci 
mně nevadili, ty se nehnuli z pětilitrovky. Mloci sice lezli, ale naštěstí pomalejc než já. S užovkama 
už mě štval. Zvlášť, když se mně schovaly do pletení a já najednou místo klubka vlny držela v ruce 
klubko užovek. Ale se zmijema, to sem fakt zuřila. Ještě ke všemu mu jedna utekla a už jsme nikdy 
nezjistili  kam.  Ani  když  jsem  se  po  měsíci  zase  nastěhovala  zpátky  do  našeho  společnýho 
pokojíčku. No a teď si na mě hledá chřestýše. Jo a brouky sem mu musela pomáhat chytat. Ale zase 
za dva chrousty na mě nebonznul, že si vodím do pokojíčku kluky. 

Sláva! Chřestýši asi dneska mají své dny a nevylejzaj. Takže ve zdraví šedesát kroků zpátky 
k autu.  Snad  se  mi  opravdu  podaří  Bráchu  na  těch  sto  metrů  vycvičit.  Aby  si  Brácha  spravil 
haďácký sebevědomí,  ukazuje nám aspoň hada na silnici.  Podle Bráchy se jmenuje Kingsnake. 
V hadech se dá Bráchoj věřit. Na pohled je krásnej. Přeloženě by to byl král hadů nebo královskej 
had. Královsky opravdu vypadá. Bílo černě pruhovanej a v těch černých proužcích má ještě červené 
fleky. Svrchu jsou pruhy tmavší, po obrácení je vidět, že na bříšku má pruhy světlejší, asi ošoupaný. 
Velikost  typuju  na  necelej  půl  metr.  Jo  a  hlavně  je  přejetej  od  auta.  Už  asi  dýl,  protože  je 
mumifikovanej na placato. 

Opouštíme sušenýho hada, nastupujeme a popojíždíme o kousek dál. Jé, já sem se s ním 
měla vyfotit! K tomu chřestýši a byla bych doma za hrdinu.

O  ten  kousek  dál  je  kaktusová  zahrada.  Na  začátku  je  (jako  všude)  takovej  kaslík 
s prospektama. Každý si může vzít prospekt a hodit tam místo něj příslušnej nahoře napsanej obnos. 
Může.  Většinou to  řešíme,  že  prospekt  vezmeme,  přečteme,  projdeme,  prostudujeme a hodíme 
zpátky. Poctivý, né? Takže tady jsou v prospektu namalovaný a popsaný všechny kaktusy, který na 
zdejší zahradě potkáme. Ale potřásat rukou si s nima nebudeme. Nejčastější je Cholla Cactus, podle 
kterýho se i zahrádka jmenuje. Má na koncích jehliček háčky, takže, když se jednou zapíchne, tak 
drží. Další jsou Cactusy Ocottila. Jsou velký jako já a už částečně odkvetlý. Jako já. Ale i ten zbytek 
květů je nádhernej. Musí to tady na jaře být paráda. Slibuju Bráchovi, že příště přijedeme na jaře. 
Zasahuje  Karel,  taky  musí  všechno  slyšet:  „Nebude  žádné  příště.“  A mám  po  ptákách.  I  po 
kaktusech. 

Mezi  kaktusama  je  udělaná  kamenná  cestička.  Ta  je  asi  bezpečná.  Jenže  mně  připadá 
ponižující fotit se na cestičce a vyžaduju od Bráchy, ať nás vyfotí jako v divočině. Táhnu Karla 
mezi kaktusy. Snímek proveden. Cestou zpět Karel pobodán od kaktusů. Díky, choláčové. Pomstily 
ste mě. 

Na těchle exteriérech mimo auto se mi nejvíc líbí, mimo toho, když náhodou mají jen sto 
metrů, hlavně to, že nikde kolem dokola není vidět civilizace. Jen volný prostor. Tady zrovna tak. 
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Sice  se  to  jmenuje  zahrada.  Ale  zahrada  je  bez  plotu,  bez  chalupy,  bez  sousedů.  To  my 
Středoevropani doma neznáme. Dostatek prostoru, ticho, pustina, na obzoru hory. Ani se mně ze 
zahrady nechce. Ale vedro se stupňuje. Loučím se s květama okotěnejch kaktusů a neochotně lezu 
do  vytopeného  auta.  Vytopeného  teplem,  ne  vodou.  Jé,  to  by  bylo  perfektní  jet  teďka  v autě 
vytopeným vodou. Taková jezdící vana.

Sjíždíme s hor. Už asi  hodinu a půl.  Tentokrát si  teda Brácha volantem zakroutí.  Naším 
cílem je sjet až k slanému jezeru. Je po obědě. Tedy podle času, jinak my o obědě zatím jen sníme 
v našich přehřátých mozcích. Ale není kde zastavit. Silnice se kroutí dolů jako Kingsnake za živa. 
Na jedné straně silnice jsou skály prudce nahoru, na druhé prudce dolů ... sjíždím s hor do údolí,  
kde teče Tennessee …Tady neteče nic. A takhle jedeme asi dvě hodiny. Než se silnice aspoň trochu 
narovná. Ale její kvalita nic moc. Samý varovný žlutý cedule s nápisem ‚Watch for dipp‘. Naštěstí 
vím, že takový prohnutý sušenky se jmenujou dipp. Tak prudce inteligentně usuzuju, že bude na 
silnici prohlubeň. Jenže ve Státech i ty prohlubně sou prohloubenější. U nás sou na silnici většinou 
jen takový vlnky. Ale zase jich máme hodně a bez varování. No a pak je na silnici nápis ‚Watch for 
debries‘.  Nikdo  nevíme,  co  je  debries.  Ani  naši  Amíci.  Slovník  je  v kufru.  Přece  kvůli  tomu 
nebudeme zastavovat. Stejně to poznáme, až do toho vjedeme. Brácha snižuje rychlost.  Všichni 
čumíme z auta na cestu. Nikde nic. Touhle šnečí rychlostí, vyčumění a upečení vyjíždíme ze skal a 
dojíždíme ke křižovatce. 

„Myslíte, že za křižovatkou můžou bejt taky debrisy?“ 
„Co my víme, ty seš řidič.“ Řidič rozhoduje,  že za křižovatkou debries nebudou. Raděj 

srážku s čímkoliv, než se takhle plazit dál. 

Dojíždíme ke slanému jezeru. Krajina je zelenější. A většinou to zelený je zelenina. Nebo 
ovoce. Moc nechápu, odkud berou vodu na zalívání. Brácha tvrdí, že je jezero slaný nejen podle 
názvu. Ale všude je vidět v chodu buď rozprašovače vody, to nad zeleninou, nebo hadičky, který 
zalejvají každý strom zvlášť. Ovocný. Rozhodně z toho neteče solanka. Asi maj nějakej odsolovací 
fígl.  Jsou  tady  cibulové  plantáže,  česnekové  plantáže,  plantáže  něčeho,  co  nevím,  co  je. 
Pomerančové háje, citrónové háje, mandarinkové háje, palmové háje, napalmové háje. Ne, to ne. 
Dokonce někde míjíme i lány obilí. Spíš obilíčka. Je to takové obilí bonzaj. Odhaduju do výšky 
třicet cenťáků. Ale má klasy a žluté je jak u nás těsně přede žněma. Možná ho sklízej nějakejma 
minikombajnama,  který  říděj  trpaslíci.  Ale  mexický  trpaslíci.  Všude  je  totiž  vidět  maringotky 
sezónních  dělníků.  A všichni  sezónní  dělníci  maj  mexickej  kukuč.  My  máme  doma  slunnou 
zahradu, a když se na ní v létě plahočím, mám sluníčka plný zuby. Ale plahočit se tady na těch 
celinách pod tímhle kalifornským puchejřem, to bych asi  umřela. Možná se na to dá zvyknout. 
Rozhodně se dělníci, který potkáváme, netvářej, že by chtěli umřít. Spíš jsou asi rádi, že maj práci. 

Jsme  v městečku  s dokonale  sedícím  názvem  Oasis.  Projíždíme  Oázou.  Zastavujeme  u 
jednoho palmového háje za prvé na vyfocení, za druhé za pakupkami. Je tady speciálka na datle. 
Vlezeme dovnitř a Brácha nás rozežene po obchůdku, ať si vyberem, který dalte koupit. To se řekne 
... vybereme ... jenže tady je takovejch druhů. U každých je miska na ochutnávání. Za chvíli jsem 
datlí přejedená a stejně nevím, který chci. Nechávám to teda na Bráchovi a Karlovi. Se slibem, že 
nebudu remcat nad těma, který vyberou. A tak odcházíme s dvouma pytlema sladkých datlí. 

Vedle obchodu je altánek pod palmami. Bereme z auta zásoby a děláme picnik. Sláva, hurá, 
jídlo. Každé jídlo zajídáme datlema. Sedíme ve stínu palem. Podobnej altánek měl můj dědeček. 
Ten si taky z dědečka nejvíc pamatuju. Ale byl udělanej pod bezem. Šeříkem. Je fakt, že voněl víc 
než palmy. Studujeme, jak to maj s těma datlema mazaně udělaný. Na palmě je hodně vysoko trs 
datlí. A ten trs maj obalenej síťovinou. Možná, aby nepadaly, možná, aby je ptáci nesežrali. Nevím. 
Ale lízt bych tam nechtěla. Mimo jiný haraburdí vyndávám z kufru i slovník. Vrtaj mně hlavou ty 
debries. Co měly bejt na silnici a nebyly. 

„Takže milánkové, podle naučné knihy to sou – trosky, sutiny, suť, rum.“ 
„Rum tam nebyl, to vím jistě,“ tvrdí Brácha. 
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To je  dobrý,  my jsme čuměli  na silnici  jak puci  a  zatím na  nás  debilní  debrisy  mohly 
spadnout ze skály. A to jsme kvůli nim jeli jak hlemejždi i tam, kde už okolo ani skály nebyly. Tak 
dopadne člověk, když neví. Neznalost jazyka neomlouvá. Ale stojí benzín.

Dělám osvětu a předčítám z papírovýho průvodce, že Salton Sea vzniklo až v tomto století, 
když se vylila řeka Colorádo někde u města  Yuma v Arizóně.  Nikdo mně nechce věřit.  Prej  je 
blbost, aby to sem doteklo. I Brácha si myslel, že to je pozůstatek z dob, kdy tady bylo moře všude 
okolo. A tohle moře zrovna zůstalo. Jenže fakt to tady píšou, cituju: 1905.

Posilnění a poučení jedeme dál. Loudím, že chci někde k jezeru. Ochutnat. Brácha mě od 
toho zrazuje, už je prý tak znečištěný, že na druhým břehu je mrtvá voda i břeh. Karel mně nadává, 
že se kvůli mně bude muset zastavovat. Trvám na svém. Sjíždíme z široké silnice na užší silnici 
podle směrovek na Salton Sea Beach. Projíždíme městečkem až k ... plotu. Po břehu je plot nalevo 
do dálky, napravo do dálky. Nikde žádná branka. Na přelezení je vysokej. No to je bíč jak noha! Tak 
ať si trhnou saltonsíňáci. Nezbývá mně než věřit našim živým i neživým průvodcům, že je voda 
opravdu slaná. V místním pidimárketu se chceme jít s Petrou aspoň vyčůrat. Jenže šéf nám prej 
půjčí klíče jen za poplatek nebo když si u něj něco koupíme. Zloděj! To teda ve Státech nebejvá 
zvykem. Všude sou záchody zadarmo a hezký. Ten jeho bude určitě opatlanej stejně jako to jeho 
zboží a ještě za to budem platit. Kašlem na něj. Venku se rozhlídnem, šup za budku a za trest mu 
pochč...čůráme obchod zezadu. To máš za ochotu. Vydřiduchu! A už je znečištěnej i tenhle břeh. 

Vyčůraný jak breberky pokračujeme. Pouští a pustinou. Vidíme jen písek, písek, přerostlej 
kopr, písek, písek. Brácha podává instrukce, že dalším bodem programu je místo zvané Bad Land. 
Karla název viditelně pobaví: „Špatná země. Chacha! Já bych to tady nazval bad land všechno.“ Je 
pozdě odpoledne a máme dost. Karel má nejvíc.

Zastavujeme  u  Bad  Landu.  Tak  tady  nepudu  ani  těch  sto  čtyřicet  kroků.  Rozdíl  mezi 
normální pustinou a Bad Landem je asi ten, že pustina je suchá a pustá, ale tak nějak rovná. Bad 
Land je taky pustej a taky suchej, ale ještě zvrásněnej. Suchý kopce hlušiny střídaj suchý srázy 
suchejch kaňonů. Fakt špatná země. Jako okolí povrchovejch dolů před rekultivací. 

Jen pár kroků od auta fotíme a vracíme se. Karel ještě natáčí a Brácha realizuje vtip, který 
ho zrovna napad. Teda on si myslí, že je to vtip. Zabuchuje auto a odjíždíme. Bez Karla. Nevím, asi 
si myslel, že za námi Karel poběží a bude volat a prosit. Karel nic. Dokameroval a sednul si. Jedinej 
výsledek je, že musíme otočit auto a vrátit se. Přijíždíme. Karel stále sedí. Otvírám mu dveře. 

„Sem se těšil, že mě tady necháte umřít a budu mít od vás pokoj.“ Ale nasedá do auta bez 
přemlouvání. 

Jenže to neví, že všemu dnešnímu trápení není konec. Zakázala sem Bráchovi, aby Karla 
děsil dalšími plány. Já se taky ptám jen na jeden krok nápřed. Teď nás čeká palmový kaňon. A to 
možná taky není dneska poslední. Nechci vědět. Zachrání nás jedině tma. Je už pozdě odpoledne. 
Vzduch je rozpálenej, že by se na blaťáku auta daly smažit vejce. Kdybysme nějaký měli. Sunny 
California začíná bejt hodně sunny.

…vyprahlá a rozpukaná zem, jinej dávno by zpátky obrátil ...

Zastavujeme u visitor centra parku, kterej se jmenuje Anza Borrego. Slibujeme Karlovi, že 
je zastávka jen pro pro pro prospekty. Visitrocentro je zavřený. Taky už je hodin jak u hodináře. Na 
takový prdlouše tady nejsou stavěný. Petře se to zdá divný: „Tady sme byli 28. ledna a myslím, že 
měli  odpoledne  otevřený.“  Okolo  centra  je  příruční  arboretum.  Sukulenty  a  jiné  rostoucí 
sakramenty. A taky železnej strom, tedy podle jména, a má květy jako náš domácí hrachor. U všeho 
cedulka. 

Pomalým unaveným stařeckým krokem to tady s Karlem procházíme. Brácha s Petrou čile 
lítají někde po okolí. Proti nám jde parta šesti lidí. Apaticky se míjíme. Kejvneme na pozdrav. Oni 
taky kejvnou a najednou se vrhnou na Karla. Ohmatávají ho. Melou něco anglicky. Sakra, ještě tak 
úchylouši na vycházce. Čumíme s otevřenejma pusama. Chápu akorát dvě slovíčka nový a Zéland. 
Ukazujou na Karla, na sebe. Že by jim Karel připomínal ptakopyska? Nebo ptáka kiwi? Po chvíli 
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Karel pochopí. No jo, jazykovej talent. Oni jsou z Novýho Zélandu, právě z toho města, který má 
Karel  vymalovaný  na  Bráchovým  triku.  A myslí  si,  že  jsme  taky  Novozélanďáci.  Karel  jim 
vysvětluje,  že  jsme  z Čech.  Vypadá  to,  že  přemejšlej,  jestli  se  tak  nejmenuje  některá  z  jejich 
provincií. Karel upřesňuje, že jsme z Evropy a triko je jeho švagra ... kurňa, ani jeden nevíme, jak 
se řekne švagr ... tak že je mýho Bráchy, kterej na Novým Zélandu byl. Jenže Brácha je někde 
v trapu, aby jim moh říct, jak byl jejich ostrovem uchvácenej. Rozcházíme se s úsměvem. Fuj, to 
byl  výkon.  Kdybych  nebyla  zpocená  celej  den,  tak  bych  se  teď  určitě  zapotila.  Když  už  sou 
Novozélaňďani pryč, objevuje se majitel trička. No, měls tady bejt! Všechno mu hlásíme a sedáme 
do auta. 

Jenže ke Karlovýmu děsu nejedeme z parku ven, ale dovnitř. Karel se dozvídá, že na něj 
čeká Palm Canyon. Jako obvykle prohlašuje, že na něj sere. Špatně sem odhadla jeho stav. Má ještě 
víc než dost. Já na tom nejsem líp. Po malé chvilce jízdy zastavujeme. Ale po příliš malé chvíli na 
to, aby měl Karel čas vsáknout tu hroznou novinu. Sedí v autě a odmítá vystoupit. Brácha tvrdí: 
„Klasická stometrovka.“ Karel prohlašuje, že na něj taky sere. To jako na Bráchu. 

K přesvědčování se přidává Petra: „No Karle. Ještě jeden park. To vydržíš. Už se sem nikdy 
nedostanete.“ 

„Za to ti ručím,“ cedí Karel skrz plomby. 
Já  podléhám přesvědčovací  akci.  Sto  čtyřicet  kroků.  To  zmáknem i  v sandálech.  Karel 

pomalu vstřebává zprávu, ale trvá na jídle. Nevěří jim. Dáváme si  chleba se sýrem. Sýr se pro 
změnu jmenuje President. A na Presidenta hustě nakrájenýho česneku. Proti bacilům, proti únavě, 
proti naštvání, proti upírům, proti všem. Víc už smrdět nemůžeme. Sedíme s Karlem ve dveřích 
auta a loudavě jíme, abychom co nevíc oddálili  chvíli utrpení. Brácha s Petrou odchází vyhodit 
odpadky a povídaj si. 

Karel je ve střehu: „Bacha, něco na nás domlouvaj! Já už nevylezu!“ 
Dál žvejkáme česnekovej toust. 
Za chvíli Karel šeptá: „Bacha, Brácha si bere čepici!“ 
Naše čelisti drtí jídlo ještě pomalejc. Šeptám Karloj: „A maže se úvé krémem!“ Čuchám 

čuchám Bráchovinu ... už ani já jim nevěřím. Rači si bereme tenisky a jdeme omrknout informační 
ceduli. Je na ní napsaný, že tahle trasa je ízi. Lehká. Tabuli věříme, takže povolujeme a vyrážíme. 
Brácha se na nás otáčí: „Ste hrdinové!“ Pitomec. 

Cesta,  spíš  pěšina,  vede  mezi  balvanama  a  pískem.  Poslední  týden  po  ničem  jiným 
nechodíme. Moje tenisky! Pod cestou je vyschlé koryto potoka. Z rostlin jsou tady jen kakťusy. 
Petra  říká,  že  když tady byli  4.  května,  všechno kvetlo.  Ta Petra  si  pamatuje  každý detail.  Po 
necelých dvou kilometrech se v korytě začíná objevovat voda.  Přibyly i zelené keře. Po dalším 
ujitém  kiláku  je  vody  víc  a  začínají  palmy.  Nádhera.  Jakoby  naše  horská  bystřina  lemovaná 
palmamama. Docházíme k rozšíření potoka. Něco mezi tůní a jezírkem. Voda průzračná. Petra hlásí, 
že  když  tady  byli  v lednu,  jezírko  bylo  plný  a  oni  se  klidně  koupali.  Schválně  se  ptám:  „A 
kolikátýho?“ 

„Počkej, já to spočítám ... dvacátýho devátýho.“ Tak a milej Brácho, máš to spočítaný. 
Podle prospektu je tady v kaňónu tisíce palem. Má i přezdívku kaňon tisíce palem. Palmy se 

jmenujou California Fan Palms - Kalifornský fan palmy. Fan je fanoušek. Že by to byly palmy, 
který fanděj Kalifornii? Na tabuli byly popsány jako vzácné pouštní poklady. Některé jsou odspodu 
obalené suchým listím a nahoře maj zelenou šešulku. Některé mají jen šešulku, tak jak je známe, ale 
zase  mají  kmen  ohořelej.  Zvláštní  úkazy.  Ještě  že  je  tady  Brácha  a  nenechá  mě  dlouho 
v nevědomosti: „Palmám se normálně zespodu osekávaj suchý větve. Tady si to zjednodušujou a 
přijedou s takovým plamenometem a větve opálí. Stejně sou suchý na prášek. Kůru to nepoškodí.“ 

Mimo cestu jsou barikády a velký varování, že tam jsou palmový miminka, tak aby tam 
každej křupan nelez a nešlapal na ně. I z cesty jsou semenáčky vidět. Jeden by se do zahrady hodil. 
Ale já nekradu. Kromě softu nic.
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U jezírka se potkáváme s našima známejma Novozélaňďaňama. Sou nadšený, že nás zase 
viděj. Karel ukazuje na Bráchu, že to je ten, co opruzoval v jejich domovině. Kiwiové se k němu 
ženou, třesou mu rukou a něco novozélandsky vykládají. Brácha taky vykládá. Ovšem, co jedna 
Bráchova věta, to kiwí krok zpět. Po páté Bráchově větě jsou od sebe na tři metry a teprve s touto 
vzdáleností jsou spokojení. Toho česneku bylo na chlebě fakt dost. Spěšně se s Bráchou loučí a 
odcházejí. Sem uchechtaná. Brácha říkal, že Amíci sou na česnek, nebo spíš na vůni z něj úplně 
alergický. Ale že nevoní ani Novozélákům, pochopil až nyní. 

S Bráchou prozkoumáváme břehy jezírka. Karel naše pohybové kreace bojkotuje a sedí pod 
palmou. K odpočinku si brouká kotlíkovku … jak tam pod palmami pad, ten co tebe měl tak rád … 
Že by vyznání lásky?

Pomalu se vracíme k autu. Otvíráme všechny čtyři dveře, v naději, že se snad vyvětrá. Karel 
si pokládá na zadní okno ledvinu. S dokladama. Ne svoji prochlastanou. A najednou zachrastění ... 
Karel uskočí ze dvířek auta, jak kdyby po něm vyjela kobra. Já se leknu toho, jak Karel uskočil, a 
uskakuju taky. Vypadáme, jako že tančíme ňákej válečnej tanec. Jen Brácha se chechtá. Aha. Tak to 
zase bude volaaká volovina. Taky že jo. Pouštěl magneťák zrovna v ten monument, když Karel 
pokládal ledvinu. No a magič v autě je stejnej ročník jako auto tj. nic moc, takže zachrastil. A my už 
sme v tom slyšeli chřestýše. Teda moh by si Brácha repasovat aspoň automagneťák, když už ne celý 
auto.

Karel tvrdí, že je zralej na protiinfarktovýho panáka. Jenže panák není. Po panu Presidentoj 
zbyly  jen fleky a  nic  jiného alkoholického nemáme.  Tak si  šlehneme aspoň ještě  jednu dávku 
česneku a pokračujeme v cestě. Směr San Diego. Směr koupelna. Směr postel. Hurá, hurá, hurá.

Za jízdy si podle slovníku ujasňuju, že fan znamená taky vějíř.  Tak ty palmy asi budou 
vějířové, ne fanoušci.

Slunce  už  je  hodně šikmý,  těsně  nad  západem,  a  všechno vybarvuje  okrem.  Né  okrem 
něčeho, okrem jako na okrovo. Hovíme si v autě. V klídku, pohodě … a smradu. Upír by k nám do 
auta  nevlezl.  Možná by k nám nevlez ani  skunk.  Ale my jsme se  sebou spokojený.  Sledujeme 
skalnatou krajinu a  posloucháme magneťák.  Copáci  nám zrovna zpívají  písničku  ...  myslím na 
Colorááááááádo, jak tenkrááát sem ti hráááál ... 

A Brácha hned: „Karle, myslíš na Colorádo?“ 
„Na to nezapomenu.“
Okolo silnice jsou jen skaliska a na nich sem tam nějakej kaktus. Jeden druh dokonce i 

poznáváme – Echinocactus Grusonii.  Je to zelená koule, zlatě otrněná. Takovou jsme měli taky 
doma. Ale zmenšený model asi tak 1:20. Za voknem. Brácha vypravuje, že sem vždycky na jaře 
zavolají, kdy kvetou kaktusy, a pak vyrazí. Všude jsou koberce květů. Prej nádhera. Vidíte, u nás se 
nikdo nad loukama s kobercem květů ani nepozastaví. Je to samozřejmost. Jo, všechno nabývá na 
hodnotě svou vzácností.

Venku  se  začíná  rozfoukávat.  Brácha  to  pozoruje  na  řízení,  my  na  kejvacích  palmách 
... palmy se kývají, v krčmách zní opilé hlasy, vítr si pohrává s vlajkou z pruhů a hvězd... Vítr si bere 
k tanci písek. Asi fokstrot. Písečnou bouři jsme ještě neviděli. To nám scházelo. Brácha bude mít 
pěkně opískované auto.

Vjíždíme do pobřežních hor, ubývá pískoviště a balvany jsou pomalu nahrazovány zelení. 
Ale zelení zeleňovitou. Né těch šedivejch pouštních chudinek. Nejdřív taková kleč, potom keříčky, 
pak keře, a pak slááááááva po týdnu vidíme stromy. Je to jako doma. Jako doma. Tráva, pastviny. Je 
znát, že si pobřežní hory schlamstnou pro sebe všechnu vlhkost od moře. Dál nic nepustí. A proč 
taky. Do pouště vodu. 

I stromy jsou jako u nás doma. Poznávám borovice, topoly. Naši Amíci nám ukazují Poison 
Oak - jedovatý dub. Nebo buk? Se to snad nikdy nenaučím rozeznávat. Jako doma :-).  Brácha 
vypravuje, jak kdysi kdesi dělal a nevěděl nic o jedovatém dubu buku. Majitelé firmy byli Dánové a 
odletěli na čtrnáct dní domů. Hned první týden se Brácha osypal. Nevěděl, která bije. Pak horečka. 
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Špatně. V okolí jen lišky, aby měl kdo dávat dobrou noc. Zle a zle. Až se Dáni vrátili, ujistili ho, že 
nemá ani  neštovice,  ani  skvrnitej  tyfus,  kupodivu ani  syfilis.  Že  ty  větve,  který dotáhnul,  jsou 
z jedovatýho duba. Něco mu proti tomu dali a bylo dobře. 

Na základě Bráchovy zkazky nám Petra nakazuje: „Až budete jezdit samostatně ... kdyby 
vám cokoliv bylo ... nečekejte ... běžte do něčeho s nápisem Pharmacy ... jsou i v obchoďácích ... 
když nebudete vědět, jak to říct anglicky ... prostě jim to ukažte nebo to na ně vyplázněte ... oni 
pochopí a něco vám daj.“ Hmmm, doufám, že nás nechytí hemeroidy. 

Ochlazuje se, zatemňuje se a zamlhuje se. „Jé, jeleni. Laně.“ Raduju se. Doma jsem ještě 
laně neviděla. 

Brácha: „To sou srnky.“
Karel: „Vyčisti si brejle, srnko. To sou laně.“ 
Brácha: „To sou srnky.“ 
Karel: „To sou laně. Dyť sou velký jak kráva.“ 
Brácha: „To sou srnky. V Americe sou srnky velký jako kráva.“ Je to vůl. Srnky jako kráva?! 
„A jak sou pak v Americe veliký laně? Jako lokomotiva, né?“ 
„Skoro.“ 
To sem z toho jelen.  Nebo v Americe  sem z toho srnec,  když  je  velkej  jako  náš  jelen? 

Uzavíráme diskuzi remízou. Těžko se hádat. Já mám v těch americkejch paroháčích zmatek – srnka, 
jelen,  karibů,  sob,  los.  Musím  se  podívat  do  naučný  knížky  s obrázky.  A  udělat  si  jasno. 
V paroháčích. Americkejch.

Na silnici sou čas od času takový jakoby rošty přes celou silnici. Bíle natřený. Nejdřív si 
myslím, že pod tím protíká voda. Jenže jsou někdy na kopečku, kde by voda přes silnici nešla, ani 
kdyby moc chtěla. To sou záhady. A teď koukám, že některý ty rošty tam ani nejsou a sou tam jen 
namalovaný. Zase jakási amícká blbina. Ptám se Bráchy, ten ví všechno. 

„To je pro dobytek. Nějak jim ty rošty vadí na kopyta, a tak ho nepřejdou. Takže se okolo 
místa, kde se musí přehnat, přes silnici dají rošty a voni lezou jen tam, kam maj, a nelezou, kam 
nemaj. No a už sou tak zblblý, že tam ty rošty ani nemusej bejt. Stačí je namalovat a nelezou tam 
taky.“ To je virtuální realita v praxi.

Tma je hustčí, mlha je hustčí a snad i prší. Skoro by si mohl člověk myslet, že se posunul 
v prostoru a čase a je zase doma. I to svinský pičasí by tomu odpovídalo. Fuj, jako doma. V dubnu. 
Jo, taky tady mají srandovní dopravní značku. Je na ní namalovanej kovboj v širáku a na koni a dala 
by se přeložit asi jako - Pozor! Přechod kowbojů přes silnici. Chci si ji vyfotit. Už sem dlouho 
žádnou ceduli  neblejskla.  Brácha ochotně zastavuje.  Beru si  Petřin  svetr.  Jeden.  A vybíhám do 
deště. Jeden svetr je sakra málo. Zvlášť když k němu mám kraťasy. Sakra! Ostatní věděli,  proč 
nevylejzaj. Beru ceduli bleskem a s bleskem. Ta mlha je jak plnotučný mlíko. Možná i spíš jako 
smetana. Plnotučná. Honem skáču do našeho, teda Bráchovýho, příjemně vyhřátýho Lincolna rok 
výroby 1987. Nebejt v Kalifornii, řekla bych, že snad bude chumelit. Fujtajbl.

Koukám na sebe a proti tomu bílýmu svetru vypadám docela opáleně. Aspoň nějaký kladný 
výsledek naší výpravy do pouště. I když ... raděj počkám s hodnocením stupně opálení až po umytí.

Projíždíme městečkem Julian. Vypadá jako naše lázeňské maloměsto. Brácha tvrdí, že je to 
artistické městečko. Nikde žádný artisti. Ale samý umělecký obchůdky. Jak v Praze na Malé straně. 
Jen ruskou ušanku tady člověk asi nesežene. Jojó, artisti sou vlastně v překladu umělci. Pelda už 
chápe.

Sjíždíme z pobřežních hor. Zatím ještě míjíme stromy, potoky, chaty, kempy. Zdání domova. 
Jenže čím jsme níž, stromy jsou zase nahrazovaný balvanama a přibývá pískovišť. A už je stejně 
tma jak v ... Blížíme se k vytouženému cíli. Aspoň teda Karel a já po něm toužíme – koupelna, 
postel.
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Jenže Brácha sjíždí z hlavní silnice a zase někam zakličkovává. Že by zkrátka zkratka na 
San Diego? Omyl! Jedem se podívat na indiánskou lejzrovou šou. Jsem dost unavená, ale taky dost 
zvědavá. Dovedu si představit Indiána s tomahavkem, s lukem, s šípem, s lecčíms. Ale ne s lejzrem. 
Zastavujeme u velkého areálu.

Nasazuju bundu a rifle. Já už byla venku v Julianu. Ostatní jdou v kraťasech. Okolo kráčející 
paní  říká,  že  jsou  krejzy.  Podle  slovníku  se  to  dá  přeložit,  že  jsou  bláznivý,  potrhlý,  střelený, 
ztřeštěný, šílený, posedlý. Podle mě sou všechno. A to ne kvůli kraťasům. Docházíme s krejzama na 
prostranství, kde se odehrává šou. Je to provazy ohraničené kolo. Zastřešené jako týpý. V něm jsou 
v podlaze otvory a světýlka. Jenže šou se nekoná. Brácha vypravuje, že když še šou koná, tryská 
z dírek voda a světla ji osvětlují. Mezi tím tančí Indián. Na stropě týpýho se mění lejzrové obrazy. 
Musí to bejt pěkná podívaná. Ale bohužel. Pro vítr zavřeno. Nevím, nevím. Stejně bysme ji asi už 
nevydrželi. Karel a já. Jsme nadělaný jak dorti. Chceme ležet. Však jsme jen necelou hoďku od San 
Diega, tak sem můžeme někdy skočit. Až přijdeme třeba dřív z pláže. Pláž, brrrrrrr. Snad se oteplí. 
Sunny California.

Takže už jsme sjetý. Z hor. A blížíme se k Sanu Diegovi. Silnice, i když několikaproudá, 
začíná bejt přecpanější. Světel přibejvá. Brácha nám osvěžuje paměť: „Večer máme jít s Mirkem 
sednout do džakůzy.“ Ani omylem. Nikam! Nikam! Kašlu na to. Chci koupelnu a postel. Nikam 
jinam nejdu. Ale asi si to budeme muset vybojovat. 

A boj začíná zrovna v tento okamžik. Brácha s Petrou si sdělujou, že se musíme stavit v 
klubu. 

Karel: „Jen přes moji mrtvolu.“ 
Připadám  si  polomrtvá  už  teď,  takže  spouštím  bandurskou:  „Do  žádnýho  klubu.  Chci 

domů.“ 
Brácha na mě startuje: „A co tam doma budeme asi jíst, ty chytrá?“ 
„A v tom klubu nám daj něco k jídlu?“ 
To by mohlo zviklat i Karla. Nemuseli bysme se zdržovat jeho zabíjením. 
Brácha se směje: „To víš, že jo. To je totiž obchoďák, kde nakupujeme. Jmenuje se Price 

Club.“ Japak sem to mohla vědět. No tak to honem do klubu. 
V klubu kupujeme několik druhů chleba.  Karel a  já doufáme, že snad aspoň jeden druh 

nebude sladkej. S nákupem se sotva vejdeme do Lincolna rok výroby 1987 a s vidinou postele se 
řítíme domů.

Hurá, už zahejbáme okolo vlajky hvězdnatý a dojíždíme k našemu provizornímu domovu. 
Zlatej milovanej půjčenej domeček. Vypakováváme. Vláčíme se všichni jak šneci, a tak Brácha bez 
odporu volá Mirkovi, že džakůza bude zítra. Vítězství! 

Jen co vyzraju zase na henten bazmeg ve vaně, dávám lázeň. Beru si český pěnivoučký 
mejdýlko. Ten jejich nemydlivej ksindl ignoruju. Smejvám špínu. Bééééééé. Smejvám i to, co jsem 
naivně považovala za opálení. Ale trochu přičmoudnutá zůstávám. Jenže vypadám, jako když jsem 
si  zapomněla svlíknout  bílý  tričko a  kraťasy.  Pohled na Karla  mně dává  za pravdu.  Má stejné 
oblečení, bílé tričko + bílé kraťasy. Ale už nás Brácha nemůže titulovat běloby. Jen částečný. 

Padám do postele.  Prodlouženej  víkend máme za  sebou.  Že  nám ale  vyšlo  počasí!  Jen 
jednou pršelo :-). Zítra bude lážovačka plážovačka. 

Dobrou noc.

Film jedenáctý: Pobřeží a džakůza
4.6. pátek 

Ráno se budím docela brzo. Dokonce dřív než Karel. Ale nevstávám. Válím se v posteli. 
Paráda. Jen si tak polenošit. Těším se. Dnes to konečně vypukne. Pláže, slunce, zahálka. Jedinej 
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opakující se pohyb bude obrátka na břícho ... obrátka na záda ... obrátka na břícho ... obrátka na 
záda ... Pohódička. Klídeííííííídek.

Jenže to bych nesměla mít Bratra. 
„Náááááástup!!!! Amerika není žádná lehárna.“ 
Do pr*ele. To je vojna. Karel se vedle mě neochotně probouzí.
„Jojo.  Furt.  Socha  Svobody  by  měla  mít  v ruce  bič  a  né  pochodeň.  To  by  Ameriku 

vystihovalo líp.“ 
Já si ještě nejsem jistá, jestli za to může Amerika nebo naši domestikovaní Amíci.
Karel a já šouravými kroky vylejzáme. Šouravě se mejem. Šouravě snídáme. Šour sem, šour 

tam. Tělo, jako by čuchalo, že má poslední možnost výběru,  stávkuje. Chce nás donutit  zůstat. 
Souhlasím s ním a ani ho moc nepřesvědčuju.

Petra  odjela  do  práce.  Brácha  kvůli  nám  zůstal  doma.  Obětavec.  Už  má  na  zahrádce 
posbírané jahody, ze stromu natrhal citróny a mišpule. Snídaně připravená. Je hodnej. Jenže moc 
čilej. Já se ploužím po kuchyni jak lenochod tříprstý. Ale zase v rámci ploužení nacházím dopis 
majitele domu. Nechal nám tady pozdrav a k tomu popis, co kde je, co kde máme dělat, co kde 
nemáme dělat, jak s čím máme zacházet, na co rači nešahat, jak se chovat k mikrovlnce a jaké finty 
platí na pračku. Manuál k celýmu baráku. Je skvělej. A užitečnej. Třeba s jejich pračkou a sušičkou 
bych si bez něj asi netroufla poměřovat inteligenci. V lepším případě by to dopadlo remízou. Jen o 
špuntu k vaně tady není psáno nic. 

Díky manuálu se taky dozvídáme, kdy přijedou popeláři, kdy přijdou zahradníci. A pozor! 
Taky, že můžeme používat a požívat zásoby z jejich baru. Obdivuju majitele pro jeho pečlivost a 
kamarádství. V duchu i nahlas. Jsem jim vděčná. 

Naštěstí majitelé nevidí, jak uvnitř hospodaříme. Nechceme jim totiž lízt do jejich skříní a 
tak necháváme svoje věci volně ležet, viset nebo stát v prostoru. Vypadá to tady jako doma u našich 
trvale opálených spoluobyvatel.

Už se nám podařilo i obléct. Šouravě. Nenápadně se ptám Bráchy na program. „Pojedeme 
k nám domů, abych to zkontroloval. A pak vám ukážu něco ze San Diega.“ Bojím se zmínit o pláži, 
ale dávám si plavky do tašky. Co kdyby ... Pán Bůh dopustil a Brácha mě pustil ... k vodě … :-).

Projíždíme San Diegem. Snažím se sledovat, kudy jedem. Fakt se snažím. Jenže na hodně 
dopravních značkách je slohové cvičení. V angličtině. Přečtu ukecanou ceduli a než si přeložím, o 
co de, jsme asi tak o dva kilometry dál. Pardon, o dvě míle. Nestíhám. Nejlepší orientační bod je 
věž  Sea  Worldu.  Ta  je  vidět  pořád.  Záhadně  okolo  ní  obkroužíme  a  přijíždíme  k Bráchovi. 
Palmovou alejí. Široká ulice. A mezi chodníkem a silnicí, tam, kde u nás bejvaj lípy, švestky, nebo 
psí hovna, tak tady jsou palmy. Vysoký, krásný. Ulice je slepá. Pro auta. Obojživelník by mohl na 
konci silnice pokračovat v oceánu. 

Dům, kde má Brácha pronajaté studio (k bydlení, ne nahrávací), je asi pátej od moře. Na 
dvorku projdeme okolo přepychovýho bazénu a  slavnostně vstupujeme do Bráchovy klubovny. 
Odhaduji  jedna  plus  půl.  S příslušenstvím.  Jsem  kamarádům za  půjčení  domu  ještě  vděčnější. 
Všude jsou suvenýry z cest. Tu vyschlá kůže z chřestýše, tam velká lastura z Tahiti, onde cedule 
z Austrálie, upozorňující na přechod klokanů, obrázek psího spřežení z Aljašky, mayský kalendář 
z Mexika, fotka kofboje z kanadského rodea. Připadám si jako v muzeu Emila Holuba. Jen se tady 
nevybírá vstupný. Snad.

Brácha kontroluje poštu a záznamník a pro mě pouští počítač. Konečně můžu napsat klukům 
do práce.  Ty už si  zaručeně myslej,  že  sem mrtvá.  Slíbila  jsem jim každodenní přímé plážové 
přenosy. Popisuju uplynulý týden. Určitě si řeknou, že si vymejšlím nebo to píšu nalitá. Znali moje 
plány. Těžko teď uvěří, že se plahočím pouští a pralesem. Opravdu těžko uvěřit. 

Ještě v rychlosti voláme našim a už nás Brácha žene za poznáním. Trvám na tom, že chci 
poznat Pacific oušn. Brácha mě dovede na konec ulice: „Tak ségra, to je Tichý oceán. Pacifiku, to je 
ségra. A teď jedeme.“ Těžký život sourozence.
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Jen na chvíli se zastavujeme u Majky. Kousek od Bráchy má otevřenou štrůdlárnu. Pravou 
českou štrůdlárnu. Štrůdl jako od maminky. Doporučuju. Potkáváme se tady s dalšíma Čechama. 
Jeden říká, že si plánuje otevřít v Julianu prodejničku s českým sklem. Ale jen na léto. Zima by ho 
v horách nebavila. Dyť ráno hlásili, že tam v noci chumelilo. Do prkýnka. To sme měli kliku. Sem 
to řikala! Sem to řikala! Sunny California!

Na výslovnou Karlovu prosbu jedeme nejdřív do přístavu. Jednoho z několika. Z několika 
mnoha. Karel se prochází po molech, kouká na lodě a vypadá to, že ho do Lincolna roku výroby 
1987 už  nedostanem.  A nejen  do  Lincolna.  Sleduju  jeho  pohledy a  po  těch  společných letech 
dokážu sledovat i jeho myšlenkový postupky. Proto radši hned říkám: 

„Ale já chci domů letět letadlem.“ 
„Kdyby mě někdo vzal lodí, já bych tu letenku nechal klidně propadnout.“ Zásah. Mám 

svýho mořskýho vlčáka prokouknutýho. 
Brácha nám přináší z maríny ceník lodí na prodej. Ty čísla nejsou tak závratný, jen kdyby to 

nebylo v dolarech. Asi nic nekoupíme. Opravíme náš stařičký surf.
Co mě z celého přístavu ale upoutalo nejvíc, nebyly lodě, moře, suché doky. Ne. Nejhezčí 

byl trávník. Dokonce jsem si ze začátku myslela, že to je golfové hřiště. Začíná za zázemím pro 
jachtaře. Sprchy, záchody, obchody a za tím trávníček sestříhaný na ježka jak holičskou mašinkou. 
A co bylo ještě lepší – normálně po něm chodili normální lidi. U nás by byl obehnanej kravskýma 
řetězama a na každom metru by byla výstražná cedule, jaký hrozný mučení čeká toho, kdo tam 
šlápne náhodou, nebo nedej bóže schválně. A supermučáčo, když tam někdo pustí psa a ten tam 
taky něco pustí. Tady ne. 

Pod příslibem mnoha dalších lodí se nám daří Karla dostat  do auta. Míříme na nejvyšší 
kopec San Diega. Serpetýnama se dostáváme na parkoviště pod vrcholem. Čekáme, než Brácha 
zamkne auto.  Napájíme se vodou z veřejného pítka a  hlavně sledujeme cvrkot.  Nějaká opálená 
dvacítka v kraťasech běhá pro zdraví. I se psem. Pes má viditelně o zdraví úplně jinou představu. 
Neochotně posunuje nohy. První, druhá, třetí, čtvrtá. Zastavují se u přechodu na červenou. Ženská 
běží na místě. Pes vypadá, že nebejt ten asfalt tak rozpálenej, svalí se na něj a sport mu může drbat 
záda. Pokoušíme se s Karlem odhadnout rasu. Psa. Typujeme na akita inu. Svítí zelená. Dvojice 
přebíhá ulici. Zastavuje se u nás. Ne kvůli nám, ale ženská vnucuje psovi, ať se napije z pítka. A furt 
běží. Ženská. Pes kašle na běžení i na pití. Karlovi to nedá a ptá se, jestli to je akita inu. Anglicky. 
Ženská  nereaguje  a  furt  běží.  Nebo  potřebuje  hrozně  čůrat?  Karlovi  klesá  jeho  lingvistické 
sebevědomí.  Nevzdává to.  Mění  výslovnost  na více americkou – Paní,  je  to  akita  inu? Ženská 
sakramencká zase nic. Karlovo sebevědomí se začíná dostávat do záporných hodnot. Jenže babě už 
je asi Karel podezřelej projevovaným zájmem o ni a ... vyndává z uší sluchátka od walkmana a ptá 
se, čím může Karlovi pomoct. Inu, je to akita inu. Mě tahle příhoda pobavila na další půl hodiny. 
Walkman by se dal přeložit jako chodící muž. Běžící žena a chodící muž.

Směju se, ještě když přicházíme na vršek Mount Soledad. Je to kopec asi jako Petřín bez 
stromů. Nic neruší výhled. Parádička! Na jednu stranu je do dálky vidět moře, do druhý dálky hory 
a dole kolek dokola město. Ale ne jak naše město. Je to město bez sídlišť, bez paneláků. Je to spíš 
taková široko daleko bystrozrako rozplizlá vesnice. Všude tolik zeleně, že v ní domečky nejsou ani 
vidět.  Jen  z centra  vesnice  vyčnívaj  budovy  bank,  hotelů,  kanceláří.  Mimo centrum ční  pouze 
kostely. 

Na vršku vrškovatým nejvrškovatějším Mountu Soledadu je betonovej kříž a okolo zase 
trávník. A zase užitkovej. Sedíme na trávě. Já pořád s pocitem provinilce a pořád čekám hlídače. 
Brácha vypravuje a ukazuje na různé světové strany: „Támhle bydlíme my, támhle bydlíte teďka vy, 
támhle bydlí Mirek, k támhle tomu hotelu se chodíme potápět a pozorovat žraloky, támhle chodíme 
na pláž, támhle to v dálce je už Mexiko ...“ Cvičení krční páteře. Karel odchází natáčet. Já zůstávám 
sedět a vsakuju atmosféru. Další kousek puzzle v mým mozku zapadá. Možná trošinku chápu, proč 
tady Brácha žije. Ale jen nepatrně.

Odjíždíme - směr pobřeží, čtvrť La Jolla. Po cestě potkáváme několik rozestavěných domků. 
I když no ... rozestavěných. Mně to připadá, že se nejdřív postaví papundeklovej model domku 1:1. 
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Majitel si ho asi prohlídne, jestli se mu líbí, jestli mu vyhovuje, jestli zapadá do okolí. A když ho 
schválí, tak se asi zbourá a postaví se normální pořádnej barák. Jenom je mně divný, že potkáváme 
rozestavěný samý modely. 

I z auta se dá všimnout, že přijíždíme do nóbl čtvrti. Je tady čisto a upravíno a hodně keřů a 
kytek. Obdivuju krásný, mně neznámý květy. Brácha tvrdí, že tady v každou roční dobu něco kvete. 
Mimořádně mu věřím.  Na přímořském parkovišti  opouštíme Lincolna  rok  výroby 1987.  Čekej 
Abrahame, čekej. Výhled máš hezkej.

Sluníčko sice pere, ale ten svinskej vítr. Jdu v riflích a v bundě. A žádný vedro! Cesta vede 
po  okraji  pobřeží.  Dole  je  vidět  pláž  a  dokonce  se  nějaký  rodiny  i  cachtají.  Maminky  a  děti 
v plavkách, tatínkové v neoprénu. Chlapi. Choulostivý plemeno.

Na druhé straně cesty je trávník. Já vím, že už s tím jsem protivná, ale mě to fakt fascinuje. 
Tady co se nezalejvá, to uschne. Takže už při zakládání trávníku se s tím počítá. Je v něm natahanej 
systém potrubíčka, který se někde centrálně spouští a čas od času pokropí celej trávník. To čas od 
času nedělá zahradník, ale spínač. Takže zalejvat, stříhat, válcovat, ... prostě všemožně udržovat a 
oni po tom normálně choděj. A kdyby jen choděj. Běhaj. A kdyby jen běhaj. Tamhle jeden strejdula 
na trávníku dělá sklapovačky. Odhaduju strejdulu přes sedmdesát roků. A nikdo si ho nevšímá. To je 
další úkaz. Tolerance. Je ti sedmdesát a chce se ti na trávníku dělat sklapovačky? Tak si je dělej. 
Žádný pohledy typu – z kterýho domova důchodců ste utek. Seš osmdesátiletá stařena a chce se ti 
na sebe vzít růžovou halenku s volánkama? Tvoje věc.

Takže trávník. O kousek dál si dva docela dospělí lidi na trávníku hází bombou. No Amíci. 
Nemůžou si házet míčem. Je to taková, doufám, že gumová bomba a při letu vydává zvuk jako 
opravdická. Při dopadu už ne. I když nevím. Ona jim vlastně ještě nespadla. Třeba není jako a 
vůbec není gumová, a komu spadne, ten vybouchne ... ať je to ten nebo ten ... Nebudu čekat. Jdeme 
dál.

Okolo cesty jsou plazivé netřesky a v nich žijou zemní veverky. Nevím, jestli se živí i něčím 
jiným než jen somráctvím. Ale to jim jde dobře. Fotíme je, natáčíme je na kameru. 

„Šetřete materijálem. Těch si ještě po cestách užijete. Sou všude a všude škemraj. A všude je 
zakázaný je krmit. A všude je lidi krměj.“

Na pobřežních skalách je plno našich tmavších příbuzných - pelikáni hnědí. Obdivujeme 
ladnost jejich letu a přesnost a rychlost, s jakou se vrhají do vody pro rybu. Konečně jsme hrdi na 
své  příjmení.  Na  pobřežních  skalách  sídlí  celé  rodiny.  Někteří  pospávají,  asi  samci,  někteří  si 
čechrají peří, asi samice. Jeden pár je nám docela podobnej – ona si na něj otvírá zobák, on kouká 
jinam a předstírá, že se ho to netýká. Jako u nás doma.

Fotíme naše popředí s oceánem v pozadí. Sluníčko mně šajnuje přímo do očí. Mžourám jak 
medvěd probuzenej po zimě. To zase budu na fotkách vypadat jak stará stanová kůže! Ale Karel 
přece  kupoval  nějaký  upgrejdy  na  foťák  v očekávání  ostrého  kalifornského  slunce  a  ostrého 
kalifornského vzduchu a ostré kalifornské whisky.

„Karle, nemáš nějakej filtr na foťák? Abych tam byla bez vrásek?“
Karel  (můj  vlastní  manžel):  „S těma tvejma brázdama by pomohlo,  leda bych tě  fotil  s 

krytem na objektivu.“ Blbec.
Brácha (můj vlastní Bratr): „Nebo zezadu.“ Taky blbec. Oba ste blbci.
Docházíme k tulení  pláži.  Tulej  se  na  ní  opravdoví  tuleni.  Brácha  vypravuje,  že  se  tam 

mohlo i koupat, ale lidi tuleně obtěžovali, a tak je teď pláž ohrazená. Teď se na ní ochomejtaj kromě 
tuleňů jen všudesepřiživující rackové. Okolo tudlení pláže vede molo a na něm cesta. Obcházíme 
tuleně ze všech stran. Připomínají náš parlament, válej se, otvíraj do široka tlamy a bojujou o svoje 
fleky. Fotíme. Kamerujeme. Karel jen lituje, že kamera nebere i smrad. No co co, živjej se rybama. 
Šak ty po uzenáčoj taky nevoníš. 

Mám zážitků plný sluneční brejle. Chci odpočinek. S koupáním a pobytem na pláži moc 
nepočítám. Je listopadovej vítr. Když Bráchovi reklamuju počasí, svádí to zase na El Ňiňu. Dneska 
asi zůstanou plavky v tašce. 
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Kupujeme padesát různých pohledů padesáti různým příbuzným a známým. A je už p.m. 
Jedem zpátky k půjčenému domečku. Karel po cestě točí z auta na kameru, kudy jedeme. Chtělo by 
to kameru s výklopným monitorem. Natočíme cestu a příště bysme mohli jet podle záznamu. Až 
budeme odkázaný sami na sebe, bude to zlý. Brácha se nás snaží cvičit, vysvětluje křižovatky, říká 
čísla silnic, jmenuje orientační body. Sleduju, jak je dobrý umístění příslušnýho semaforu až za 
křižovatkou. Šofér se nemusí zkroutit do poobrnové polohy, aby zjistil, jaká na něj svítí barva. 

 Jenže dokud řídí Brácha, je nám všechno jasné. Teda kromě některých křižovatek. A to 
konkrétně těch, kde je na všech příjezdovejch silnicích stopka. Brácha vysvětluje, že v tom případě 
jede první ten, kdy první přijel. No potěšalojz. Sledovat odkud jedem, kam pojedem, a ještě k tomu 
kolikátý přijedem. A sledovat  chodce.  Mají  absolutní  přednost.  Takže jakmile  nějakej  vleze  do 
silnice, řidiči zastavují. S úsměvem. Fakt! Čestný prďácký!

Hvězdnatá  vlajka  a  jsme  doma.  Dojíždíme.  A  padáme  na  postele.  První  odpolední 
odpočinek. Připadám si provinile, ale musíme nabrat sil. Večer nás čeká Mirek a džakůza.

Odpočatí a posilnění vyrážíme směr Mirek. Nevím, proč Brácha vydal rozkaz vzít s sebou 
plavky. Do džakůzy. Do džakůzy v plavkách ?! Srandisti. I když ve Státech ...

Projíždíme  stejnou  cestou  jako  odpoledne.  Jenže  mně  vůbec  nepřipadá  povědomá.  No 
nazdar! V jedné z upravených čtvrtí zastavujeme před Mirkovým bydlíkem. Rodinný uvítací výbor 
v plné sestavě. Tentokrát i s maminkou. Sympatická paní Anička. Podstupujeme prohlídku domku, 
který si přestavěli. Přestěhovali se sem, aby se splnilo Mirkovo dávné přání – bydlet u moře. Jsou 
sice asi šestý domek od moře, ale Mirek s tím vykejval. Čech se nezapře. Mohl přestavovat domek 
jen v rozměrech, jaké měl původní. Ale v plošných rozměrech. Na výšku nebylo omezení. A tak 
přistavěl další patro a udělal obytnou střechu a z ní má výhled na moře. A na střeše je prej džakůza. 
To sem blázen. Že by to nebyla hospoda? Jen aby se z toho nevyklubala další Mirkovina. Jsem ve 
střehu!  Po  prohlídce  všech  pokojů  a  příslušenství  se  dostáváme na  střechu.  Tak abyste  věděli, 
džakůza je perličková koupel. Já už to teď vím taky. Není to ani hospoda, ani japonská mafie, ani 
hospoda, kterou by vlastnila japonská mafie. Je to bazén s tryskama. Mirek konstatuje, že je voda 
ještě studená, pouští ohřívání a promíchávání a jdeme na večeři. 

Do přízemí. Vařila Anička. Přijíždí i Petra z práce, a tak v plné sestavě usedáme. Na stole je 
výběr všelijakých dobrot. Základem jsou mexický placky jako tako belo. A do nich si každej kydne 
náplň podle chuti. K tomu všelijaká zelenina. Psíně sedí spořádaně vedle nás a kouká, jestli něco 
čistě  náhodou  neupadne.  Nejčasněji  něco  upadává  klukům.  Čistě  náhodou.  Závěrem  Anička 
servíruje moučník s čokoládou. A kupodivu je sladkej. Jak má být. Že by Mirkova kuchařská škola? 

Po  večeři  dostáváme  koktejl  Margarita  v barevnejch  plastovejch  pohárech.  Ptám  se  na 
složení. Tekila, grepovej džus, citrón, led a to se rozšmelcuje v takovým šmelcu, že z toho ledu tam 
je tříšť. Zase sem o něco chytřejší. A další informace – plastové poháry jsou proto, že se právě teď 
odchází na pláž a tam sklo nesmí. 

Tož odcházíme. Je to vlastně kousíček. Ten by šel, aby se ušel. Horší to je po pláži. Mám 
sandálky. Průběžně mi písek leze dovnitř a ven. Je to hnusnější než ve vodě. Sundávám je a jdu 
v bílých  ponožkách.  Slunce  je  kousíček  nad  mořem.  Sedáme  na  balvany,  povídáme,  pijeme 
Margaritu a pozorujeme, jak slunce zdolává ten kousíček. A pak fotím o 106. Přesně můj styl fotek. 
Kýčovité západy slunce. Ty zbožňuju! Sekám snímky, dokud mi nedojde film a pak ještě poprosím 
o vyfocení Bráchu. Nádhera nádherovitá nejnádherovitější ze všech nádher. Se zapadnutím slunce 
do oušnu zapadl i další díleček puzzlete v mým mozku. Možná, že ...

Vracíme se k Mirkovi. Čeká nás džakůza. Už ve dveřích se od kluků dovídáme, že nečeká. 
Vytekla. Cosi kdesi v ní bylo špatně zavřený a jak Mirek pustil míchání milá džakůza se namíchala 
a pustila vodu okapem dolů. A to už byla docela teplá. Ne že by mně to bylo až tak líto. Není nic 
moc teplo. Ale zkusit sme si to mohli. Tak nic. Sedíme v obýváku. Povídáme, Karel hraje na kytaru. 
Já se ke kytaře ani nepřibližuju, obzvlášť když Mirek vysvětlil, že to je historickej kousek a má asi 
sto let. Karel přestává hrát. Bojí chytit historickej kousek pod krkem. 

Vyzvídám na Mirkovi, jestli když si stavěl tenhle domeček, tak taky nejdřív postavil model. 
Kouká a nechápe. Vysvětluju,  svoje osobní uzávěry o domorodém stavebnictví.  Směje se: „Tak 
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v tom modelu se pak už bydlí.“ Kouká, jak já koukám, a tak upřesňuje: „Tady totiž domečky rostou 
tak, že se postaví dřevěná konstrukce, z jedný strany se pobije prknama, nacpe se tam izolace, ta se 
zase poblije prknama a hrubá stavba je hotova. Pak se na to hodí omítky a fertig. To není tím, že by 
nebylo na zděný baráky, ale za to může náš Svatej Ondra. Ten tady s námi klepe. Dřevěný domky 
víc pruží, tím míň padaj, a když už spadnou, není to taková šupka.“ 

Hodně poučení a trochu zmargaretovaní se loučíme a jedeme domů. Teda domů. Tam, co 
jsme teď doma. Po půlhodinovém zápasu se špuntem se i vykoupu. 

Pohledy zůstávají netknutý.

Film dvanáctý: Old Town a mejdlo na pláži
5.6. sobota 

Brácha nás musí vyhánět z postele. Jako každé ráno. Marně mu Karel vysvětluje, že je na 
dovolené a ne na útěku. Je to plat prdný. Vstávat, snídat! Hybaj! Sebou se hejbaj. Karel odchází do 
koupelny s písní na rtech a domečkem zní ... póód bičem otrokááááááře žil ... Na programu je staré 
San Diego neboli Old Town. 

V Bráchou nestřeženém okamžiku dávám plavky do tašky. Jako každé ráno. Třeba dneska 
smočím. Vyrážíme. Zahejbáme okolo americké vlajky a vidíme šipky navádějící na prodej z garáže. 
„Brácha, co kdyby měli kytaru?“ Zastavujeme. Soupis vystavených ptákovin všeho druhu by vydal 
na dvě stránky. A to bych musela zmenšit font. Aspoň namátkou – pánev se zaschlejma vzorkama 
několika večeří a obědů, panenka s amputovanou rukou, záchod, taky se vzorkama. Brácha tvrdí: 
„Tak tohle jsou líní Amíci. Záchod pokaděnej a před barákem jim stojí kadílak.“ Těmhle stojí před 
barákem harlej. Bohužel není na prodej. Kytara taky žádná. Zklamaně odcházíme. 

Pozorně si všímáme, kudy jedeme, kam na které křižovatce odbočujeme, jaké jsou směrové 
značky, přednosti v jízdě, opakujeme si čísla silnic, světovou stranu, na kterou jedeme. Trénujeme. 
Brácha sleduje náš pozorovací talent. 

„Se mi zdá, že budete tejden pryč a pak zatelefonujete – Sme u takovýho velkýho činžáku a 
je na něm napsaný Empire State Building.“ 

Je to ale vtipálek. I když možný je všechno. V našem případě. Můj záchytný bod je věž Sea 
Worldu. Zatím tak ještě poznám, jestli je od nás naprávo nebo nalévo nebo naróvno. Nebo ji prostě 
nevidím. To je nejhorší. A domů taky trefím. Podle hvězdnatý vlajky. Jestli ji měli ovšem jen na 
Memorial Day a sundaj ji, tak sem v řiti.

S Bráchou bezpečně přijíždíme do Oldovýho taunu. Ta úplně nejoldovější část je vlastně 
takovej skanzen. Některý domečky jsou z nepálených cihel a nejstarší  je  prej  z roku 1821. Na 
Ameriku opravdu dost stará historie. Všechno je v provozu. Uvnitř jsou prodejničky indiánských 
výrobků,  kožených  výrobků,  bylinek.  Všechno  stylové.  Vedle  je  Bazaar  del  Mundo  lemovaný 
španělskými dílnami. Všechno nestylové. 

Jako  magnet  kompasovou  šipku  Karla  přitahují  kožené  výrobky.  Určitě  si  myslí  na 
revolverové pouzdro. Nebo bič. Vidím mu až do žaludku. Ještě že je levák a tím se výběr omezuje 
tak, že pro leváky nemají nic. Ušetříme. Aspoň k něčemu je Karlova levota dobrá. 

Jsou tady originální  sedla,  lasa,  koňský postroje.  Můžete si  tady koupit  placku a stát  se 
šerifem, policajtem, US maršálem. Mám chuť jednu šerifskou hvězdu koupit  našemu osadnímu 
šerifovi. Ále, von by byl pak moc důležitej a sekýroval by nás. Ještě víc než teď.

V dalším  obchůdku  jsou  indiánské  výrobky.  Přívěšky  s tyrkysama,  korálkové  náramky, 
čelenky z peří, pak takový ty indiánský fajfky, nějak se jim říká … zní to jako kulomet … ne když 
střílí … kamulet? ne … kalumet, jo, jo … přesně to tady mají. Zkoumám ho, jestli na něm není 
varování  ministra  zdravotnictví  o  škodlivosti  kouření.  Není.  Zato  je  u  každého  výrobku  fotka 
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Indiána, který ho vyrobil. Hezký. Však se taky nemají za co stydět. To bych zavedla u nás. Ke 
každýmu zmetku fotku toho zmetka, kterej ho zfušoval.

Prohlížíme dostavník WELLS FARGO & COMPANY, který přepravoval poštu a peníze. 
Teda řeknu vám, napíšu vám, sedačky pěkně tvrdý. Když si představím, že v té době zřejmě asfaltka 
žádná, nechtěla bych to zažít na vlastní šumky. A to jsou tady ještě zatykače na ty, co je přepadli, a i  
kufr se zlatejma cihlama, kvůli kterýmu je přepadli. Těžký živobytíčko.

Visí tady fotka Jima Bridgera. Určo znáte jeho slova: „Já to řikal!“, když to pros*al generál 
Custer u Little Bighornu se sedmou kavalérií. 

Procházíme starou haciendou.  Údajně  z  roku 1827.  Všechny místnosti  jsou s  původním 
zařízením, včetně klavíru, kolíbky, ustlaných postelí, studny a zahrady. Rozhlížím se, jestli někde 
nezaštěká Babička s Barunkou nebo na nás nezamává Sultán s Tyrolem. Teda opačně. Jsou to tady 
druhé Ratibořice.

Všude, všude, všude květiny. Dole, nahoře, po stěnách. Všude. Nejkouzelnější jsou rudé 
květy plazící se po bílých zdech. Až z toho bolí oči. A mě srdce, že tohle doma nejde. I kdyby se mi 
ji podařilo vypiplat, i kdyby vykvetla, první liják květy ohobluje. 

O kousek dál už jsou domečky o něco mladší.  Heritage Park. Vzorek staré viktoriánské 
Anglie. Včetně věžiček a trávníků a zase kytek a kytek a ... 

Po nafocení se vracíme k zaparkovanému autu. Jenže to už bereme zkratkou mimo pěší zónu 
a  poprvé  se,  Karel  a  já,  ocitáme  v roli  chodců v hustém sandiáckém provozu.  Jak  už  jsme  se 
dozvěděli, chodci mají přednost, ale přece jen na přechodu musí přecházet na zelenou. Jenže tady to 
není zelený panáček s roztaženýma nožičkama a červený panáček s nožičkama u sebe. I ty značky 
na přechodech jsou ukecaný. Svítí tam nápisy Jdi nebo Nejdi. V angličtině. Tady by negramot ani 
nepřešel ulici. Jenže to vypadá, že nás gramoty by Brácha taky nejraději převáděl za ruku. Možná 
má pro nás i koupenou příručku Vesničan ve městě.

Ze starého města jedeme do mladého. Míjíme výškové budovy bank a kanceláří a končíme u 
vysokánský budovy. Hotelu s názvem Hayat. Na nocleh se sem nechystáme. Hajat v Hajatu – na to 
nemáme valuty. Na tuty. Ale někdo Bráchovi poradil, že je z posledního patra nádhernej výhled. 
Jenže  nevíme,  jestli  si  tam  můžou  vyhlížet  jen  hoteloví  hosti  nebo  i  sprostý  lid.  V riflích  a 
bavlněných tričkách od vietnamských prodejců se snažíme tvářit, jako že v takových hotelech spíme 
častěji  než  doma  v Beverly  Hills.  Procházíme  recepcí  k výtahu.  Ulevuje  se  nám,  protože  u 
posledního patra hotelu je napsáno – Vyhlídka. Snad se taky porozhlídnem. Vyjíždíme na vyhlídku. 
Zdviž je rychlozdvižná. Můj žaludek zůstává vždycky tak o dvě patra níž než jeho obsah. Naštěstí 
se při zastavení zase setkávají. Vystupuji s čistým štítem. A hlavně s čistým tričkem. 

Výhled je opravdu přepychovej. A ještě k tomu na další z přístavů. Ó jé, tam budeme určitě 
muset. Karel od něj nemůže odtrhnout očiska. Vedle se kochá výhledem starší vyšší elegantní pán. 
Zajisté hotelový host. A najednou z hotelovýho hosta vyjde duch. A taky puch. Otráví nám vzduch. 
Jako kdyby tchoře kuch. Evakuujeme se ze zamořeného území. O kousek dál je zase výhled na 
vojenský přístav a vojenské letiště.  V San Diegu je  jedna z největších námořních základen. No 
letadýlka, to Karel taky může. Ještě že tam je vstup zakázán. Předpokládám. Ááá, hotelový host je 
zase u nás. Kamerujeme vojsko a další řacha. Od hotelovýho hosta. Nenápadně se posunujeme dál. 
Koukáme na město. Je vidět civilní letiště. Úplně ve městě. Když přistává letadlo, vypadá to do 
poslední chvíle, že sedne na domky nebo na silnici. Divím se, že si lidé v okolí nestěžují. Brácha 
mě uklidňuje: „Ale stěžují.“ A kdopak se to k nám šine? Hotelový host. Tentokrát už jeho příchod 
ohlašují  salvy.  Přenecháváme  mu  naše  místo  dalekého  rozhledu  a  spěcháme  k výtahu.  Než  se 
vykouká, musíme být dole. Ještě to tak, jet s ním výtahem. Zas takovej rychlovýtah to není, aby 
smrad zůstával o patro vejš. 

Kampak můžeme jít z hotelu? Do přístavu přece. Abychom udrželi Karla při životě, musí 
dostat  svůj  příděl  lodí.  Prohlížíme jachty různých rozměrů,  různých oplachtění  a  různého stáří. 
Karlův zastřenej zrak prozrazuje, že by odjel klidně i v neckách. Jo, lodí a přístavů je tady haba kuk. 
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Podle Bráchovýho odhadu připadá na tři sandijegočany jedna jachta. Brácha s Petrou už sou dva, 
tak jen sehnat třetího.

Sledujeme jednu plácající se jachtičku kousek od břehu. Tak to sou umělci! Plachta se jim 
plácá, na vítr sou vytočený úplně blbě. Karel nám odborně vykládá, co dělaj špatně. Spíš to ale 
vypadá, že nedělaj vůbec nic. Blíží se k nim velká nákladní loď. A teď najednou umělci začnou 
něco dělat. Napnou plachtu, chytěj vítr ... a mastěj to přímo na nákladní loď. Křičím na Karla: „Toč! 
Toč! Ty to do ní naperou." Karel neváhá a točí. Nákladní loď houká, snaží se měnit směr a tím na 
posledních metrech umělce zachraňuje.  Proklouznou těsně za její  zádí.  Takže záběr srážky lodí 
nemáme.

Na rozloučenou s přístavem procházíme parkem,  který  vede  podél  pobřeží.  Jsou  v  něm 
obchůdky se suvenýry,  atrakce pro děti  i  pro dopělé,  předvádí  se  tady umělci.  No, jedny lodní 
umělce už jsme viděli :-). Já zdržuju v obchodech se škebličkama, mušličkama, obrázkama. Karel 
zase s opaskama, pouzdrama, lasama. Jsme si kvit. Kupuju si černobílou lasturku na památku. Jo a 
taky mě upoutal pán, který nafukoval balónky. Jenže on je né jen tak obyčejně nafouknul a hotovo. 
Balónky měl různých tvarů a z nich vyráběl cokoliv, co si děti vymyslely. Jeden kluk chtěl bejt 
mušketýr. Pan Nafukovač z několika podlouhlejch balónků dělá opasek s dvouma kruhama na boku, 
do  nich  dělá  dva  meče,  na  hlavu  přilbu.  Holčička  chce  Micky  Mouse.  Pro  pana  Nafukovače 
brnkačka.  Hlava,  čumáček,  ušiska,  přimalovat  oči.  Jako  živej.  A u  toho  pořád  mele  pantem. 
Anglicky. Pro mě bezvýznamné. Mohla bych ho pozorovat hodiny. Jenže musíme chvátat k autu. 
Máme zaplacené parkování jen na dvě hodiny. 

Další cesta vede k Bráchovi domů. Potřebuje si něco vyřídit. A možná nás taky má už plný 
zuby. Ani bych se mu nedivila, já nás mám taky dost. Domlouvám se s ním, že nás vyhodí u moře. 
Ne do moře. To by možná ještě ochotněji. Vystoupíme u pláže a půjdeme po pobřeží k Bráchovi 
pěšky. Co plavky? Vzít či nevzít? Vzhledem k Elňiňáckýmu větru je nechávám v autě. 

U pláže  je  vidět  houmlísáky.  Na pláži  jen  otužilce.  To já  rozhodně nejsem. Takže  zase 
v riflích a v bundách – Sunny California. Procházíme se po dlouhém molu. Pozorujeme surfaře a 
pelikány. 

Takže surfaři: oblečeni do neoprénů leží ve vodě na svých prknech a čekají na vlnu. Vln jde 
spousta, ale žádná jim není dost dobrá. Občas některou vezmou na milost a trošku se svezou, ale 
bez nadšení. Čekají na něco pořádnýho. Snad na tsunami nebo tak něco. Se mnou by i tyhle vlnky 
jistě zvládly vymést dno. Za tu hodinu, co se tady motáme, se svezli tak asi pětkrát. Zvláštní sorta.

A teď pelikáni: při letu to vypadá jako těžký bombardér, při útoku jako lehká stíhačka. Bez 
zbytečného ostychu se to prochází po molu a somruje od rybářů zbytky. Vědí přesně, v kterých 
místech je pult na čištění ryb, a vždycky se tam některý z nich ochomejtá. Lítají okolo splávků a 
někdy rybářům úlovek vyfouknou. Rybáři je za to milujou. Jednoho voražence fotím přímo na molu 
– pelikána s Pelikánem. Druhej nalítává nad námi. A těsně vedle nás dopadlo jeho guáno. Pozdrav 
od příbuzných.

Jeden  rybář  nahazuje  tak  šikovně,  že  mi  háček  proletí  kolem  ucha.  Karel  mě  varuje: 
„Nechoď tak blízko, nebo tě chytí jak zlatou rybku.“ 

„Nojo, ještě by chtěl splnit tři přání.“ 
„Nebo jedno, ale třikrát.“ Karlíku, Karlíku ... ty můj humoristo.

S mnoha snímky surfařů  a  peldů dorážíme k Bráchovi.  Naloďujeme se  do Lincolna  rok 
výroby  1987  a  vyrážíme  na  nákup  do  Price  klubu.  Machruju,  co?  Jsouc  poučena,  že  to  není 
bridžovej klub. Musíme nakoupit zásoby na večerní piknik česko-českého přátelství. Hlavně pivo. 
Brácha chce v plechovkách, jenže to mají jen zázvorové fujtajblové. Krouží tam s Karlem jak dva 
orli skalní nad kořistí a pak Brácha slevuje a kupujeme lahvové. Třetinkové. To už jsme pili a Karel 
tvrdil, že je docela dobrý. Do této odborné debaty se nemíchám. Karel má prý na Bráchu jen dvě 
prosby: první -  jestli  se dá koupit  nějaký nesladký pečivo.  Nedá.  Co naděláme, bereme sladký 
housky a  sladkej  chleba.  Druhá  prosba  –  jestli  tady  prodávají  galanterii.  To  už  se  se  zájmem 
zastavuju i já. „Na co galanterii? Chceš z dlouhé chvíle vyšívat?“ 
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Karel odpovídá bez úsměvu: „Ne. Koupím si metr a budu stříhat, za kolik to ještě mám.“ 
Vypadá  fakt  k politování.  Ty  moje  chuděrko  uchozená,  unavená,  ušlapaná,  utrápená, 

utiskovaná. Ale proč brečet nad rozlitým Karlem, když znám způsob, jak ho utěšit. Přihazuji do 
vozejku veselé  pečené  kuře.  Jen se  na  nás  směje.  A Karel  mu úsměvy opětuje.  Moje  obvyklá 
rozveselovací metoda zabrala. Láska prochází žaludem. Teda žaludkem.

Kuře v autě  voní,  všichni  tři  sliníme. Už už už tam budem. Přijíždíme před domeček a 
Brácha  zjišťuje,  že  není  kde  zaparkovat.  Se  mi  ani  nezdá:  „Vždyť je  před  vjezdem do garáže 
místo?“ 

„Před vjezdem se nesmí parkovat.“ 
„Vždyť je to náš vjezd!“ 
„To nevadí. Před vjezdem se nesmí parkovat.“ 
Snažím se najít logiku: „Když je to náš vjezd, tak víme, že z garáže nebudeme vyjíždět, tak 

proč bysme před ní nemohli zastavit?“ 
„Protože se před vjezdem nesmí parkovat.“ 
Přestávám s hledáním něčeho tak absurdního jako logika ve Státech. Jsou normální? Nejsou 

normální. Hlavně ať už žereme. 

Necháváme doma jen ohlodané kosti a já svoje plavky a vyrážíme na beach merendu. Pivo 
vezeme v termoboksu s ledem. Tady se mu říká cooler, jako že chladí. Nevím, jestli se várnici na 
teplý jídlo říká hoter. Ale teplýho nic nevezem. V baťohu máme nějaký oříšky, dipy, suchary. Pláž je 
v jednom ze zálivů. Je to takový areál zdraví. Pláže, trávníky, lavičky, stolečky, hřiště, záchody, 
sprchy. Na kusu pláže jsou betonová ohniště. No, vidět to český trampi, tak si uplivnou. Ještě že s 
námi  není  šerif,  ten  by  pindal.  Na  parkovišti  potkáváme  Mirka.  Smějeme  se,  že  snad  dnes 
dopadneme líp než včera s džakůzou.  Mirek přijel  sám, ale  zato s sebou vzal  dřevo. Nanosíme 
dřevo do betonového ohniště a chlapi odcházejí vyhlížet ostatní čížky. Zůstávám hlídat naše palivo. 
Z dlouhé chvíle pozoruju malého Japonečka, jak si hraje se sklem. Asi čtyřletej kluk. Našel střepy 
z lahve a teď si je přerovnává, staví si z nich, přidává je do báboviček. Mám docela strach, aby se 
nepořezal. Připravuju si výchovnou větu v angličtině. Jenže dřív, než ji vůbec sesmolím, volá na 
kluka maminka. Loví u břehu ryby. A tatínek o kus dál. Něco ne sebe chvíli pokřikují. Asi anglicky. 
Nebo japonsky? A chlapeček si hraje dál. Kačlu na výchovnou větu. Ať si ho hlídaj sami. Třeba to 
je součást výchovy malého samuraje a ještě bych jim ji kazila. První lekce – hrát si se střepy, druhá 
lekce – kousat střepy, třetí lekce – chození po střepech, čtvrtá lekce – neomdlít na chirurgii.

Vrací se chlapi.  Ve větším počtu. Brácha představuje Pavla a jeho sedmnáctiletého syna 
Tomáše. Tenhle syn umí česky. Pavel přivezl banjo a kytaru. Paráda. Jen prosím vás, dejte hudební 
nástroje z mého dosahu. A hlavně dosedu. Objevuje se Honza s malou Lucinkou a s velkou psicí. 
Přijíždí za námi Petra. Rozsazujeme se na židličky okolo ohně. Já samozřejmě s výhledem na moře. 
Za chvíli se ze tmy vynoří dvě postavy: „Slyšíme tady češtinu. Můžeme přisednout?“ Jásně! Věra a 
Karel.  Sympaťáci.  S nima  si  přisedl,  či  spíš  přilehl,  další  pes.  Psice.  Honzova  psice  ji  chodí 
provokovat. Ptají se nás, kde kdo bydlíme. Snad i s hrdostí říkám: „V Čechách. Tady jsme jen na 
návštěvě.“ Naštěstí. 

Vypravujeme, co nového u nás, co u nich, co se nám tady líbí. Já osobně jim závidím jen to 
moře. Mirek mě uklidňuje, že oni nám zase závidí naše stromy, lesy, zeleň. Mirek je prostě hodnej. 
A to ještě přijel bezvadně připraven. Přivezl nejen dřevo, ale i v plastové láhvi namíchanou Bloody 
Mary. Namíchlá krvavá Mařka koluje kol dokol. Chutná to jako naředěná kejda na špagety. Pavel 
vytahuje banjo a Karlovi půjčuje kytaru. Jde jim to skvěle. Mohli by se muzikou živit. Honza lituje, 
že se v hudebce líp neučil. 

„Táta mně platil v Praze osum let klavír a já umím Ovčáci čtveráci. To sou nejdražší Ovčáci 
čmeráci na světě.“ 

Lucinka  usnula  Honzovi  na  klíně  a  i  jeho  psina  se  uklidnila,  Pavel  s Karlem  mastěj 
náborovky,  Tomáš  drží  tátoj  plechovku  s pivem  a  zpívá,  my  ostatní  jen  posloucháme  nebo 
pobrukujeme, moře šumí,  samuraj  už odešel s rodiči  do hajan,  kousek od nás svítí  věž ze Sea 
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Worldu a odráží se ve vodě ...  saju atmosféru jako nektar z květů.  Chci si  všechno a všechny 
pamatovat. Že by na tom životě tady přece jen něco bylo?

A zrovna, když se další dílek puzzlíka už už nasouvá do příslušně tvarovanýho políčka, ze 
tmy za mými zády vyběhne policajtka a policajt. Obklíčí Tomáše. Nachystaní ke skoku a s jednou 
rukou na zbrani na něj něco hulákají. Tomáš zůstává sedět. Násilím ho zvednou ze stoličky. Tomáš 
zůstává stát. Násilím ho dovlečou z pláže na trávník. Až teď zpozorujeme, že je vlastně za našimi 
zády jistí ještě jeden policajt. 

Začíná  ta  pravá  action.  Tomáš  stojí  a  mlčí.  Nijak  neodporuje,  neprotestuje.  Možná  se 
policajtovi zdá, že se tváří málo pokorně. Zkroutí mu ruku za zády tak, že Tomáš lehá na trávu. Bez 
nejmenšího náznaku odporu. Ale policajtoj připadá pořád moc agresivní, a tak do něj kopne. Nevím 
kolikrát. Chci křičet, ale neznám žádnej výkřik v angličtině. Chci fotit, ale prachobyčejně se bojím. 
Přesunuju  svoji  pozornost  na  zbývající  dvě  Uniformy.  Sbírají  všechno,  co  má  v sobě  náznak 
alkoholu. Prohledávají naše baťohy, naše coolery, naše tašky ... Bez jakéhokoliv zeptání, varování, 
představení, vysvětlení. Stojíme jak němý sloupy a oni rabují naše zavazadla, vytahují alkohol a 
hází  ho  do  odpadkovýho koše.  Ženská  Uniforma Mirkovi  z tašky  vyhazuje  i  krvavou Máry,  a 
přitom k ní ani nečuchne. Je přeci v nepopsané plastové láhvi! Vůbec nemůže vědět, co v ní je!? 
Dyť to stejně vypadalo jako řídká salza. I chutnalo. Ale Uniforma s ní bez studování a bez milosti 
mrskne do koše. Chci něco říct, jenže když se otočím a vidím, jak další Uniforma klečí Tomášovi na 
zádech, polykám slova. I se slzama. To není možný! Snad se tady točí akční film a spletli si nás se 
statistama. Nebo Brácha objednal nějakou atrakci. Jako abysme věděli, co to je Amerika. Teď se 
začnou všichni smát a bude to bžunda. 

Pořád se nikdo nesměje. Nikdo se nehejbe. Jen Pavel běží něco vysvětlovat Uniformě na 
Tomášovejch zádech.  Lucinka se  vzbudila,  visí  tátovi  kolem krku.  Honza  jí  jednou rukou drží 
v náručí a druhou se snaží udržet psa. Věra to má horší. Jednou rukou drží svýho psa a druhou 
svýho Karla. Na tom je vidět, jak se to v něm klokotem vaří a chce protestovat. Tak lidi, už to na 
nás vyvalte, co to je za šaškárnu! 

Trochu mně polevilo sucho v krku, a tak se šeptem ptám Petry, co se děje. Petra mi šeptem 
odpovídá:  „Porušili  jsme několik  zákazů.  Zákaz konzumace alkoholu na pláži  po osmý hodině 
večerní, zákaz nošení skleněných předmětů na pláž, zákaz konzumace alkoholu, když ti ještě není 
dvacet jedna ...“ Náš šepot upoutává ženskou Uniformu. Asi to pod tou její čepicí zpracoval čip tak, 
že  se  s Petrou  domlouváme,  která  z nás  vytáhne  kulomet  a  která  samopal.  Raděj  zmlkneme a 
stojíme v pozoru. Možná jsme překročili i zákaz smíchu a zákaz zpěvu. Já chci do země prince 
Miroslava!!! 

Fajn,  zákazy  jsme  porušili,  to  beru,  ale  jak  mně  někdo  může  vlízt  do  mýho  batohu, 
vyhazovat z něho moje věci, zmlátit sedmnáctiletýho kluka, řvát na nás jak na dobytek ...? Mám 
spoustu otázek, ale zatím se netroufám zeptat. Připadám si jak ve filmu. Válečným. Takhle se v naší 
televizi vždycky chová gestapo. Někam přiběhnou, začnou řvát, lidi zmlátěj, věci rozházej. Jen ta 
uniforma je jiná. Chování totožné. Nevím, jestli mám brečet nebo hajlovat. Rabovací Uniformy už 
všechno vyházely. To je trochu uklidnilo, vytáhly pokutové bločky a každýho se na něco ptají a 
zapisují  to.  Mě  se  chtěj  taky  ptát.  Nerozumím.  Nerozuměla  bych,  i  kdybych  rozuměla.  Ať  si 
vys*rou voko. Brácha jim něco vysvětluje. Buďto moje jazykové neznalosti, nebo moji celkovou 
mentální zaostalost. Je mi to jedno. Spokojeni se svými zápisky, odcházejí ke třetí Uniformě, která 
přestala klečet na Tomášoj a začla si něco vysvětlovat s Pavlem. Tomáš se vrací, Pavel zůstává jako 
rukojmí. 

Sedáme si  do židliček.  Kolena mně vibrujou jak šejkr. Požaduju vysvětlení.  Vysvětlujou 
jeden přes druhého i přes třetího. Tohle je prej běžný zásah. Fuj! Věřin Karel říká, že jednou zažil 
něco podobně hnusného: „Hráli jsme na trávníku volejbal. Potřeboval sem čůrat a nechtělo se mně 
až k záchodům. Tak sem šel prostě za keř. Pořádně jsem se rozhlídnul. Nikde nikdo. A jen jsem ho 
vytáhnul  a  spustil,  okolo  mě  policajti.  Pomalu  že  nebyli  v pokleku  a  nemířili  mi  na  ptáka 
revolverama. Orgán proti orgánu. A že znečišťuju a že pohoršuju a že kde co a že to bude pokuta jak 
Brno. Bránil jsem se a nechtěl nic zaplatit. Tak to sepsali, dali mi tiket a poslali k soudu. Soud mně 
napařil pokutu 2 500 (slovy dva a půl tisíce) dolarů. Tři měsíce podmínku a po dobu podmínky 
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veřejně prospěšné práce. A proti soudu už není odvolání. Žádný soud první instance, druhý, třetí, ... 
teď už poslechneš nebo deš sedět. Tak sem zaplatil. Za to jsem dostal oranžovou vestu a s ostatníma 
kriminálníkama sem chodil sbírat odpadky okolo silnice.“ 

Honza říká to, co si myslíme všichni: „Ty vole, dva a půl litru za vychcání! To už ses jim 
tam měl i vysrat.“ Ha .. ha .. ha .. ha.

Pavel pořád diskutuje s Uniformama a my zatím děláme rekapitulaci. Nejzáludnější na celý 
akci asi bylo, že to jsou cyklo-policajti. Vůbec jsme je neslyšeli přijet. Stáli za námi ve tmě. Petra 
říká, že je zaslechla, jak se šeptem domlouvali na toho proti ohni, v zeleným žaketu. Na Tomáše. 
Jenže když se otočila,  už vyráželi.  Na varování bylo pozdě.  Ty by mohli  dávat  našemu Sarkoj 
Farkoj lekce v přepadávání. I Rumcajsoj. Pro pokročilé. Argumentuju, že Tomáš to pivo tátovi jen 
držel! Snaží se mi vysvětlit, že tady není rozdíl mezi tím, jestli piješ, nebo jen držíš. Řidič klidně 
dostane tiket za alkohol, když má nenačnutou plechovku s pivem na sedačce spolujezdce. Nechápu. 

„A kde ji má mít?“ 
„V kufru.“ 
Stále  nechápu.  Připomíná  mně  to  starej  fousatej  vtip,  jak  odsoudili  dědečka  za  pálení 

slivovice, protože měl přístroj a on se dožadoval i odsouzení za znásilnění. Protože má přístroj. Ale 
nahlas nic neříkám. Nikomu není do smíchu a možná, že by to v těchhle Státech ani neznělo jako 
vtip.  Ujasňuji  si,  jestli  tiket  znamená pokutový blok,  a jen se nahlas divím projevům americké 
demokracie, rovnoprávnosti, svobody ... tím nahrávám Tomášovi. Je teda špicově nasratej: „Ještě 
rok do osmnácti musím vydržet. A pak se stěhuju do Čech. Tady mě nic neudrží. Je to hrozný. Ve 
škole už se bojím přiznat, že jsem běloch a ještě k tomu nejsem teplej. Všichni sou podělaný, aby je 
někdo nenařknul  z nějaký diskriminace kohokoliv,  tak se  to  dělá  opačně.  Jakákoliv  menšina je 
prosazovaná. Teplouši maj na tričku placky ‚Sem teplej‘. Když bych si já dal placku ‚Sem bílej 
heterosexuál‘,  budu  stíhanej  za  rasovou  nesnášenlivost.  Pro  barevný  jsou  jiný  podmínky  u 
přijímaček. Všechno je postavený na hlavu.“ 

Chlapi potvrzují jeho slova. Když se ti do práce hlásí dvacet dobrejch, ale bílejch a jeden 
blbej, ale s jinou barvou kůže, musíš vzít blbýho. Rozuměj - musíš. Ne můžeš. Musíš! Je to takovej 
rasismu naruby. Jenže to lidi štve. Bílý. No a tak i ti, co dřív rasisti nebyli, když se s tímhle v životě 
srazej, rasistama se stanou. Ve Státech si vlastně rasisty vychovávaj. Černochoj nesmíš říct černoch, 
ale afroameričan. Přitom většina z nich ani neví, kde Afrika je. Indiánoj nesmíš říct Indián, ale 
původní obyvatel. Pro nás v dětství bylo slovo Indián něco jako exotickej Jánošík. 

A to já se veřejně přiznávám k tomu, že jsem rasista. Slyšíte dobře – sem rasista - nesnáším 
blbce. Jen si nejsem jistá, jestli to je menšina.

Prej to je tady podobně se vším. Když budeš na ulici pít pivo z plechovky, zavřou tě. Když 
budeš na ulici pít pivo z hnědýho neprůhlednýho pytlíku, nezavřou tě. Každej ví, že v něm máš 
plechovku  s  pivem,  ale  není  vidět.  Tomu  Amíci  říkají  dodržování  zákonů.  Já  tomu  říkám 
pokrytectví. Nechápu. Odmítám chápat! Zase se sama sebe ptám – jsou normální? A zase sama sobě 
odpovídám - nejsou normální. Ale proč tady ty Češi žijou? Proč tady zůstávaj? Teď se přece může 
každej vrátit. Co je tady drží? Nechápu. Nechápu. Ještě jednou nechápu. Puzzle je rozházený.

Vrací se Pavel. Jsme napnutý, jak dopad. 
„Nezaplatil jsem. Dostal jsem tiket. Daj nás k soudu. Že Tomáš pil.“ 
Poslední argument, kterej mě napadá: „Vždyť nemaj důkazy! Nedali mu dejchnout. Ha.“
„Nepotřebujou důkazy. Haha.“
Snad se mně to jen zdá.
Zábava není ani na bodu mrazu, ale asi tak u mínus třiceti. Sledujeme policajty, jak kolmo 

pokračují k další skupině obětí. Jenže skupina je ve výhodě. Jestli nejsou úplně blbý, tak v průběhu 
toho rumrajchu u nás poschovávali i rumový pralinky. Mirek ještě říká, že jsou tyhle uniformovaní 
teroristi taky schopný vysílačkama zavolat další poldy. A ty budou stát u výjezdu z parku a budou 
dávat dejchat řidičům a pudeme domu pěšky a bez řidičů. To byla smrtelná rána veškeré srandě. 
Poslední rozloučení. S kamarády a s ideály. Spěte sladce. 
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Hasíme oheň.  Na oheň bude  určitě  taky  ňákej  zákon.  Sbíráme naše  prázdná  zavazadla. 
Všechen alkohol zůstává v odpaďáku. Netroufáme si tam hrábnout ani pro ten kečup. Bezdomovci 
budou mít hezké ráno. 

Rozdělujeme se. Jedeme s Bráchou. Petra jede jinudy. Co kdyby nás stíhali. Aspoň jedno 
auto by mělo šanci. Pořád se ohlížím a čekám sirénu a modrou blikačku. Ale přijíždíme k domečku 
bez policejního doprovodu. Skoro současně s Petrou.  Unikli  jsme lapáku! Unikli  jsme ze spárů 
spravedlnosti! Šibeniční humor :-§.  

Nastěhujeme všechno z aut zase domů, zamkneme dveře, zatáhneme žaluzie, nakoukneme 
pod postele,  zapneme rádio a pak ...  si  dáváme pořádnýho paňase.  Několik.  Jediný způsob jak 
zastavím třes v kolenou, bušení v srdci a slzy na krajíčku. A rozpustím depinu.

Pořád mám před očima rabovačku. Doma si s Karlem do věcí nelezeme. Já hrabu v jeho 
tašce, jen když mě pověří. Kapsy mu neprohledávám. I když bych asi měla, protože tutam vyperu 
toaleťák, lístky z kina, občas i peníze. A teď policajti bez bližšího zdůvodnění prohledají můj batoh, 
tašku, vyhazují moje věci. Konec úvah. Po třetím panáku bere Karel kytaru domácích, na kterou se 
za střízliva bál sáhnout, a zpívá teskným hlasem ... policajt dou dou dou, na mě si nepřijdou, já sem 
ta těžká pára bydlím za vodou ... Ještě, že ta voda je dost veliká. Snad přes ní nezafunguje fenomén 
sté opice a nedojdou tyhle zvyky i k nám. Chraň pánbůh a všichni svatí a poslanci a senátoři a 
vůbec celý politbyro.

Na tohle plážový mejdlo dlouho nezapomenu. Jsme z něj namydlený. Některý i zmydlený. 
Proč tady ten Brácha žije? Dneska ho nebudu dráždit dotazama. 

Na pohledy si ani nevzdechnem.

Film třináctý: Balboa Park, Down Town, Ron a Fatima
6.6. neděle

Těžce se probouzím. V hlavě mně ještě doznívají hrůzostrašný sny. Celou noc mě honily 
uniformy policajtů, esesáků, milicionářů a armády spásy. Chtěla bych zmáčknout Storno a přeskočit 
včerejší večer v databázi mojí minulosti. Sem vesmírně šťastná, že se probouzím na posteli a ne na 
pryčně.  S  úlevou zjišťuju,  že  v  oknech nejsou  mříže.  Ale zas  tak moc se  mi  neulevuje.  Mám 
výčitky, že kvůli nám bude mít Pavel průser. Kvůli nám se přece na tý pláži sešli. 

Život je život, vstávat se musí. Deset hodin! Šmankote, že nás bachař nevyhání z postele? 
Nepřevlíkám se, abych nebudila Karla. Možná se mu zdá něco lepšího. Jen tak v pyžamu bezcílně 
bloumám  spícím  barákem.  A  zahrádkou.  Se  škodolibým  potěšením  sleduju  krtčí  hromádky 
v pěstovaném trávníku. Připomínají mi domov. Chystám snídani. V pyžamu – aspoň zdání lenošení. 
Mezitím vstávají ostatní zločinci. Všichni s trochu provinilým výrazem. U snídaně znovu a znovu 
rozebíráme, co kdo měl udělat a co kdo neměl udělat a co by stalo, kdyby ten udělal tento a tamten 
neudělal tamto. Pozdě! Po bitvě každej armádní generál. Tak jsme poznali americké zákonodárství. 
Jen aby to naše poznání nestálo Pavla moc dolarů. 

Brácha se nás snaží rozpohybovat. Mě posílá svlíknout konečně pyžamo. Jdu do ložnice 
s krásným předsevzetím rychlého převleku. Ale postelový magnetismus zapůsobil a padám. Abych 
měla  výmluvu  na  další  válení,  budu  dopisovat  Milý  deníčku.  Tu  včerejší  přepadovku  musím 
zdokumentovat za čerstva. Volám na ostatní dotaz, co je vůbec za den. Brácha, kterej myslí, že jsem 
poslušna jeho příkazů, převlíkám se a asi  vybírám kalhotky, odpovídá: „Nevím, ale já mám na 
slipech June.“ Vtipálek :-E.

Takže plavky do tašky (sem nepoučitelnej optimista) a probíráme program dne. Zdá se mně 
už blbý, že s námi musí Brácha trávit tolik času. 

„Klidně pojedeme do města autobusem a pak přijedeme k tobě nebo zpátky sem.“
 Brácha se rozpačitě podívá na Petru, Petra se stejně rozpačito podívá na Bráchu. 

79



„Autobusem?“ 
„No,  to  je  takový  to  velký  auto,  jak  v něm jezděj  lidi  po  městě.“  Vy  tupani,  dodávám 

v duchu.
 „My ani nevíme, jestli tady jezdí autobus.“ ? 
„Možná ve starým městě.“ ?? 
„A čím jezděj ty, co nemaj řidičák?“ 
„Tady má každej řidičák.“ ???
 „A čím jezděj ty, co nemaj auto?“ 
„Tady má každej auto.“ ????
 „Čím jede, když se mu porouchá auto?“ 
„Půjčí si zatím jiný auto.“ ????? 
Diskuze na úrovni. Výsledek je ten, že skutečně nikdo neví, jestli tady autobus jezdí, a i 

kdyby jezdil, tak snad nikdo nikdy neviděl autobusovou zastávku. Vzdávám to. Co dělat. Máte nás 
zase na krku. A my vás :-D.

Dneska v plné sestavě. Petra má pár dní volno. První exkurze vede do Balboa Parku. Jsou 
v něm muzea, parky, skleníky, zoologická. Co do prostoru je Balboa Park velkej jako naše město, 
ale nebydlej v něm lidi. I když v něm jsou vesnice. K těm zrovna přicházíme. Vesnice se skládá 
z jednoho domečku. Různé domečky, různé vesnice různých národů. Takovej mezinárodní mišmaš. 
V každém domečku je ukázka něčeho pro tu zemi typickýho. A právě v neděli jsou všechny dědiny 
otevřený. Jasně, že hned míříme do ... té naší chaloupky české ... Začnu s širokým úsměvem mluvit 
česky na personál a oni mi se stejně širokým úsměvem nerozumí. Zrada! Brácha překládá, že jejich 
předci  pocházejí  z Čech  a  oni  se  k Čechům  stále  hlásí,  ale  ...  hlásí  se  anglicky.  Koukám  po 
vybavení. S tím to je lepší než s jejich češtinou. Směs české chalupy a statku, mapa Prahy, kroj … 
jako ukázka našich tradic pěkné. 

Další vesnička je polská. Schválně jdu zjistit, jak jsou na tom v Polše. Třeba uplatním svoji 
polskou babičku a roky tajného sledování polské televize. Vstupuju a říkám: „Džin dobry.“ To je 
dobrý den, ne že by tady servírovali dobrej džin. Okrojovaná paní se rozzáří a spustí tak plynulou 
polštinou, že jí nerozumím. Vysvětluju, že nejsme z Polska, ale z Čech a ona, že to nevadí, že jsme 
bratia. Zpomalí  svoje šččžččščžčš a krásně si  pokecáme. Já česky, ona polsky, ale dyž sou lidi 
bratia, rozumí si. Ne jak s těma anglicky mluvícíma hotentotama :-).

Po cestě do skleníku pozorujeme metrovýho Mexičana v dvoumetrovým sombréru hrajícího 
na  minikytárku  a  cvrlikajícího  nějakou  mexickou  melodii.  Procházíme  okolo  obrovského 
betonového bazénu. Suchého. Petra nás informuje: „Tady jsou lekníny. Když tady jsou.“ Zrovna 
nejsou. Neva. Skleník nám to vynahrazuje i za lekníny. Květiny. Moje láska. Ještě k tomu jaké 
květiny! Takové orchideje se u nás občas prodávají po jednom kvítku za spoustu kaček. Tady visí 
v dlouhých trsech. Co jsou u nás pokojové květiny v koflíku, starostlivě opečovávané, tady to jsou 
keře a stromy do výšky jednoho patra. Všude vůně. Nevím, na co koukat dřív. Tady zůstanu! Tady 
chci bydlet! Nechte mě tady! Odlákají mě jen na příslib kaktusové expozice. Kaktusy já lád. Takže 
fotka české květinky (to jako mě) mezi orchidejema a hurá na kaktusy. 

Venku mexickej  dědeček hříbeček cvrliká stále  stejnou melodii.  Podezříváme ho,  že nic 
jiného cvrdlikat neumí. Kdyby si Karel vzal sombréro, klidně by tady mohl vydělávat taky. A vzít k 
tomu Pavla na benžo … my bysme s Petrou tančily … Brácha má největší hlavu, ten by vybíral 
prachy do čepice.

Kaktusové  arboretum.  Nádherné  exempláře.  Popsané.  Latinsky.  Já  si  ale  stále  vystačím 
s kulatou grusónkou. Tady vypadají jako zlatotrnité taburetky. To by bylo posezeníčko :->. A ještě 
potkávám jednu známou –  placatou  opuncii.  Fotíme  kaktusy  ve  skupinách,  kaktusy  jednotlivě, 
květy kaktusů,  trny kaktusů,  kaktus a  já,  fousatej  kaktus a  fousatej  Karel,  netřesky velký jako 
květák.  Voláme  na  sebe:  „Tu  som.  Za  kaktusom!“  Sme  nemuseli  jezdit  do  pouště.  Tady  je 
koncentrovaná veškerá její flóra a pěkně v pohodlí. Hned za městem. Sto metrů od auta :-|]. 

Na lavičce si dáváme chvilkovej voraz a namazaný sladký housky. Všichni kromě Karla. 
Karlovi totiž Brácha prozradil, že ta budova o kousek dál je letadlové muzeum. V ten moment už 
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jsme ho na místě  neudrželi  ani  my, ani  namazaný housky. Sladký. Ještě  k tomu. Po Karlovým 
návratu a zatlačení jeho vypoulenejch očí Brácha velí odchod. 

Prej jdeme do kina. Takhle odpoledne?? Brácha tvrdí, že to není normální kino. Ono co tady 
je taky normální, že? Je to největší projekční systém na světě. Systém se jmenuje asi Imax a kino 
Omnimax Space Theater. A celý se to tady jmenuje Science Center. Kino a centrum vědy? Pelda 
nezapomínej,  že je tady možný šecko. Vlezeme do krásně klimatizovaného předsálí.  Kupujeme 
lístky. Jenže do promítání je hoďka času. Už mě z klimatizace nedostanete, holoubkové. Takže se 
zatím vydáváme prošmejdit přilehlé prostory. Má tam být nějaká výstava o vědě. Očekávám nudné 
exponáty za sklem. Věda je na první pohled vždycky nuda.  I  na druhý. Nudné zákony. Nudné 
vzorečky. Nudné poučky. Jenže ne tady. Tady je totiž věda v praxi. Je to stejné jak s trávníkem. 
Tady se věda používá. Ne, že by do vás někdo hustil vzoreček o nakloněné rovině, a vy ne a ne si ho 
zapamatovat. Teda nechci vás urazit, ale u mě to tak je do dneška – co nemá logiku, nemá v mé 
hlavě místo. Proto se tam neudrží ani anglická slovíčka. Tady vypadá učení zákonitostí třeba tý 
nakloněný roviny tak, že je tady nakloněná rovina a u ní různá závažíčka. Vyberete závažíčko určité 
váhy,  vystrkáte  nahoru  pomocí  udělátka,  který  ukazuje,  jakou  silou  strkáte,  pustíte  a  ukáže  se 
rychlost, jakou závažíčko sfrčí dolů. Názorné tak, že jsem to na stará kolena pochopila i já. Všechno 
lze ozkoušet,  osahat, očuchat, ochutnat.  Je tady předveden princip lomu světla, skleněný čočky, 
vznik blesků, funkce telegrafu. Vznik, průběh a následky zemětřesení jsou ukazovány na modýlku 
mostu Zlaté brány. Jasně, že si můžete zvolit sílu třesení podle stupňů Richterovy stupnice. Každej 
si může udělat otisky prstů, nechat je daktyloskopicky zpracovat. Nakreslenej princip periskopu a 
hned vedle periskop, kterým se kouká ven na ulici. Je to tady boží, to by se učila fyzika. To kdyby 
viděl Ámos, tak ho štěstím jebne. Škoda, že už sem tak velká holka. Ale hrajou si tady mladí, staří, 
prostřední. Jéžiši ... hodina je v čudu ... sprintem do kina ... Toto uteklo.

Vstupujeme do bijáku. Všechno mně připadá divný. Sednu si a na sedadle se nedá sedět. 
Kouknu se a nevidím promítací plátno. Ó jé. To zase bude nějaká kulišárna. Brácha nás instruuje: 
„V sedačkách se nesedí, ale spíš leží. Takže hlava je položená na širokém opěradle. Promítat se 
bude na stropě.“ Dyk říkám, zase něco spešl. Karel a já, poslušni Bráchových instrukcí, zajíždíme 
hloub do sedadla, zakláníme hlavu, pohodlně ji opíráme o opěradlo a v momentě pohodlně usínáme. 
V hlavě se mi honí princip převodů ozubeného kola ... někdo do mě neomaleně šťouchá a že se 
mám vzbudit a že film už jede ... otevřu oči ... a přestanu dýchat ... žraloci ... hodně žraloků ... hejna 
žraloků ... hodně hejn žraloků ... všude okolo ... nade mnou, přede mnou, okolo mě žralok nesmí 
stát nebo se budu bát. Pomalu zjišťuju, že jsem v kině a že se držím Karla za ruku. Byl to ale šokec. 
Film je o žralocích. Jasný, že? Docela i rozumím, že byl natočen v okolí Kokosovýho ostrova u 
Kostariky. Při záběru žraločích zubů najíždějících na kameru, každý divák reflexivně uhne. Strop se 
změnil v podmořský svět, prohání se v něm (nebo po něm?) útesové ryby, rejnoci, murény, manta 
rays aj. Záběry jsou opravdu sugestivní. Sahám si za uši, jestli mi nerašej žábry. Parádní je pochod 
mořských hvězdic. Zrychleně puštěný záběr pohybu obrovskýho regimentu hvězdic. Všechny jdou 
jedním směrem a snad jdou i stejnou nohou. Ráz … dva … tři … čtyři … pět … šedesát. Pochodují 
jak na vojenské přehlídce. Po hodině se nám z pohodlného a klimatizovaného kina nechce. Brácha 
naříká: „To je dřina vás někam dostat a pak je zase dřina vás dostat tam votaď.“ Dyť říkám, my 
s blbým vedením to máme dlouhý, teda opačně … nebo jak … prostě my natvrdlý to nemáme 
jednoduchý.

A teď nás Brácha hodlá dostat k hotelu Coronado. Přejíždíme přes celé město a přes most 
Coronado.  Je  to  krásnej  most.  Do  zatáčky.  Elegantním  obloukem  spojuje  pevninu  a  konec 
poloostrova,  který  tvoří  sandieckej  záliv.  Sjíždíme  z  mostu  a  ocitáme  se  v  ulicích,  které  jsou 
všechny lemované alejemi stromů. Aleje pomerančovníků, pepřovníků, palem, fíkusů a dál to už 
neznám. A už jsme před hotelem. Brácha nás vysazuje a odjíždí zaparkovat. Ještě neví kam. 

Hotel  Coronado  je  dřevěná  stavba  s  věžičkama,  kopulema,  s  červenou  střechou  a 
vyřezávanými sloupy. Obcházíme a samozřejmě fotíme hotel nejdřív zvenčí. Terasy s restauracema, 
tenisový kurty a pláže a pláže. Uvnitř ze všeho páchne luxus, noblesa a těžký prachy. Tak to spíš 
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budeme hajat v Hajatu než tady. Po chodbách visí fotky prominentních návštěvníků. Všem kraluje 
Marilyn Monroe, která tady natáčela film Někdo to rád horké. Na dalších fotkách je Edison, vévoda 
Windsorský.  Frank  Baum,  zde  prý  napsal  Kouzelníka  ze  země  Oz.  Prostě  hustá  smetánka. 
V krásném  atriu  nás  chce  Karel  vyfotit.  Nemůžeme  se  s  Petrou  dohodnout,  která  bude  dělat 
Marilyn. 

V jednom z luxusních obchůdků mě upoutává umělé akvárium. S umělejma rybičkama, 
který  plavou  mezi  umělejma  rostlinama  v  umělý  vodě.  Akvárko  bez  starostí.  Ještě  jednou 
procházíme okolo hotelu, abychom přičuchli k přepychu. Na kurtech hraje tenis boháčka s figurou 
modelky z reklamy All you can eat. Ověšená zlatem je tak, že po odpálení míčku ještě čtvrt hodiny 
cinká jako rolničky. Tak lidi, a padáme tam, kam patříme. 

Po cestě k Lincolnu rok výroby 1987 potkáváme zabahněný auto. Kde se tady může takhle 
za… flákat. To mně není jasný. Sahám na blaťák a zkoumám, jestli není bahno umělý. I to by bylo 
možný. Ale není. 

Ještě se Bráchovi a Petře podaří dotlačit nás na druhou stranu poloostrova. Je tam park s 
krásným výhledem. Přes záliv je vidět přístav a hotel Hayat. Prostě ta část, kde jsme byli včera ... 
nebo předevčírem? To je jedno. Hledáme místo pro nejlepší záběr. Karlovi se zdá nejlepší místo, 
které se zdá nejlepší i skupině Japonců. Jenže Karel chce vyfotit Down Town bez Japonců. Ti se 
ovšem fotí nejdřív každý jednotlivec a daun taun, pak dvojice a daun taun a když jich je asi dvacet, 
tak co moje matematické znalosti z kombinatoriky stačí ... tak to máme dvě nad dvaceti ... to je ... 
faktoriál dvaceti lomeno faktoriál dvou krát faktoriál dvaceti bez dvou ... to je ... prostě je to hodně 
a nebudu čekat, až přejdou na trojice, čtveřice. S Bráchou a Petrou pokračujeme po břehu. Karel 
čeká a čeká. Japonci se chichotají a japonský foťáky jim cvakaj jak hejno vydrážděnejch sršňů. A 
fotí a fotí. Dokonce jeden odvážně požádá Karla, aby je vyfotil jako skupinu a daun taun. Karloj se 
vzteky protahují oční koutky, ale zase má naději, že už skončej. A taky že jo. Karel udělá svůj 
ekskluzivní  snímek  a  dochází  nás.  Není  tak  těžké  nás  dostihnout.  Já  už  nemůžu  nohama  ani 
pohybovat. Mám pocit, jako kdybych si zapomněla sundat potápěčské ploutve.

Doploutvíme se k autu a  ...  domů, domů. V autě si  medituju o pořádku v tomhle městě. 
Viděla jsem tady spoustu a spoustu psů. Nejrůznějších ras, velikostí, osrstění. Jenže všechny musej 
někde kadit. A psí kadinec sem neviděla ani jeden. A že jsem od nás vycvičená dívat se pod nohy! 
V Praze bych na takovejchhle procházkách mohla mezi psíma bobkama skákat panáka a na lehnutí 
na trávník by mě přešla chuť, i kdyby to nebylo zakázaný. No, jenže jestli každýho, kdo po svým 
psoj nesebere hovínko, hned policajti  zmlátěj  vobuchem jak včera Tomáše ...  Ach jo,  kde najít 
zlatou střední cestu. Nebo aspoň stříbrnou.

Z autopřehravače nám jakási Bráchova oblíbená skupina zpívá ... kalifornský blůz, zpívám si  
každej den, kdo mi poví, jak dostanu se ven ... Karel šeptá jen tak pro sebe směrem z okýnka: „To 
bude moje hymna!“ 

Po cestě k půjčenému domečku se už začínají projevovat následky našeho komunikačního 
pozorování.  Teda  pozorování  komunikací.  Už  se  orientujeme,  nejen  v čem jedeme,  ale  i  kudy 
jedeme a kam asi tak pojedeme. Občas Karel i Bráchovi napovídá, kde má odbočit. Jen tak, aby 
viděl, že sme ve střehu.

Horkotěžko  hledáme  volnej  plac  na  parkování.  Místo  před  vjezdem do  naší  garáže  mě 
provokuje,  ale  jsouc poučena,  mlčím.  Ještě  horčejc-těžčejc  nakonec  vpasováváme Lincolna rok 
výroby 1987 mezi dvě auta kousek od domu. Karel s Petrou jdou vpředu a já čekám na Bráchu, 
abych mimo Karlův doslech zjistila večerní program. Proč ho děsit na lačno. Ujdeme pár kroků a 
Brácha hází letmý zpáteční pohled na auto, obrací se a vrací k autu. Kontroluje, jestli je zamknutý, a 
já mu, přesvědčena o vlastní vtipnosti, říkám, kdo by asi takovou starou šumku krad. 

„No, kradnutí je jedna věc. Ale když bych ho nezamknul, dostal bych od policajtů tiket.“ 
Auto bylo stejně zamčený, takže odcházíme. V polovině cesty Brácha otáčí. Vracím se s ním 

a dotírám, co se zase děje.
 „Stojím moc daleko od obrubníku.“ 
„?“
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 „No, to bych dostal tiket, že zabírám zbytečně místo v silnici.“ 
Fajn. Zapasovává auto blíž k obrubníku, což je s tímhle korábem silnic a miniprostorem, 

který na manipulaci má, přímo eskamotérský kousek. Vystoupí a směřujeme konečně k domu. Jenže 
než mně stihne svěřit večerní plány, obrátka a zase k autu. 

„Co je? Stojíš moc blízko k chodníku?“ Sem vtipná, co? 
Brácha se vtipu nesměje: „Ne. Nestočil sem kola k obrubníku!“ Teď snad zase vtipkuje on. 
„Dyk stojíš na rovině!“ 
Jenže Brácha bez úsměvu vysvětluje: „Podle předpisů musí být kola při parkování otočená 

směrem k chodníku. Ať stojíš, kde stojíš. Jinak dostaneš tiket.“ 
Brácha sedí v autě a stáčí kola a já stojím, jako by můj manžel nebyl Karel, ale biblickej Lot. 

To  není  Amerika,  to  je  Kocourkov!  Nebo  Buzerov!  Takže  auto  zamknutý,  akorát  daleko  od 
chodníku, kola stočený a my o d c h á z í m e. Ptám se, jestli se ještě bude vracet, že bych zrovna 
počkala u auta, ale Brácha už má mojích asi blbých vtipů dost: „Ty z toho máš prdel, ale tady to tak 
je. Jindy to dělám automaticky, jenže teď s tebou kecám a rozptyluju se.“ No to se na to vykašlu, 
ještě snad za to nakonec můžu já. 

Už vůbec se netroufám zeptat: „Proč tady žiješ, ty vole?“ Mlčky docházíme domů.

A doma krátkej odpočinek, krátká koupel a hybaj stroji strojit, de se na večeři! Karel leží 
nehybně na posteli  a ptá se  stropu: „Proč nám to dělaj?  Proč nám to dělaj?“ Strop neví.  Jsme 
pozvaní na večeři k jejich kamarádům. Pán Bůh s námi. I s nimi. 

Přijíždíme k Ronovi a Fatimě. Už je prostřeno. Zeleninové saláty, ovoce a z trouby vůně. 
Vzájemně se představujeme. Fatima tomu dává korunu: „Jestli je tohle tvoje sestra a máš jen jednu 
sestru,  potom musíš být  ta,  která  posílá  mailem ty sprostý obrázky.“ No Brácha,  ty mně děláš 
mezikontinentální reklamu :-Q. 

První dotaz na nás je obligátní, jak se nám tu líbí. Ron je rodilý Amík. Co říct a přitom 
nelhat a neurazit? Jak z toho vybruslit, či aspoň vylyžovat? No tak něco chválíme. Táhne se to z nás 
jak hustej sirup. Brácha zachraňuje situaci a vysvětluje, že jsme ještě trochu v šoku po včerejší 
policejní akci. Anglicky líčí včerejší přepad a já si chystám anglickou větu, kterou pronesu něco 
hodně sarkasticky vtipného a ještě víc vtipně sarkastického o americké demokracii. Naštěstí mně to 
trvá hodně dlouho a než ze mě cokoliv vypadne, povídá Ron, naprosto vážně a samozřejmě něco v 
tom smyslu, že co jako se divíme, přestoupili jsme zákon, a tak jsme byli spravedlivě potrestaní. 
Kloužu očima na Bráchu a na Petru a na Karla a na Fatimu v naději, že sem špatně rozuměla a byl 
to nějakej svéráznej americkej džouk. Jenže všichni sou vážní, jako že se kajeme za to, co sme 
Ubohejm Státům provedli, a že se zejtra půjdeme přiznat i k tomu, co jsme neprovedli, a že když 
někdo dokáže udělat tohle, že pak taky klidně dokáže zabít Kennedyho. Rony vysvětluje, že ve 
Státech se prostě zákony dodržují a nepřemýšlí se nad tím, jakej ten zákon je. Určitě kvůli něčemu 
je, tak proč se s tím snažit vykejvat. To neřek přesně tak, to je volnej překlad. Amíci možná neznaj 
pojem vykejvat. Snad by ani Švejka nepochopili. Začínám mít takový pocit, že kdyby tady vyšel 
zákon, že se všichni vyprázdní v osm ráno, nikdo si mimo určenou dobu netroufne ani uprdnout a 
úderem osmé začnou všichni tlačit. Nebo je to tím, že tady nevycházej špatný zákony? Taky možný. 
Ale  co  ty  zákony,  který  prohlásily  malý  lidi   v malý  zemi  za  nepřítele  samotných  velkých 
Spojených států a poslaly na ně Dunivý hrom? Ale třeba tady maj všechny zákony hlavu a patu. To 
my s našima bezhlavovejma a bezpatovejma zákonama nejsme schopný posoudit. 

Fatima se nevyjadřuje. Je původem ze Sao Paula, což je v Brazílii, a možná si myslí své, ale 
pro klid v rodině mlčí. Zachraňuje situaci podáváním jídla. K jídlu jsou lazaně. Vařil Ron. Chutnaj 
skvěle.  Je  to  italské  jídlo,  a  tak  přemýšlím,  jestli  maj  vůbec  Amíci  nějaké  národní  jídlo.  Asi 
hamburger.  Při  jídle  plyne  konverzace  o  tom,  kdo  už  co  hrozného  jedl.  Brácha  s  Petrou  líčí 
odpornosti, který okusili v Austrálii, v Mexiku, na Novým Zélandu, v Thajsku, ale vítězí Fatima 
s pečenou goanou a  krokodýlem.  Prej  to  chutná  jako kuře.  Ještě  že v  lazaních není  maso,  jen 
špagety, různé druhy sýrů a červená kejda. Bejt tam kuře, tak jim neuvěřím, že z jeho kůže není 
kabelka. 
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Já do debaty nezasahuju. Zatím největší odpornosti sem byla nucena pozřít v naší závodní 
jídelně. Zlatá goana.

Petra s Bráchou pozvali jednou na večeři Fatimu a Rona. Že udělají typické české jídlo. A 
udělali.  Typicky  český  švestkový  knedlíky.  Ron  vůbec  nechápal,  jak  se  to  jí,  a  jen  těžko  mu 
vysvětlovali, že to je hlavní chod a po něm nic nebude.

Po jídle kolujou fotky, které přinesli  Brácha s Petrou. Podařilo se jim vytáhnout Rona a 
Fatimu na výlet po staré zapomenuté trati. Naposledy po ní jela snad ještě parní lokomotiva. Šli 
celej den po pražcích. Fatima tvrdí, že jí chůze po pražcích nevadila, ale když šli přes hluboký 
kaňony  po  dřevěných  mostech,  a  ty  mosty  držely  pohromadě  jen  koleje,  a  ty  koleje  držely 
pohromadě jen pražce, a ty pražce držely pohromadě jen rezatý šrouby a mezi těma pražcema byla 
vidět  ta  hloubka,  kterou  by  člověk  padal,  kdyby  padal,  měla  prej  co  dělat,  aby  taky  držela 
pohromadě.  Společně  nám  vypravujou,  jak  bylo  strategicky  výhodné  začít  putování  po  trati 
v nudakempu. A tak se museli prohlásit za nudisty, aby je tam vůbec pustili. Majitel kempu byl 
ochotnej  nahatej  mužíček a  hned jim udělal  exkurzi.  Jediné oblečení,  které  za  celou prohlídku 
viděli, byly zástěrky kuchařů. Asi zrovna nebyly v menu pytlíkový polívky. 

No jo, to je prostě Brácha a Petra. Nevydrží chvíli na místě. Pořád někam musí. Ron je 
prosí, jestli by s ním někdy nezajeli k jeho rodičům. Chtěl by je ukázat mamince, protože takové 
blázny ona vidí jen v cestopisných pořadech na Discovery kanále.

Probíráme s Ronem běžný život u nás a u nich. Ron říká, že pracuje dvanáct hodin denně. A 
já myslela,  že takový blázni  jsou tady jen Češi,  protože jim nedá,  aby se neprosadili.  Ron mě 
ujišťuje, že je to tady normální. Jsme zase u toho. Jsou normální? Nejsou normální. Dyť oni sou 
samej business a zase business. Celý Státy sou jeden velkej buzinec.

Ron se nás ptá,  kolik vyděláváme.  Karel  odpovídá naším měsíčním průměrným platem, 
který je asi tak i republikově průměrný. Společně přepočítávají cifru na dolary a Ron prohlásí něco 
v tom smyslu: „Hmm, za tejden dobrý.“ Nebereme mu iluze. 

Docela  se  s Ronem pěkně povídá.  Snaží  se  mluvit  pomalu  a  rozumím mu i  já.  Brácha 
obdivuje, jak se nám konzervace rozběhla :-). Bavíme se o oblíbené hudbě a já se přiznávám ke 
svojí lásce - Beatles. Ron vstane a podává mně dvojcédéčko. Myslím, že jen na prohlídnutí, tak 
skouknu obsah a vracím ho. Brácha překládá, že mi ho Ron věnuje. Sakra, jak se řekne anglicky 
Neblbni, to přece nemůžu. Ale Ron nedá jinak. Aspoň co nejsrdečněji thankuju.

Domů se vracíme pozdě a hin. Teda já sem zhintovaná tak, že pochybuju, jestli vydržím do 
zítřka. Teď bych považovala za zbytečnou investici i nákup dlouhohrající desky. Natož dvojcédé.

Nostalgicky koukám na plavky v tašce ;-(.
Na stole leží neposkvrněný pohledy.

Film čtrnáctý: Všichni už jsou v ... buenos dias, já už taky du Mexiko.ico   
7.6. pondělí 

Kykyryký!  Budíček  je  dneska  brzo.  Čeká  nás  Mexiko.  Připadám  si,  že  jsem  vůbec 
neodpočívala. Bolí mě celý tělo. Cejtím se unterhund. Ležím a dělám mrtvýho brouka. Stejně jsem 
mrtvej muž. Teda mrtvá žena. Já už nevím, co jsem. 

Zvedá  mě  až  Bráchův  bojový  pokřik:  „Jedu,  jedu!“  Chystám snídani  a  svačinu  sebou. 
Velkou kudlou mažu sladký housky a uvažuju, kde je krční tepna. Sem utahaná jak stachanovec po 
rekordu. Ale pořád ještě sem optimista a přibaluju do tašky svoje plavky za tisíc.

Jedeme do Mexika.  Brácha nemá sklon k nijaké hysterii,  ale  do Mexika Lincolnem rok 
výroby 1987 nejedeme. Jedeme starou Džetou. Folcvágnem roku výroby neurčitého, najeto má 263 
tisíc. Mílí, takže krát jedna celá šest. Brácha ji ovšem zahrnuje superlativy, a když líčí, co už s nima 
všechno projela, začínám nabývat dojmu, že se jedná o obojživelné vozidlo a v případě potřeby lze 
přehodit kola za pásy transportéru a zapnout raketový pohon. Zvenku je to nenápadné malé autíčko, 
kapku ošuntělé. Zevnitř jakbysmet.
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Bereme  zásobu  pití  (kanystr  džusu  a  kanystr  vody)  a  zásobu  jídla  (namazaný  sladký 
housky), neb v Mexiku se nedoporučuje nic konzumovat. Brácha tvrdí, že kdo se po mexickým 
jídle neposral, ten nebyl v Mexiku. Že bych zrovna o to stála, to teda ne. Přibaluju roli toaleťáku.

Projíždíme San Diegem po freeway. Tak se v angličtině jmenuje ta několikaproudá silnice. 
Já  zatím studuju,  co píše  papírový průvodce o mexických sousedech. Na chvíli  zvednu oči od 
písmen a ihned reflexivně uhejbám hlavou, protože přímo proti nám jede letadlo. Teda letí letadlo. 
No, nesrazíme se. Ale letí nad zemí tak nízko, že vypadá jako letadlo v protisměru. „Co blbne?“ 
Brácha s klidem konstatuje: „Jde na přistání. Za námi je letiště.“ 

Takže co jsem vyčetla  z papírovýho průvodce:  San Diego (2,6 miliónu obyvatel)  se tulí 
k hranici s Mexikem a z mexické strany se k hranici tulí Tijuana (čte se Tichuana a obyvatel má 
jeden a půl Mega ). Je to takovej obrovskej konglomerát. Třeba ani nepoznáme, kde končí jedno a 
začíná druhý. 

Ale poznáváme. A fest. Kam se kadí naše bývalá socialistická železná opona. Tady jsou dvě 
železobetonový.  Ve formě vysokánskejch  plotů,  nahoře  ostnatý  dráty  a  v mezeře  mezi  plotama 
kontinuálně korzuje osamopalovaná hlídka. Okolo silnice jsou obrovský železný ostny, který by se 
nedaly přejet ani tankem, natož autem. Na hranicích zastavujeme. Přísná kontrola dokladů. Brácha 
nařizuje:  „Úsměv! Támhleten Ferda nás bere kamerou. Běloby jsou ve výhodě.“ Pro Bráchu je 
každej Mexičan Ferda. Pochybuju, že jako Ferda mravenec – práce všeho druhu. Ferda celník nás 
s úsměvem odmávnul.

A jsme v Mexiku a tím i v jiným světě. Všude bordel. To jako nepořádek. Podle papírovýho 
průvodce  byla  prej  Tichuana  po  druhý  válce  město  bordelů,  ale  těch  na  šukání.  Dnes  přejezd 
Tichuany připomíná cestu přes veřejnou skládku kombinovanou s pražským Hlavním nádražím. 
Všude  odpadky,  žebrající  ženský,  somrující  mužský,  dotěrný  děti.  A další  rozdíl  –  domy jsou 
betonový. I když jsou taky v zemětřesový zóně. No Mexiko má asi obyvatel dost. 

Odevšad  je  vidět  obrovitánskou  mexickou  vlajku  přidělanou  na  obrovitánským stožáru. 
Stožár je určitě vyšší než oba vlajkové stožáry z kmenů borovic na prvním nádvoří Pražského hradu 
dohromady. Akorát že není z kmenů borovic.  Je kovovej.  Prej  maj  takovýhle mogůčije zástavy 
v každým městě. Tvrdí Brácha.

Brácha  vypravuje  o  kamarádovi  sládkovi  z Mexika.  Upozorňuju,  že  sládek  s malým es. 
V Tichuaně se staví pivovar a majitel se rozhodl, že chce sládka odborníka. A tak vyrazil do Čech. 
U Fleků narazil na šikovnýho kluka, přesvědčil ho, ten to v Praze zabalil a jel. Škoda, že máme 
málo času, mohli jsme zajít na pivčo. Jenže čas není náš pán, respektive my nejsme pány našeho 
času. 

Koukám  na  Bráchu,  jak  v tom  šíleným  provozu  dokáže  vůbec  řídit  a  to  ještě  k tomu 
vypravuje.  Ptám  se,  jaký  tady  platěj  silniční  pravidla,  protože  se  mi  zatím  nepodařilo  žádný 
postřehnout. „Tady platí jen pravidlo pravý nohy – tý, co máš na plynu.“ 

Ale představte si ... Mexičani, jo, Mexičani ... a všechny jednotky maj normálně ve světově 
platných jednotkách SI. Ujíždíme tady kilometry, vážíme zase svých více nebo méně kilogramů, 
pijeme litry džusu. To čumíte, co? Já taky. Když se chce, tak to de ...

Hned to konzultuju s Bráchou a vyzvídám: „Jak sis ve Státech na ty jednotky zvyknul? Dyť 
je to děsný, všechno měří jinak, váží jinak, den nemá normálních dvacet čtyři hodin a i závity maj 
jiný, vitvorti jedny? Je to jak na Marsu.“

„Učil sem se za pochodu. Byl to těžkej pochod. Spíš porod. Ale jednou, to sem myslel, že 
mě z toho mrskne. Ještě kdysi na začátku jsem musel rychle vyplnit několikastránkovej dotazník. A 
tam byl dotaz, kolik měřím. Jasně, že ve stopách. Neměl sem ánunk, kolik stopa vůbec je, a snad i 
kdybych to věděl, byl sem tak předěšenej, že bych to nespočítal. Už jsem chtěl zout botu a tak si to 
orientačně po sobě nakrokovat, když sem si vzpomněl na Grínhorňáckou písničku  ... teď už sem 
chlap jak hora, šest stop a palců pět, už sem prošel celý Státy a teď táhnu zpět ...  tak sem to tam 
prdnul.“
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Zatímco já obdivuju Bráchovu namazanost všemi mastmi, matematicky vyspělejší jedinec 
Karel  provádí  briskní  přepočet.  Sedí  to  na  chlup.  Spíš  na  vlas.  Brácha  má  sto  devadesát  šest 
cenťáků.  Kdo  nevěří,  ať  počítá:  stopa  =  30,48  cm;  palec  =  2,54  cm;  6  stop  =  182,9  cm; 
5 palců = 12,7 cm. Podtrženo, sečteno.

Až po chvilce mně dochází další podivuhodnost. Brácha má boty číslo jedenáct, což je třicet 
a půl centimetrů, čilíž skoro přesně jedna stopa. Ono by mu to nastopování s jeho ploutvema fakt 
vyšlo. Je to zkrátka klikař.

A tímto  drbáním  jsme  prodrbali  zbytek  Tichuany.  Ubylo  domů  i  nepořádku.  Jedeme 
pobřežní silnicí. Na té straně směrem k moři se střídají přepychové hotely. Jeden mě upoutává – 
OASIS. Podle jména i vypadá – jako oáza beduínů. Jen velbloudi i beduíni jsou kovový. Palmy jsou 
pravý a pod nima mercedesy.

Na straně silnice směrem od moře je pustina. Sucho a pusto. Občas se okolo silnice objeví 
pár domečků, slepených ze všeho možnýho. Před domečkem ve stínu většinou posedává a v klídku 
pokecává  pár  Ferdů.  Nikde  nevidíme  nikoho  spěchat.  Rychlé  pohyby  asi  odporují  mexické 
mentalitě.

Zastavujeme ve městě Rosarito u hotelu Rosarito Beach. Krásný starodávný hotel. Tady je 
starodávnost všechno starší padesáti let. V hotelu jsou všude nádherné mozaiky a prý to ve třicátých 
letech bývalo kasíno. Jdeme se podívat až na hotelovou pláž. Hernajs, plavky jsou v autě. Jenže jak 
se zastavíme, sbíhají se k nám prodavači čehokoliv. Hmm, tak to se pro plavky ani nebudu vracet, 
stejně bych si  nepoležela.  Na závěr se  procházíme okolo hotelu.  Největší  prostor zaujímá plac 
s nápisem Parking. A na parkingu stojí uvázaný muly, koně a oslové. Hledám záběr na vyfocení. A 
hned je u nás Ferda kočí a že jeden za dvacet. My že nechcem, tak jeden za patnáct. Pořád hledám 
záběr a pořád nechcem. Tak že jeden za deset, ale to už naříká, že prodělá i ty špinavý kalhoty. 
Pořád nemůžu do záběru nacpat muly, koně, osly a ceduli Parking. A pořád odmítáme i za deset i 
jeho kalhoty. Zvolil zvláštní taktiku, pod deset opravdu jít nemůže, to musíme pochopit. Ale když 
my půjdeme na koně za deset, může jít  Petra zadarmo. Jenže to vypadá, že né na koně, ale na 
koníčka. Naštěstí už mám záběr, cvakám spoušť a padáme. Moc kšeftu s námi Ferda neudělal. Ale 
zase mu zůstaly kalhoty.

Další zastávka je původní misie. Pochází ještě z dob, kdy to tady všechno zabírali běloši. 
Pro svoje potřeby. A šířili svoji víru. Pro svoje potřeby.

Po pár mílích, teda kilometrech, jedeme okolo ateliérů, kde se natáčel film Titanik. Prej je 
tam ještě i ta záď, kde se odehrávala brečavá scéna. Jsem kulturní barbar a film jsem neviděla, tak 
bych  chtěla  aspoň  vidět,  kde  se  natáčelo.  Zastavujeme,  ale  u  důležitého  Ferdy  vrátného 
nepochodíme. Je zavřeno nebo co. Ale mele cosi o hotelu o kousek dál. Tak jedem o kousek dál a 
tam hotel Calafia. 

Na parkovišti hned Ferda zřízenec vrazí Bráchovi nějakej papírek a my vrážíme dovnitř do 
hotelu. Možná to před natáčením Titaniku byl docela hezkej hotel, ale co z něj udělali za komerci ... 
šílený! Po stěnách fotky a popisy, který herec tady jak dlouho bydlel, co si dal k jídlu, kolikrát 
vykonal jakou potřebu ... menu v restauraci je stejné jako poslední večeře nebo oběd, nebo co měli 
za poslední gábl na Titaniku ... a co mě odrovnává – na čestném místě zasklený kousek uhlí velký 
asi tak, že by se dal sevřít v dlani, a u něj certifikát, že to je opravdový antracit, kterým topili na 
Titaniku ... síla. Jinak tady před titanickou invazí muselo být hezky. Venku je terasa, na který hrajou 
místní  Kučerovci.  Z ní  je  nádherný  rozhled  na  moře  a  skály.  Na  břehu  je  stará  loď  určená 
k prohlížení  a  prolejzání.  Jenže  Titanik  hotelu  určitě  zvedl  nejen  popularitu,  ale  i  ceny,  a  tak 
odcházíme,  těšíce  se  na  namazané sladké housky.  Na parkovišti  zase Ferda zřízenec  vopruzuje 
Bráchu a asi chce ten lísteček. Brácha se prošacovává a říká, že ho asi ztratil. Česky mu říkám, 
v který kapse ho má, a on mi česky odpovídá, ať držím hubu. Urážím se a už mu neradím. Zřízenec 
mávne rukou a my jsme propuštěni k odjezdu. Brácha vidí moji nafouklou pusu, a tak vysvětluje. 
Mluví pomalu a zřetelně, jako se mluví s mentálně postiženejma, a kdyby nemusel řídit, možná by 
používal i znakovou řeč. 
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„Při vjezdu dostaneš lístek. Když si něco poručíš v restauraci, tak si ho necháš potvrdit. Při 
odjezdu ho odevzdáš maníkovi a neplatíš parkovné. Když si žádnej dlabanec nedáš, platíš parkovné. 
Chápeš?“ 

Nojo, se nečerti, copak sem mohla vědět, jaký na Titaniku panovaly manýry.

Bráchovi se něco nezdá na jízdě auta. Zastavujeme a zjišťujeme, že nám uchází jedno kolo. 
Naštěstí jen jedno. Jenže zrovna to pode mnou. Můj svědomitý Karel v klidu říká: „Dyk máme 
rezervu.“ 

„No ... máme ..., ale prázdnou ... a taky má trochu jinej rozměr.“ 
Karel už méně v klidu: „A hever máš?“ 
„Mám. Ale musíme sehnat kompresor.“ 
Nastupujeme zpět s nadšením asi stejným, jako kdyby nás někdo posílal na loď a na její zádi 

bylo namalované jméno – Titanic. Autentické s certifikátem. Opatrně pokračujeme v jízdě. Brácha 
vydává rozkaz: „Musíme najít opravnu. S kompresorem. Jinak bude ségra jako nejhubenější sedět 
na ventilku a prdět do něj.“ To je vůl. 

A tak všichni čumíme z oken. Já nejvíce. Moc by se mně nechtělo sedět na ventilku. Vod 
auta. Jenže mezi těma chaloupkama mi nic nepřipadá jako opravna. Vznáším dotaz, jak by se to asi 
tak  jmenovalo.  „Automobilo  Reparato.“  Skvělý!  To  udržím.  Sleduju  nápisy:  Mecanicos,  Sony 
aparatos, Los Alimentos, Productos Manufacturado, Sombreros. Ona ta španělština není tak špatná. 
Skoro mi připomíná moji lingvistickou éru, kdy jsem se učila esperantsky. Jen ty alimenty sou prej 
potraviny. Taky bombovej nápis je na hasičské zbrojnici – Bomberos. To musím doma říct našim 
dobrovolnejm bamberům. 

Jenže reparato na automobilo nikde. Brácha zastavuje a ptá se Ferdy domorodce. A ptá se 
španělsky! To čumím. Brácha, stejný kopyto na jazyky jako já a mrská tady buenos dias, amigo, 
gracias, hasta la vista. Ferda domorodec nás posílá někam ... podle rozhození ruk asi dopředu a pak 
doprava. Jedeme dopředu, a když nastane doprava, je pod námi pískovej sešup k domečku. 

„No, kompresor tam vidím, ale jestli v tom písku zapadnem, tak nás tady má nadosmrti.“ 
„Brácha, neplaš, dyks řikal, že Džeta vyjede všechno.“ 
Tak dem na to. Sjíždíme dolů, tam vykličkujeme mezi asi deseti dětma a dvaceti psama a 

zastavujeme.  Zpoza  někad  se  vynořuje  Ferda  opravář,  docela  sympaťák.  Pomáhá  Bráchovi 
vytáhnout a nafouknout rezervu. Brácha španělsky konverzuje. Ten mě se*e! V písku kolo měnit 
nebudem, takže rezervu šup zpátky do kufru.  Brácha dává majiteli  dolar a  najednou jako džin 
z láhve u nich stojí Ferdova žena, sbalí bankovku a odchází. Ferda se na Bráchu usměje, Brácha se 
usměje na Ferdu a ptá se,  jestli  to vyjedem na silnici.  Ferda mávne rukou a  říká něco o ňáký 
Maňáně.  To sem zvědavá,  jak  tu  Maňánu zvládnem.  Nevím,  jestli  mám vystoupit,  abych auto 
odlehčila, nebo sedět, abych auto zatížila. A tak jen plním Bráchovy rozkazy. Sedíme v autě a Džeta 
se drápe do pískovýho kopce. Sice se drápe pomalu, ale furt. Nejradši bych se podívala, jestli tam 
jsou  ještě  kola  nebo  už  pásy.  Poslední  úskalí  je  výskok na  silnici,  ale  Džeta  zvládá  i  to.  Asi 
vypomáhá raketový pohon. Vypadá to, že Brácha mimořádně nekecal.

U  nejbližšího  hotelu  na  parkovišti  měníme  kolo.  Karel  s Bráchou  mění.  Petra  a  já  se 
procházíme po okolí, doplňujeme upitej džus vodou, chystáme další sladký housky a tak. Rezerva 
vyměněna, montéři umytí a najedení a pokračujeme v jízdě. Teda v jízdě ... připadám si jako za 
mlada na pouti v mé rodné vesnici. Největší atrakce tam byla Lochneska. Tady za ni nemusím ani 
platit. Leda životem. Silnice se totiž zrovna dost přitiskla ke břehu, zklikatila se a klesá. No a po 
tomhle jet s autem, který má tři kola jinýho rozměru než to čtvrtý, to je o kejhák. A zrovna já musím 
sedět nad tím jinorozměrným. Kdybysme spadli a pluli po vlnách, houpalo by to asi tak nastejno. 

Karel s Bráchou technicky uvažují, cobykdyby ... kdyby se ta rezerva dala dopředu ... kdyby 
se ufouklo to kolo proti ní ... a oba se bojí chvíle, kdy z někoho vypadne to nejpravděpodobnější ... 
bude se lepit. 

„Zastavíme u první benzínky.“ 
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Aniž by Brácha vypustil slovo lepení, všem je jasný, že už je to tady. Karel se orosil a 
zmlknul.  Držíme  vzpomínkovou  minutu  ticha  za  Lincolna  rok  výroby  1987  a  odpouštíme  mu 
horkovzdušnou klimatizaci. Já odhaduju, kolik máme ještě zásob. Hlavně pití. Venku je něco kolem 
čtyřiceti Celsijů, v autě o padesát víc ... bude žíža ... máme kanystr teď už ředěnýho džusu a půl 
kanystru vody. Snad přežijeme. 

Benzínka zatím nikde, ale vlníme se okolo misie Santha Martha. Moje misie! Svatá Marta! 
Všichni se chechtaj. Nevím čemu, pitomci. Patnáct let s Bráchou, dvacet let s Karlem. To už je na 
svatořečení. Jenže se prohlídkou nemůžeme zdržovat. Musíme se odvlnit dál.  Jestli  tady padnu, 
věnuju do misie svoje ostatky.

Konečně před Ensenadou nacházíme benzínku i s kompresorem. Chlapi se pouští do práce. 
Vím přesně, jak to vypadá, když chlapi, jmenovitě Karel, musí něco dělat a ještě k tomu ve vedru. 
Vyklízím pole. Minové. Už při odchodu mě doprovází slova o zkurvený pneumatice, která se drží 
jako fekál košile. Než zalepí původní kolo, znám nazpaměť okolí v okruhu jeden kilometr. A slyším 
je, jak se snaží sprostými výrazy donutit záplaty k tomu, aby držely, svině jedny dojebaný (citace). 
Než nafouknou záplatovaný kolo, znám nazpaměť okolí v okruhu dvou kilometrů. Ale i na konci 
okruhu slyším Bráchu nadávat, že to snad není kompresor, ale vývěva. Než vymění rezervu za kolo 
se záplatou poznávám další kilometrové mezikruží. Při procházení se ke mně nese Karlův hlas o 
papírovém heveru,  kterej  je  na  hovno.  Vypadá  to,  že  končí  s prací  a  že  se  můžu  vrátit.  Bez 
nebezpečí, že bych to já odnesla za nedržící záplaty, za sací kompresorovou vývěvu, za papírovej 
hever, za teplo, za odřený klouby na prstech, za to, že jsme sem kdy přijeli, za válku v Čečensku, za 
hlad v Somálsku. Po řádném umytí a řádném napití vjíždíme jako lordi do města Ensenáda. 

Necháváme auto u rybího trhu. Dobrá finta. Zpátky ho můžeme hledat po čuchu. A jdeme ... 
kampak asi můžeme jít, abysme Karla uchlácholili? Áno, správně ... do přístavu. Je vidět, že dáváte 
pozor. I když mezi námi děvčaty ... nejdeme tam jen kvůli lodím. Dalším důvodem jsou lachtani. 
Nebo tuleni? Kdo se v tom má vyznat. Válej se tady na břehu na kamenech jako hroši. A somrujou. 
Stejně tak naše příbuzenstvo – pelikáni. Karel obchází lodičky a asi studuje, na kterou kocábku by 
měl, jen aby nemusel zpátky Džetou. 

Sedám  si  na  betonové  hrazení  u  břehu.  Odpočívám,  pozoruji  pelikání  rodinky, 
všudypřítomné racky dojížďáky, nalétávající na odpadky z rybího trhu ... a někdo mně klepe na 
rameno. Ohlídnu se a vidím uniformu. Včerejší zkušenost mi dává ránu do žaludku, odkrvuje nohy, 
zkřečuje svaly a rozbušuje srdce. Ferda uniforma mi s úsměvem, pomalu, klidně vysvětluje, ať si 
nesedám takhle s nohama dolů nad moře, že bych mohla spadnout, a tváří se, že by ho to moc 
mrzelo. Skoro mě prosí, abych slezla, nebo se alespoň otočila a dala nohy nad chodník. Vypadá to, 
že mě na závěr i pohladí. Jasně, že jsem ho poslechla a okamžitě stojím v pozoru na chodníku. 
Ztuhlou pusu nutím do úsměvu. No vida,  i  uniforma může mít lickej přístup.  Ve Státech bych 
dostala  buškem  vobuškem  za  uši  a  už  bych  ležela  na  chodníku  s rukama  zkroucenejma  na 
ledvinách. Ferda uniforma nic neříkal o přestupku, o zákonu, o paragrafu, ale mluvil jen o tom, že 
by se něco mohlo stát mně a on mě chrání a rád by, aby se mi nic nestalo. Snad se od včerejška až 
teď uvolňuju z křeče a mám uvnitř takovej hřejivej pocit. Jako po dobré lihovině. Jen můj usměv 
musí vypadat, jako kdybych přechodila tyfus.

S tímto radostným pocitem pokračujeme v procházce po nábřeží až na malé náměstíčko. 
V jeho centru opět obrvlajka. Připomíná mi dětskou básničku ... sešitá je z mnoha kusů, velká jak  
stan od cirkusu ... Končí tady přístav, a tím i Karlův zájem. Vracíme se. Na zpáteční cestě sledujeme 
vytahování velké motorové jachty do suchého doku. Vypadá to jako zachraňování velryby. Pod člun 
se podvlečou popruhy a opatrně se vyzvedává z vody. Na to, aby okoločumilové nepřišli k úhoně, 
dohlíží  můj  známý –  Ferda uniforma.  Konečně  se  zmotám na  pořádný úsměv.  Odpovídá  ještě 
oslnivějším a zůstává na hlídce. 

Po cestě k autu si prohlížím nabídku místních stánkařů bez stánků. Kupodivu to nejsou až 
zas takový ký*oviny pí*oviny. Něco jsou přímo kumštýřský díla, i když sériový. Líbí se mi sošky 
z tmavého  dřeva.  Jsou  tu  delfíni,  sloni,  orlové,  velryby  ...  a  ...  pelikáni.  Ty  sou  nejkrásnější. 
Vyřezaný pelikán sedící na vyřezaném kamenu. Ten je krásnej! Já ho chci! Brácha se ptá na cenu. 
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Po třetím zeptání  už je z dvaceti  dolarů deset.  Jenže Brácha odchází.  Já ne.  Já  chci  pelikána!! 
Brácha tvrdí, že mně jeden doma musí stačit. Né, já chci dřevěnýho. A chci! A chci! Koupila bych si 
ho  sama,  jenže mně nikdo zatím nesvěřil  peníze.  Pokladnička  rodiny je  Karel  a  pak  to  takhle 
dopadá. Ujišťujou mě, že po cestě zpátky ho koupíme, že ho teď nebudeme vozit s sebou, že třeba 
narazíme na ještě hezčího ... Určitě mě chtěj vočůrat. Aby ušetřili blbejch deset dolarů. Neochotně 
nastupuju do auta. 

Po zjištění, že máme všechny kola a dokonce nafouknutý, pokračujeme v cestě. Vlastně kam 
pokračujeme? Měli jsme jet do Mexika a tam už jsme a dokonce mám dojem, že už jsem z Mexika 
viděla dost. Dyť máme ujeto skoro sto dvacet mil a je odpoledne! Takže se konečně ptáme Bráchy 
na přesný cíl naší cesty. 

„Jedem se podívat na takovej přírodní úkaz.“ 
Jéžišmarja, snad ne teplé prameny ... 
„Jsou to takový díry v pobřežních skalách a při přílivu, jak tam do nich zespoda šplouchne, 

tak to z nich nahoře vyšplouchne.“ 
No co to zase bude za bejkárnu na entou, kuli který jedeme celej den ve vedru s prasklou 

gumou!? Můžu si za to sama, dyk je znám, mám si ráno prověřit trasu a dyžtak zasáhnout ... jenže 
jestli by mně to bylo co platný. V týhle totalitě. Brácha s Petrou si vůbec neuvědomujou, že už jsme 
starší lidi, sedavého zaměstnání i sedavých koníčků, netrénovaný, moc toho nevydržíme. Jenže to se 
vymyká  jejich  nomádskému  chápání.  Oni  mají  energie  na  rozdávání.  Někdy  mám  dojem,  že 
kdybych je připojila k turbíně, mohli by pohánět celou elektrárnu. Brácha mně buď čte myšlenky, 
nebo jsem viditelně ztrhaná. 

„Už je to jen kousek,“ uklidňuje. 
„Českej kousek nebo americkej kousek?“
„Českej.“ 
Tož už mečím. Teda mlčím.
Nebalamutil. Za chvíli vidíme cedule s nápisem La Bufadora. Pro anglicky mluvící nápis 

Blowhole. Pro česky mluvící nic. Jsme u cíle naší mexický cesty. Cesta se zužuje a je na ní čím dál 
míň  asfaltu.  A čím  dál  víc  prachu.  Ale  to  už  jsou  tady  stánkaři.  Tentokrát  i  se  stánkama. 
Zastavujeme na parkovišti a vyrážíme na bufající ďouru. Brácha se zřejmě modlí, aby byl příliv a 
ďoura bufala. Jinak ho pošleme do odlivu prolítnout mezi racky z pobřežních skalisek. 

Cesta  končí  několikapatrovou  terasou.  Karel  a  já  se  ženeme  až  k okraji  terasy,  Brácha 
zaostává.  Nakláníme  se  a  hledáme díry  ve  skále.  Najednou proti  nám gejzír  jak  kráva  a  jsme 
osprchovaný. Ten můj všivej sourozenec to samozřejmě věděl, proto se za námi táhnul jak smrad. 
Smrad jeden! Jenže v tomhle vedru na nějaké kapce vody nesejde. Škoda, plavky zahálej v autě. 
Ustupujeme z došpricu a čekáme na další. Jsou tady ďoury dvě, ta jedna je taková větší fontána, ale 
ta druhá, to je gejzír, že by došprncnul i do pátého patra našeho paneláku. Když se zadaří, tak i do 
šestého.  A okolo  skály,  nad  nima  modré  nebe.  Při  dvacátém  snímku  se  začínám  okřikovat  a 
povoluju si jen jedno foto s Bráchou. Pak jedno s Karlem. Pak nás Petra fotí všechny. Kdyby nás 
sledoval nějaký Japonec, asi nás bude mít za foťácké maniaky. Končíme.

Nabažený,  mokrý  a  rozchechtaný  procházíme  stánkama.  Prodávají  se  tu  docela  vkusný 
věcičky – koberečky, sombrera, indiánské talismany. Pelikán kouká po pouzdrech na revolvery a po 
opasku, já po pelikánech. Ale takový krásný peldy tady nemaj. Škemrám, že už chci zpátky. Ještě 
z posledních sil cupitám za Bráchou po pěšině. Karel zůstává u opasků. Cestička vede nad gejzíry a 
je z ní krásnej výhled. Takže vyčerpávám poslední příděl sil a snímků. 

Když se opět scházíme u čekající Džety, rozpočítáváme poslední sladký housky a ředíme 
džus. Koukám na housky a v duchu jim závidím, že už jsou namazaný. Tady se to za střízliva nedá 
zvládnout. 

Vracíme se k Ensenádě. Na všechny v autě padá únava. A hlad. Doma toho moc nebude. 
Rozhodujeme se ještě před vjezdem do Ensenády nakoupit. Čert ví, kdy přijedem domů. A Bůh ví, 
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jestli vůbec přijedem. Zastavujeme u supermárketu. Brácha s Karlem odmítají vystupovat. Vypadají 
jako Trosky. Karel je Baba a Brácha Panna. Ptám se, co chtějí koupit. 

Panna má jasno: „Jídlo.“
Baba neodpovídá.
„A co by sis ty, Karle, přál?“ Troska Karel dál mlčí. Rozumím mu ... kdybych si moh ještě  

něco přát, chtěl bych s mými kolty pochovat ... Ách jo, koupím mu jedlou útěchu.
Nákup probíhá dobře. Já tlačím vozejk a Petra do něj snáší.  Zastavuje nás paní a ptá se 

jakýmže zpěvným jazykem se to spolu bavíme. Petra jí vysvětluje, že je to čeština, pak kde sou 
Čechy,  pak kde je  Střední  Evropa,  pak  kde  je  celá  Evropa.  Nezdržuj,  babo,  okolo sou takový 
spousty jídla a venku čekaj Trosky. Loučíme se a valíme k pokladně. Petra platí a další zádrhel. 
Petra ani pokladní nemaj drobný. Letím za Bráchou. Vysype kováky z peněženky. Letím k Petře. 
Vysypuju to, co mně vysypal Brácha. Nestačí to. Letím ke Karloj. Karel vysype všechno cinkavý, 
co má. I klíče. Letím k Petře. Vyklopím jí příděl od Karla a už nečekám na výsledek. Beru vozejk a 
upaluju ven. Ať už si to vyřešej samy. Mně venku umírá manžel na podvýživu.

Opět Ensenáda. Tak dělejte, dělejte, dem koupit pelikána. Jenže nejdřív se de na rybí trh. 
Koupit ryby. Před vstupem se nadechuju, kdoví, jestli to není poslední čerstvý vzduch. Ve třetině 
trhu mi dochází dech a jsem vnitřními okolnostmi nucena nasát. A ono to není tak zlý! Jo, jsou tady 
cejtit ryby. Ale čerstvý ryby. Komu se tohle zdá smrad, zvu ho k nám ve městě do rybárny. Takže už 
se i dokážu rozhlížet po všech těch vystavených mořských potvorách, mrtvých i živých. Brácha 
překládá názvy do češtiny. Některejm zvířátkům ovšem ani on nemůže přijít na jméno. Kupujeme 
uzenou rybu, která už naštěstí nekoulí očima, a konečně jdeme pro vytouženýho pelikána. 

Petra smlouvá. Už je na pouhopouhých devíti dolarech, ale pořád se jí zdá drahej ;-(. Voni 
mně ho  snad  nekoupěj  ;-((!  Ferda  prodavač  se  naštve  a  odchází  ;-(((.  Držím pelikána  a  jsem 
odhodlaná ho i ukrást. Petra vidí, že nepustím, nechává tedy peníze na stolku. Petra, já a pelikán 
odcházíme.  Ferda prodavač se  ani nezvedl  podívat,  kolik jsme tam nechaly.  Sláva,  mám dárek 
z Mexika a nejhezčí na něm je, že je pro mě. Hodná Petra. 

Brácha rozhoduje, že se půjde na jídlo. Mně je to ganz egál. Mám dřevěnýho peldu, můžete 
si se mnou dělat, co chcete. Obcházíme stánky s občerstvením a vybíráme ten nejčiščí. A teď co si 
dát? Po cestě jsem koukala do výloh a tam byly speciality: kořalka s červem, jogurty s červem, 
lízátka s červem. Brácha se demokraticky ptá, co chceme. Největší demokracie je v tom, že stejně 
nevíme, co je co, natož jak to chutná. Já chci hlavně něco nečervavýho. 

Objednává  pescado  taco,  rybí  jako  taco.  Než  nám  ho  přinesou,  krmí  nás  Brácha 
katastrofickejma historkama o účincích  mexickýho jídla.  Prej  je  mexický jídlo tak  děsně  ostrý 
proto, aby se spálily všechny bakterie. Jenže většinou to ňáký stejně přežijou. Jeden strašně opatrnej 
kámoš, kterej by v Mexiku nesnědl ani chlorový vápno, si dal koktejl Margaretu. Přesvědčen, že 
v alkoholu bakterie umřou. Odnesl to těžkým katarem a doktor mu vysvětlil, že v alkoholu opravdu 
nic posrávacího nevegetí, ale ten led byl určitě ze závadný vody. Nikdy dosti opatrnosti. Bráchoj 
prej  taky  nebylo  špatně  po  mexickým  jídle,  ale  po  mexickým  pití.  Postihlo  ho  to  na  výletě 
s koupáním v Kalifornském zálivu,  kterej  je  v Mexiku.  Večer  s kámošem a  Petrou sedli  k láhvi 
Mezkaly a pěkně se zmrskali. Láhev kolovala tím způsobem, že si každej loknul a poslal dál a 
čekalo  se,  na  koho  vyjde  ten  čerf  na  dně.  Brácha  dna  nedožil  a  Petra  přiznává,  že  ke  konci 
podváděla a  neupíjela,  takže usazeniny,  které nejsou na závadu, zbyly na dotyčného kamaráda. 
Jenže druhej den bylo nejhůř Bráchovi. A to už končil i výlet i víkend a museli se dopravit domů. 
Řídil vždycky ten, kdo zrovna nezvracel. Přičemž prej Brácha neřídil skoro vůbec. Ona kořalka 
kaktusovka měla skoro šedesát procent etanolu. Možná i ňáký procentíčko metanolu by se našlo :-?. 

Nás teď čeká jen zpáteční cesta, tak to snad na bombrskách přežijem. Ferda číšník přináší 
objednaný jídlo. Vůbec neodpovídá svý hrůzostrašný pověsti. Jídlo, né čísník. Je chutný a jen jemně 
kořeněný. Na stole je totiž všude výběr všeho možnýho koření, majonéz, hořčic, kečupů a dalších 
dochucovacích fujtajblů. Takže každý podle své chuti a odolnosti. Dobrý nápad. Můžeme se učit i 
od Ferdů. To jsme dopadli ... Magdaléno ... Dobromilo … Hynku … Viléme. Já nedochucuju. Jídlo 
mně skvěle chutná tak, jak je. Karel si kydá hořčici. Část na taco, část na kraťasy.
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Po  zběžné  prohlídce  Džetiných  kol  nasedáme  a  jedeme  podél  pobřeží  po  vlastní  stopě 
zpátky. Je to jako v galerii kýčovitých západů slunce. Tulím se k pelikánům a kochám se pohledy na 
moře. 

Se  západem  slunce  odbočujeme  do  pobřežních  hor.  Údajně  abychom  taky  viděli  něco 
jinýho. Podle mě je to blbost. Za chvíli bude tma jak v řiti. Nevadí, hlavně že jedeme směr San 
Diego.  Projíždíme kopcema,  na  kterých  kupodivu roste  tráva  a  na  ní  se  pasou koně.  Koně na 
mexických pastvinách. Ze všeho jako by sálal poklid a takový zvláštní smíření. 

Slunce už zapadlo a teplota je snesitelná. Pro nás. Brácha říká, že i to je relativní. Třeba 
tarantulím a chřestýšům je teď už zima a choděj se vyhřejvat na silnici.  Petra mu nakazuje, ať 
sleduje  cestu,  mohli  by  nám nějakou plazivou  havěť  ukázat.  Jenže  Brácha  sděluje:  „Mám tak 
zasraný přední sklo, že bych neviděl ani krávu.“ 

Zase, že bych o to tak moc stála, to né. Ale kdybych já byla uvnitř auta a tarantule vně, 
možná  bych  se  podívala.  Jenže  ať  čumíme,  jak  umíme,  na  silnici  ani  živáčka  ani  rozjetýho 
chcípláčka. Asi je na ně zima ještě i přes den. Petra líčí, že když tady jedou v létě, střihnou si, kdo 
bude hrát za tarantule a kdo za chřestýše. Pak počítají a čeho potkají víc, ten vyhrává. Dnes to je 
chřestýši versus tarantule 0 : 0. 

Nevadí, horská cesta je krásná i bez nich. Slunce sice zapadlo, ale vynahrazuje nám to měsíc 
svým svitem  a  Karel  svým zpěvem  ...  když  sem  se  toulal  mexickou  pampou,  měsíc  mi  svítil  
stříbrnou lampou …

Blížíme  se  k hranicím,  takže  si  troufáme  dopít  džus.  Ředěnej  je  tak,  že  to  je  spíš 
homeopatickej džus. Ale nezávadnej. Projíždíme večerní Tichuanou a takhle za umělýho osvětlení 
to je docela hezké město. Nezávadný.

Na hranicích fronta. Zřejmě to není nic mimořádného, protože místní podnikavci jsou na to 
nastartovaní. Pomalu se plížíme frontou a bojíme se i větrat. Jakmile stáhneme okýnko, vyrojí se 
padesát  nabízečů  hrůz.  Jinak  se  jejich  zboží  nedá  nazvat.  Například:  sádrová  selata  v životní 
velikosti a neživotní barvě, červený a zelený psi s kejvacíma hlavama, sombréro ozdobené flitrama. 
Humus. Jednu chvíli se mně zazdálo, že jsem viděla i zelenýho sádrovýho Havla. Že by Mexičani 
koupili od pana Knížáka autorský práva?

A do těchhle nechutností se nás Brácha zeptá, jestli máme mexický víza. Samozřejmě, že 
nemáme. 

„Dyť sem vám psal, ať si je před odjezdem vyřídíte, že sem pojedeme.“ 
Do řiti, něco o cestě do Mexika, psal. Ale že by i o vízech ... no mohla jsem to přehlídnout. 

Karel na mě, jakožto na domácího mailovýho pošťáka, vyčítavě kouká. Teď nás kvůli mojí blbosti 
nepustěj zpátky do Států. Pane Bože! Zůstanem v Mexiku! A co ... dyť tady zase tak špatně nebylo. 
Chudo, ale spokojeno. Karloj by sombréro docela slušelo a já se naučím píct ty jejich tacoplacky. 
Rozhodně dřív než španělštinu. To už vjíždíme na celnici. Ferda celník koukne do auta, vidí tři 
bledé tváře, moji nevidí, musím být strachy průsvitná, mávne rukou a jsme propuštěni. Brácha se 
tlemí: „To byl vtip.“ Dóst blbej. To ho bude stát panáka. Dva. Tři.

Těším se na vanu a postel. Nejdřív míříme do Bráchovýho quartýru. Jenže Brácha brzdí o 
ulici  dřív  s výkřikem:  „Jé,  Markéta  s Láďou.“  Pro  upřesnění  -  Markéta  s Láďou  jsou  majitelé 
kytary, z které moje dvě půlky udělaly její dvě půlky. Nechce se mně vylejzat z auta. A není to jen 
únavou! Tak Pelda! Vzmuž se, teda vzženš se nebo co, prostě se seber a vypadni. Podaří se mně mě 
přesvědčit a jdu se omluvit. Markéta nás ujišťuje, že se nedá nic dělat, což vím taky. Ale že to byla 
památeční  kytara.  První  dárek,  který  koupila  Láďovi.  Ách  jó!  To  je  průser.  Brácha  se  pokusí 
dohodnout s Pavlem opravu. Pokud Pavla po plážovým incidentu nezavřeli. Okamžitě líčíme, co se 
stalo. Změna tématu prospěla k zlepšení mé nálady. Další zlepšení se dostavilo hned s projevy české 
pospolitosti. Společně nadáváme na místní policejní horlivost přecházející plynule k terorismu. 

Markéta s Láďou jdou do hospody Java, a tak nás tam hned Brácha vláčí taky. Táhneme se 
za ním, ale jen proto, že má klíče od bytu. Není to normální hospoda. Jasně že nenormální, co taky 
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tady jinýho. Vepředu je pódium, a kdokoliv chce a zaplatí, může tam po určitou dobu odhalovat 
svůj skrytej talent. Ve zpěvu. Zrovna se někdo se stetsonem odhaluje ve stylu kántry. Docela bych si 
ho poslechla, jenže únavou neslyším, nevidím, necítím. A ještě ke všemu se tu nečepuje alkohol. 
Brácha slibuje Markétě, že se jdeme domů najíst a pak přijdeme. Zlatý voči! Bylo by to tak druhý 
v pořadí, co bych si přála. Hned po amputaci hlavy. 

U Bráchy měníme oblečení špinavý za čistý nebo naopak, já nevnímám. Už sem si na ty 
jeho minikomnaty docela zvykla. Možná sem Bráchovu bytu křivdila a je větší, než se mi na první 
pohled zdál ... možná to je i ... jeden a tři čtvrtě ... ať nežeru ... jéžiši jídlo ... já mám hlad ... ať žeru! 

Brácha mně maže sladkou housku a pouští počítač. Zlatej Bráška, on ví, že hrčení harddisku 
by mě probralo i z klinický smrti. Pouštím si internet a stahuju poštu. Huráááá! Píšou kluci z práce. 
Jenže jejich maily sou samý :-(  a :-(( a někdy i  :-(((.  V práci se prej  dějou vopruzy a mluví o 
propouštění, soudruzi. Ách jó. Třeba to viděj moc černě. Ale už mám v hlavě nasazenýho vira.

Na hospodu nemám ani sílu, ani náladu. Budu brečet. Jedeme do naší nocležny. Z deprese 
mě dostává frťan whisky a skutečnost, že se mi poprvé podařilo bez cizí pomoci zazátkovat vanu. 
Konec zápasů se špuntem! No vidíš, není se čeho bát, takovej šikovnej Pelda se uživí všude. Jé, 
Pelda ... dyť já mám dárek ... běžím k tašce a vytahuju peldu. Poď ke mně, ty kluku dřevěná. Zase 
mi je o kus líp. A když večer usínám, po dalším frťanu a se svejma oběma pelikánama, už se ničeho 
nebojím. Ani zejtřka :-).

Možná užiju i plavky. A napíšeme pohledy. Hned ráno.
         
                                                                

Film patnáctý: Mořský svět    
8.6. úterý 

Ráno se probouzím brzo a dobrovolně. Dnes totiž vím, co mě čeká a co mě nemine. A taky co 
mě mine a to Bráchův dozor. Dáme si oddychovej den. Jdeme totiž do mořskýho světa, do Sea 
Worldu. 

* Pelda se těší jak malej Jarouš!
Oplácím Bráchovi jeho ranní buze … buzení, ne buzerace. „Vstávat, prdi!“
Radostně se strojím, radostně snídám, radostně mažu sladký housky, radostně dávám plavky do 

tašky.  Třeba mě tam někde nechaj vykoupat.  Kdyby se Karel  anglicky přimluvil  ...  jistě  by se 
přimluvil, aby mě nechali zakraulovat mezi žralokama :-/. Tak nic, plavky sebou tahat nebudu.

Nejdřív  musíme  vybrat  peníze  z bankomatu.  Ať  se  tím  zítra  nemusíme  zdržovat.  Nastává 
významný okamžik - první použití mojí ... opakuji mojí ... kreditní karty. VISA karty platné v celém 
světě. S plachtenicí. Na tak důležitý právní úkon bereme Bráchu s sebou. Ať vidí, jak jsme světový. 
Zastavujeme u banky, vystupujeme a jako tři králové kráčíme k automatu. Chlapi se ode mě nehnou 
na půl kroku. Připadám si jak s ochrankou. Vsunu kartu, objeví se čtyři volby: jestli chci kredit, 
debet a nebo ještě další dvě ňáký hovadiny. No mám kreditní kartu, tak chci asi kredit. To dá rozum, 
né!  Nehledě  na  to,  že  už  si  z účetnictví  nepamatuju,  co je  debet  a  další  dvě možnosti  Brácha 
vylučuje. Odbouchnu kredit, naklofu PIN. Bankomat chvíli přemejšlí a pak mi místo dolarů napíše: 
„Je problém s vaší kartou nebo PIN.“ Kurňa! Karel je klidnej, zná moji jednobitovou paměť na 
čísla. 

„Podívej se, jaký máš PIN.“ 
Tajně se dívám do mýho tajnýho poznámkovýho bloku, kde mám tajně napsanýho pindu na 

kartu. Podle mě je to přesně to, který jsem vymačkala. Ale chybovati je lidské. Takže znovu a pod 
přísným gorilím dohledem. Vložím kartu ... zvolím kredit ... nacvakám PIN ... a zase je problém 
s mojí kartou nebo s mojí ... s mým pindou. Karel mně sebere kartu. Snad si myslí,  že neumím 
mačkat čudlíky nebo có. Karel vloží kartu ... Karel zvolí kredit ... Karel jistě bezchybně vycvaká 
PIN ... a je problém s jeho-mojí kartou nebo s jeho-mojím PIN. Sme bez peněz! Do haj*lu. 
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Víckrát to zkoušet nechceme. Co když tři neplatný pokusy automat někam bonzuje jakožto 
pokus  o  krek  a  nás  tady  lapnou  coby  neúspěšný  hekry.  Brácha  se  chytá  stébla,  že  je  možná 
porouchanej automat. Sedáme do auta a jedeme k dalšímu. Ještě, že je tady automatů jak nakakáno. 
Amíci vůbec nejsou zvyklí platit hotově. Kdo neplatí kartou, je podezřelej. Jenže kartu dávaj i na 
půjčený peníze, takže v kartě může vidět záruku solidnosti jen ...  nechci jmenovat, začíná to a. 
Velkým. 

U dalšího automatu už mně karta není svěřena a pokusy činí střídavě gorily. Jenže se stejným 
úspěchem. Spíš neúspěchem. Je ráno, ještě není vedro, ale Karel a já jsme zpocený až na zadku. 
Všechny naše úspory jsou vázaný na kartu, s kterou sou problémy. Nebo s PIN. Poslední možnost. 
Jdeme do banky. Sledujeme, jestli po nás uniforma u vchodu nekouká podezřele. Zatím se usmívá a 
drží  nám dveře.  Jen  aby  je  nedržel,  i  až  budeme chtět  odejít.  Ale  zavřený.  Usmívá  se  i  paní 
Pokladnička a Brácha jí vysvětluje, že máme problém. Ještě že je s námi, Bratříček můj milovanej. 
Paní Pokladnička nás přesvědčuje, že žádnej problém nemáme. Vezme kartu a ptá se, kolik chceme 
peněz. Karel hlásí sumu. Pokladnička kartu někam strká. Čekám, kdy se rozhouká siréna, obklopí 
nás zakuklený chlapi se sapíkama a odvezou do Sing Singu. Ale Pokladnička nám dává peníze, chce 
za to jen podpis a děkuje, že jsme jí použili. Asi teda jejích služeb. Ta moje angličtina. Nevěřícně 
stojíme. Ze třech králů sou tři solný sloupy. Jeden sloup v ruce dolary, druhej sloup v ruce kartu a 
třetí sloup se vzpamatovává. Brácha děkuje a vleče nás ven. Co kdyby si to rozmyslela. Uniforma 
nám zase drží dveře. Otevřený. Sedáme do auta a za stálého ohlížení prcháme i s dolarama pryč. 
Nikdo nás nesleduje.

Klepu se ještě, když zastavujeme před Sea Worldem. Brácha jde s námi ke vchodu, asi jako se 
vyprovází dítě poprvé do školy. Padají z něj podrobné instrukce. 

„V tolik a tolik hodin budete čekat tamhle.“ 
 „Jasně, že budem.“ 
„Hned, jak tam vlezete, tak si vemte program dne.“ 
„Jasně, že vezmem.“ 
„Pořádně si ho prohlídněte, ať stihnete všechny atrakce.“ 
„Jasně, že prohlídnem.“ 
„Musíte vidět šou s velrybama, šou s delfínama, šou s lachtanama, podívejte se na žraloky ... na 

některý šou děte dvakrát ...“ 
„Jasně, že pudem. Třikrát.“ 
To víš, že jo. Budem se tady honit, když nás nevidíš. To zrovna! Hezky si tady budem vegetit a 

konečně budeme chodit pomalu, očumovat, lízat zmrzlinu a možná tak maximálně chytat lelky. Jen 
aby nám večer nedal Brácha písemku. 

Platíme u křesťanů nekřesťanské vstupné. A to nám ještě ti samí hodní lidi, co nám půjčili dům, 
půjčili  i  průkazky na  vstup.  Takže  letošní  ceny:  se  slevou  třicet  doláčů,  bez  slevy  třicet  osm. 
Upozorňuju, že pro jednoho. Karel se kroutí, jak kdyby mu trhali zdravej zub. Ale peníze budou, 
my nebudem. Sem se těším, sem je nelituju.

Jako vždy a všude první hledám záchod. Když už mně na hledání nezbývá moc času, letím se 
zeptat do informací. Divím se, že podle mojích vyboulených očí nepoznali hned, co chci a místo 
toho mi strčili do ruky program. No, aspoň jeden bod večerních prověrek v suchu.

Bez dívání do programu míříme nejdřív k ledním medvědům. Petra říkala, že je ráno krměj, a 
tak jsou aktivní. Jinak prej celej den leží a chrápou. Se maj. To se ve Státech může povíst jen ledním 
medvědům a bezdomovcům.

Stojíme před pavilónem a čekáme, než otevřou. A slyšíme před sebou češtinu. Jasně, že mně to 
nedá a hned se nevtíravě ptám, kdo sou, čí sou, odkud sou, jak sem přijeli. Paní je Češka a vdala se 
do Nového Mexika. Má tady na návštěvě dceru, která je vdaná v Rakousku. Ještě má syna a ten 
zůstal v Čechách. Tak to se teda na rodinná setkání nacestujou. Přijela s dcerou a se zetěm z Nového 
Mexika jen kvůli Sea Worldu. Takovou dálku! Vystřelím vyčítavý pohled na Karla, ale je vidět, že 
už i jeho bolí cena vstupného míň.
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Konečně  jsme  připuštěni  do  pavilónu  ledních  medvědů.  Celé  se  to  jmenuje  Svět  Arktidy. 
Nahnali  nás  do takového minibungru.  Na zemi  jsou  značky a  na  rozkaz  průvodkyně se  na ně 
rozmísťujeme. Připadám si jak na secvičné spartakiády. Zhaslo se a na plátně jde film, ve kterém 
nás vítá nějaký pilot a vykládá nám, co máme a nemáme dělat v letadle. Jak se máme připoutat, že 
nemáme kouřit a co v případě ztroskotání. Tak sem se asi definitivně zbláznila. Co nám to tady 
mele! Nebo to je mojí zakrnělou angličtinou? Vůbec nechápu, vo co gou. Španělské titulky mi moc 
nepomáhaj.  Konečně  film  končí  a  nás  naženou  ze  značek  do  dalšího  bungru  se  sedačkama. 
Pohodlně se usazuju mezi svýho Karla a cizího černocha. Ale je to štramák. Černoch. Karel taky. 

Najednou průvodkyně vydá rozkaz, že se máme připoutat. Blázinec pokračuje. Po stranách jsou 
panely, kde svítí kontrolky, které ihned nabonzují každýho, kdo se nepřipoutal. Zhasíná a před námi 
se rozsvítí plátno. Ten samý pilot nás vítá v helikopotvoře, která nás sveze nad Arktidou ... a ... 
startujeme.  Nejen  letadlo,  ale  i  sedačka  startuje.  Začne  se  s námi  hejbat  a  naklánět.  Pilot  nás 
informuje, co vidíme pod sebou. I když to vlastně vidíme před sebou, je to věrohodný. A pilot 
zmerčil lední medvědy, tak nad nimi kroužíme. Jsme nakloněný se sedačkou i s letadlem v takovým 
úhlu, že se začínám kvalitně bát a chytám se Karla za ruku. Prohlídli jsme si medvědy a letíme dál. 
Kroužíme na druhou stranu. Chytám se za ruku pana Černocha. Přistáváme na ledové kře. Jenže led 
se pod námi začne ulamovat ... sedačkou to párkrát trhne, škubne, lupne ... a ... padáááááméééééé ... 
nééééééé ... držím se Karla i pana Černocha … na poslední chvíli to pilot vybere, zase se zvedáme 
... se sedačkou se synchronizovaně zvedá i můj žaludek. Chvilka klidnýho letu, zezdola nám mávaj 
tuleni … nebo lachtani ... vidíme velryby ... ale klid netrvá dlouho ... pilot dostává zprávu o blížící 
se bouři ... a už je tady ... prolítáváme mezi ledovcema ... těsňoučce okolo nás padaj kusance ledu ... 
pomóóóóc ... dyť nám rozbijou letadýlko ... všichni najednou uhejbáme hlavou na jednu stranu ... 
pak na druhou ... a vepředu ledovej kopec a žádná průrva ... de do tuhýho … may day may day may 
day … Otáčím se na Karla, je ve svém živlu … ohlížím se na pana Černocha, ale nevidím ho ... jen 
zuby se na mě chechtaj výrazem takysevámtotaklíbí. Pilot dostal letadlo z nesnází tím způsobem, že 
ho otočil čumákem přímo nahoru ... můj žaludek zůstal dole. Let se uklidňuje. Přelítáváme nad 
severním pólem ... jako kdyby pilotoval Jára Cimrman ... na sever ... na jih ... na sever ... na jih ... a 
za chvíli se blíží základna. Se závěrečným drcnutím přistáváme. Do pr, to bylo supr! 

Pokouším se dostat žaludek z krku aspoň trochu níž a vedle mě Karel tancuje válečný tanec 
křováků. To bylo něco na jeho dušičku bývalého paragána a budoucího pilota. Otvírají další dveře a 
vstupujeme do světa ledu a chladu. Doslova. Oblékáme svetry a pozorujeme běluhy ve vodě i pod 
vodou. Další štace jsou lední medvědi. Sice je asi krmili zrovna, když my sme se byli proletět, ale 
sou relativně čilí a za pochodu ještě něco dožvejkávaj. Ale moc soukromí chudáčci méďové nemaj. 
I jejich doupě je z jedné strany prosklený, každej jim vidí až do ložnice. Ještě že nejsem lední 
medvěd! Okna bez záclon. O kus dál je bazén s mrožema. Přes sklo je vidět mrožoj až do huby. 
V dalším se vznáší běluha společně s tuleněma. Nebo lachtanama. Je milý, že se anglicky běluha 
jmenuje beluga. To je jako polsky. Hned by se ta angličtina líp učila. Dál je ukázka zařízení polární 
stanice, včetně sušících se podvlíkaček. 

Co mě osobně upoutává nejvíc, je nenápadné vzdělávání návštěvníka. Všude informační tabule 
a displeje, to je běžný. Ale pro názornost je tady třeba odlitek medvědí tlapy. Nikdo neprojde okolo, 
aniž  by si  nepoměřil  svoji  tlapu s medvědovou. Je  tady medvědí  brloh.  Krásná umělá,  pravým 
ledem omrzlá jeskyně a do ní vedou medvědí šlápoty. Málokdo si všimne, že šlápoty nevedou ven. 
Takže méďa je doma. Každý děcko a každej druhej dospělej tam vleze. Jasně, že já jsem ten druhej 
dospělej a už se tam soukám. Uááááááááá!!!!! Fuj, to sem se lekla. Mají tady někde fotobuňku, a 
když někdo vleze do brlohu, ozve se zařvání medvěda. Působivý. Všechny děcka jsou z toho celý 
unešený a lítaj z brlohu a ... do brlohu … z brlohu a ... do brlohu … z brlohu a do ...

Vycházíme ze světa ledu a sněhu do světa vedra a sucha. První šou v programu dne je ptačí. 
Vybíráme vhodné místo pro nás i pro kameru. A už se předvádí atrakce s dravcema jako u nás 
v Opočně  sokolníci.  Jsou  tady  umělý  stromy  s umělejma  dutinama,  z kterých  neumělí  dravci 
aportujou jakýsi  předměty.  Ale nejobdivovanější  je  papoušek matematik.  Krotitelka  vybere dítě 
z publika a dává matematické otázky děcku a papouškovi, kdo bude rychlejší. No, ještě že k jeho 
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zkoušení  vybíraj  jen  mladší  ročníky.  Vybrat  mě,  tak  takové  složité  úkony  z  malé  násobilky 
nezvládnu.  A nebylo by to angličtinou. Asi  bych to  nechala  papouchovi  kontumačně.  Ale jsme 
v mořském světě, tak co se suchozemskejma ptákama. Takže to už stačí, ta šou ptačí.

Raději valíme na šou s lachtanama. Sea Lion & Other. Tak to je opravdu šou šoušovatá. Okolí 
bazénu je umělá tropická krajina. Chlápek postrojený na výpravu do pralesa funguje jako animátor, 
moderátor a herec dohromady. Pusu nezavře. Do akce průběžně zapojuje mořskou vydru, lachtany, 
mrože, diváky jako celek, diváky jednotlivce. Nevím, jestli jeden z lachtanů, nebo všichni obecně, 
se jmenujou Džany, ale každá třetí věta pana Animátora je: „Go, Džany, go!“ Někdy i druhá. Občas 
i první.

Všichni vzorně plní jeho příkazy. Nevíme, kam koukat dřív. Lachtani přeskakujou hrazdu, hází 
míčem, dělaj přemety. „Go, Džany, go!“ Jako správné superstár se po každém výkonu ukloní a sami 
si ploutvema zatleskají. Jasně, že diváci tleskaj taky, co jim ploutve stačí. Lachtani si to opravdu 
zaslouží, sou šíleně šikovní. „Go, Džany, go!“ Plavou s míčem na čumáku, no zkuste si to někdy! 
Plavou popředu, pozadu, no zkuste si to! Chodí po ocase, no … to raděj nezkoušejte. Mávají na nás 
ocasem, no ... „Go, Džany, go!“

Pan Animátor vytáhne z publika chlápka a se zavázanýma očima ho nechá stát u bazénu, jako 
že něco bude hádat. Jenže místo hádání připlave Džany a komplet chlapovi postříká komplet. U nás 
bysme to klasifikovali, že z něj udělá blbce, ale tady se všichni smějí. Né chlápkovi, ten se přece 
taky směje, prostě je to sranda a radost. Džany mu na usmířenou potřese ploutví. „Go, Džany, go!“ 

Pan Animátor se Džanyho ptá, jestli chce napít. Džany kejve hlavou jako že ano ano. Dostane 
teda loka z kelímku Coca-Coly. Po napití za odměnu krkne kokakolí bublinky panu Animátorovi do 
tváře. Prča! „Go, Džany, go!“

Ve scénkách figuruje vydra jako malý a milý záškodník. Děti jí fanděj až do ochraptění. Stejně 
tak poslušnýmu mrožoj. Jenže už je tady závěr. Zvířecí i lidský herci se uklání a my musíme dál. 
„Go, Džany, go!“

A už valíme na delfíny. Snažíme se být všude v předstihu. Chceme urvat místa, kde by nám 
sluníčko nepralo zrovna do kamery. Máme rozdělené funkce - Karel natáčí,  já fotím. U delfínů 
zabíráme  výhodná  místečka  a  za  chvíli  už  vidíme  v bazénu  se  prohánějící  delfíny.  Nastupují 
krotitelé v neoprénech a prohánění delfínů přestává být chaotické a začíná vypadat jako cvičení 
vojáků s obručemi. Zvláštní, že všechny krotitelé jsou ženský. 

A zase to není jen prachsprosté předvedení delfínových cviků, ale za vším je šou. Např. hodně 
vysoko je natažen provaz a dva delfíni ho mají přeskočit. Jenže třetí jim ho kolegiálně stáhne dolů. 
Nebo: z publika je vybrán pán s čepicí, že může políbit delfína, jenže delfín mu místo francouzáku 
sebere čepici a uplave. 

Další diváci dobrovolníci - manželé s malým klukem. Kluk krmí delfíny. Tatínek se nahejbá, 
aby ho mohl pořádně vyfotit. To bude záběr do rodinného alba! Jenže najednou šup a taťka je ve 
vodě. Ty vole, von tam chléstnul! I s foťákem. Dost vyděšeně se tam plácá. Krotitelé panikaří. 
Moderátor se ptá manželky, jak se manžel jmenuje. 

„Mark.“ 
Tak moderátor  řve  něco  v tom smyslu:  „Marku zachovej  klid.  Pomoc je  na  blízku.“  A už 

k němu mastěj delfínci. Moderátor na Marka volá, ať se jich nebojí a ať se jich chytne. Marek 
poslouchá jen napůl, chytá se ploutví delfínů, ale viditelně se bojí. Delfíni ho dopraví ke břehu, kde 
ho jedna krotitelka vytahuje z vody. Uf,  dobře to dopadlo.  Marek v mokrým tričku a mokrejch 
džínách sklízí mohutný ovace. A delfíni zachránci samozřejmě taky. Ti navíc ještě sklízí za odměnu 
ryby. Vesele se na nás chechtaj, jako že to nestojí za řeč a že to je samo sebou a vůbec, že to byla 
brnkačka a že to dělaj běžně a rádi. A kvůli tý rybě, že by tam klidně i někoho hodili, jen aby ho 
mohli zachránit. Jeden delfín už má potlesku dost, a tak se rozjede okolo bazénu a v pravidelných 
intervalech švihne ocasem tak šikovně, že pokropí asi pět řad diváků. Moderátor se loučí, delfíni 
se loučí a mokrý lidi spokojeně odcházejí.
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Ani  se  nemusíme dívat  do  programu dne.  Prostě  jdeme s davem a  ten  nás  donese  na  šou 
kosatek.  Na  tu  se  těším  úplně  ze  všech  šou  na  světě  nejvíc.  Jako  vždy  vybíráme  správné 
kameramaní místo. A když už ho máme vybraný, je nám divný, proč je na sedačkách napsáno soap 
zone. Co to je za hovadinu? Soap je podle mých znalostí mýdlo. Podle Karlových taky. Rozhlížíme 
se nejistě okolo. Ta mejdlová zóna je do desátý řady, pak už ne. A najednou se nám oběma rozsvítí – 
to bude zóna dostřiku. Delfíni měli došprnc pět řad a jsou menší, to odpovídá. Stěhujeme se nahoru 
do nemýdlové zóny. Na obrazovce o uhlopříčce dvacet metrů se před zahájením objevují naučné 
informace o kosatkách dravých. Kde žijí, kudy v moři migrují, kolik váží a že není ani zbla pravdy 
na tom, že to jsou zabijáci. 

A už je to tady. Kosatky sou tady. Skáčou do dálky, do výšky, vozí krotitele, plavou na boku, 
plavou vzhůru nohama, teda břichem. U kosatek už jsou krotitelé mužský s ženskejma 1:1. Velryby 
vyplouvají na betonové molo a nasazují pózy top modelek. Zvedají hlavy a ocasy a vypínají hruď. 
Sakra, kolik mám ještě snímků? 

A taky hezky škodolibě plují pomalounku polehounku okolo okraje a plác ocasem ... a opravdu 
celá mejdlová zóna je namydlená a  to tak,  že  fest.  Kameramani a kameramanky berou nohy a 
kamery na ramena a utíkají nahoru. Dole běhá prodavač a nabízí pláštěnky. Děcka zase běží dolů, 
vejskaj a čekaj na spršku. Ještě, že jsme zavčasu prokoukli velrybí fintu. Slaná voda by Hi osmičce 
asi nešmakovala. Až teď jsem si všimla, že nad kamerou, která průběžně bere akce ve vodě a pouští 
je na obrobrazovku, je postavenej stan. 

Ale kosatka je filuta. Postříká protější půlku hlediště a plave k té naší. Pod námi se ozývají 
výkřiky jako Bacha, de na nás! a diváci pakujou fotografický sakypaky a makaj nahoru. Kosatka 
dojede, vynoří se a zatleská ploutvema. Co by stříkala, když není koho, logické :-)).

S kosatkama se tolik vtipnejch gegů asi  nacvičit  nedá, ale ani tady divák srandista nepřijde 
zkrátka. Krotitel vybírá dva diváky, kluka a holku, kteří mají přednostní právo krmit kosatky. Po 
nakrmení jim nařizuje dívat se skrz sklo, že jim připlave velryba poděkovat. Vybraní chudáci čumí 
nalepený na sklo jak žvejkačky. Krotitel si zatím za jejich zády bere deštník a všem je jasný, co 
příde. Všem, kromě potrefeného chudáka. Ale nikdo nezařve: Vypadni vod toho skla. Celé hlediště 
škodolibě mlčí a už se blíží  kosatka a poděkování spočívá v tom, že těsně u čumících krmičů-
amatérů  plácne  ocasem.  Krmiči-amatéři  vypadají  jak  vítěz  soutěže  Miss  mokré  tričko  a  Misák 
mokré rifle. My suchý se smějeme a připadá nám to děsně vtipný. 

Krotitelka plave vedle kosatky. Ozývá se romantická hudba a obě začínají plavat stejně, stejně 
se  otáčet,  ponořovat,  vynořovat.  Akvabely.  Diváci  ani  nehlesnou a  sledují  vodní  balet  člověka 
(ženský) a kosatky.

 Na  rozloučenou  kosatka  vyhodí  krotitele  do  výšky.  Sice  ho  už  nechytí,  ale  krotitel  padá 
bezpečně  do  vody.  Nádherná  ukázka  drezůry.  Vůbec  celý  je  to  suprová  podívaná  na  velký  a 
nádherný  mořský  živočichy.  Jestli  mně  nevěříte,  můžete  se  přesvědčit  na  vlastní  monitor: 
www.shamu.com. 

Je odpoledne, dáváme si pauzu a namazané sladké housky. Prohlížíme, co jsme ještě neviděli a 
vidět  chceme.  Je  toho  strašně  moc.  Takže  žádné  zdržování  a  jdeme  na  žraloky.  Stojíme  na 
pohyblivým chodníku  a  ten  nás  veze  průhledným tunelem.  Okolo  je  voda  voda  a  v ní  žraloci 
žraloci. Různých druhů, velikostí a nálad. Jsou tak blizoučko, že by se jim daly přepočítávat zuby. 
Bez skla bych to zkoušet nechtěla. 

Tak o tomhle sem snila,  už když to před lety ukazovali  v Objektivu.  Naprosto fascinovaně 
čumím,  asi  takhle  8-O.  Moje  štěstí  je,  že  tam,  kde  chodník  končí  a  začíná  normální  podlaha, 
automatický naléhavý hlas prosí, aby se návštěvník koukal pod nohy. Kdopak by taky koukal dolů, 
když mu nad hlavou plave žralok kladifoun.

Ze žraloků jdeme na manatee. Ve slovníku nenacházím českej výraz. Ale podle obrázku vím 
přesně, co to je ... mám to na jazyku. Sakra, jak se jmenuje? Karel to má prej taky na jazyku a dál to 
nejde. 
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V obrovských akváriích plavou tvorové veliký jak kráva. Už vím, já kráva, mořská kráva to je. 
Jenže to není oficiální název. Trápíme se dál. Zase mě upoutává názornost předvedení, kolik taková 
kráva manatee váží – je tady sice napsaná v jejich specifických jednotkách hmotnost, ale komu by 
to tak co řeklo. A tak je vedle váha, na ní si stoupnete a na displeji se objeví, kolik takových jako vy, 
by bylo do jedný manatee. Já bych musela přibrat dvěstěkrát, abych dohnala jednu mořskou krávu. 

Koukáme, čím se tohle obrovský zvíře živí.  Kolem plavou ňáký listy, něco jako salát nebo 
kapusta ... a Karel vítězoslavně zařve: „Kapustňák.“ No jasně, je to on. V celé své kráse a velikosti. 
Kdy by mě v životě napadlo, že uvidím tak vzácný zvíře. A tady se jich prohání hned několik. No, 
prohání? Prohání se tempem pasoucí se krávy. Prostě pasoucí se mořská kráva. Ten název docela 
sedí, jenom s tím dojením nevím, jak to jde. A víte, kde má mořská kráva vemeno? Pod vodou. 

Další pavilón je jižní pól a tučňáci. Mají krásné bydleníčko s mírným umělým osvětlením. Asi 
je zrovna polární noc. Skleněnou stěnou je vidět pobřeží i pod vodu. A zase nás pohyblivý chodník 
unáší podél pobřeží, kde se tučňáci koupou, drbou, skákaj do vody, lezou z vody. Mezi nima zrovna 
zřízenec meje stěnu z jejich strany, ale je vidět,  že tučňácký klid to nijak nenarušuje. Na konci 
chodníku automatický dobrák opět varuje, ať si nerozbijeme hubu. 

Venku vidím lavičku a žadoním o chvíli klidu. Vyhlašujeme tajm a plánujeme další postup. 
Ještě jsme neviděli jednu šou a spoustu pavilonů. Smiřuju se s tím, že ani všechno neuvidíme a 
vyřazuju to, co jsem schopna oželet bez brečení. Třeba pelikány si můžu odpustit, žejo. Po dvaceti 
letech soužití s jedním exemplářem.

Nevím, jak to je možný, většinou sedíme, pohyblivý chodníky tady sou, a mě bolej nohy až u 
samý p*dele. Závidím malým dětem jejich kočárky. Tady to nejsou jen tak normální kočárky. Jsou 
to erární kočárky ve tvaru delfínů a je vidět, že se v nich dětem líbí. Mně by se v něm taky líbilo, 
ale Karel nevypadá, že by mě vozil. Leda by mě tak vyklopil žralokům ke svačině.

Jo, taky maj mazaně udělaný, že prohlídka každýho pavilónu končí v obchodě s tématickým 
zbožím.  Prohlídka ledních medvědů končila  v obchodě,  kde měli  plyšové lední  medvědy všech 
velikostí, přívěsky s ledníma medvědama, nafukovací lední medvědy, čepice s ledníma medvědama, 
trička  s ledníma medvědama.  Prostě  lední  medvědy na  všechny způsoby.  Když se  chce  člověk 
dostat od žraloků, musí projít obchodem, kde mají ty samý věci, ale místo ledních medvědů to jsou 
žraloci. Od delfínů se odchází přes plyšové delfíny. A mám dva poznatky. První je udivující, ty věci 
nevypadaj kýčovitě. Bejt mně o dva míň, tak toho ledního medvěda chci taky ... nebo toho tučňáka? 
... nebo kosatku? Dyť bych ani nevěděla co. Já bych to chtěla, i když mně je o dva víc, ale už mám 
dřevěnýho pelikána. Další zvíře neprojde Karlovou cenzůrou. No, a od toho je další poznatek. Je to 
účinný. Nepotkáme děcko, který by se nematlalo s nějakým plyšovým mořským živočichem.

Tak sem si tady popřemejšlela, odpočli jsme si, Karel snědl zmrzlinu, já vypila kolu a kam dál? 
Poslední šou, která nám schází do sbírky, začíná až za dvě hodiny. A než ňáký akvárko, který, i 
když slabší, můžu vidět i jinde, bych si radši sedla ještě jednou na delfíní šou. Ta začíná za chvíli a 
jsme skoro u ní, ale bojím se to říct nahlas. Vypadala bych jak navedená od Bráchy. Jenže z Karla 
taky nic konstruktivního neleze, tak seberu odvahu a vyvalím to. Kupodivu Karel ožil: „Beru ještě 
jednou delfíny ... a víš, já bych ... ještě jednou na let přes Arktidu.“ 

„Klíďo.“ Co bych nesouhlasila, když se při letu sedí. 

Zase u delfínků. Už víme, kam si sednout, odkud se bude nejlíp fotit. Jsme zkušený šoumeni. 
Šou začíná. Je trochu pozměněný aranžmá, ale ftípky jsou stejný. Zarazí mě představování vybrané 
divácké  rodinky.  Tentokrát  je  krmič holčička,  maminka  je  blondýna,  ale  tatínek  stejnej  jako 
dopoledne. Hm, třeba se pletu. Jenže přijde okamžik – holčička krmí delfíny – tatínek fotí – tatínek 
padá do vody – lidi  řvou – delfíni  ho  zachraňujou.  Ty všiváci  to  na  nás  koulej!  Tatínek  patří 
k atrakci. No to sou potvory vodňosvětácký! Podvodňosvěťácký! A i ten divák s ukradenou čepicí je 
místní statista. Svět je samej podvod, ale tehle je aspoň sranda.
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Po delfínech se ještě jednou vybojíme nad Arktidou a za necelou hodinu nám začíná poslední 
šou  dva  tři  á  dva  tři.  Odkolébáváme  se  přibližným  směrem.  Po  cestě  zastavujeme  u  bazénu 
s mořskýma vydrama. Jsou přesně jak z reklamy „ Jsme veselé, jsme hravé, zavolej nám do klubu 
0609...“ 

V dalším bazénu jsou delfíni  a  u  bazénu je  automat  se  zmrazeným delfíním krmením. Za 
vhození příslušného obolusu vypadne příslušná dávka ryb a můžete krmit delfína přímo z ruky. 
Tenhle delfín vypadá, že se na něm vystřídalo už několik výprav a při pohledu na rybu se mu dělá 
špatně. Ale statečně se tady cachtá a dělá ochotně grimasy do foťáků. Jo, foťák. Budu u konce 
s filmem. Sakra! 

Musíme projít okolo hejna asi padesáti plameňáků. Jsou nádherní a svýma dlouhýma nohama 
mi trochu připomínají naši neteř. U ní taky osmdesát procent výšky zabírají nohy. Jeden nadrženej 
planeňák se pořád drží plamenici za zadnicí. Ta ale vypadá, nebo aspoň úspěšně dělá, že jí to je 
naprosto fuk. Nutím Karla, aby je natáčel: „Určitě na ní vlítne. Chtíč mu kouká z očí.“ Našlapujou 
stejnou nohou a plameňák stále v závěsu. Najednou se plameňačka zastaví, plameňák na ní zezadu 
hupne, plameňačka se ohne pro nějaký chutný sousto a plameňák ji přepadne přes hlavu. Ale hrdě 
pokračuje v chůzi a dělá, že to tak mělo bejt, že to vůbec nebyl nějakej pokus, natož neúspěšnej, a 
odchází vyhlídnout jinou plemeňačku, která mu na to skočí. Nebo von jí na to skočí?

Od Bráchy máme za úkol pozdravovat jeho kámoše,  kterej  tady hraje na benžo s pirátama. 
Nacházíme pirátské lodě, některé potopené, ponorky udělané tak, že ryby jsou uvnitř a my na ně 
koukáme  zvenku,  nacházíme  i  piráty-hudebníky,  ale  benžo  chybí.  Nemáme  moc  času,  tak 
nevyšetřujeme, jestli si pirát-benžista jen odběhl nebo je na lupu. 

Jdeme k bazénu s hvězdicema a dalšíma mořskýma potvůrkama. Jsou to mělké bazénky, takže 
si kdokoliv, teda kdo se neštítí, může vytáhnout hvězdici z vody, podrbat ji  na bříšku a spočítat 
nožičky. Předpokládá se, že ji tam zase vrátí.

Na jízdu vodním kaňonem, který jsem se docela bála, je naštěstí fronta, a tak ji vzdáváme. 
Sláva! Je to vlastně tento týden otevřená nová atrakce, a proto ten zájem.

A jsme na poslední šou, kterou jsme ještě neviděli – vodní hry. To jste ještě neviděli, co jste 
všechno neviděli.  Přicházíme chvíli před začátkem, usazujeme se a rozhlížíme. Vodní hrátky se 
budou hrát v uzavřeném mořském zálivu. Na břehu je postavená cvičná horolezecká stěna, před 
námi  lyžařský  můstek  a  ňáká  šílená  konstrukce,  na  který  šílenec  s horským  kolem  trénuje 
sebevraždu. Ve vodě jsou nájezdové mostíky pro lyže či skútry či pro čo. 

Moderátor rozděluje hlediště na dva tábory. Nalevo jsou Žlutý, napravo Zelený. Každý budeme 
prej mít svoje úžasný družstvo, kterýmu musíme úžasně fandit, a ono bude podávat úžasný výkony. 
To, co se vešlo písemně do jedné věty, to se nám z reproduktoru valí do kebule v různých obměnách 
a s dalšími podrobnostmi celou dobu, než šou začne. 

Ale zato teď, když je odstartováno, jsme pěkně tou davovou psychózou zpracovaný. Přesně 
víme, který sou naši a kdo je nepřítel. Jen co si ujasním, která je pravá a levá, vím, že naši sou 
Žlutý. Víme, kdo za nás Žluté bude jezdit na vodním skútru, kdo za nás Žluté poleze cvičnou stěnu, 
který Žluťásek bude skákat na vodních lyžích, komu máme držet pěstě na horském kole. A taky 
přesně  víme,  kterýmu  Zelenýmu  by  bylo  nejlepší,  aby  ve  vodním skútru  došel  benzín,  kterej 
Zelenáč by měl spadnout ze stěny, kterej reprezentant pravý strany by moh zlomit lyže a komu 
v zeleným dresu by chtělo vypustit horský kolo. A když to vypukne, fandíme jak vo život. Vůbec si 
neuvědomuju, že jsme skvěle zmanipulovaný, že to je všechno jako a odehrává se to se stejnou režií 
několikrát denně. Fandíme a fandíme. 

Odměňujeme svoje  borce  potleskem,  kterej  se  moderátoroj  zdá  pořad  slabej.  Při  závodech 
vodních skútrů mám ruce omlácený až na klouby. I když nerada, musím přiznat, že to Zelenýmu šlo 
líp.  Na horolezecké stěně za nás leze ženská.  I  za Zelený. Když se blíží  k vrcholu a  Zelená ji 
předbíhá, zvedám se ze sedačky a řvu jak na fotbale. Při jízdě horskýho kola, což není ani tak jízda, 
ale spíš akrobacie na konstrukci nad mořem, ani nedejchám a žmoulám palce, když jede Žlutej i 
Zelenej. 
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Konec napětí,  sečetly se body, sláva vítězům, čus poraženým. Vždyť je jedno, kdo vyhrál, 
stejně to bylo předem domluvený. Možná se střídaj. Ale byla to skvělá ukázka práce s davem. Tady 
naštěstí  v tom dobrém  smyslu.  Pěkně  jsme  si  zafandili.  Až  mě  z toho  bolí  ruce,  a  tak  místo 
závěrečného potlesku studuju denní program. A jen nenápadně našeptávám Karlovi: „Víš, že právě 
začíná další šou kosatek?“ 

„To stíháme!“ 
Víc nemusel říkat. Poklusem se řítíme z vodních hrátek směrem ke kosatkám. 
Tak asi v půlce poklusu se na sebe podíváme. Zastavíme a začneme se řehtat jak šílenci. Právě 

jsme si oba uvědomili, jak opravdu málo stačí, aby člověk zblbnul. Kde jsou naše představy o klidu, 
pomalé chůzi, posedávání a odpočívání?! No, přesně tam ... Brácha nás tady nehoní a my ... ne, že 
spěcháme ... my utíkáme z jedné šou na druhou. 

Vzpomněla jsem si na české přísloví: Kdyby pes nesral, dál by doběhl. Nebo tam je nespal? 
Nevím. Ale kam by teprv doběhl, kdyby nespal ani nesral. A že by se na to nevys*al! Nevyspal. 
Hahaha, sem vás dostala, sprosťáci. 

A tak jsme na kosatkách podruhé. Šou je zase trochu jiná. Odpolední směnu mají i  jiné 
kosatky. Je jich tu víc a jedna i s mládětem. Kosatčí bejby je kouzelný. Kopíruje přesně to, co dělá 
máma. Vypadá jako její malý stín. 

Už nejsem soustředěná jen na kosatky, ale čas od času mrknu i mezi lidi. Pozoruju rodinku 
asi o tři řady před námi. Tatínka s maminkou odhaduji na sto padesát kilo. Každý zvlášť. Holčičku 
typuju na deset let a osmdesát kilo. Přinesli si s sebou dvě tašky jídla, který v průběhu představení 
postupně likvidují. Ale to nestačí. Jakmile jde okolo prodavač s čímkoliv jedlým, hned ho volaj a 
kupujou  tři  porce.  Rukou  s párkem  mávají  na  zrmdlináře.  Rukou  se  zmrzlinou  mávají  na 
cocacoláře. Odpadky hází pod sebe a jestli  se představení protáhne, budou si muset přesednout. 
Teprve při jejich pozorování si uvědomuju, jak hodně jsme tady potkali tlustých, ale móc tlustých 
lidí a většinou byli vidět s jídlem. Bez dlabance ani krok.

Závěrečné  zvednutí  ocasu  za  stranu  kosatek  a  závěrečný  potlesk  za  stranu  obecenstva. 
Plácám  rukama  a  dávám do  toho  všechny  poslední  síly.  Za  prvé  už  síly  stejně  dnes  nebudu 
potřebovat, po návratu plánuju jen ležení, a za druhé, abych tleskáním rozehnala brečení, který se ze 
mě dere. Bylo to tady nádherný. Tak strašně sem se na Sea World těšila, až jsem měla strach, že si 
od něj moc slibuju a zklame mě to. Nezklamalo! Mohla bych napsat, že to předčilo veškeré moje 
očekávání, ale nemůžu. Už asi týden od Států nic neočekávám.

 A to jsme vynechali tu odevšad viditelnou věž, akvárium, želvy, rejnoky, pavilon Nautilus ... 
jó, není čas. Na zbytek se musíme podívat na www.seaworld.com.

Konec  sentimentu  a  dem  hledat  Bráchu.  Východ  trefíme  napoprvé  a  Bráchu  taky.  Je 
viditelně udivenej, že nás nemusí dát hledat, že jsme se našli sami. Po cestě mu nadšeně líčíme 
zážitky, jako kdyby to tady neznal. Na oplátku nám on vypravuje, když tady byl s našima, tak je 
posadil  do  soap  zone,  a  když  jela  kosatka,  odešel  nahoru  jakoby  fotit.  Taťka  s mamkou  prej 
vypadali jak Olšoveček s paní Olšovečkovou. To si dovedu představit, ale nedovedu si představit, že 
ho nezabili. Nechali to na mě. 

A asi  to  nebude  dlouho  trvat,  protože  Brácha  oznamuje:  „Večer  se  jde  na  návštěvu 
k sousedom.“ 

S Karlem v akordu ho ujišťujeme: „Bez nás.“ 
„A co ste chtěli dělat? Zase byste hnili na posteli? To můžete doma.“ 
Didop*dele,  jaký  zase!?!  Jestli  ty  několikavteřinový  chvilky  odpočinku  mají  něco 

společnýho s válením, tak já sem Lucrecia Borgia. I když v této chvíli mám já určitě blíž k Lucině, 
aspoň co do chuti vraždit, než ty naše mikrospánky k pořádné vorážečce.
/IGNORE Brácha

Po zbytek cesty mlčky sledujeme nám už naprosto známou cestu domů. Skoro stejně mlčky 
se doma převlíkáme (jak už hezky říkám doma, hahaha). Vrhám poslední zoufalý pohled na postel, 
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na kterou bych se nejraděj vrhla celá. Jsme nahnáni do auta a jedeme. Na návštěvu k sousedům. 
Několik kilometrů. Všude taková dálka! Co tu Bráchu drží? Safra, ještě sem se nezeptala, ale teď 
s ním nemluvím.  Se  škodolibým pocitem sleduji  diskuzi  Bráchy a  Petry,  kudy  se  k  sousedom 
vlastně jede. Měli nás nechat hnít na posteli.

Sousedi už nás čekají a s nima i Pavel. Pavel Benžista, táta Tomáše. Hned se ho ptáme, 
v jakém stadiu je jednání s policajtama ohledně akci na pláži. V duchu předpokládám, že se mu 
starosta města San Diega v hlubokém předklonu omluvil, že šéfpolicajt dotyčné Uniformy nejdřív 
degradoval a pak na vteřinu vyhodil. Pro ostatní že pak vedl několikahodinovou řeč na téma Jak se 
slušně chovat k veřejnosti. Jenže to jsou mé představy. Pavel říká, že vše předal svému právníkovi. 
Ale Tomáše určitě čeká soud. Pořád mě udivuje obvinění z toho, že kluk tátovi držel pivo. Ovšem 
tady se jako mladistvej nesmíš prej piva ani dotknout. Doslova. Ani plechovky se nesmíš dotknout. 
Připadá mně to děsná hovadina.  Jenže paní Sousedová potvrzuje to, co jsem si  myslela dávno: 
„Tady je možný všechno.“ Prej když bude tvrzení proti tvrzení a jedno tvrzení bude od Amíka a 
druhý od cizince, není cesta, jak z toho. A když ten Amík má ještě jak na sviňu na sobě uniformu, 
tak si můžeš ušetřit vysvětlování. Je zbytečný. Ach jo! 

Vzpomínám, že Brácha za totáče uváděl jako hlavní důvod emigrace do USA: Když umřít, 
tak ve svobodné zemi. Přišel asi o sto let pozdě.

A tak se nad večeří rozproudila diskuze o nás, o nich, jak je u nás, jak je u nich. Sousedi 
vypravují, jak emigrovali, jak ve Státech začínali. Těžko. Pan Soused, univerzitní profesor, se živil 
vyřezáváním obložení krbů. A byl rád, že se může živit. Bydleli ve sklepním, studeném a vlhkém 
bytě, z kterýho dostali zánět ledvin. Zánět u pana Souseda kulminoval zrovna v okamžiku, kdy mu 
milionář  vyplňoval  šek  za  vykonanou  práci.  Silná  bolest  a  kolaps  ledvin  ho  poslaly  k zemi  a 
milionář si myslel, že ho porazila cifra na šeku. 

Já zase vzpomínám, jak jsme za komunistické říše záviděli všem emigrantům a mysleli jsme 
si, že přišli do Ameriky nebo kamkoliv na západ, tam před nima všichni padli na zadek a hned jim 
vnucovali byty, baráky, zámky, fleky, kde se nemuselo nic dělat, a aby vůbec mohli odvézt výplatu, 
uprosili je, aby si toho Rolls-Royce vzali, že pro ně nic lepšího vopravdu nesehnali. A zatím všude 
chleba o dvou kůrkách. I  když pravda,  tady ty kůrky byly svobodnější  a u nás pěkně do ruda 
vypečené. 

Sousedi se nemohou dohodnout, jestli se vrátit do Čech nebo zůstat tady. Pán chce zpátky. 
Důvod: v Čechách je syn,  vnoučata.  Paní chce zůstat.  Důvod:  v Čechách je bordel a  moc lidí. 
Pravdu mají oba. A tak paní Sousedová bere na pomoc nás v domnění, že jsme Státama unešení: 
„No řekněte, že byste tady zůstali?“ 

Karel a já odpovídáme jako jeden muž (a jedna žena): „Nikdy!“ 
Prostě jsme nenašli nic, co by nás tady mělo držet. Je mi paní líto. Uznávám, byla to rána 

pod pás, ale lhát neumím. A nebudu.
Takže jsme rozhřešení Sousedům nedali, ale návštěva to byla hezká. Je vždycky fajn poznat 

příjemný lidi, kteří něco dokázali. Před odchodem Brácha prosí Pavla, aby se mrknul na Markétinu 
kytaru,  kterou jsem zdevastovala.  Jestli  by šla opravit.  Jé,  Pavle,  prosím, prosím! To kdyby se 
povedlo, tak máš u mě pivo. Pro Tomáše :-).

Po cestě zpátky sedím zabořená v Lincolní sedačce a mám pocit, jako kdybych celý den 
plavala proti proudu. Otočím se na Karla. Hlavu opřenou o opěrku. Oči zavřené. To málo obličeje, 
které není zakryto fousy, má barvu bílou. Připomíná mi větu z Hrubínovy Romance pro křídlovku 
Z pokleslých rtů stále jen znělo: „Domů!“

Jsem ráda, když zastavujeme. Jako první okupuju koupelnu a padám na postel. Ještě před 
spaním  stíhám  Bráchu  varovat:  „Zejtra  žádný  visity.  Budu  pakovat.“  S pochybnostma  o  jeho 
poslušnosti usínám ...

Šmankote, pohledy!
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Film šestnáctý: Zoologická
9.6. středa

Dneska  je  hlavním bodem programu příprava  na  naše  zítřejší  osamostatnění.  Vytypovat 
půjčovnu aut,  napakovat věci,  nakoupit  zásoby. Úkolů máme dost,  takže Pelda svižně vykmitni 
z postele. Už komanduju i sama sebe, to je schíza.

Obvoláváme půjčovny. Copak aut je všude na půjčení hromada a ledajakejch. Ale žádný 
z těch ledajakejch nemá normální převodovku. A Karel zase odmítá s autem bez kvedlačky jezdit. 
Tak  si  vyber.  Po  desátým  telefonátu  to  Brácha  vzdává  a  zamlouvá  auto  s  automatickou 
převodovkou. Karlův obličej se vrací k naší původní příletové bílé barvě s nádechem do brčálova. 

Tím  se  Bráchovi  zdá,  že  už  celé  dopoledne  sedíme  doma  za  pecí  a  že  bysme  mohli 
zplesnivět a zlenivět a snad zítra ani neodjet a že někam vyrazíme. Nesměle navrhuju zoologickou. 
Četla jsem, že tam mají od Číňanů půjčenou pandu. Nebo je správně toho pandu? Nevím, ani jak se 
skloňuje, ani jestli je to kluk nebo holka. Možná jich je víc. Jenže narážím na tvrdý odpor. Karel 
zasyčí: „Seru na zoologickou.“ Á jé, to zase bude vysoká škola diplomacie. Nepomáhá ani to, že 
nám Brácha s Petrou půjčí studentskou průkazku a máme to zadarmo.

Zatím to ukecáváme na výlet na Cabrillo. Brácha celou půl hodinu barvitě popisuje, jak je z 
Cabrilla  nádhernej  pohled  na  vojenské  letiště  a  vojenský  letadla  a  na  vojenskej  přístav  a  na 
obrovský vojenský lodě a na civilní přístav a na civilní lodě. 

Karel stručně oznamuje: „Ustupuju hrubému nátlaku. Jedeme na Cabrillo.“ 
Z diplomacie má Brácha zápočet hotovej. 

Vyjíždíme na takový výběžek do moře, který vypadá, jako když se kopec protáhne až do 
vody a na konci usekne. Celej ten protáhlej kopec se jmenuje Point Loma. Po jeho vršku vede 
silnice.  Na  obou  jejích  stranách  je  vojenskej  hřbitov.  Cesta  končí  na  tom  useklým  konci  u 
památníku prvního evropskýho objevitele tady tý nádherný zátoky Juana Rodrigueze de Cabrillo. A 
ten památník se jmenuje Cabrillo National Monument. Proto je tady i velké visitor centrum. Kvůli 
tomu National. 

Uvnitř  se  dozvídáme,  že  mořeplavec  Cabrillo  byl  Portugalec  a  zabral  tuhle  zátoku  pro 
Španěly. Obsadil ji padesát let po objevení Ameriky.  

Venku se naštěstí Karel přesvědčuje, že Brácha nekecal. Všechno, co jmenoval, je odtud 
vidět. Nejblíž je vojenské letiště a každou chvíli tam nějaké vojenské letadlo přistává nebo startuje. 
Tím pádem lítají těsně kolem tohohle kopce. Při pohledu dalekohledem vypadají, že jsou tak blízko, 
že by se daly pohladit. Nebejt tak rychlý. Co mně připadá špicový, ostatně jako všude, jsou tady 
informace. Opět všechno poučně a názorně. Je tady tabule s nákresama všemožnejch vojenskejch 
letadel.  Hezky  ze  všech  stran  vyobrazen  Thunderbolt,  Strike  Eagle,  Apache,  Commanche  a  já 
nevím, co ještě. Jen Migy hledám marně. Hezky je u každého letadla vedle sebe popis, obrázek a 
obrysy. To abychom je poznali i za snížené viditelnosti. A to samé s vojenskejma loděma. Karel a já 
jsme z toho hotový. Tomu říkám stupeň utajení. A to Brácha tvrdí, že za normální situace jsou na 
letadlových lodích přes víkend prohlídky pro veřejnost. Chtěl nás taky vzít, ale teď není normální 
situace a prohlídky jsou zakázaný. Kvulivá náletům NATO v Kosovu. Karel šmejdí dalekohledem 
po letadlech, po lodích a vyloženě nestíhá. 

Musíme ho přemlouvat,  aby se s námi vydal  na procházku k majáku.  Ten je  až  na tom 
useknutým konci kopce. Není funkční, protože o kousek vedle je nový, v noci svítící, ale tenhle 
starej je romantickej. Vevnitř je ponecháno staré zařízení, nádobí, peřiny, hlídačskej skanzen. No, 
vodu bych sem nosit nechtěla.

Cestou  k autu  nám ukazuje  Brácha  místo,  z kterýho  se  dají  pozorovat  velryby na  tahu. 
Dvakrát za rok tudy táhnou kalifornský plejtvákovci šedý. Jednou z Aljašky do Mexika a pak zase 
zpátky. Je tady pro pozorování postavenej i takovej zastřešenej posed. Ptám se Bráchy, kolikrát tady 
už pozoroval tah. 

„Ještě vůbec. Není čas.“ 
To jsou celý oni, pořád v akci a ve střehu a na tahu.
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Při odchodu zkouším nacpat celý maják do objektivu. Jenže se mi zdá, že Brácha startuje. 
Metelím k autu a slyším otevřeným okýnkem, jak Karel upozorňuje Bráchu: „Chybí ti sestra.“ Se 
mi to nezdálo! Ten magor by mně ujel. Né, že bych byla nějak objemná, ale že chybím, by si mohl 
všimnout. Takže už v plném počtu odjíždíme.

Karel okýnkem sleduje oblohu a asi přemýšlí, jak se lítá Apačoj v Komančoj. Netuší, že mě 
ještě nepustila ta zoologická. Ale mlčím. Projíždíme zrovna okolo hřbitova. Mlčím, ne z piety, ale 
aby tady nebylo o náhrobek víc. Troufnu si to připomenout až pod kopcem. Karel skřípe zubama, 
ale pokračuje v mlčení a mlčení je souhlas. Neberu skřípání jako náznak nesouhlasu. Toho se chytá 
Brácha a říká, že se stavíme u Honzy. Je to při cestě. Mám obavy o Karlovu zubní sklovinu.

Nevíme, v kolik zoologická zavírá. Na návštěvu u Honzy si povolujeme deset minut. Takže 
probíhá asi takhle: představení jedné strany, představení druhé strany, poklepání rukama, prohlídka 
domu, prohlídka dětí, prohlídka zahrady … těšilo nás ... vy nám taky ... tak my zase valíme ... jo, 
eště prohlídka auta ... koupil sem nový ... teda jetý ... od koho? ... od toho ... proč si ho nekoupil od 
tamtoho? ... có, vod Čecha, vod toho bych auto nikdy nekoupil, sám vím, jak je před prodáním 
upravuju ... my fakt už musíme ... chceme stihnout v zoologický pandu ... có, v zoologický maj 
panimandu? ... né, to chlupatý ... medvěda ... Tak ahoj ... Ahoj. 

Je to fofr, viď fotr. Ale svůj časovej limit jsme překročili jen o dvacet minut. Jsme dobrý. 
Řítíme se povolenou šnečí rychlostí přes město směrem na Balboa Park. Karlovi a mně už to tady 
připadá všechno tak strašně známý. Kecáme Bráchovi do řízení. Jsme fakt dobrý!

Před branami ZOO nám Brácha předává studentské průkazky a očividně nerad nás pouští 
samotný do divočiny. Počkají na nás venku. Stejně už je odpoledne, a tak moc času nemáme. Karel 
a  já  nasazujeme  grimasy  študáků  puberťáků  a  procházíme  vstupem.  Uniforma  se  vůbec 
nepozastavila  nad tím,  že náš vzhled spíš  odpovídá univerzitě  třetího věku,  a  s  úsměvem nám 
podala plánek. 

Tak a jsme uvnitř a kde jsou pandy? Srovnáváme si schéma podle slunce, naplánujeme trasu 
a makáme okolo ptačích klecí, opičích výběhů a klokaních doskočišť. Jelikož na plánku nebyly 
zakreslený vrstevnice, zjišťujeme až po čtvrthodině běhu, že zahrada je v takový jako roklině. A 
samozřejmě na jedný straně rokle jsme my a typněte si, na který sou pandy. No právě. Na plánku 
jsou zakreslený schody, po kterých by se mělo uprostřed rokliny dát sejít k těm pitomem pandám. 
Jenže ještě tak ty schody v téhle džungli najít. Ale podaří se. A jako by toho štěstí nebylo dost, jsou 
to  schody  jezdící.  No  sláva!  Dojedem do poloviny  stráně  k přestupní  stanici,  a  tam,  kde  mají 
navazovat další schody, je dřevěné bednění. Na něm se nám správa zoologický omlouvá, ale schody 
jsou v rekonstrukci. 

Ho*no, pr*el, ka*ení, to je naše znamení! 
Jiná spojka tady nevede a brát to přes lví výběhy, by taky mohlo bejt rychlejší, než je zdrávo. 

Takže poklusem zpátky, kolem klokaních doskočišť, opičích výběhů a ptačích klecí. Podle plánku 
můžeme ještě někde minout chodník. Taky že jsme ho minuli a jsme zpátky až u vchodu. 

Ho*no, pr*el, veslo, to je naše heslo! 
Běžíme teda dnem rokliny a  přesně  ve čtvrt  na čtyři  jsme u pand.  Schválně,  do kolika 

myslíte, že maj pandy otevřený? Správně. Do tří. 
Ho*no, pr*el, s*ačka, to je naše značka! 
Pokouším se nějak někde protáhnout, ale je tady vostrej hlídač a ani čeština na něj nezabírá. 

Taky si ji při troše dobrý vůle mohl splíst s čínštinou a myslet si, že jdu zkontrolovat, jestli je o 
panďáky dobře postaráno. Jenže nesplet a postaráno je moc dobře. Mají určené hodiny vycházek od 
desíti dopoledne do tří odpoledne. Vycházky se konají v krásným výběhu zarostlým bambusem. 
Utěšuju se, že možná v bambusu není pandu stejně vidět, i když má vycházky. Okolo jsou důkladné 
zábrany. Mají holt o ně strach. Kdyby se tady pandoj něco stalo, taky by jim Čína mohla vyhlásit 
válku. Alespoň si o panďulácích čtu. Při větším štěstí jsme mohli vidět tři. Mamku Bai Yun, taťku 
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Shi Shi a jejich šestiměsíční paňďátko Hu Mei. Nebo je mamka Shi Shi a taťka Bai Yun? Kdo to má 
podle těch jmen poznat. Tak nic, podívám se doma na www.sandiegozoo.org. 

Najednou máme čas a nemusíme běžet. Konečně se zorientováváme, co je tady vzácnýho a 
na co se chcem mrknout. Karel chce na opice, jako bych mu nestačila já. Já chci zase na zvířata 
Austrálie. Ještě než jsme sem Karla unesli, tak mně Brácha šeptal, že tady mají medvídky koaly a 
vzácné  kiwi.  Ptáka,  ne  ovoce.  Vracíme  se  pandí  stranou  rokle  a  po  cestě  potkáváme černýho 
pantera.  Naštěstí  za mřížema. Nacházíme chodník na druhou stranu, který jsme předtím v běhu 
nějak přehlídli, a dostáváme se ke gorilám. Nádherný stádo pralesních goril. I s malým gorilátkem. 
Mládě má větší zájem o lidi než o vlastní rodinu a stále se cpe ke sklu. Z druhý strany jsou ke sklu 
přilepený lidský mláďata. Oboje vypadají, že si dobře rozumějí. Dál jsou orangutani. Znuděně lezou 
po stromech a lidi je nezajímaj vůbec. Až si jedna holčina sedá před sklo a vytahuje omalovánky a 
pastelky.  A začíná  vybarvovat.  To teprve  zaujme takovýho orangutana,  řekla  bych v nejlepších 
letech. Nacpe se na sklo z druhé strany a sleduje závistivě pastelky. Kroutí hlavou, drbe se na hlavě, 
drbe se na koulích. Názorně potvrzuje Darwinovu teorii,  že člověk pochází z opice. Teda aspoň 
chlapi určitě. Stejně tak jeho, asi o dost starší, příbuzný. Orangutan jak stodola, chlupy dlouhý půl 
metru, zaplstěný, neupravený. Leží na větvi, nohy, ruce i ocas mu visí dolů a jen nečinně čumí. 
Orangutan salámista a k dokonalosti mu chybí jen lahváč. Kouknu na fousatýho chlupatýho Karla. 
Jo jo, sou z opice. Ještě, že Karel nečte myšlenky. Stopro by mně řek, že oni už se aspoň částečně 
polidštili. Možná ... i na tom něco bude ... jedna orangutanka začala poskakovat, mávat rukama a 
vydávat děsivý skřeky ... někdy bejvám podobně hysterická :-/.

A jdeme na kiwi. Překvapuje mě, že jsou umístěný v zastřešeném pavilónu bez oken a svítí 
jim tam jenom takové červené bordelové světýlko. Čumíme do křoví po kiwácích a najednou za 
sebou slyším češtinu. Otáčím se, jestli někdo známej a on dobrej známej – Brácha s Petrou. Prej 
čekali u východu a pak východovýmu hlídačoj řekli, že tam s námi měli ve čtyři hodiny sraz a my 
že nejdeme a že jsme cizinci a úplně dementní, určitě netrefíme k východu a nevíme, kolik je hodin, 
a kdoví, jestli nás něco nesežralo. Prostě ho ukecali a on je pustil nás hledat. A tak jsme se našli. 
Brácha věděl, co mně doporučoval, a šel zrovna sem. A my jsme tady zrovna byli. Paráda. 

Takže už komplet procházíme mezi koalama a Brácha s Petrou nám dělají odporný odborný 
výklad opepřený vlastními zážitky z koalové země. Musím jim věřit. Viděla jsem fotku, na který se 
Petra mazlí s koalou a koala s Petrou. O pár výběhů dál fotíme trochu větší medvídky. Medvídky 
grizzly. A Brácha s Petrou zase vypravujou. Už ani slovo o mazlení. Ale o tom, jak na Aljašce 
museli kvůli medvědům večer jinde spát, jinde jíst a jinde mít zásoby. Jak museli o pár dnů odložit 
některé traily do divočiny a místo toho čekat, až si Petra odbyde ženské problémy, protože medvěd 
cítí  krev na  spoustu kilometrů.  Barvitě  popisují,  jak vypadali  lidi,  s kterejma se  nejdřív  potkal 
medvěd, a pak Brácha s Petrou. Kolik jizev jim na těle přibylo a komu co zase ubylo, půlka obličeje 
nebo ruka nebo noha nebo celej obličej. To sou hrůzy. A to prej nemusí být jen grizzly, takový 
saďárny dokáže i naštvanej huňáč černý, co je baribal a běžně se prochází po Státech. 

Když opustíme grizzlíky a přejdeme ke lvům, připadají mně všechny kočkovitý šelmy jako 
mírumilovný koťátka. Asi to je tím, že Brácha s Petrou ještě nebyli v Africe. Nebo tím, že spíš než 
zabijáky připomínají Karla po nedělním obědě. Leží, chrápou a prdí. Karel po nich závistivě kouká. 
Jeho myšlenkový postup je jasný - z fleku by s nima měnil flek. Pokud bych já s Bráchou zůstala 
před mřížema.

Brácha tak hrozně lituje, že nestihneme hrocha, až mně to je nápadný. „Hrocha můžu vidět i 
ve Dvoře Králové.“ 

„Jenže tam nechčije na lidi.“ 
Jo,  odtud vítr  vane! Brácha chystal  kulišárnu.  Když nás neopláchly velryby, málem nás 

opláchnul hroch. Brácha se tváří  zklamaně, zatím se mu jenom podařilo nechat nás ošprncnout 
mexickou ďourou.

Na závěr, až u východu, jsou terária s hadama. To je Bráchova parketa. U každého hada je 
název, mapa výskytu, popis a většinou i velký červený kolečko. To když je had jedovatej. Je tady 
milión druhů chřestýšů. Všechny mají červený kolečko a všechny bydlí ve Státech. Tak tohle se 
Bráchovi  povedlo!  Než  nás  zítra  vypustí,  ukáže  nám všechny  místní  jedovatý  příšery.  A já  si 
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nevzala faldovačky! Riskuje, že třeba strachy neodjedeme a zůstanem mu další dva tejdny na krku. 
Taky mu to hned hlásím, ať se bojí. 

Brácha  mě  uklidňuje,  dost  neúčinně:  „Prosím tě,  přece  se  nenecháš  vyděsit.  Však  tady 
nečíhá had na každým kroku. Jó, to v Austrálii, tam sem se vyděsil i já. Všechny pokyny ohledně 
hadů hlásaj: Neutíkat! Jednou jsme museli přeskakovat po takovejch balvanech. Ještě větších než na 
Lebce :-}. Skočili jsme na balvan, na kterým zrovna bojoval had s goanou. Goana se nás lekla a 
zdrhla. To hada naštvalo a chtěl si místo ní podat nás. Petra skočila tři metry dolů. Předtím to bylo 
furt  ...  drž mě ...  jisti  mě ...  chytej  mě … podej mně ruku a teď hup a byla dole. Já seknul s 
baťohem, aby se mně líp zdrhalo ... Prostě jsme udělali přesně to, co se nemá. Dobře to skončilo, 
ale leknutím jsem se málem posral.“ To máš za ty užovky! 

Takže  bohatší  o  znalosti  místních  plazů,  chování  medvědů  a  nepochcaný  od  hrocha 
opouštíme zoologickou. Uniforma u východu spokojeně sleduje, že Brácha s Petrou ty dva pitomce 
našli  a  že si  je  odváděj  s sebou.  Možná odvolává pátrání  a  nutnost  prohlížení  zbytků v tygřím 
výběhu.

Popojíždíme jen kousek dál po Balboa Parku. Brácha chce vzít Karla na střelnici. Jó, to 
neprotestuje. A do zoologický aby ho člověk dokopával. Malý detail - u střelnice Brácha zjišťuje, že 
luk zapomněl doma. Aspoň nebudou zdržovat, chlapi jedni. Z vopice. Střelnice stojí za podívání i 
bez střílení. Uznejte, už jste někdy stříleli mezi stromama fikusama? A to co fíkus, to kus. Fikusy o 
rozměrech  buku  u  chaty  v Přívratě.  Náš  roky opečovávanej  fikusek  v obýváku by  tady  byl  za 
nedomrdlou větvičku. 

Mám toho už plný kopyta. Připadám si uhoněná jak v pásové výrobě. Ještě nás čeká nákup 
v klubu. Pak doufám, že už nic. Snad jsem to řekla Bráchovi včera dost výhružně. Budeme mít po 
čtrnácti dnech volnej večer. Napíšem pohledy. Snad.

Táhnu  se  po  supermárketu,  nejsem  schopná  chodit,  ani  přemejšlet.  A  to  mám  dělat 
zásobování. Nejdřív potřebujeme kazety do kamery. Pokaždý je měli tady ... jenže teď je tady nemaj 
... ani v okolí. Brácha se ptá, a prej háj osmičky ráno doprodali a přijdou příští týden. To nám už 
bude houbec platný. Karel je z toho neščasnej, kamera je jeho radost. A starost. 

Tak  aspoň filmy do  foťáku.  Jenže  mnou vybrané  Kodaky sou  pěkně  mastný.  Dáme na 
doporučení  Bráchy a bereme jeho osvědčené,  ale  pro mě neznámé. A radši celej  balík po šesti 
filmech. A rači dva balíky, i když Karel koulí bulvama. Brácha s nima má zkušenosti dobrý, jenže 
on si  taky nechává dělat  fotky tady. Doufám, že se s nima doma naše fotografka Irena dokáže 
poprat. Berem sladkej chleba. Konzervy maj taky balený po šesti. Oni snad ještě počítaj na čučty. 
Takže jeden půlčučet vepřového ve vlastní  šťávě, druhej půlčučet lančmítu v cizí  šťávě. Džusy, 
sejry ... a začíná se mi dělat mdlo ...  mám na výběr ...  buď sebou seknu, nebo ihned vypadnu. 
V rychlosti oznamuju: „Co si koupíš, to na cestě budeš jíst. Čekám venku.“ Pádím na vzduch. 

Po půl hodině přijíždí vozejk naložený tak, že za ním není vidět ani dvoumetrovýho Bráchu. 
Jasně, Karel dělal válečné zásoby do terénu. Při překládání maxiobsahu maxivozejku do auta na mě 
Petra mrká a ukazuje, že do nákupu podstrčila mandle. Hodná! Už se mně ani nechce omdlít.

Projíždíme notoricky známýma cestama. Notoricky zahejbáme u americké vlajky a jsme 
doma. Pro dnešek. Až když mě Brácha potřetí ujistí a odpřisáhne na svůj holej chlupatej pupek, že 
na večer opravdu žádnou akci nedomluvil, uklidňuju se a převlíkám. Večer jen pro sebe. 

Jelikož se příští týden vrací majitelé tohohle domečku a my se po návratu pokusíme nacpat 
do Bráchova  1+4/5,  musíme  se  tady  se  vším  rozloučit.  Slavnostně  jíme  v zahradě.  Naposledy. 
Trhám si citróny přímo ze stromu. Naposledy. Procházím se po trávě. Možná taky naposledy. Jenže 
najednou ... šprnc ... v trávníku se spustily automatické zavlažovače a já mám zavlažíno pod sukní. 
Nojo, jen se smějte, abyste se neudusili! Prej jak se pozná, jestli to teklo zespoda nahoru nebo 
naopak. Ftipálkové. Snad podle barvy. Takže znovu: převlíkám se, večeříme, trhám citróny a to 
všechno naposledy.

S pomocí  Petry  a  hlavně  podrobného  manuálu,  vypracovaného  panem domácím,  se  mi 
podaří  vyprat  prádlo  v pračce.  I  usušit  v sušičce.  Zítra  můžeme odjet  v čistém.  Pomalu  pakuju 
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oblečení a zjišťuju, že nemám teplej svetr na spaní. Brácha psal stále o tričkách a kraťasech a já 
blbec ho poslechla. Petra mi půjčuje svůj. Dva. A co moje plavky? Mám je brát s sebou? Začínám 
pochybovat o výhodnosti této investice. 

A je  tma tmoucí.  Brácha  nás  usazuje  okolo  kulatého  stolu  a  bude  sestaven  plán  cesty. 
Vypadáme jako generální štáb krále Artuše. Karel zírá na metrovej štůs map, kterej Brácha dovalil, 
a začíná protestovat. A tak Brácha vytahuje whisky, a že si dáme pro začátek panáka. Karel se 
přestává mračit. Ještě pár dní v naší společnosti a Brácha bude mít z diplomacie hotovou i zkoušku. 

Brácha přináší z kuchyně nalitou whisky ve whiskofkách. Jak to má být. S kostkama ledu. 
Jak to má být. Já ji do sebe kopnu na dva exy. Karel nějak podezřele vejrá do sklenice. Pak zařve: 
„Mám v ledu mouchu.“ A letí do kuchyně lovit. A fakt vytáhne na lžíci kostku ledu a uvnitř zamrzlá 
výstavní masařka. Bejt to milejší zvířátko a bejt v jantaru, dalo by se nosit na krku. Ale masařice, 
brrrrrr! To snad vylej i tu whisky. Až teď, když hrozí taková škoda, začne se Brácha chechtat. Karloj 
to pálí  rychle a hned studuje mouchu. Původ mouchy zatím neznáme, ale led je určitě umělej. 
Moucha zalitá v epoxidu! A Brácha se ještě směje. Sice naposled, ale né nejlíp. Karel na něj vlítne a 
tluče ho. Brácha už se nesměje. Karel našlape Bráchu na stěnu a drží ho pod krkem. A můj Karel, to 
je kus chlapa a má sílu jako bejk. Až mě to vyděsí. 

„Blbouni, nechte toho! Ty stěny sou papundeklový. Pusť ho, dyk s nima Bráchu prohodíš. 
Jedněm Čechům jsme zničili kytaru, druhejm zničíme barák.“

Oba ufuněný koňové sedaj  k  mapám. Nastává vytypování  trasy.  Brácha je  členem ňáký 
sekty  cestovatelů  a  dostává  pravidelně  aktuální  mapy.  Tyhle  si  můžu  klidně  popsat.  Beru 
zvýrazňovač  a  Brácha  rozdělává  mapu Kalifornie.  Ukazuje  nám,  co  musíme vidět,  co musíme 
navštívit, kde se musíme zastavit, kam musíme vylézt. Já všechno poctivě zvýrazňuju. Po mapě 
Kalifornie stejným způsobem počmářu mapu Arizony. Po mapě Kalifornie a Arizony je na řadě 
mapa Utahu. Po mapě Kalifornie, Arizony a Utahu mapa Nového Mexika. Po mapě Kalifornie, 
Arizony, Utahu a Nového Mexika mapa Nevady. Po mapě Kalifornie,  Arizony, Utahu, Nového 
Mexika a Nevady mapa státu Colorádo. A po mapě Kalifornie, Arizony, Utahu, Nového Mexika, 
Nevady a státu Colorádo ... nám Karel sděluje, kam si je všechny máme strčit. 

Brácha nás oprávněně podezřívá, že jeho doporučení hraničící s příkazama nebereme vážně. 
Rozhoduje, že nám ráno koupí turistickej pas do národních parků. 

„To je taková knížečka a do ní si necháte v každým visitorským centru potvrdit, že jste tam 
byli. Až přijedete, zkontroluju, jestli jste něco nevynechali. Jinak mám obavy, že odjedete za San 
Diego a tam si budete lízat rány. Ségra rány, Karel koule.“ 

No má  nás,  bobánek,  přečtený.  Hodím kotvu  na  nejbližší  pláži  a  tam zůstávám.  A ten 
podělanej turistickej passport si nechám potvrdit od ňákýho bíč boje. Ale bude těžký voblafnout 
takovýho Bráchu, kterej všude byl a všechno zná.

Brácha má proslov ke Karlovi - sto rad pro řidiče:
• Zejtra vyjeďte dřív, než dostanete zácpu ve štrůdlu … Jístě!
• Dodržuj předpisy, sou tady na to děsně vostrý, nepřejížděj plný čáry na silnici a zvlášť žlutý a 

hlavně – rychlost! Stát od státu jsou různý povolený rychlosti, ale většinou nejvyšší povolená je 
ve městě 25 mílí za hodinu. (Ó jé, to není ani naše padesátka, a i tu Karel doma plní na dvě stě 
procent. A děsnou vostrost uniforem si už taky dovedu představit. Když za alkohol na pláži 
mlátěj, tak za rychlou jízdu snad střílej, né?) … Jístě!

• Policajti  zastavujou auta  zezadu, takže až za vámi pojede policejní  auto a  bude houkat,  ne 
abyste mu ukazovali, že vás klidně může předjet … Jístě!

• Kdyby vás takhle zastavili, nehledejte v přihrádce nebo po kapsách doklady. Z místa, kde má 
normální  člověk mozek,  dostane uniforma signál  –  bacha,  tahá zbraň! Vzbudíš  se  ležící  na 
asfaltu, ruce za zádama, na nich pouta a hlaveň revolveru tě chladí na spánku. Pokud se vzbudíš. 
(Už je to tady, střílečka. No, pláž to jistí.) … Jístě!

• Při rychlosti se řiďte podle trucků, maj vysílačky a dávaj si avíza, kde jsou poliši … Jístě!
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• Pořád sledujte, kam jedete a kam chcete jet. Známej jel takhle s tatínkem. Po třech hodinách 
jízdy byl unavenej, sjel z dálnice, předal tatínkoj řízení, usnul, a když se za tři hodiny vzbudil, 
zjistil, že jsou v původním bodu. Tatínek vyjel z dálnice na opačnou stranu a celou dobu jeli 
zpátky … Jístě!

To není všechno, následují rady obecné. Abychom pochopili vážnost situace, Brácha je hned 
dokumentuje na příkladech: 
• Nikdy nediskutujte se správcema národních parků. I když se vám jejich příkazy budou zdát 

nesmyslný. Maj v parcích pravomoce policajtů. Známý vyrazili na horskou túru oblečeni tak, 
jak byli zvyklí z Čech – kalhoty černé kapsáče, bundy maskáčovky, boty pohory a jeden vysoké 
kanady. Za chvíli k nim přišel správce, že si lidi stěžují, že vypadaj jako teroristi, že se jich bojej 
a že se musej převlíknout a přezout. To všechno ihned. Ještě dodal: „A speciálně na tebe, v těch 
vysokejch botách, si počkám.“ A počkal. 

• Neporušujte žádný zákazy. Ty samý známý, který se převlíkali pod dohledem, hráli v kempu na 
kytaru.  V devět  večer  seděli  u  ohníčku,  převlečený  a  přezutý  :-),  a  teskně  zpívali.  Dostali 
rámusenku za rušení nočního klidu 15 $ na osobu. Jak ty se těšili zpátky do Čech! 

Nedivím  se  místnímu  folklóru  demokracie  a  slibuju,  že  nebudu  diskutovat  s nižádnou 
uniformou. I kdybych se náhodou po cestě naučila anglicky. 

„Ale jak mám vědět, na co všechno tady sou zákazy?“ 
Brácha ledově odpovídá: „Na všechno,“ a přihazuje další příklady ze života.

• Když řveš na svoje vlastní děti, zavolají na tebe Asociaci na ochranu dětí a deš sedět. Že bys 
děti uhodil, se vůbec nepředpokládá. To by tě asi lynčovali. Když si děláš brajgl na svý vlastní 
zahradě, zavolají na tebe Asociaci za Státy krásnější nebo jak se jmenuje. Neposlechneš a deš 
sedět. Kámoš si potřeboval opravit auto. Na svým vlastním pozemku, před svojí vlastní garáží 
ho zvedl na hever, okolo sebe rozprostřel nářadí a ještě ten den ho nějakej asociant upozornil, že 
hyzdí vzhled USA. Druhý den se upozornění změnilo ve varování s výhružkou. Dal auto do 
garáže. Nespravený. 

• Bacha, kontrolují, jak dlouho kde parkuješ. Nejen tam, kde je omezená doba nebo parkomat. 
Když necháš stát auto před domem několik dní na stejném místě, už máš poldy na krku. To byl 
důvod, proč sem prodal motorhome. Byl viditelnej a každej den jsem ho musel přeparkovávat.

• Hlavně ty, ségra, ty seš ze všeho na větvi, tak při divení neříkej fakt jó. Anglicky to zní dost 
sprostě ... 
„Fakt jó?“ 
„Jo přesně takhle to, prosím tě, neříkej. A po desátý večer se nebavte nikde nahlas. I kdybyste 

byli v motelu, v pokoji. Tady se po desátý hlasitě zasměješ a soused na tebe zavolá policajta.“

Dóóóóóst!  Stačííííííííí!  Já  chci  domůůůů,  do  našeho  krásného  českého  bordelu,  svrabu  a 
nepořádku,  mezi  psí  hovínka,  ke  štěkající  sousedce,  ke  řvoucím psům! Do této  chvíle  jsem si 
myslela, že film Demolition Man je sci-fi. A ono to je ze současnosti.

Pro dnešek končíme. Na stovkách map máme vyznačenejch tisíce míst, který musíme něco. V 
brnící hlavě zapsaný milióny zákazů, který nesmíme porušit. Uklidňuju se whiskou a pohybem.

Naposledy se procházím naší ložnicí, meju se v naší koupelně, nalejvám si další kořku v naší 
kuchyni a piju ji v naší jídelně. Na rozloučenou zaštipuju rajčata. Všechno to sjíždím na kameru. 
Sjíždím i  Bráchu,  copak vím,  jestli  ho  taky  nevidím naposledy.  Karel  je  na  gauči  sjetej  i  bez 
kamery. Asi už v duchu kroutí volantem a řadí automatickou převodovkou. Ustaranej výraz tomu 
odpovídá. Nejsem na tom líp.

Hned ráno musíme napsat ty pitomý pohledy.
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