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... kdo táhneš s Karlem přes pláně, rozluč se s pohodlím ...

Probouzím  se  s nepříjemným  pocitem  v okolí  žaludku.  Nervy  napnutý  jak  lano  na 
bandžídžamping. Myslím na dny příčtí. Všude je ticho. Opatrně sahám po Milý deníčku. Než se 
Karel vzbudí, vyžaluju se papíru. 

Začínám psát druhý sešit. A ne zrovna optimisticky: Milý deníčku číslo dvě, možná do tebe 
píšu poprvé a současně naposledy ... Čtrnáct dní s Karlem :-<. Od rána do večera, od večera do rána 
a zase zpátky. To jsme za celou dobu manželství zažili dvakrát. Jenže na dovolených, kde bylo 
všechno zajištěné a my se mohli starat jen jeden o druhého a druhý o jednoho. A hlavně – nejezdili 
jsme. 

Doma chci při  Karlově jízdě po deseti  kilometrech zvracet,  po dvaceti  kilometrech chci 
vystupovat, po třiceti kilometrech chci umřít. Zbytek jízdy trávím v agónii. Nejdál jsem pod jeho 
řízením jela do Chorvatska. Jednou. A to teda bylo něco! Ještě k tomu pršelo a na dálnici havárky. 
Přísahám, že kdybych uměla německy, tak sem už v Rakousku zažádala o rozvod. Karel si vytkne 
cíl etapy a do jeho dosažení nezastavuje. Svoje životní funkce po dobu jízdy hybernuje, kromě 
verbálního  titulování  těch,  co  jedou před  ním,  za  ním nebo okolo  něj.  Tuto  funkci  naopak za 
volantem aktivuje.  S  žádným jiným řidičem nepotkáte na silnici  tolik *o*tů,  *u*áků,  k*e*énů, 
d*b*lů a i*iotů. Prej si takto ulevuje. Ale mě tím přivede do hrobu. To se mu asi teprve uleví.

Co to je za sílu, která normálního, inteligentního, slušnýho a vcelku galantního člověka po 
usednutí  za  volant  změní  ve  sprostý,  nervózní  hovado.  Zasloužilo  by  to  hlubší  psychologické 
bádání. Na Karlově případu by si mohl některý psychiatr udělat kandidaturu. 

Když už je něco opravdu nezbytnýho, vyřizuje to za jízdy. Karel je schopen v jedné ruce 
držet pití, v druhé volant, ve třetí mobil. A všechny činnosti provádí najednou a v plné rychlosti. 
Jenže  já  potřebuju  zastavit  na čůrání,  kakání,  protažení  zad.  Samý zdržovačky.  Do Chorvatska 
zastavil dvakrát, a to až pod pohrůžkou znečištění auta. Teď máme od Bráchy nařízeno několik tisíc 
kilometrů :-(.  Ach jo,  snad to  nějak zmáknem. Mám devět  balení  Kinedrylu,  několik  krabiček 
Radepurů, dvě plata Rohypnolu, mamčin Diazepam a flašku Becherovky. Vrátím se jako feťák nebo 
alkoholik nebo obé.

Karel viditelně taky nespal nejklidněji. Pytle pod očima a ustaraný výraz potvrzují fakt, že 
tohle zrovna není dovolená na zotavenou. Kupodivu ani Brácha nevypadá bezstarostně. Snaží se 
nám už při snídani opakovat včerejší poučky. Naše slabý přitakávání ho nepřesvědčuje. 

„Ségra, napiš mně tvoji adresu do práce. Když se nevrátíte, ať jim můžu dát vědět, že si maj 
shánět náhradu.“ 

A cpe mně do ruky tužku a papír, panikář jeden. Mám napsat maila na kluky nebo zrovna na 
šéfa? Ále rači na kluky, ještě by mně udělal Brácha ostudu. Snažím se psát, ale nejde to. Prostě 
tužka nezanechává stopy. A ohejbá se. Zkouším ji naslinit nebo jinak znásilnit. Nic. Heršvec, zase 
ňákej  amíckej  fígl.  Když  se  dostatečně  vyvztekám a  chci  si  jít  pro  jinou,  naši  českou  píšící, 
postřehnu, že se Brácha dusí smíchy. Pouštím se do podrobnýho průzkumu tužky. Jasně, gumová! 
„Ty ...“ nadávám a výrazy nevybírám. Ani se nebudu citovat, byla by to samá hvězdička. Tluču ho 
head  nehead  a  lituju,  že  jsem včera  Karla  okřikovala.  Moh  ho  zabít  a  nemusela  sem si  jeho 
mrtvolou špinit ruce já! Mezi smíchem a ranama se mě Brácha ptá: „A jak se ti mylo mejdlem 
v koupelně?“ Chvíli ustávám v bušení. „Bylo totiž voskový.“ 

„Chceš říct ... že to mejdlo, který já tady čtrnáct dní studuju, proč sakra nemydlí ...“ 
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Pokračuju v bušení. Co mi radíte? Mám ho zabít zrovna? Nebo až přijedeme? Jenže mě bolí 
ruka  a  Karel  nepomáhá.  Tak pokračuju aspoň ve verbálním útoku.  Ale to  už je  Bráchoj  úplně 
ukradený. Hlavně, že se může bavit na můj kreditní otevřenej účet. Když já starej pitomec mu taky 
na všechno skočím jak hladová veš. Jako s těma vejcema … 

„Jééééééé, tos mně něco připomněl. Dyť já ti už půl roku slibuju hrůzostrašnou smrť. Za ty 
chřestýší vejce!“

Brácha se může smíchy po*hcat. 
Abyste byli v obraze: Před půl rokem přišel od Bráchy dopis. Trčela jsem sama doma, Karel 

odjel netradičně na závody. Tak si celá natěšená v kuchyni u stolu rozdělám dopis a čtu, co nového 
za louží a co dělá milovanej Bratříček. Prej mi něco posílá. Ještě natěšenější vytahuju z obálky 
originál  pytlíček  s natištěným  chřestýšem  a  spoustou  nápisů.  V té  době  jsem  zrovna  aktivně 
studovala angličtinu pro začátečníky. Asi po deváté. Hrdě si překládám nápisy, že pytlík obsahuje 
chřestýší vejce, že se s ním má zacházet jemně, že se má udržovat v chladu a tak. Méně natěšenější 
se odhodlávám k rozlepení a začínám ho jemně otvírat … vtom se zevnitř ozve typické chřestýší 
zachřestění. Mrsknu pytlíkem na podlahu, vybíhám z kuchyně a zavřu za sebou dveře. Hadrou na 
podlahu utěsňuju škvíru pode dveřma a v obýváku čekám na Karlův návrat.  On snad ten blbec 
myslel, že se budu živit chovem chřestýšů! Jenže na poště měli určitě teplo a oni už sou vylíhlí. 
Trápila jsem se, koho zavolám na deratizaci. Pak přijel Karel. Už ve dveřích oznamuje, že má hlad 
jak tygr. Sděluji, že oběd není, protože v kuchyni je chřestýš. Možná i víc chřestýšů. Karel se mě 
ptá na tělesnou teplotu. Takže vysvětluju, že je poslal Brácha. Zatím co já stojím na konferenčním 
stolku, můj odvážný muž opatrně oddělává hadr, opatrně otvírá dveře, opatrně vchází do kuchyně, 
opatrně zvedá pytlík, opatrně ho otvírá a … do dlaně mu vypadne gumička s kovovou podložkou. 
Kouká na mě a na nic se neptá. To je horší, než kdyby nadával. Určitě přemýšlí, jaký číslo má hot 
line na psychiatrii. Chce se mně brečet a tak se bráním: „Ale vono to chřestilo …“ Začínáme pytlík 
studovat. No to je bomba! Naprosto jednoduché! Gumička s podložkou se natočí, natočená vloží do 
pytlíku a pytlík zavře. Pak už se jen čeká na nějakýho zvědavýho pytlíka, kterej začne pytlík otvírat. 
Tím se gumička začne rozmotávat a podložka chrastí o papír. Jednoduché a účinné. Karel si jde 
namazat chleba a já slibuju Bráchovi asi třicet druhů středověkých mučení.

A teď mám příležitost a zase nemám sílu. Budu to považovat za promlčené. Karel už oběd 
taky oželel. A zase sem na to nachytala spoustu lidí v práci. Jeden kolega si hračku půjčil i domů. 
Prý že má tchýně slabé srdce. Druhý den mi ji zklamaně vracel: „Ustála to.“

 
Konec  srandiček,  de  se  na  pohledy,  dokud  ještě  vládnu  rukou.  Pohledy  -  nepříjemnost 

každýho cestování.  Obvykle  nevím adresy,  nevím,  co  chytrýho napsat,  většinou nevím ani,  co 
blbýho napsat. Za hodinu sesmolíme, Karel a já, dohromady třicet pohledů. A to máme stále pocit, 
že jsme na někoho zapomněli. Ať si každej trhne, už nemůžu.

Brácha se tváří zase ustaraně: „A prosím vás, kdyby něco, tak zavolejte nebo zatelegrafujte 
nebo zamejlujte …“ Jojo, budem posílat kouřové signály. 

Petra nás zase nabádá, ať v národních parcích chodíme do visitor center na promítání filmů. 
Že tam vždycky ukazují zajímavosti z historie parku, z přírody a tak. Jojo, leda by mně to promítali 
na pláži.

Ať už vypadneme, loučivou nervozitu nesnáším.

Bereme  pohledy,  peníze  a  doklady  a  vyrážíme  do  půjčovny.  Po  cestě  pod  Bráchovým 
dohledem házím pohledy do schránky. Zdůrazňuji – pod Bráchovým dohledem, protože jinak bych 
si  nebyla  jistá,  kterej  sloupek  je  s poštovní  schránkou  a  kterej  s odpaďákem.  Tady  to  není  ... 
poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc, kvete modře, lidé si jí váží velice ... Ale 
s Bráchou je jistější, že dojdou. 

Jenže Brácha už nemá nikoho, kdo by dohlídl na něj. Petra zrovna nezafungovala a Brácha 
zjišťuje, že zapomněl doma kupóny na slevu do půjčovny. A to jsme v centru! Kyškyš, to máš za 
tužku, za mejdlo, za vejce, za užovky, za brouky ... Ještě je na světě spravedlnost. Takže hledáme 
místo na otočení a Petra už je ve funkci: „Tady je velkej obchoďák. Necháme vás u něj, koupíte si 

2



kazety do kamery a my se pro vás vrátíme.“ Holt vždycky v rodině musí aspoň jeden přemejšlet. 
Takže za půlhoďku zase tady.

Bereme vozejk, do kterýho bych se vešla já i s Karlem a ještě bysme mohli brát stopaře. 
Nacházíme  oddělení  elektronikohejblat  a  kupodivu  mají  i  kazety.  Kupodivu  i  haj  osmičky.  A 
kupodivu i levnější než v klubu. Nafasujeme zásobu, abysme nemuseli šetřit filmovým materiálem. 
Když se sem už teda nikdy nepodíváme (Karlova verze). Kroužíme prodejnou jen tak pro zabití 
času a začínám se bát, že nás to jen tak zabití bude jen tak dost stát. Vozejk se nám nebezpečně 
zaplňuje. A to já sem tam přihodila jenom svačinový papír, džus, sušenky a asi jen dalších pět věcí. 
Jé a ještě musím objevit regál se sešitama. Dyksem ráno načla druhej ze svých dvou Milý deníčku. 
Zbývá jen  jeden,  a  co  kdyby nestačil.  Brácha,  jak  se  mně nejdřív  chechtal,  tak  teď mně zase 
nakazoval: „Ségra a všechno zapisuj. Milý deníčku budou vaše černý skříňky. Pokud se s vámi něco 
stane, třeba z nich aspoň poznám proč.“ Jak povzbudivé! Ale nejsem si jistá, jestli budu mít čas na 
zápisky, jako že se právě chystám na manželovraždu nebo naopak, že právě vidím Karla, jak se ke 
mně plíží se sekerou v ruce a pěnou na fousech. Sešity nacházím a vybírám silnější, aby bylo na 
všechny zážitky místo. 

Půlhodinka utekla a pokladna mi dává za pravdu. Ten zavražděnej čas nás stál skoro čtyřicet 
dolarů. Ale máme kazety. Brácha s Petrou přijíždí včas, takže pokračujeme v započaté cestě směr 
půjčovna. Jenže chyba lávky, Brácha si vzpomněl na turistickej pas. Sakra! A trvá na jeho sehnání. 
Naštěstí  ho  myslící  polovička  uklidňuje,  že  je  prodávají  jen  v národních  institucích  –  parcích, 
památnících a tak. No a to je tady jen Cabrillo nationální monument. Brácha se vzdává, ale vypadá, 
že mně po příjezdu místo pasu zkontroluje aspoň zápisky v černých skříňkách.

Konečně půjčovna. Pan Půjčovník je vtělená ochota. Rád by půjčil auto se šaltrpákou – ale 
nemá. Karlův obličej střídá barvy úměrně stoupající a klesající naději. Takže definitivně bude auto 
s automatickou převodovkou. A basta fiddle! Karlova aktuální barva je přírodní zeleň. Nevypadám 
o moc líp a ještě ten svěrák okolo žaludku. Pan Půjčovník studuje Karlův řidičák a nechápe, z jaké 
jsme země. Podle barvy pleti se mu musíme zdát mimozemšťani, to bych chápala, ale v dokladu je 
psané Czech Republic. Ovšem v tom problém není. Zakopanej dog je v tom, že musí najít zkratku, 
pod kterou maj zašifrovaný země oni ve svým počítači.  Jasně, že mu okamžitě vnucujeme CR, 
jenže pod tím má Kostariku, tak CZ, to jsou podle jejich počítače Kajmanský ostrovy. Mají nějakou 
osobitou databázi zkratek. Už ani nevnímám, pod jakou zemi nás přiřadil. Všechny námi nabízený 
zkratky se mu nelíbily. Karel domlouvá typ pojistky. Jak znám Karla, ke klidu mu nebude stačit ani 
tři sta procentní jistota. Taky že jo, vybírá tu nejjistější pojistku. A taky nejdražší. V tom už je snad i 
pojištění  na  blbost.  Jen  cena  půjčení  vylezla  na  dvojnásobek  proti  tomu,  co  jsme  ve  svých 
kalkulácích očekávali.  Jenže zase sichr je sichr, co kdyby přišel vichr. Pan Půjčovník vidí naše 
zelený a teď ještě protáhlý obličeje a slituje se nad námi. Prý nám vzhledem k tuplový pojistce dá 
větší auto za cenu menšího. Budeme mít japončíka Mitsubishi Mirrage, to je vlastně Zázrak, jé, jako 
kasíno v Las Vegas. Ten pan Půjčovník je hodnej chlap. S obavama vytahuju moji problematickou 
kreditní kartu. Pan Půjčovník ji projede nějakým terminálem a už dostáváme papíry od auta. Žádný 
problém s kartou ani s PIN. To sem blázen. Karel navíc dostává varování, že v autě sice jakási 
šaltrpáka je, ale to, co je na ní označeno R, znamená return čili zpátečka, a né race čili závodění, jak 
by si mohl Karel myslet (a přát). Že by s ním už někdy pan Půjčovník jel? 

Po cestě ke garáži kontroluju doklady. Jméno řidiče je Karel Pelikanova. Pan Půjčovník 
hbitě zkombinoval Karlův řidičák a moji kreditní kartu. V garáži mě uchvátí jedno krásný červený 
autíčko. To kdybysme tak dostali. To by byl Karel rád! Už jeho rodiče museli na nátlak čtyřletého 
Karla koupit červený – hasičský. I když chtěli modrý. Prostě si přeju červený. Brácha kontroluje 
poznávací značky a volá: „Jéžišikriste, vy máte červený.“ No vida, stačí pozitivně myslet. Karlovi 
se  o půl  stupně zlepšila  nálada.  Brácha zkušeným okem prohlíží  auto ze všech stran,  zespoda, 
zezvrchu, zevnitř a hledá závady. Nenachází. Aby taky, dyť má najeto tři tisíce kilometrů, teda mílí. 
Auto. Brácha je ojetej trochu víc :-). 

Auto v pořádku a nezbejvá než s ním odjet.  Jako řidič je v papírech zapsán Karel,  takže 
odjet musí Karel osobně. Nejde z toho nijak vykličkovat. Domlouváme strategii. Nejdřív pojede 
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Brácha  se  svým Lincolnem rok  výroby  1987  a  za  ním  Karel  s naší  Miráží  rok  výroby  1999. 
S Karlem pojede  Petra,  aby  mu mohla  radit,  a  já  se  možu svobodně  rozhodnout.  Svobodně si 
vybírám  ještě  půl  hodiny  klidného  života  a  sedám  k Bráchoj.  Naše  vládní  kolona  vyjíždí  z 
půjčovny.  Přesněji  –  Brácha  vyjede,  Karel  vyskáče.  V okně  zahlédnu  ustaraný  pohled  pana 
Půjčovníka. Asi už přemýšlí, kde má likvidační formuláře.

Hlemejždíme se s Bráchou asi dvacítkou a já sleduju, jak za námi stíhá nebo nestíhá Karel 
poskakovat. Jenže na třetí křižovatce je zákonitě ztrácíme. Krk mám jako šroubovici a po červené 
Miráži za námi ani smrad z vejfuku. 

Brácha mě uklidňuje: „Mohli jet jinudy. Petra ho třeba naviguje vedlejší silnicí. Jestli mu to 
moc nejde, tak by do nich mohl na freeway někdo zezadu narvat,“ a aby mě dorazil úplně, hned 
dodává:  „Víš,  červený  auto  tady  není  moc  dobrý.  Policajti  sou  na  červenou  úplně  vysazený. 
Vydráždí je jak bejka.“ 

No  pán  Bůh  se  mnou  a  zlý  pryč  ...  to  se  mám  na  co  těšit.  S dráždivým  autem  a  s 
vydrážděným Karlem, jezdícím podle komunistického hesla „Dohnat a předehnat!“, nedodržujícím 
rychlost a vůbec předpisy jako celek. To se vrátím jako vdova nebo ženuška kriminálníčkova. 

„Sice nechápu, proč je červená provokuje, když nezažili komunisty, ale Karloj to prosím tě 
neříkej. Nač ho děsit víc, než je.“ 

V těchhle  chmurných  představách  se  s Bráchou  plížíme  po  freeway  nejvyšší  povolenou 
rychlostí a v tom se kolem nás mihne červený auto. Já si v duchu říkám, že s takovým hezkým taky 
snad budeme jezdit. Brácha má lepší postřeh: „Ty vole, voni nás předjeli!“ 

„Karel?“ 
„Jo, Karel s Petrou. Se na to vyseru.“ 
Já taky. Nevím, jestli mám zrovna jásat nad Karlovými pokroky. Snad bych raděj přeplížila 

Státy tou dvacítkou.

Poslední zahnutí okolo americké vlajky ... a ten všivák nám ještě obsadil parkovací místo! 
Vorazil  se docela brzo.  Září  víc než kalifornský sluníčko a chválí Petru,  jak mu dobře radila a 
všechno vysvětlila.  Prej  už  umí  s automatem i  briskně  předjíždět.  To  se  prudce  sešlápne  plyn, 
automat  zmateně  přeřadí  a  nabere  totočky.  Kuš,  plantám,  nabere  to  točky  potřebný  na  rychlý 
předfrnknutí.  Takže Karel  opět  ve své závodnické kůži a  já  ve stresu.  Padla poslední překážka 
našeho odjezdu a hurá pakovat. Fuj. A uklidit. Fuj2. 

Sbíráme naše roztroušené věci a postupně je rozdělujeme do obou aut. Tato jednoduchá věta 
vypadá v praksi asi takhle: „Chcete kuler?“ „Nechceme.“ „Jen si ho vemte!“ „Na co nám bude bez 
ledu?“ „Všude sou automaty na led.“ „Tak my si ho vezmem.“ nebo třeba: „Mám si brát večerní 
šaty?“ „Záleží, kam budete chodit!“ „No kam se tak dá chodit?“ „Kam si usmyslíš.“ „Tak mně 
někdo poraďte.“ „Poradím ti - medvědi neuměj tancovat a myslíš, že toho svýho medvěda někam 
dostaneš?“ 

Vzhledem k naší bezradnosti se podobné diskuze odehrávají nad kdejakou <|>vinou. Když 
už  pakujeme  druhou  hodinu,  začínám se  bát,  jestli  dneska  odjedem.  Bez  trafiku  určitě  ne.  Je 
odpoledne a v trafice už bude parádní zácpa. Takže zbytek bereme hákem. Já hákem házím svoje 
věci do bigbagu, Karel do tašky.

Jídlo, mapy, sešit, pití a vše potřebné dávám pod svoji přední sedačku. Karel jistě nebude 
zastavovat kvůli takové malichernosti, jako je žízeň. Hodilo by se chemické wécko, nebo aspoň 
nočník. Pozdě.

 Hlavně nezapomenout Bráchovy mapy, Bráchův Campbook, Bráchův Tourbook, Bráchův 
stan, Bráchovy spacáky, Bráchův vařič, Bráchův ešus a svoje doklady. Transportujeme vše do auta. 
Nad třetí taškou Karel naříká, že se nevejde. Normoš. Doma před každou dovolenou naříká už u 
druhý. A to máme snad největší osobní auto - pasáta. Kombíka.

Petra vidí, že nezvládáme, a začíná s úklidem sama. Vypadá, že ráda uklidí, hlavně, ať už 
vypadnem.  Objevuje  pořezanou  kuchyňskou  desku.  Někdo  krájel  bez  prkýnka.  Do  prkýnka! 
Probíhá vyšetřování. Mně je to jasný. Sem chystala narychlo housky do Mexika. Přijdou na mě 
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nebo se mám bonznout sama? A co bych to říkala, dyť to moh bejt taky někdo jinej, žejo? Jenže 
všichni koukají na mě. Tož se čestně přiznávám. Brácha z toho je na skácení: „Ty neznáš Jirku, 
nemáš představu, jakej je pečlivouš, ten to hned objeví a zabije mě.“ Jestli tě nezabiju dřív já. Sice 
Jirku neznám, ale o jeho pečlivosti určitou představu mám, viz manuál pro hosty. Fakt mě to mrzí. 
Sorry Jirko. Je to se mnou děs. Včera jsem uchránila barák před demoliční četou Karel & Brácha, 
ale přede mnou neobstojí nic … já chci domů.

Beru kuchyňskou drátěnku a snažím se odrhnout aspoň ostré hrany řezanců. Třeba na to 
Jirka tak hned nepřijde a pak už nevypátrá viníka. Drhnu … drhnu … a pořád drhnu.

*** Pelda is now know as Pelda_wrk

Brácha zatím poučil Karla, kde co v našem autě je. Máme i klimatizaci, jen co zjistíme, jak 
se zapíná. Doufám, že nebude topit. Zkoušíme lůžkovou úpravu. Brácha závistivě poznamenává: 
„Važte si toho. Budete spát čtrnáct dní v Miráži.“ No, v kasínu Mirage by to bylo jistější. Jenže 
dražší. O dost. O hodně. O hodně dost. 

Poslední společná fotka. Možná úplně poslední. Brácha nám dělá křížek na čelo a říká, že za 
nás budou večer držet kořalku ticha. Slzíc mávám půjčenému domečku. Vůbec, ale vůbec, se mně 
ho nechce opouštět. Zrovna teď! Když už umím i zašpuntovat vanu.

Jsme ready. A je to tady ... ano, vážení přátelé, nemožné se stalo skutkem ... všem lidem 
v San  Diegu,  všem lidem v USA,  všem lidem v Americe,  všem lidem na  světě  ...  Morituri  te 
salutant.

Začíná odpočítávání. 
Tři. Nasedáme. Mám ráda od začátku ve všem jasno a tak rozdělujeme kompetence: já budu 

navigátor a provianťák, Karel řidič a nervák. 
Dva. Podle nominací já rozbaluji mapu San Diega, Karel startuje. 
Jedna.  Poslední zamávání Bráchovi a Petře.  Až v autě je slyšet ten rolling stone z jejich 

srdce. Po čtrnácti dnech s námi. Není se co divit.

START!!!!!!!

Zarolovaný ve štrůdlu přijíždíme k první křižovatce a nevíme, kam odbočit. 
Karel: „Tak kudy?! Seš navigátor.“
 „Nevim. Tys Bráchoj radil a dělal chytrýho.“ 
Za křižovatkou zjišťujeme, že jedeme úplně jinam. Už si nemyslím, že jsme tak dobrý. Jsme 

naprostý blbci. Jo s Bráchou, to sme byli přesvědčený, že nám je moře po kolena, a teď se ztratíme 
na první křižovatce. Karel v souladu se svojí druhou funkcí roztěkaně kouká, kde to půjde otočit a 
jestli  to  někde  vůbec  půjde  otočit  a  jestli  tohle  auto  jde  vůbec  otáčet  ...  prostě  normálka.  Já 
přemýšlím, do které z miliónu tašek jsem uložila Radepur.

Otáčíme  auto  symbolicky  poblíž  nějakého  kostela  a  já  šátrám v paměti,  jak  že  byla  ta 
modlitba, kterou mě v dětství učila mamka. Konečně se zorientovávám v sandiácký mapě. Jsme 
sice na nějaký divný silnici, ale slunce máme ze správný strany. Jedeme na východ. Východ je east 
a teď už jen sledovat značení. První vyhlídnutou silnici, číslo 5, jsme tedy úspěšně netrefili. Snad 
budeme mít větší štěstí s osmičkou. 

Mate mě, že jedeme podle šipek směr El Centro. Vždyť musíme centrum minout?! Jestli se 
zamotáme do centra, tak nedojedem ani na tu pláž. Možná nás Brácha přecenil, když se domníval, 
že odjedeme za San Diego a tam se budeme válet. My se možná ze San Diega vůbec nevymotáme. 

Po  dvacetiminutovým  nerváku  sjíždíme  na  morénovou  ulici,  která  vede  souběžně 
s vytouženou osmičkou. Začíná to vypadat slibně. Jen přejedeme řeku a napojíme se na ní. Možná. 
Když vidím na mapě ty zavináče, jakýma se na ni najíždí, asi se náš andělíček strážníček hódně 
namaká, než nás na ni dostane. 
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Sice nevíme jak, ale po dalších dvaceti minutách opouštíme město. A nějakým zázrakem po 
osmičce. Andělíček strážníček usoudil, že bude lepší, když se mu do toho nebudeme montovat. Vše 
se v dobré obrátilo. HOSANA !

Spokojeně si oddychneme. Karel loudí: „Prosím tě, neříkej to Bráchoj.“ To víš, že ne. Mlčím 
jako hrobka. Odkládám mapu San Diega a rozdělávám mapu Kalifornie. První poznatek: El Centro 
není centrum, ale město na naší trase. Jedeme dobře. Možná nebudem úplný blbci. Jen takový malí 
blbečci. HOSANA! HOSANA!!

Tak doma už by nás po ujetí téhle vzdálenosti haltovali rakouští celníci a někteří z nás dvou 
by konverzovali německy. Já bych začala a skončila u Guten tag. Začíná se měnit krajina. Ubývá 
vody, přibývá písku. Ubývá roviny, přibývá kopců.  ... pak začaly kopce a šutráků fůry ... Hora, 
kterou míjíme vpravo od silnice, se jmenuje Los Pinos Creek. Kde by se tady vzal Creek? 

A změna. Ale jen částečná, necháváme kopce za zády, přibývá roviny. Písek zůstává a mění 
se v písečné duny. Úměrně stoupá i teplota. Teda podle mě spíš neúměrně. Karel pátrá, kde se pouští 
klimatizace. A vypátrá. A co víc – klimatizace klimatizuje. Micubiška naše zlatá. Důvod k oslavě. 
Dáváme si džus, ale to nám jen připomene začínající hlad. Studuju mapu, kde se tak dá zastavit a 
odpočinout. Odpočívadla jsou v mapě vzorně zakreslená a označená šifrou Rest Area. Jedno bude 
asi za dvacet mílí. S těma jejich mílema, kdo to má odhadnout. Prostě vydržať! 

Mezi  pískem,  suchem a  dunama se  dostáváme k hranicím Arizony.  Jen  tak  bajlajvočko 
odhaduju, že jsme jakoby od nás někde kusanec za Vídní. Máme najeto sto osmdesát majlí a budem 
nuceni  vystoupit  a  vzít  benzín.  Fuj,  vystupovat.  Fuj,  opustit  klimatizaci.  Těsně před hranicema 
v naprosté pustině objevujeme benzínku. Doufáme, že to není jen atrapa, a míříme k ní. Je funkční. 
Dva  oprejskaný  stojany,  jeden  oprejskanej  obchůdek  a  jedna  vcelku  neoprejskaná  prodavačka. 
Karel  vybírá  stojan  podle  počtu  oktanů.  Vím,  že  to  Brácha  vysvětloval,  ale  nějak  sem  to 
nepochopila. Tady není super, normál ... (mezi námi, tady není nic normál a všechno super). A co, 
dyť su navigátor. Karel bezradně obchází Micinku a hledá, kudy se asi tak do ní může strkat benzín. 
Začíná to vypadat na delší proceduru, a tak vystupuju. Pohltí mě vedro a Karel. Společnýma silama 
objevujeme jakýsi otvor do auta, který by mohl být vstupem do nádrže. Ale nevíme, jak otevřít 
otvor, jak spustit čepování. Nevíme ani, kolik litrů benzínu potřebujeme, natož kolik galonů. 

Karel, chronický nečteč manuálů, řeší problém stejně jako všechny ostatní technické záhady. 
Pudově. Buď to pude, nebo to nepude. Nejde to. Já opouštím naději, že bych snad při téhle teplotě 
něco vymyslela, opouštím i Karla a jdu za pumpařkou. Anglicky ji poprosím, jestli by nám mohla 
helpnout. Sjede mě pohledem posuzujícím, jestli číselná hodnota mého IQ dosahuje aspoň číselný 
hodnoty mýho věku. Naštěstí  je mi už docela dost! S neutrálním výrazem kráčející  sfingy nám 
slečna pumpařka otevře nádrž u Micinky, načepuje benzín, zavře nádrž u Micinky a milostivě od 
nás  vezme  peníze.  Ani  při  loučení  z ní  nevypadne  jediná  hláska,  přestože  my  se  můžeme 
uthankovat. Ať si škubne, hlavně, že má Micinka papáníčko.

Přejíždíme hranice. Arizóna nás vítá slovy: ARIZONA - THE GRAND CANYON STATE 
WELCOMES YOU. Bojím se škemrat o zastavení a focení u tabule. Karel není Brácha. S ním to 
bude vyjednávání na nejvyšší úrovni. Čtrnáct dní. Áchichouvej. 

Odkládám mapu Kalifornie a otvírám mapu Arizóny. Taky pošupujeme hodinky, přejeli jsme 
z pacifického času do horského. Pokračujeme v jízdě a  ve snaze dohnat  zpoždění.  Při  zdejších 
povolených želvích rychlostech to bude problém. 

Nízká povolená rychlost má i své výhody. Za á – nechce se mně zvracet, za bé – dobře se 
sleduje okolní krajina a za cé – můžu při jízdě zapisovat do Milý deníčku. Zrovna teď se snažím 
založit v Milý deníčku excelovskou tabulku, kam budu zaznamenávat, kolik jsme ujeli, kolik jsme 
projeli, kolik jsme za to dali. Jenže s těma kravskejma amíckejma jednotkama musím pro každou 
veličinu mít dva sloupce. Pro vzdálenost v kilometrech a mílích, pro benzín v litrech a galonech, 
pro cenu za galony a za litry, pro spotřebu galony na míle a litry na sto kilometrů ... A nesedět vedle 
mě Karel, musela bych mít ještě kalkulačku pro přepočet. Je v tom maglajs. 
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Zastavujeme na restovací ploše u města s libozvučným názvem Sentinel. Jen otevřu dveře 
auta,  dostávám facku.  Teplou facku.  Vystupujeme do horkovzdušné trouby.  I  ten vítr  je  jak ze 
sušáku na vlasy. Sedáme si s jídlem do stínu na rozpálenou lavici. Objevujeme zásadní problém – 
jedinej nůž, kterej máme, je Karlův vyhazovák. Parádní masivní nožisko, ale nevíme, jestli ne ve 
Státech zakázaný. Brácha se o něm sice nezmiňoval, ale když je to automat, určitě na něj bude ňákej 
zákon. Karel krájí chleba, já dělám zeď. Sedáme k jídlu a restujeme se. Vedro je k zadušení, a tak 
jídlo moc nevychutnáváme. Já osobně se nezdržuju ani kousáním. Hltáme veselou krávu a čteme 
cedule, že si máme dávat pozor na škorpióny, protože se večer chodí ohřívat na beton. V rychlosti 
běžím na záchod, umýt, doplnit vodu a honem zpátky do naší chlazené Micinky. Uf, to bude výlet.  

Do Sentinelu jsme ujeli tolik, že z domu bychom byli v rakouském městě Graz a mohli jsme 
se rozhodnout, jestli dál pojedeme do Itálie nebo do Chorvatska. Tady máme nabídku buď Státy, 
nebo Mexiko. Zůstáváme věrni plánu a volíme Státy. Krajina se nezměnila ani za mák, ani za hrách. 
Jedeme okolo písku. A každý to pískoviště je ohrazený ostnatým drátem. Už při jízdě s Bráchou 
Karel konstatoval, že Amerika je země ostnatýho drátu. Dokonce jedno zavostnatělý pískoviště je 
for sale. Nechcete koupit?

A teď podle mapy míjíme vpravo pouštní leteckou střelnici. Vzorně v mapě zakreslenou. 
Nechcete koupit? Ale nic z ní není vidět. Zato sleduju vlak Union Pacifik, který táhnou tři mašiny. 
Přemejšlím,  jestli  má  každá  svýho  strojvedoucího  a  jestli  by  to  nebyla  cesta  ke  snížení  počtu 
nezaměstnaných ajzboňáků. Prostě už sleduju kde co, jen abych se zabavila. Cesta je neutíkající 
nuda. Občas si za jízdy schrupnu a mám strach, aby si neschrupnul i Karel. Tak ho zaměstnávám 
přepočtama. Ujeli jsme 260 mílí. Kolik je to kilometrů? Do Phenixu zbývá tolik mílí. Kolipak to je 
asi kiláků? A tak dál prostě blbneme a zaháníme spánek. I když při tý jejich rychlosti by mohl Karel 
řídit klidně i ze spaní. 

Okolo  silnice  se  začínají  objevovat  kaktusy.  Ne takový kaktusátka,  jako  když  jsme jeli 
k teplem pramenům, a o kterých jsem říkala, že to jsou óbrkaktusy. Tohle jsou kaktusy Saquáro a co 
do velikosti jsou to kaktusy-kolosy. 

Ale to ještě furt není to pravý vořechový překvápko. Najednou je vedle cesty obilí. Nejdřív 
jsem myslela, že to je pouze jiný druh písku. Barva by odpovídala. Jenže po bližším prozkoumání 
můžu odpřísáhnout, že je to fakt obilí.  A po ještě bližším, že jsou všude zavlažovací kanály. A 
civilizace a telátka a koníci.

Ovšem  jenom  chvilku,  po  pár  majlích  zůstává  zase  písek  a  kaktusokolosy.  Začíná  se 
smrákat. Jedeme už šest hodin. Kaktusy houstnou a mezi nima je vidět zapadající slunce. Moje 
nejmilejší, nejkýčovitější obrázky. Dotírám o zastávku na focení. Fakt jen snímeček a jedem dál. 
Ani s čůráním nebudu zdržovat, to si nechám do auta :-). 

„Máme zpoždění, nezastavujeme.“ 
Beru to jako vtip a upozorňuju na vhodná zastavovací místa. Jenže se stejným výsledkem 

bych mohla upozorňovat sochu Jana Nerudy. Nic. Karel hybernován. A slunce zapadlo. Zůstávají 
kaktusy v šeru a na to mu s*ru. Mlčím. Pelda, dyťs to mohla čekat, dyť je to tak dycky dycinky. 
Jestli takhle projedem celý Státy, tak jsme pozejtří zpátky a uvidíme ho*no. To sem mohla zůstat 
doma. Nevím, jestli  mám brečet nebo vystoupit.  Asi vystoupím. Ale až v civilizaci.  Zatím píšu 
Karlovi velké mínus.

Blíží se Phenix. Civilizace. Mám vystoupit? Uvidím. Stručně naviguju – doprava, doleva, 
rovně  a  jsme  za  Phenixem.  Kupodivu  jak  vypadal  přehledně  z letadla,  tak  i  ze  země.  Silnice 
značené dostatečně i pro blbce. I pro nás. Valíme dál. Tak já teda nevystoupím. Dám mu ještě šanci. 
Poslední!

Na vzdálenost bysme v naší rodné Evropě už měli za sebou další hranice a mluvili bychom 
italsky. Někteří. Okolo silnice je kaktusovej les. Jenže taky už je tma a tak jen skenuju jejich obrysy 
a zapisuju do paměti. S prohlubující tmou začne kaktusů ubývat a my bysme měli hledat flek na 
spaní.  Máme  od  Petry  vyznačenej  jeden  kemp  poblíž  Sedony  a  je  zadarmo.  Sedonu  úspěšně 
nacházíme, ale kemp nikde. 
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Zastavujeme na  jakémsi  náměstí  s nadějí  na  otevřené  informační  centrum.  Chybička,  je 
zavřený. Jediná osoba je tady self made man. Jenže ten je bronzovej a podle tekstu je to pomník 
těm,  co  se  vypracovali  od  píky.  Píka  tady  má  hodnotu  padesáti  centů.  Moc  nám  neporadil. 
Zkoušíme zpovídat kuchaře kouřícího u zadního vchodu restaurace, ale poradil nám to samé kulové 
jenomže ve španělštině. Je deset hodin večer, když vidíme směrovku se stanem a značkou půl míle. 
Ujedeme těch půlek deset a kemp žádnej. Mezi skalama se potmě otáčíme. Vracíme se ke značce a 
zkoušíme druhou odbočku. Nacházíme pouze otevřenej supermárket. U východu diskutuje tlupa 
chlapíků. Karel sestaví anglickou větu s dotazem na kemp a hází ji na ně. Jenže ať mění přízvuk jak 
je libo, chlapi pouze tupě čumí. Až jeden z nich nám začne cosi vysvětlovat ... krásnou šanzónovou 
francouštinou. Vzdáváme to. 

Někde na těch pěti mílích, co měly být půlka, jsme viděli kemp pro karavany. Jedeme ho 
objevit. Na druhý pokus ho nacházíme, zaparkujeme a prohlašujeme se na dnešní noc za karavanu. 
Po  svých  obcházíme  kemp  a  zorientováváme  se.  Záchod  otevřený,  sprcha  otevřená,  kancelář 
zavřená. Vcelku příznivá kombinace. Na dveřích kanceláře nás cedulka upozorňuje, že se v 9 a.m. 
máme přijít nahlásit a zaplatit. Hohó v 9 ej em už budeme za tú horú za vysokú …

Dáváme si vepřové ve vlastní šťávě se sladkým chlebem a sprchu, rozkládáme Micinkovou 
lůžkovou úpravu a lezeme do Bráchových spacáků. První noc On The Road. Okýnkama koukáme 
po hvězdách. Celý hejna se diamantí  přímo nad námi.  Nádhera.  První noc v Miráži.  Za dnešní 
vzdálenost bychom se u nás takhle váleli v okolí Benátek na pláži. Povídáme si až zafuníme okýnka 
a hvězdy zmizí. Usínáme jako dva pohřbení skrčenci. Ještě v polospánku si říkám, že to možná 
s Karlem vydržím ... při špetce dobrý vůle ... a fůře pevných nervů ... a máme Becherovku ... jé, 
Becherovka ... my na ni zapomněli ...

Dobrou.

Film osmnáctý: Všechno je velký, všude je daleko
11.6. pátek: Grand Canyon
Arizona, Utah
Stav tachometru:  532 mílí = 851 kilometrů
Stav posádky:  :-{}

Budíme se před sedmou a současně s rozlepením očí Karel odstartovává dostihy. Záchod, 
koupelna,  snídaně,  odjezd.  V rychlém sledu za  sebou.  Dostrojuju  se  za  jízdy  a  podaří  se  mně 
zapnout podprsenku přes bezpečnostní pás. Nevím, je to jen takovej slaboučkej počáteční dojem, 
spíš dojímek, ale vypadá to, že s Bráchou to byla pohodička proti tomu, co nás čeká. Kddee jsteee 
méé vysněné plááže. Mééééé ... Pelda, klídek ... to jen než doženeme zpoždění.

Vyjíždíme ze  Sedony  a  okolo  nás  jsou  skály  a  skály.  Kupodivu  se  mezi  nima  začínají 
objevovat i borovice. Karel si je vědom, jakého se na mně včera dopustil příkoří, a tak zastavuje na 
scenic view. Už oblečená a natěšená vystupuju a hledám vhodný záběr. Ale nenacházím. Všechno 
by se mně do objektivu vešlo. Skály, obloha, borovice. Jenže by mi nikdo nevěřil, že to nebylo 
focený v Adršbachu. Vypadá to tady úplně stejně. Takže nic nefotím a pro změnu se naštve Karel, 
že dělám krky. Ještě třináct dní ... :-(.

Borovice houstnou a už je tady cedule National Forest. A chatičky a potok. Kdoví co dělá 
naše chatička? U našeho potoka. Ach jo. 

Místo borovic se objevují jilmy. Zpíváme si  ... v háji jilmů jak ve starým filmu, Jou ji líbá 
hladce  oholen ...  a  ještě  než dozpíváme,  končí  jak jilmy,  tak borovice.  Objevují  se  pastviny a 
příznaky našeho dnešního cíle. Poutače na výlet nad Grand Canyonem, na výlet v Grand Canyonu, 
na výlet pod Grand Canyonem, letadlem, teréňákem, lodí, mulou. Nabídky ignorujeme. My si to 
vychutnáme pěškochodem.
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Zastavujeme u vstupu a nabíráme dech na suverénní jednání. Se sevřenou řití. Věc se má 
totiž takto. Mám od Petry půjčenou permanentku do národních parků. Jmenuje se Zlatý orel a jsou 
na ní  vstupy do všeho národního zdarma.  Má jen malou vadu.  Je  nepřenosná.  Petra  ji  už sice 
podepsala tak nějak, jako bych to napsala já, jenže stejně je pořád vydaná na její doklady. Takže 
dělám,  že  hledám  svoji  průkazku  ve  svých  dokladech  a  s úsměvem  ji  podávám  vrátnému  do 
okýnka.  Ten  na  ni  jen  zběžně  mrkne  a  s úsměvem nám dá  vstupenku a  mapičku.  S úsměvem 
odjíždíme. Po pár metrech jízdy shazujeme z tváří úsměv křečák a ze srdce kámen šutrák. Prošlo to. 

Tajně doufáme, že tady nejsou na českou vychcanost natolik zvyklí, aby nás podezřívali, a 
že to takhle přátelsky zmákneme všude. Kéž.

Porovnávám jejich mapičku s mapou od Bráchy, kde máme zvýrazněný neopomenutelný 
místa.  A hned  ten  zvýrazněný  nejvýraznějc  je  přímo  před  námi.  Zastavujeme  na  odpočívadle, 
bereme mapičku a vyrážíme na Mather Point. V Bráchově podání jsem si myslela, že to je mamčin 
bod a teď na místě zjišťuju záměnu jednoho písmenka. Dokonce se na pamětní desce dočítáme, že 
to byl chlap. Ne že by byl mamkataťka, ale jmenoval se tak.

To, co se před námi otevřelo, je nepopsatelný a ani se o to nebudu snažit. Nejsem koupený 
průvodce. Fotíme ten boží pohled ze všech možných úhlů, s křivou borovicí v popředí, s Karlem 
v popředí, moje popředí v popředí. Kam se hrabou Japonci. Dofocuju svůj poslední film z Čech a 
nasazuju  první  domorodej.  Děsná  spotřeba  filmů.  Když  už  jsme  vyčerpaný  mačkáním  našich 
automatů, sedíme na kameni a kocháme se. Prohlížím mapičku a volíme strategii. Micinku máme 
hezky zaparkovanou, necháme ji tady a obejdeme si Grand Caňon podle mapky, dyť ty vyhlídkový 
puntíky  jsou  na  ní  skoro  u  sebe  a  doma  jsme  zvyklý  všechny  parky  prošmajdat.  Na  začátek 
vybíráme levou stranu (ne levicovou, levou) a vyrážíme po okraji svahu. 

Jdeme asi půl hodiny, občas je nějaká popsaná vyhlídka, ale názvy neodpovídají  těm na 
mapičce. To sem blázen. Nevzali jsme si moc vody, a protože je vedro jak v peci, musíme se vrátit. 
U auta doplňujeme vodní zásoby a vyrážíme na druhou stranu. Nacházíme vyhlídkovou věž. Uvnitř 
je popis okolních vrcholů. Teď už víme, že skály před námi nejsou jen tak ňáký obyč skály, ale 
chrámy. Sledujte Buddha Temple, Shiva Temple, Brahma Temple, Vishnu Temple. Ale nikdo z týhle 
buddhistický elity nám neporadí,  kde vlastně sme. V riti,  já  vím. To zase bude nějaká Amícká 
vyfikundace. Aspoň že víme, kde máme Micinku. Vlezem do jejího chladného azylu a posilňujeme 
se. Ty dvě hodiny ve vedru nám daly pod kopyta! 

Co teď? Podle mapičky by za chvíli silnice vlevo měla končit smyčkou. Ale zkusíme po ní 
popojet  autem kousek  dál,  co  se  z toho  vyklube.  Při  nejhorším  nás  někde  vrátí.  A tak  pěkně 
v klimatizaci popojíždíme. A když takhle popojedeme asi sedm kilometrů, objeví se parkoviště a 
směrovka ... a to mě podržte ... na ní název toho puntíku, kterej je na mapě hned vedle bodu pana 
Mathera a skoro se dotýkají. Na mapě. Nojo, zase nás dostali. Nám ze starýho kontinentu nedošlo, 
že tady hned vedle znamená několik kilometrů. Jako pěší navigátor přiznávám svoje selhání. 

Teprve teď nalistovávám v průvodci rozměry celýho kaňonu: délka 446 km, šířka od 1 do 29 
km a hloubka až 1 600 metrů. Šílený! To je, jako kdyby někdo udělal císařskej řez celou naší 
republikou. 

Ještě budu muset chvíli vstřebávat, že v Americe maj všechno hrozně daleko. A všechno maj 
hrozně velký. Že já sem si nevzala Američana 8=========O.

Odměňujeme se vyhlídkou na Grand Canyon z jižního okraje a návštěvou klimatizovaného 
visitor centra. Jsou tady vystavené lodě, na kterých první pionýři sjížděli řeku Colorádo. Brrrr, ani 
za nic.  Ignorujeme Petřinu radu a  na promítání  naučnýho filmu nejdeme.  Raděj  se  pokocháme 
skutečností. Stejně bude v původním znění. Bez titulků. 

Projedem další milióny kilometrů než silnice končí smyčkou v Grand Canyon Village. Tady 
je teprve centrum všeho dění. Hotely, muly (tj. smrad), dokonce i koleje a vlak. Zkrátka radovánky, 
na které nemáme peníze ani čas. Omrkneme, vyfotíme a Micinkou se vracíme. Vyjíždět budeme 
jinou cestou,  než  jsme  přijeli,  a  tak  nás  čeká  ještě  několik  vyhlídek.  Pozdě,  ale  přeci  studuju 
měřítko, který je v rohu na mapičce názorně zamalovaný. Musí ho vidět každej blbec. Každej ne. 
Teď už je nám jasný, že naplánovaný vyhlídky jsou od sebe třeba i deset kilometrů. Pěší procházka 
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se ruší.  Pěkně vyběhnout z Micinky, vydívat,  vykochat,  vyfotit  a zpátky do klimatizace. Přesně 
podle průvodce – sto metrů a víc ni krok. 

Není to zas tak špatný. I když musím Amíkům přiznat, že jsou i mezi nima takový řízci, 
který sestupujou dolů do kaňonu a šlapou dlouhý pochody. Na každým místě, kde se dá slízt, je 
varování, kolik si s sebou máte vzít vody, co se vám může po cestě udělat a co v tom případě dělat. 
Zkouším sejít kousínek dolů. Vyloženě jen kvůli záběru. Že až budu jako supět nahoru, Karel mě 
nakameruje  a  já  budu doma machrovat,  jak jsem tady trejlovala  kanónem. Sestoupala jsem asi 
dvacet metrů a při výstupu nefuním jako. Funím a lapu po dechu naprosto skutečně a dovopravdy. 
Určitě to bere i mikrák v kameře. Nic nemusím simulovat. A když srovnám mojich vyšlápnutejch 
dvacet metrů s tím, že dolů to je těch metrů někde i tysic pet sto. Upřímně řečeno - vykašlala bych 
se na to. 

Na jednotlivých výběžcích zapisuju čísla snímků ve foťáku. Abych pak vůbec rozeznala, 
která fotka je odkud. Třeba snímek číslo 16 s Karlem v popředí je z místa jménem Tusayan Ruin. 
Můj obrázek ze stejného místa by spíš odpovídal názvu Pelican‘s Ruin. 

Takže  přískokama  popojíždíme  po  severní  straně  Grand  Canyonu  až  k poslednímu 
vyhlídkovýmu pointu – Desert Pointu. Mít o jedno s víc, mohl to být zákusek nakonec. Před námi 
jsou tentokrát vesmírné temply – Venus Temple, Jupiter Temple, Apollo Temple. Sedíme a loučíme 
se s celou tou nádherou. Nechce se nám odtud, ale čas tančí kvapík. Vyčůrat a nasedat.

Na záchodě sleduju zvláštní úkaz. Jasně, že jsem na dámském. Vždycky sleduju dveře, jestli 
lezu na wiminy. No a tady, jak ty stěny končej kus nad zemí, tak je vidět, že na druhém záchodě 
někdo stojí  opačně.  Špičkama bot  ke  splachovadlu.  Přemýšlím,  jestli  to  je  u  ženský technicky 
možný.  No,  kdyby se moc snažila  ...  ale  proč  by to  dělala?  Ještě  když  odcházím,  jsou boty i 
s nohama ve stejný pozici. Koukám se do dalších hajzlíků, jestli tam třeba není bidet. Není. Venku 
hned tenhle zajímavý úkaz Grand Canyonu hlásím Karlovi. 

„No co, tak byl u vás chlap.“ 
Blbost. Já si na něj počkám. Karel si symbolicky zaťuká na čelo a pomalu odchází k autu. Já 

obšlapuju veřejný záchodky jak úchyl a sleduju boty. To sou voni, to sou ty tenisky! A vím zase 
houbec,  protože  je  má na  sobě  něco  jako  babochlap.  V unisexové teplákové soupravě  se  nedá 
pohlaví identifikovat. Třeba jsem odhalila transvestitu maskovanýho v teplákách. To mně to zase 
bude vrtat v makovici. Na příštím wécku musím tu polohu prubnout.

Docházím Karla, který už čeká s nastartovanou Micinkou. Padám na sedačku a vyrážíme 
směr nějaké ubytování. Máme najeto tolik, že jsme od nás někde mezi Veronou a Milánem. Je 
navečer a nohy mě bolí, jak kdybych sem šla pěšky. Grand Canyon nám vzal celej den. Fuj, Pelda, 
jak to mluvíš. Seš už jak ty poameričtěný čecháčci. Přesný překlad z angličtiny - vzalo nám to tolik 
a tolik hodin. Rvalo mně to uši a už v tom taky lítám. Grand Canyon nám ten den nevzal. My jsme 
mu ho dali. A rádi. 

Pokračujeme za dalším bodem výpravy a za dalším úkolem od Bráchy. Bodem je Little 
Colorado a úkolem najít tam Bráchovýho kámoše. Copak o najití Malýho Coloráda nemám strach, 
je zakreslený na mapě, ale o najití malýho kamaráda dost pochybuju. Bráchův kamarád je Indián a 
na Malým Colorádu má stánek s indiánskejma suvenýrama. Víme jen, že se jmenuje Dagí a prej ho 
tam každej zná. 

Brácha se s ním seznámil při nákupu někdy v začátcích svýho pobytu. Vybíral u něj jakejsi 
tyrkysovej přívěšek. Dagí podle Bráchovy angličtiny, jestli to tehdy vůbec mělo náznak angličtiny, 
poznal, že je cizinec, a hned se ptal, odkud je. Brácha si v duchu říkal, to ti toho tak řekne, ale 
nahlas odpověděl: „Československo.“ 

A Dagí: „A odkud z Československa?“ 
To už si Brácha vůbec myslel, že Indián jen tak zapřádá řeč, aby víc utržil, ale přesto ho 

neodbyl a prozradil mu naše město. A z Indiána u stánku na Little Colorádu ve Spojených státech 
amerických začlo padat: „Znám, vy tam máte velkej textilní podnik a velký nádraží a továrnu na 
ventily ...“ Když řekl taky přesný počet obyvatel, začal se Brácha bát, že bude vědět i barvu omítky 
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na našem baráku. Hned potom, co se Bráchovi podařilo chytit dech, se ho ptal, jak to všechno může 
vědět. Indián se smál: „Já jsem na vojně sloužil v Německu a zapisoval jsem výsledky pozorování 
z družic namířených na vaši republiku. To u vás ještě vládli komunisti. A za další, všechny korálky, 
z kterejch vyrábíme pravý indiánský domorodý šperky, jsou z Jablonce.“ To byla pecka. Od té doby 
jsou hrozný kamarádi, Dagí je prej bezvadnej člověk, Brácha se u něj vždycky zastavuje a my 
musíme taky a Karel má proklepnout jeho znalosti němčiny.

Little  Colorádo nacházíme podle značení  celkem bez problémů.  Opravdu před ním stojí 
taková stánková indiánská vesnička. Jenže už se blíží večer a třetina stánků je sklizená a opuštěná. 
Jdeme nejdřív na prohlídku kaňonu. Z výšky ho nafotím, Karel nakameruje. Natáčí pohledy dolů 
včetně špiček svých bot. Zjišťujeme že Little Colorado není název kaňonu, ale řeky, která by tekla 
dole, kdyby tekla. Dnes je dole sucho sucho. 

Cestou  zpět  zjišťujeme,  že  zavřela  další  třetina  stánků  a  ve  zbývajících  nikdo žádnýho 
Dagího  nezná.  Ukazujeme  jméno  napsané  od  Bráchy,  aby  nebyla  chyba  v našem  texaském 
přízvuku. Nikdo nic. Karel s úlevou, já zklamaně nasedáme do Micinky a vyrážíme k Neumětelům. 
Okolo cesty se občas zjevují stánky se suvenýry a po pár kilometrech je na jednom z těch stánků 
německá vlajka. Hned začnu vykřikovat: „To je Dagí. Na beton.“ Jenže Karel ani nesundá nohu 
z plynu,  ani  náznak  ochoty  zastavit.  Se  zdůvodněním,  že  už  je  pozdě  na  to,  abychom  někde 
otravovali, valí Micinu dál. Pořád ještě doufám, že hledá místo na otočení. Nehledá. Vlajka i Dagí 
zůstali daleko za námi. 

Ne*er, nebo tě vyměním! Hmmm, jenže za koho v týhle pustině? Tak tě nevyměním, ale u 
prvního týpý vystoupím a rači  budu mlet kukuřici v šutru, než se nechat takhle ...  a  hele, další 
německá vlajka ... a další. Ono to možná bude jinak. Tak já si tě teda nechám.

 Co teď? Noc a Karla na krku. Listuju Bráchovým seznamem kempů, ale v okolí zrovna 
žádnej cenově přípustnej a přístupnej není. Je pravda, že seznam je loňskej a loňský jsou i ceny, ale 
pochybuju, že by zlevnili. Takže nabereme směr a budeme improvizovat. Nakonec koupali jsme se 
včera, tak dnes můžem hodit chrupku na odpočívadle. 

Jedeme  po  federální  silnici  a  v dálce  jsou  stále  vidět  obrysy  kaňonu,  kterým  se  valí 
Colorádo. To dospělý Colorádo. Opuštěná, suchá, rozbrázděná země. Karel tvrdí, že mu ve Státech 
připadá nedodělaná země i lidi. 

Zjišťuje překvapivou skutečnost - na tachometru jsou uvedeny jak míle, tak kilometry. A my 
to pracně přepočítávali! Teda Karel to pracně přepočítával. Já jsem se ho pracně ptala. A přitom to 
máme na tacháku napsaný. To nás dodělalo. Aspoň se Karlovi nebudeme zdát taky nedodělaný. Za 
vydatného mandlového dopingu cesta příjemně ubíhá. Karel mně i zastavuje na vyfocení průsmyku 
a ještě před úplnou tmou dojíždíme k přehradě, okolo který by mělo bejt kempů jak nastláno. 

Přehrada je vlastně další z kaskády přehrad na řece Colorádo. Tahle se jmenuje Glen Canyon 
Dam, její jezero Lake Powell a je na hranicích Arizony a Utahu. Procházíme návštěvním centrem. 
Všechno je přístupné, prohlídku turbín s thanks odmítáme. Turbín mám dost ještě z Hoover Dam. 
Ráda si prohlídnu obrázky a pro mě za mě vedle mě můžu zase vypadnout. Ale jak tak čtu a jsem 
slabá v angličtině i v matematice, nechápu, jak dlouho přehradu napouštěli. Snad celejch 17 roků. 
Schválně počítejte se mnou – skončili 1980 mínus začli 1963. Je to sedmnáct, že jo? Jestli nekecaj. 

A představte si tu dýlku – 250 kilometrů. Jestli se dobře pamatuju, tak naše Lipno je dlouhý 
dvacet pět. To by se do Lake Powell vešlo deset Lipen … Lipen … to je strašný slovo … Lipno, 
Lipna … město, města … deset měst … deset Lipn … to je ještě strašnější … zkrátka by se tam 
narvalo deset Lipenských nádrží. Na dýlku.

Jmenuje se po majoru Powellovi, kterej jako první zraftoval řeku Colorádo. Před více než 
sto lety a na žádným pohodlným nafukováku. Pěkně festovní dřevěný necky a na nich přivázaná 
židle. A vidíte, zvládnul to levou rukou! O pravou totiž přišel ve válce.

Na rozloučenou ještě v posledních paprscích korzujeme po hrázi a fotíme. Najednou se mi 
začne ve foťáku převíjet film zpátky. Do kelu, sem asi něco zmáčkla. No, vyřeším to v autě.
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V autě řeším problém docela rychle. Hned při pohledu na krabičku od filmu. Jsou totiž jen 
čtyřiadvaceti  snímkové.  Zrada!  Při  mojí  frekvenci  focení  je  to  jeden  film na  den.  Máme ještě 
jedenáct filmů na dvanáct dní. Asi Karlovi zkrouhnu příděl. Nasazuju druhej domorodej film.

Tak snad abysme zakempovali.  Všechno okolo  je  národní  park,  nebo snad podle  názvu 
národní oblast, a tím pádem se do ní platí vstup. Tím pádem nám tady platí náš zlatej vorel. Jenže 
tím pádem zase musíme absolvovat vstupní proceduru. A ještě je u vchodu baba. To samo o sobě 
zavání  čertovinou.  Opakuju  osvědčenou  scénu  –  hledám  svoji  průkazku  ve  svých  dokladech, 
nacházím a s úsměvem ji  podávám babizně.  Babice bez úsměvu požaduje doklady. S úsměvem 
říkám, že je nemám. Kádrovačka bez úsměvu říká, že je to neobvyklé a že chce podpis. A podá mně 
vlastní  cedulku  a  vlastní  propisku.  Vracím cedulku  vylepšenou o  Petřin  podpis  v mém stylu  a 
propisku si nechávám jako zástavu. Grafoložka studuje podpis na cedulce a na vorlovi. Dochází 
k závěru, že já a Petra jsme jedna a tatáž osoba. Podává nám vstupenku a já jí za odměnu vracím 
propisku. Jéškovi voči, to sem se zapotila. Jestli nám to stálo za to! Copak že by nám neuznala 
slevu,  ale co kdyby nabyla dojmu, že jsem permanentku ukradla a Petru zabila a možná nejen 
Petru ... Raděj nedomyslet.

Přijíždíme do kempu a zjišťujeme, že ceny od loňska opravdu nešly dolů, ba právě naopak. 
A to ještě o tolik, že se nám to zdá dost i přesto, že je pozdě a máme za sebou cestu jako přes půl 
Evropy. V majinkatým obchůdku se ptáme, jestli tady je i jinej kemp. Usměvavý opak kádrovačky 
nám říká název kempu a vysvětluje cestu. Odkládám mapu Arizóny, protože se jedeme vyspat do 
Utahu. 

Z posledních  sil  a  na  poslední  kapky  benzínu  přejíždíme  utažský  hranice  a  nacházíme 
kempování. Za polovinu a bez vopruzování s permanentkou. Štěstím bez sebe nacházíme vhodný 
místo a stavíme stan. K sobě mě přivádí až zjištění, že tady jsou jen suchý záchody a tekoucí voda 
je jen v Colorádu. Do pytle. Ale co, nějak to do rána vydržíme. Bylo hůř a vydrželi sme. Třeba na 
teplých pramenech :-*. 

Stihli  jsme nejen zaparkovat  a postavit  stan,  ale stíhám i  jeden z mých mnoha obrázků. 
Kýčovitých. Slunce zapadající za skálu. I když jsem musela doslova vyběhnout na kopec. To já 
kvůli snímku klidně. Karel se mnou nevyběh. Ale nemá k tomu daleko. 

Spokojená s uloveným záběrem se vracím ke stanu a jen tak mírnix týrnyx v písku nacházím 
peníze. Tři kovovky, dohromady čítající dolar a půl. Je to maličkost, ale potěší. Karel kroutí hlavou, 
jak je možný v písku a po tmě něco najít. Suverénně vysvětluju: „Tož koukám, abych viděla.“ Ale 
přiznám se vám, že čumím, div bulvama nedřu o písek proto, že jsou na každých deseti metrech 
varovný cedule se seznamem všech zvířátek bydlících v týhle pískovně. Na čestném prvním místě 
je chřestýš. A tu čest si klidně odpustím. 

Posilněni lančmítem a sladkým chlebem se přezouváme ze sandálů do botasek a jdem si jen 
tak obejít kemp Osamělého kamene. Tak se totiž jmenuje a ten kámen je osamělej v řece a vysokej 
jako náš panelák. Taky se nám vyjasňuje, proč se správa kempu nenamáhá se stavbou vodovodů a 
záchodů. Všechno, co tady kempuje, jsou přívěsy. Kompletně vybavený tak, jako my máme celou 
domácnost.  Oprava,  my doma nemáme myčku na  nádobí.  Náš-Bráchův stan  tady  vypadá  jako 
bouda pro psa. Ale to nás netrápí. Horší je, že příšerně fučí vítr. Po zalezení do stanu mám pocit, že 
se každou chvíli stan promění v balón a my se vzneseme a poletíme nad řekou, nad pustinou, nad 
lesama ... Vzhledem k tomu, že nemám jistotu, jestli nabere správný kurz, odcházím spát do auta. 
Karel dobrovolně zůstává jako zátěž ve stanu. 

V naší zlaté Micince je to mnohem lepší. Vítr tady není tolik cejtit ani slyšet. Jenže nechval 
den před večerem a raděj ani večer ... první komáří kousnutí, druhý, třetí, nestíhám počítat. Dávám 
si do pusy baterku a oběma rukama plácám komáry. Snažím se je rozmáznout mezi ruce, abych 
uchránila  vnitřek auta.  Zvenku musím vypadat  jako idiot,  kterej  si  místo spaní  hraje  paci  paci 
pacičky. Po desátým komároj přestávám šetřit auto a masakruju je přímo po čalounění. Tak holt 
budu spát v řeznictví. Hlavně, že budu spát. 

Přibylo fleků, ale ubylo komárů a já konečně lezu do spacáku. V okamžiku, kdy zavřu oči, 
slyším u ucha bzbzbzbzzzzzzz, otevřu oči, bzučení ustane. Šajnuju baterkou. Nic. Ležím a koukám. 
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Nic. Zavřu oči. Bzbzbzbzzzzzzz. Otevřu oči. Nic. Takhle ještě asi desetkrát. Provádím pokusy a 
fakt, ta svině komáří čeká, až zavřu oči. Je tak vyčůranej, že nečeká jenom, až v klidu lehnu, ale 
pozná i, kdy zavřu oči. To je holt vidět americkej komár. 

Přikrejvám si  spacákem i  hlavu,  aby mně nebylo vidět  do očí.  Až teď si  vzpomenu na 
Becherovku. Je v kufru. Na dosah. Kejvá na mě špuntíkem. Ale lenost vítězí. A taky bez Karla bych 
si  připadala  jak  osamělý  alkoholík.  U  Osamělýho  kamene.  Raděj  vleže  koukám nezafuněným 
okýnkem na hvězdy. Jak tak ležím a přemítám, uvidím padat hvězdu – hlavně, ať se v pořádku 
vrátíme. To bylo jediný přání, který mě napadlo, a jediný, který mám. A s ním i usínám ... v poloze 
skrčence ... s číhajícím komárem v palubovce …

Film devatenáctý: Země Indiánů 
12.6. sobota: Antelope Canyon, Monument Valley, Four Corners Monument 
Utah, Arizona, New Mexico, Colorado
Stav tachometru:  785 mílí = 1 256 kilometrů
Stav posádky:  :-||

Že bych se moc vyspala,  to  zrovna ne.  Nějaký šalenci  jezdili  v  noci  na takovejch těch 
terénních pískovejch čtyřkolkách. To by ještě šlo, vždycky sem se rachotem probrala jen napůl. 
Jenže v tý půlce jsem zjistila, že musím čůrat. To už nešlo zaspat. A co bylo nejhorší, že jít čůrat 
znamenalo odzipovat kokon, nazout si botasky, vzít baterku a celou cestu na záchod svítit pod nohy, 
jestli  tam není něco živýho, co by ze mě udělalo něco mrtvýho. Ta hrůza mě vždycky probrala 
docela. A sotva jsem znovu usínala, šel se projet další pitomec. Přiznám se bez mučení, že jsem nad 
ránem s láskou vzpomínala na kalifornský plážový policajty. Ale jen chvílema.

 Proto se taky probouzím, až když slunce visí kus nad řekou. Karel je vyspanej do růžova. 
Říká, že to není jen spánkem. Ráno si  rozepnul stan a jen tak se válel  a sledoval,  jak vychází 
puchejř. Skály byly růžový, červený, oranžový. Nádhera, která mu i náladu natřela na růžovo. Dnes 
prej budeme mít krásnej den. Jestli ovšem není krásnej den podle Karla, že bychom jeli do večera 
bez zastavení. To rači ošklivej. 

Po marné diskuzi se svým tlustým střevem odcházím na místní latrínu. Je tady smrad a tma. 
Posunuju sluneční brejle z očí na hlavu, abych aspoň viděla, na čem, případně na kom, sedím. 
Ranní siesta na suchým hajzlíku mi připomněla včerejší grankaňoňáckou záhadu. Tady její řešení 
teda nacvičovat  nebudu.  Sednout si  opačně a  vidět  produkty celýho kempu ...  fůůůůůůj,  mohli 
bychom ušetřit jednu porci snídaně. Jenže jak tak o tom přemýšlím a ohlížím se, je-li po mně čisto, 
přece jen juknu očima dolů. Očima – to by nevadilo, jenže za očima jde hlava, a co je horší, hned za 
hlavou jdou brejle. Ještě, že mně Petra věnovala troje. Sem si myslela, na co troje, a jedny už jsou 
mezi ... 

Po návratu oznamuju Karlovi: „Brejle jsou v hajzlu.“ Řekne mně, že sem vulgární a ať mu 
místo srandiček prozradím, jak se umejem. Hodit si ručník přes rameno a s mýdlem v ruce odkráčet 
ke Colorádu tak, jako kráčíváme k Berounce, je nám stydno. Žádnej škopek na přinešení říční vody 
s  sebou  nemáme.  Ale  už  se  nám  rozehřál  led  v  kuleru.  Takže  to  řešíme  tak,  že  se  mejeme 
ledovcovou vodou. Tekoucí. Ventilem. 

Stan už máme zapakovanej, a tak opět pod palubní deskou provádíme těžkou konspirační 
činnost – krájíme chleba vyhazovákem. Jíst si už troufneme veřejně. Na nádobí voda nezbyla. Takže 
lžíci od pomazánky musíme olízat dočista dočista, aby se dala použít na kafe. Vaříme pitný zásoby 
– láhev čaje, láhev kafe. Jeden z Bráchových příkazů – hodně pít. Když budeme pít málo, bude nás 
bolet hlava. Taky zvláštnost. Doma mě spíš bolí hlava, když piju hodně [:-).

Loučíme se s osamělým kamenem i s kempem Osamělýho kamene a odjíždíme. My pití 
máme, teď je prvním úkolem dne sehnat pitivo pro Micinku. Vracíme se z Utahu zpátky do Arizony. 
Operativně měním mapy. Městem, který by se přeloženě jmenovalo Stránka, projíždí Micinka už 
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snad jen silou Karlovy vůle a my jako ítý s vystrčeným krkem vyhlížíme na všechny strany pumpu. 
Vůbec si nelpíme na Bráchou doporučenejch značkách, brali bychom cokoliv. 

Ve  chvíli,  kdy  uvažujeme  o  zastavení  u  trafiky  (ne  v  trafiku  :-)  a  koupení  několika 
benzínových zapalovačů, objevujeme takovou malinkatou pumpičku. Než Karel načepuje, jdu se 
pořádně umejt, a než se Karel pořádně umeje, odcházím na průzkum do příručního obchůdku. Mají 
tady  sice  jen  základní  potraviny  (chápej:  Coca-Colu,  hamburgery,  picu  a  žvejkačky),  ale  mají 
i pohledy. A u těch zarazím. Je na nich totiž Antilopí kaňon, který jsem na Bráchovo i Petřino 
naléhání musela zakreslit do mapy a zvýraznit tak mohutně, že jsem málem prodřela papír. Brácha s 
Petrou se tady stavovali před měsícem a popisovali ho jako takovou nádheru, až se tomu nechtělo 
věřit. Jenže jako důkaz měli fotky. I když i ty vypadaly tak neskutečně krásně, že to snad ani příroda 
nemohla  vytvořit.  Počítač  možná,  tomu bych věřila,  ale  příroda?  A na  těch  pohledech  vypadá 
Antilopí kaňon stejně krásně jako na fotkách. Čtyři pohledy kupuju, protože ještě nemáme jistotu, 
že ho vůbec najdeme. Není v oficiální  mapě a Brácha s  Petrou se až zase tak přesně nemohli 
dohodnout na poloze. Kaňonu. A tak kdyby nás Brácha po příjezdu prověřoval, budeme mít aspoň 
pohledy.

Dokud jsme v civilizaci, bylo by dobrý nakoupit pečivo. Třeba budou mít Arizoňáci pečivo 
slaný. První kšeft, do kterýho vlezeme, má sympatický název hardware. Těšila jsem se na počítače a 
jsem zklamaná.  Mají  tady  barvy,  laky,  hrnce  a  vůbec  všechen herberk  do  domácnosti,  ale  ani 
počítače, ani pečivo. Aspoň že nám poradí. V další prodejně pochodíme líp, i když pečivo – jen 
sladké. Bléééééé.

Se zásobami vyrážíme pátrat po Antilopím kaňonu. Na mapě je zakreslen Antilopí potok a 
tak bystře usuzujeme, že Antilopí kaňon bude poblíž. Podle Bráchy 10 mil, podle Petry 20 mil od 
města. Objevujeme ho po patnácti mílích. Teda spíš objevujeme takovou provizórní rukou psanou 
ceduli. Na ní je něco o tom, že nás ke kaňonu dovezou. Jenže my si k němu chceme dojet sami a 
zadarmo, a tak pokračujeme v jízdě s tím, že to hlavní teprve přijde. Ale když po pár mílích nic 
nepřichází, vracíme se prozkoumat, jestli to hlavní není rukou psaná cedule. A asi jo. Za cedulí je 
stánek, ve kterém Indiánka prodává vstupenky. Nejsme v národním parku, ještě k tomu jsme na 
indiánským území, a tak náš zlatej vorel je nám tady na figu borovú. 

Karel hlásí dvě osoby. Indiánka vyplňuje vstupenkovej formulář. Jméno – Karel nejprve 
řekne, pak vyspeluje a nakonec ho raděj napíše sám. Odkud jsme. „Česká republika.“ „Neznám.“ 
„Československo.“ „Neznám.“ „Evropa.“ „Neznám.“ Podrobnější lokalizace nás napadá už jenom 
Zeměkoule, ale možná taky nezná. Tak tohle Dagí nebude. Přichází Indián – řidič ve stetsonu a ten 
zná Evropu, i Československo a ví, že jsme se rozdělili a teď jsme Czech Republic. Jedině díky jeho 
svědectví máme na vstupence napsáno Europe. No a teď teprve Indiánka na Karla vyvalí cenu. 
Karel vyvalí oči a dvakrát se ujistí, že opravdu rozuměl dobře, že to není mejlka a že to je fakt 
takový  hrozný  číslo.  Hned  dává  svoji  nespokojenost  slyšitelně  najevo.  Indiánka  tedy  provádí 
rozúčtování vstupného na jednotlivé položky. Co je za vlez do kaňonu, co je za dovoz k vlezu a 
poslední, ne zrovna malá částka, je za vstup na indiánské území. Jasně, že vstupné zaplatíme, ale 
Karlovi neleze do krku, natož aby mu sedělo v žaludku. Prostě to nestráví.

Pan Stetson nás nakládá do teréňáku a pískem odváží k začátku kaňonu. Tam nahlásí, že se 
pro nás  za hodinku vrátí.  Z teréňáku i  řidiče zůstává jen pískovej  mrak.  Vstupujeme dovnitř  a 
přesvědčujeme se, že fotky ani pohledy nelhaly. Možná ani Brácha s Petrou. Na rozdíl od jinejch 
kaňonů je ten Antilopí děsně úzkej, děsně vysokej a děsně klikatej. Tím pádem je úplně osvětlený 
místo hned vedle úplně neosvětlenýho a ty osvětlený a neosvětlený místa vytvářejí kouzelný tvary. 
Blbě se to popisuje. Lépe vidět. 

Od Petry víme, že tady vloni byla výprava deseti turistů a jako na potvoru se v horách nad 
kaňonem strhla bouřka. Jenže tady když padá voda, tak dole jen teče a teče, a není nic, co by ji 
vsáklo  nebo  zastavilo.  A nabírá  rychlost.  No  a  takhle  rozfofrovanej  Antilopí  potok  vletěl  do 
ouzkýho a klikatýho Antilopího kaňonu a turisty tady vlastně umlátil. Smutný. Lépe nevidět.

A tak fotíme a natáčíme a najednou jsme na druhý straně kaňonu. Dost brzo za ty kačky. 
Doláče.  Rozpáleným  pískem  pochodujeme  dál,  jestli  za  zatáčkou  kaňon  nepokračuje.  Ne,  za 
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zatáčkou je  zase  jenom písek  písek.  Vracíme se  zpátky  do  příjemného  kaňoňového  chládku  a 
rekapitulujeme: prošli jsme ho tam za deset minut, to je zpátky taky deset minut, a co budeme dělat 
zbývajících čtyřicet? Další půlhodiny trávíme pozorováním hry světel v kaňonu. Od focení už mě 
bolí  ukazováček a stejně se bojím, co s tím ten můj obyč automat  udělá.  S Karlovým foťákem 
zkoušíme různý finty jako noční focení, dlouhý časy, s bleskem, bez blesku a litujeme, že jsme 
nevzali stativ. Takže jsme se zabavili a odcházíme ke vchodu čekat na Stetsona.

Čekáme a čekáme a Karel už začíná úspěšně probublávat: „Takový prachy za sto padesát 
metrů díry ve skále.“ Čím víc nadává, tím víc se samovytáčí. Ke konci už propočítává, kolik nás 
stál metr kaňonu, přestává mít rád všechny brkouny a Vinetuoj říká rudej Vincek. Musím přiznat, že 
mě cena vyděsila taky, ale ještě by se nic nedělo, kdyby to byla jednorázovka. Jenže dnes a zítra nás 
čekají samá indiánská území a to by mohlo udělat řádnou džuznu do našeho rozpočtu. Jó, kdysi 
dřeli bílí kočovníci Indiány a teď holt dřou Indiáni nás bílý kočovníky.

Naštěstí přijíždí pan Stetson dřív, než Karel vykope válečnou sekeru. Jenže zase naneštěstí 
hlásí naší skupince, že kdo chce, může v kaňonu zůstat ještě hodinu a jet s další várkou. A navýsost 
nešťastně upřesňuje, kdo chce a zaplatí. Je vám asi jasný, kam poslal Karel chudáka pana Stetsona, 
i kaňon,  i  ostatní  kaňony,  i  ostatní  Indiány a  nakonec  i  celý Státy.  Naštěstí  se  posílání  odbylo 
v češtině, a tak to mohlo zvenku vypadat, že se Karel rozplývá nad krásou místní rarity. Asi jedině 
díky tomu se vracíme k Micince v pořádku a se skalpama na hlavě.  Po cestě nám pan Stetson 
vypravuje, že pochází odtud, studoval na univerzitě a jeho rodiče se tady živí chovem ovcí stejně 
jako jejich rodiče a rodiče jejich rodičů. Němcům vypravuje něco německy, to už nemohu sloužit. 
Je nejen sympatickej, ale i chytrej … a hezkej.

Jenže mně nezbývá, než mu v Karlem nestřeženém okamžiku zamávat a nasednout vedle 
mého bezstetsonového řidiče. Chvíli po odjezdu opravdu vidíme stádo ovcí. Podvýživou viditelně 
netrpí, ale stejně nechápu, na čem se v tom písku pasou. A ještě ve vedru a v kožichu … Jak my 
jsme vděční, že nám Micinka klimatizuje. 

Vidím prvního kovboje. Za osm set mil nic moc. Sem si myslela, že ve Státech není pro 
kovboje kam plivnout. Asi nejsme zrovna v kovbojském teritoriu. 

Taky první setkání, ale už míň příjemný, je s policejním autem. Naštěstí jelo v protisměru. A 
hezky se projevila rozdílnost povah. Do setkání s policejním autem jsme jeli my i ostatní auta asi 
tak maximální povolenou rychlostí. Jakmile okolo nás profrčeli poliši, Amíci v autech před námi a 
za námi dupli na brzdu, jen aby proboha nejeli rychlejc, to se pro sichr budou plazit třicítkou, co 
kdyby jim špatně ukazoval tachometr. Ne tak český Karel. Ten pronesl cosi o dočasné jistotě, že 
jsou orgáni někde daleko za námi, a za bojového pokřiku: „Ať se práší za kočárem!“ dupnul na 
plyn. Rázem jsme v čele kolony. Švejkovina.

Za jízdy předčítám nahlas z papírového průvodce, co všechno bychom v okolí mohli vidět, 
kdybychom byli na dovolené a ne na dostizích. Dozoru jsme se zbavili a kalup zůstal. Jenže tady při 
těch vzdálenostech to jinak nejde. U nás je všechno tak jako hezky po ruce. Než se zahřeje motor, 
seš v dalším městě, než se dobije baterka, seš v dalším okrese. A tady jak paka máme za dva dny 
ujeto tolik, za co bysme u nás byli v Monaku a začínali mluvit francouzsky. Někteří. Myslím na 
paní Sousedku, která se nechce vrátit, a nechápu. Vždyť je to hrůza, než se někam dojede, a pak se 
zákonitě  ten čas  musí  dohánět.  Ve Státech  by snad  ani  přeslička neměla  čas  se  změnit  v uhlí. 
Připadám si, jako kdybych se z našeho malinkatýho třípokojáku přestěhovala do tovární haly. 

Suma sumárum, budeme se muset nad sebou zamyslet a zvolnit tempo nebo se uštvem. 
„Kde jste, moje bílé kalifornské pláže?“ 
„V …, Pelda, přesně tam.“
Vjíždíme na státní silnici a u kraje stopují dva Indiáni. Vzadu v autě máme sice bordel, ale 

kdyby se to shrnulo k jedný straně … dělám na Karla psí voči. Jenže Karel za volantem mručí: „Za 
to, jak nás odřeli a ještě oderou, ať si jdou pěšky.“ A šmitec. Já jsem říkala, že to hned tak nestráví. 
Po návratu určitě ze svého kytarového repertoáru vyřadí písničky o Indiánech. A jestli se takhle 
budeme honit, možná i o Státech všeobecně. Možná, až přijedeme na chatu, kde nám visí hvězdnatá 
vlajka od Bráchy, strhne ji ze zdi a zadupe mezi krtince. No, já zase po příjezdu vyházím všechny 
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svoje pracně opečovávaný kaktusy, protože po tom, co jsme tady viděli, jsou to chcípáčci, mrzáčci a 
nepovedený kaktusový bonzaje. 

Blížíme se k mému vysněnému cíli,  na který se těším už dvacet let – Monument Valley. 
Znala jsem ho z obrázků ještě dřív, než k nám komunisti pustili reklamu na malborka. Nedokážu 
vysvětlit proč, ale byly to obrázky, který dokázaly moje srdce vyvést ze svýho běžnýho rytmu, který 
mě oslovovaly tak,  že  jsem přímo slyšela  jejich:  „Přijď,  přijeď,  přileť,  hlavně  ať už  seš  tady! 
Čekáme!“  A teď  se  blížíme  a  v dálce  se  začínají  vynořovat  obrysy  monumentů.  Moje  srdce 
zrychluje a zapomínám dýchat. Kdybych zapomněla dýchat úplně, ušetřil by Karel vstupný za jednu 
osobu. Sakra vstupný, to se Karel zase vyžlučí. 

Jsme u vchodu, koukáme na ceny a je nám to jaksi podezřelý. Tak se v pokladně pro jistotu 
ptáme Idiánky. Squaw s úsměvem odpoví a opakuje se scéna z Antilopího kaňonu. Musí nám to 
dvakrát zopakovat, než uvěříme, že dobře slyšíme i vidíme. Jen dva a půl dolaru za osobu. To je 
přímo symbolickej poplatek! Za to by nás doma nepustili ani na Karlštejn! Ještě když už držíme 
vstupenky  v ruce,  koukáme  s Karlem  po  sobě,  jestli  třeba  na  nás  není  něco  divnýho,  jestli 
nevypadáme jako finanční kontrola, nebo jestli nemaj slevu pro viditelně blbý. Asi ne, je to opravdu 
normální cena pro normální lidi. Tfuj, to se nám ulevilo! Ono to není všeobecný odírání, ale jen 
lokální. V duchu se Indiánům omlouváme a Karel by se možná pro ty dva stopující i vrátil. 

Aby si Karel nezvykl na pocit, že je možné něco ušetřit, nakupuju si v návštěvním centru 
průvodce, obrázky, pohledy … rozdíl dorovnán. Pročítáme příkazy a zákazy, protože máme dojem, 
že tady dokonce k těm od Bráchy nějaké přibyly: nesmíme fotit sídla Navajů, musíme posoudit, zda 
je naše auto vhodné do terénu,  máme si  s  sebou vzít  dost  vody,  uvázat  miláčky na vodítko a 
alkoholické nápoje jsou zakázány v celé navažské zemi. Jejku, naše Becherovka zůstane ladem.

Hned od návštěvního centra fotím a fotím. Tady taky končí nejen sranda, ale i asfaltka a dál 
pokračuje jakousi prašňačkou. Tak co, Micinko, kolik vydržíš? Brácha s Petrou nás varovali, že se 
s autama  z půjčovny  nesmí  na  nezpevněné  cesty,  že  se  na  to  nevztahuje  pojistka  nebo  co. 
Obcházíme místní nabídku svezení teréňákama, na koních, mikrobusem. Jenže všude je v ceně i 
průvodce, kterýmu stejně nebudeme rozumět. Začínáme sledovat, jaká auta si na cestu troufají a 
hlavně jaká se z ní v pořádku vrací. Když vidíme přijet i lidi na kole a zvenku vypadají celkem živě, 
vyrážíme. Při  prvním zastavení  provádíme geologický průzkum terénu a pod pískem je náznak 
asfaltu. Jenže je úplně varhánkovatej. Jedeme po valše. Musí se jet buďto úplně pomalu nebo úplně 
rychle. Ukecávám to na úplně pomalu, abych z celýho Údolí monumentů neměla jedinou rozmázlou 
fotku.  Až teď při  jízdě s obdivem myslím na dvojici,  která  se  vracela  z údolí  na kolách.  Toho 
naklepanýho vlka bych nechtěla chytit do želez. 

U  každého  monumentu  povinná  zastávka,  přečtení  názvu,  přeložení  názvu,  vyfocení, 
natočení. Někdy se nám ani nevyplatí  zavírat dveře, jenže to zase Micina řve na celý údolí.  Je 
hrozný, co si  na nás dovoluje.  Když si  nezapneme pásy,  řve,  když nezavřem dveře,  řve,  když 
necháme klíček v zapalování, řve. Je na nás dost držkatá. 

Jako první snímáme Merrick Butte, pojmenovaný po stříbrohledajícím prospektorovi, který 
byl zabit. Další monument se jmenuje Elefant Butte, takže to vypadá, že Butte nebude příjmení 
prospektora. Jenže ve slovníku není. Holt něco sloního. Další jsou Tři sestry. Před námi tady musel 
bejt Čechov. Nebo aspoň Cimrman. 

U John Ford Point  je větší  schrumáž turistů.  Sedí tady na koni Indián.  Ve stetsonu a v 
typickém oblečení.  Jasně,  že  hned  vyrážím  s  foťákem a  mačkám prvotřídní  záběr  –  Indián  v 
popředí, monumenty v pozadí. Zmáčknu první snímek a už je u mě jeho manažer, a že za vyfocení 
jeden dolar. Byla to léčka. Ukazuju kraťasy bez kapes,  a že si musím pro peníze k manželovi. 
Uchyluju se pod ochranná Pelikání křídla. Manažer při pohledu na Karlovu fortelnou figuru upouští 
od svýho požadavku a ještě nám na rozloučenou zamává. 

Takže už jenom Velbloudí Butte, Rukavice, Medvědí ucho, Totemové tyče, Umělecký bod a 
Severní okno. A Palec, kterej by se klidně mohl jmenovat Big Piňďour. A dalších deset a můžeme 
zpátky.  Jenže  pořád  nevím,  co  je  butte,  a  to  mě  štve.  Nepřijdu  na  to  ani  na  zpáteční  cestě  k 
návštěvnímu centru.  Při  bližším studiu průvodce se dozvídám kdejakou kravinu,  třeba že tyhle 
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vyvřelé monumenty jsou vysoké okolo tři sta metrů, že jsou staré asi 70 miliónů let, ale co je to 
pitomý butte, pořád nevim. 

Ještě na rozloučenou sedáme na okraj terasy a kocháme se pohledem na celý údolí. Je to 
nádhera. Nejen pro oči. Nevím, ale někde uvnitř mám takovej zvláštní pocit. Jako když přijedete do 
vesnice, kam jste v dětství jezdili k babičce. Třeba jsem tady žila v některém z minulých životů ... 
Pelda, seš prdlá. Zpátky do reality. Poslední snímek a kurňa, on je fakt poslední. Další film je v ... 
tam co brejle.

 I  když  údolí  je  na  hranicích  Arizony  a  Utahu,  hranice  jsme  nepřejeli.  Aspoň  sem  si 
nevšimla. A tak se teď Arizonou vracíme k městu Kayenta, kde budem pokračovat po další federální 
silnici. Tyhle federální silnice, stejně jako ještě důležitější mezistátní Interstate silnice, jsou snem 
každého českého řidiče. Několikaproudá, rovná silnice i s rovným povrchem bez děr a bez kanálů. 
Kdyby se někdy nějakým zázrakem u nás kousek takové silnice vyskytl, dám krk na to, že Karel 
zasekne ručičku tachometru. Při jeho teorii, že brzdy jsou pro sraby. A tady to je plížením plazením 
vpřed. Jenže tak jezdí všichni.  Automobilový honičky, který vidíte v amerických filmech, to je 
pouze vizuální léčení komplexů za nejvyšší povolenou rychlost. Pomalost.

Tím, jak jedou všichni podle předpisů, tj. všichni stejně, nejsou nucený předjíždět. Zrovna 
teď za námi dvacet mil jede nádhernej koráb silnic a drží se nás a drží. Má celý jeden pruh na 
předjetí,  ale  on  je  na  nás  nalepenej  zezadu jak  buzerant.  Karla  to  rozčiluje.  Karla  totiž  vůbec 
rozčiluje,  když jede někdo za ním.  Vedle  něj  nebo,  nedej  bože,  před ním.  A tak už se  snaží  i 
zpomalovat, blikat, uhejbat, ale koráb nic. Jemu možná nepřipadá, že se na nás lepí, ale je prostě 
zvyklej bejt v řadě. Nevybočovat. Karel začíná kvasit. 

„Voni snad neuměj předjíždět. Do Čech bych vás poslal. To by bylo okamžité vyhlazení 
Amíků.“ 

Kónečně. Sláva, je před námi. Třicet mil sbíral odvahu. A to má dva vejfuky. 
Včera Karel předjížděl na normální dvouproudý silnici. Na přehledném, rovném úseku a 

někde dáááleko před námi jelo v protisměru auto. Při předjíždění jsme se tedy dostali do jeho pruhu 
ale to nás ještě furt dělilo několik desítek metrů. Na tu vzdálenost by se dal předjet i vlak. Ale ta 
hrůza, kterou měl protijedoucí řidič v obličeji ještě, když nás míjel, ta byla nepopsatelná. Včera 
jsme se tomu smáli, že to byl nějakej předěšenec. Dnes víme, že byl normální. Normální Amík. 

A je tu důvod k oslavě! Tachometr nás neomylně informuje, že jsme právě ujeli tisíc mil. Za 
tři dny. Docela valíme. Dnes už podruhý si dávám za úkol zamyslet se nad sebou. Není čas ani na 
myšlení. Tak třeba večer u Becherovky. Probereme to a naplánujeme volnější tempo.

Jistě po těch pár stránkách znáte Karla natolik, že je vám jasné, jak probíhá oslava. Za jízdy. 
V tento významný okamžik je mi povoleno jediný povyražení, můžu si zazpívat upravenou píseň …
v kolách mám už tisíc mil, stopy déšť a vítr smyl, Karel i já jsme cestou znaveni … Ale i povolení 
zpěvu stálo Karla dost přemáhání. Kdo mě slyšel pět, pochopí.

Konec oslav a soustředit se na navigaci. Podle mapy i podle cedulí u silnice každou chvíli 
přejíždíme nějakej potok. Ale po H2O ani vidu ani slechu ani čuchu. Co tady ty lidi pijou? No, lidi 
Coca-Colu, to je ... jasný, ale co rostliny, to nevím. 

Naším dalším cílem jsou Čtyři rohy. Jediný místo, kde se setkávají v jednom bodu hranice 
čtyř federálních států: Arizony, Utahu, Coloráda a Nového Mexika. Ještě za jízdy plánuju, kam 
potom na nocleh. Ale je to šílený. Mám před sebou čtyři mapy čtyř států s připadám si ztracená ve 
změti  silnic  a  vrstevnic.  Začínám uvažovat  i  o  složení  funkce navigátora,  ale  proč se  vzdávat. 
Zeptáme se ňákýho čtyřrohýho průvodce. 

Po  přejetí  několika  sušenejch  creeků  a  několika  stejně  sušenejch  riverů  jsme  na  místě. 
Platíme Indiánům vstupný. A zase se Karel vzteká, že tady přece žádný památky nejsou, že tady jen 
běloši  vytyčili  hranice.  Musím  ho  odtáhnout  dřív,  než  začne  svoje  připomínky  překládat  do 
angličtiny. Já si myslím, že jim křivdí. Je to tady hezky udělaný. Na zemi je obrovský kovový kolo 
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a v něm jsou vyznačený hranice států a přesně ve středu jsou ty čtyři rohy. O kousek dál je zvýšená 
vyhlídka, z který je to všechno vidět a hlavně to z ní jde krásně vyfotit. 

Za chvíli zapadne sluníčko, tak kmitat, kmitat. Jsem první na řadě. Karel nastupuje se svým 
foťákem na vyhlídku a já do kruhu. Procházím se po hranících a zase si připadám jako s Járou 
Cimrmanem – a do Arizóny, a do Utahu a do Novýho Mexika a do Coloráda a do Arizóny a do 
Utahu ... Střídáme funkce, zakládám do svýho foťáku novej film a beru Karla, který je na čtyřech a 
každou končetinu má v jiným státě. 

Skvěle se bavíme a najednou slyšíme: „Hele, tati, vyfotíš mě.“ Hezky česky. Táta s dcerou 
se taky střídají ve focení. Počíháme si na ně a ne zrovna inteligentně se česky ptáme: „Vy jste taky 
Češi?“ 

„Taky.“
Seznamujeme  se.  Dcera  studuje  ve  Státech  a  táta  za  ní  přijel  na  návštěvu.  Výměna 

užitečných zkušeností z cestování. Jen rady na ubytování nám jsou k prdu. Dvojice spí po hotelech 
a motelech. Nic pro nás. A pro naši šrajtofli. 

Takže  v  místních  informacích  studujeme  mapu  a  vypadá  to,  že  pojedem dál,  dokud  to 
Karlovi pojede, a pak uvidíme. Hmmm, to už možná bude tma a uvidíme prdlajs. Zkrátka krásné 
české zvratné sloveso ... se uvidí. 

Z volby čtyř států vybíráme stát Colorádo a pokračujeme. Ukládám mapu Arizony dozadu 
do auta jako už nepotřebnou a překonanou, další dvě jako dočasně nepotřebné pod sedačku a s 
pomocí té čtvrté a seznamu kempů hledám varianty na nocleh. První nabídka je ve městě Cortez a je 
to kemp AAA. Ne, že by byl tak trojnásobně áčkovej, ale patří Americký automobilový asociaci. 
Zkráceně se jí říká Triple A, vyslovováno tripl ej. Sem se několikrát Bráchy ptala, o jakým triplu to 
mluví.

Čím víc do Coloráda, tím přibývá trávy a kopců. Projíždíme krajinou, která po levé straně 
připomíná nitranské pohoří a vpravo se pasou krávy. Kravskej život tady musí bejt docela vegáč. 
Tady  nejsou  žádný  značky:  pozor,  přechod  pro  kovboje.  Krávy  i  kovbojové  mají  pod  silnicí 
podchody.  V  jednom  místě  je  vidět,  jak  se  krávy  houfujou  pod  stožárama  vysokýho  napětí. 
Přemýšlíme, jestli hledají aspoň kapku stínu nebo jestli se nabíjejí.

Slunce se začíná povážlivě blížit k obzoru a na obloze se začínají objevovat mráčky. Karel si 
zpívá  ... na obloze tetelej se americký mráčky ... a já v dobré náladě naviguju ke kempu. Jenže 
náladu nám hned zkazí ceny. Ale nevzdáváme to bez boje a jdeme se zeptat, co by stálo přespání v 
autě. Dvacet dolarů. Dvacet dolců za přespání ve vlastním autě! Že vás hamba nefackuje. Sedíme v 
Micince a zvažujeme, co dál. Spát za draho nebo risknout další kemp ze seznamu? Bereme druhou 
variantu s nadějí, že v dalším kempu budou příznivější ceny. 

Jenže další kemp jsme nějak prosklili a už jsme u našeho zítřejšího cíle Mesa Verde. No, tak 
se půjdem ke vstupu zeptat na kemp a na vstupné. Aspoň budeme ráno vědět, do čeho jdeme. První 
příjemná  zpráva  od  sympatické  paní  Rančerky  je,  že  kemp je  přímo v  Mesa  Verde  a  cena  je 
poloviční než u triplů.  Hurá.  Takže tam musíme vstoupit.  Teď kolik stojí  vstupný. Další  dobrá 
zpráva – Mesa Verde je národní park, a tak nám platí náš zlatej stříbrnej vorel. Dvakrát hurá. Paní 
Rančerka nechce žádné doklady a s úsměvem nám podává vstupenku. Je čím dál sympatičtější. 
Ještě nám radí něco o medvědech a o koupání, ale to už mi splývá v jednu větu. Nějak jako že se 
můžeme vykoupat v teplé vodě někde nahoře, ale pozor na medvědy. Je mi to jedno. Když by mně 
umyl záda ...

Rozradostněný jedeme do parku. Vyjíždíme úzkou klikatou silničkou do hroznýho kopce. 
Docela se bojím a nechci se koukat dolů. Nechci se koukat ani nahoru. Raději předčítám Karloj, co 
nás zítra čeká v parku: starý puebla indiánského kmene Anasázijů.  Ovšem Mesa Verde Indiáni 
opustili někdy na začátku čtrnáctýho století a nikdo neví proč. Karel na to má svůj názor: „Jejich 
chyba. Dnes tady mohli vybírat vstupný.“ Silnice se přehoupla přes kopec a pro změnu sjíždíme 
dolů. Otvírá se krásný pohled na údolí v západu slunce. Kýče, objekty mého chtíče. A, světe div se, 

18



Karel zastavuje. Sám od sebe! Nadpřirozený úkaz. Štěstím bez sebe vyskakuju z auta a mrskám 
několik snímků. Hned je ten svět veselejší. 

Téměř za tmy dojíždíme do kempu. U vstupu dostáváme jeho plánek s upozorněním, že 
sprchy jsou v horní části a medvědi všude. Včera to byli chřestýši, dneska medvědi. Ach jo, co nás 
čeká zítra? Dostáváme parádní místo na okraji kempu. S lavičkou, ohništěm, oddělené od sousedů 
keřema. Ještě zběžná kontrola nejbližšího zdroje vody a záchodů a jsem naprosto spokojená. Jen to 
všudypřítomné varování na medvědy mě kapku znervózňuje. I odpaďáky jsou zabezpečené proti 
medvědům tak, že se do nich nedostanu ani já. Rvu za dekl svojí fší silou a nic. Snad ho zevnitř drží 
medvěd a říká si:  “Nepustím, nepustím!“ Až po zkoumací desetiminutovce se mi podaří  poslat 
odpadky dovnitř. 

Stavíme stan a já se těším, že si v noci zase po dvou dnech konečně natáhnu nohy. Opatrně 
se rozhlížíme, jestli nás někdo nepozoruje, a teprve potom krájíme chleba. Rozděláváme pro změnu 
vepřové ve vlastní šťávě, přikusujeme sladkej chleba a rekapitulujeme celej den. Za dnešek bychom 
v Evropě sice ještě pořád mluvili francouzsky, ale už bychom byli v Aviňonu. 

Při  každým  šoustnutí  v  křoví  sebou  cuknu  a  hned  vidím  medvěda  olbřímích  rozměrů. 
Většinou se  z  toho vyklube  miniaturní  myš.  Karel  hořekuje,  že  ho  k  infarktu  určitě  nepřivede 
medvěd, ale já. Nelekne se šustotu, ale moje škubnutí a následné zaječení ho vyděsí spolehlivě 
vždycky. Navrhuju pro uklidnění Becherovku. Hmmm, jenže nevíme, jestli nejsme v indiánským 
území, nebo když to je national, tak to asi není indiánský, ale zase by to mohlo bejt veřejný. No nic, 
usneme střízlivý.

A tak uklízíme jídlo do auta a zalejzáme každej do svý kukly. Dvakrát kontroluju zazipování 
stanu. Asi v domnění, že do zavřenýho stanu medvědi nelezou. Ještě předtím, než mně dá Karel 
pusu na dobrou noc, vypouští do éteru: „To nám ta cesta docela hezky ubíhá.“ Jakmile začne Karel 
něco chválit, jsem okamžitě ve střehu. 

„Vždycky sem toužil vidět Yellowstonskej národní park.“ 
Co  to  meleš?!?!?!  Yellowston  vůbec  nemáme  v  plánu  a  nemáme  nárok  ho  stihnout  a 

nemáme na něj mapy a nemáme na něj peníze a nemáme na něj sílu … 
„Dovedeš si to představit, bizoni, gejzíry, vodopády?“ 
On  snad  mluví  ze  spaní?!  Nebo  to  je  ze  sluníčka.  Rezolutně  utínám  diskuzi:  „Spi  a 

nefantazíruj.“ To tak, čtrnáct dní mě honil Brácha a teď začne Karel. A dyť je to příšerně daleko, to 
musí bejt takovejch patnáct set majlí … no, to je jen trochu víc, než jsme odjeli teďka, a to jedem tři 
dny a nám jich zbejvá ještě jedenáct … vzato čistě teoreticky ... blbost ... Pelda, chrápej a nenech si 
vsugerovat kokotiny! To sem dnes večer chtěla prodiskutovat fakt, že se moc honíme a že musíme 
zvolnit a on se vytasí s Yellowstonem … končím … spát.

Film dvacátý: Puebla, oblouky, kaňony 
13.6. neděle: Mesa Verde, Arches, Canyonlands
Colorado, Utah
Stav tachometru:  1 113 mílí = 1 781 kilometrů
Stav posádky:  :<)

No to byla noc! Sice jsem si nohy natáhla, ale taky jsem pěkně vyklepla kosu. Nikdy jsem 
nebyla v psinci, ale větší zima tam bejt nemůže. V průběhu noci jsem na sebe nainstalovala celej 
komínek mýho oblečení. A když už jsem se konečně zahřála a usnula, vzbudila mě šílená hrůza – do 
stanu se něco dobejvá.  Ihned to neomylně identifikuju jako nejstrašnějšího a  nejhladovějšího a 
nejzlejšího medvěda. Jenže my idioti si ve stanu nenechali žádnou zbraň. I vyhazovák máme v autě! 
V hlavě se mi promítnul celý můj hříšný život. Pak medvěd promluvil a informoval mě, že je kláda 
jak sviňa a že musel čůrat. Byl to můj medvěd domácí a nemohl nahmatat vlez do stanu. Odejít 
jsem ho neslyšela, ale zato z jeho příchodu jsem měla málem smrt. Snad jsem i ráda, že svítá.
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Ranní příprava na zaměstnání.  Zjišťujeme,  že  sladkej  chleba  plesniví  stejně jako slanej. 
Provizorně posnídáme sýr a sušenky. Vaříme litr čaje a litr kafe. Já pakuju do auta, Karel kontroluje 
foťák. Chce film. Úslužně ho nahmatám, úslužně ho vyndávám z krabičky. Do prkýnka, dyť ten 
film je nějak málo vytaženej z kazety. Ten, co jsem zakládala včera do svýho foťáku, čuměl víc. 
S nejčernějšíma  myšlenkama  rozdělávám  další  novej  film.  Nejčernější  myšlenky  se  mění  ve 
skutečnost a já se orosím až na konci páteře. Film kouká z kazety jen malinkej kousínek, kdežto ty 
už vyfocený velkej kousínek. Takže sem včera na Čtyřech rohách dala do svýho foťáku vyfocenej 
film. Je možný, že bych byla takovej kretén? Není to možný, je to jistý. Zkoumám můj foťák. Mám 
vyfocený jen tři snímky, žádná tragédie. Jenže jeden z toho je Karel na čtyřech nohách na Čtyřech 
rohách.  Aby  nechtěl  jet  zpátky!  Mlčím  jak  partyzán  a  využívám  Karlova  zaneprázdnění  při 
vyprázdnění a měním film. Taky dělám pořádek a uklízím vyfocené filmy. Holt chybička se vloudí. 
Co naděláš.

Vyrážíme na kempový náměstí za ranníma úkolama – nakoupit, vykoupat a zavolat Bráchoj. 
Nákup  zvládáme  vcelku  v pohodě,  jen  obsluha  prodejničky  nechápe,  co  se  jí  to  snaží  Karel 
vysvětlit. Už má totiž sladkýho chleba plný zuby a snaží se z prodavačky vymámit informaci, jestli 
některej z chlebů v jejich nabídce není slanej, nebo aspoň neutrální, jen né sladkej. Žádná ze dvou 
prodavaček nechápe, proč by chleba neměl bejt sladkej. Určitě si o nás myslí, co to doma jíme za 
humusy,  když  u  nás  je  snad  chleba  prokristapána  slanej.  Karel  to  vzdává,  bereme  dva  chleby 
různých značek a v autě zjišťujeme, že pekař cukrem nešetřil ani na jednom. 

Další úkol – koupání - nás kapku zaskočí – za vlezení do sprchy deset centů, to by šlo, ale za 
puštění vody jeden dolar. A zase co ve sprše bez vody, žejo? Tak se rozhodujeme pro kompromis. 
Dáme dolar, ale za oba dva. Nacpeme se do sprchy a začíná společná lázeň. Asi tak po patnácti 
letech. Zavzpomínáme si na mládí, ušetříme a ještě si navzájem vydrhneme záda. To já ráda. 

Vykoupaný a navoněný se rozcházíme. Karel hledá telefon a já si jdu vyprat ponožky. Drhnu 
v umyvadle svoje  dvoje ponožky a vedle  se šlechtící  Amíčka na mě vyjeveně zírá.  Její  pohled 
napovídá, že se poprvé setkává s takovým folklórem jako je ruční praní prádla. Pak se mě ptá na 
národnost. Asi chce zjistit, kde to právě slezli ze stromů. Nevím, jestli jí moje odpověď vůbec něco 
upřesnila. Mám pocit, že svět je pro ni ohraničen Kanadou, Mexikem a dvěma oceány. Ale přesto jí 
to nedá a snaží se mě, primitiva, poučit, že za rohem je prádelna, kde jsou pračky a pračka je takové 
zařízení, ve kterém se pere prádlo. Kráva! Já budu čekat hodinu, než se mně vyperou dva páry 
fuseklí. Jenže to by zase nepochopila ona. Jó, holka, a to kdybys viděla valchu, to by tě porazilo. Se 
smíchem vypravuju  příhodu Karloj,  ale  nezdá  se,  že  by  ho  to  ňák  pobavilo.  Vynadal  mně,  že 
vezeme přece prádla na celejch čtrnáct dní dost, tak proč dělám ostudu. Já sem chtěla jen tak do 
rezervy, kdybychom třeba zmokli …

Tak  nic.  Jdeme  telefonovat.  Začíná  Karel,  protože  je  nutné  vytáčet  jakousi  záhadnou 
kombinaci čísel a ještě do toho říct heslo v angličtině, aby byl hovor účtován Bráchovi. Povedlo se 
a Brácha je udiven, že jsme ještě živí, že jsme se ještě neztratili, a nejvíc mu vyrazilo dech, že jsme 
se ještě navzájem nezabili. Možná to dopadne dneska.

Úkoly  splněny  a  popojíždíme  k návštěvnímu  centru  pro  informace.  To  popojíždíme 
znamená, že se přemisťujeme o patnáct kilasů. Zato dostáváme přehršel informací. Až jsme z toho 
zaskočený a musíme si s celým přehršlem venku sednout. Na mapě jsou zakreslena všechna stará 
indiánská obydlí. Tady to jsou obydlí pod skalními převisy a říká se jim paláce. A teď se nabízejí 
různé  varianty  prohlídky  -  s průvodcem,  bez  průvodce.  Některá  obydlí  je  možný  vidět  jen 
s průvodcem, některá jsou volná a Brácha nám přesně neidentifikoval, co chceme vidět. Bezradně 
tady  civíme,  když  vtom z návštěvního  centra  vyjde  skvělá  americká  rodina  a  tatínek  jim  říká 
skvělou češtinou: „Na průvodce se můžeme vydlábnout. Stejně mu nebudeme rozumět a jen by nás 
zdržoval. A ty paláce, do kterejch je průvodce v povinné výbavě, jsou někde na skále a leze se tam 
po žebříku a stejně jsou pak někde shora vidět." Takže jsme tatínkovi skvěle česky poděkovali za 
skvělé  informace.  Nejprve tatínek automaticky odvětil,  jako že není  zač,  a  pak zařval:  „Jé,  vy 
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mluvíte česky!“ Jak nám zobák narost.  Chvíli  jsme pokecali  a po výměně zážitků a užitečných 
postřehů se rozcházíme do svých aut. 

Rozdělávám mapu parku a vyrážíme na cestu po palácích. Udivuje nás množství zeleně. Oba 
jsme si  mysleli,  že  Mesa Verde  je  v suché a  pusté  krajině,  a  ono kdepak.  Stromy,  keře,  tráva. 
Nechápu, proč odtud Indiáni odešli. Dyk to tady měli krásný, skoro jak my na chatě. I ty obydlí jsou 
bezvadný. Na skále, kam se až tak moc nepřátel nedostalo, a pod převisem, který je zase chránil 
před útoky počasí. Skoro mi to připomíná nocležny našich trampů v Toulovcových maštalích. 

U každého paláce cvakáme foťákama. Mám dojem, že oba snímáme stejný záběry, a tak se 
rozdělujeme  –  Karel  bude  dělat  fotky  dokumentární,  já  umělecké.  Problematické  jsou  oboje, 
protože většina paláců je proti slunci. Možná to tak měli schválně, aby je ráno moc brzo nebudilo. 
Pohledy to jsou čpicový – dole les, pak palác, pak pokračuje skála a mezi koncem skály a začátkem 
jasně  modrýho  nebe  jsou  v dálce  vidět  Rocky  Mountains  –  hory  Skalisté  v  okolí  Denveru. 
S čupřinama sněhu. Jó, odpoledne, to by se tady dělaly záběry. Jenže … nás odpolko čekaj ještě dva 
tři parky :-(.

Poslední zastávka je u muzea. Ne, že by nás zrovna muzea uváděla do extáze, ale máme to 
při cestě. A tak v očekávání suchých exponátů a ještě sušších popisů lezeme dovnitř. Jenže jsem 
zase zapomněla na amíckou názornost. Jsou tady sice suchý exponáty a suchý popisky, ale všechno 
je zvlhčený třeba tím, že je možný si u každýho zvířete pustit i zvuky, který vydává. Nebo mapa, 
taková blbost – velká deska a z jedné strany mapa světa, z druhé strany mapa USA. A u toho visí 
špagátek, tím se dá naměřit vzdálenost odkudkoli kamkoliv, a dole je pravítko, kde se podle dýlky 
provázku zjistí vzdálenost v mílích a, divte se, i v kilometrech. Kdybychom chtěli vyrazit domů, 
vzalo by nám to, fuj, dalo by nám to 10 500 kiláků. Přecházím na druhou stranu zjistit aktuální stav 
naší cesty. Jenže u mapy je horda amíckejch kluků a řeší problém, v kterém státě je Grand Canyon. 
Nechci ze sebe dělat starou poučující tetu, a tak trpělivě čekám. Jenže když jejich pátrání přechází z 
Texasu na Floridu, nevydržím a jako divadelní nápověda šeptám: „Arizóna, Arizóna.“ Poděkují a 
začínají s hledáním Arizóny někde v povodí Mississipppi. Odcházím obdivovat vycpanou horskou 
pumu a pouštím si její řev. Než spustí puma, ještě zaslechnu úvahu, jestli by nemohla být Arizóna 
v Kanadě.  Kluky typuju  na  patnácti-  až  šestnácti-.  To jen  abyste  si  nemysleli,  že  to  byli  ňáký 
sotvačtoucí soplové. Prostě muzeum bylo bezvadný. A ještě je u východu test, kde si může každý 
vyzkoušet,  kolik  si  z  toho tady zapamatoval.  Nepokouším osud, abych se nemusela  jít  klukům 
omluvit. 

Poslední  loučecí  a  hygienická  zastávka,  poslední  zápas  s protimedvědím  odpaďákem  a 
následujeme kmen Anasázijů, opouštíme Mesa Verde. Jen pro zajímavost - po parku jsme najezdili 
osmdesát kilometrů. Ve Státech je prostě park velkej jako u nás celej okres, některý i jako kraj. Pak 
se v tom mám chudák cizák vyznat.

Odkládám mapu parku a vytahuju … jo, kterou vlastně … aha, ještě se kousek projedem 
státem Colorado a vstoupíme do Utahu. Jak tak hrabu v mapách, zůstává mi v ruce celková mapa 
západu USA. Ani  si  neuvědomuju,  že nám ji  Brácha podstrčil.  Jen tak pro orientační orientaci 
sčítám míle k Yellowstonu. Jen v duchu. Před Karlem ani muka :-§. No, dalo by se to stihnout. 
Bizony bych taky ráda viděla. Jenže je to celej den tam a celej zpátky. Blbost! Nejsme placený za 
ujetý míle. Budem se tady štvát, furt. Šmytec.

Než  jsem sečetla  tolik,  čísel  překračujeme  hranice  Utahu.  Vytahuju  Utahovou  mapu,  a 
zjišťuju, že se blížíme k městu Monticello. Krásný kraj. Podle našeho vkusu – potoky s vodou, pole 
s obilím, lesy se stromama, pastviny s krávama. Míjíme ranče a s Karlem vybíráme, kterej by se 
nám tak líbil, že bychom ho koupili. Copak kdyby bylo jen o líbení, koupíme každej druhej, možná 
i první. Jen ty hrozný vzdálenosti! Jeden ranč od druhýho je kilometry a kilometry, teda míle a míle 
… jsou cest které znám …To kdybych chtěla skočit k sousedce na pokec … a jsem zase u svojí 
mozkodlabé otázky. Co tady toho mýho sourozence drží, do frasa!

A to ještě následuje další rána do vazu. Přejedeme kopec a jsou zase šutry šutry. Já bych tady 
nebyla ani za prase. Ani za dvě prasata. Ani … za celej prasečák.
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Konečně se mezi šutry šutry objevuje jeden děravej. Dnes chceme ještě absolvovat národní 
obloukový park a první příslib je tady. Zastavujeme a fotíme. Z názvu na tabuli briskně usuzuju, že 
se jmenuje po presidentovi, ale papírovej průvodce mojí brisknost násilně utíná. Název je po ňákým 
pioneerovi. Leda, že by Wilson chodil do pioneera.

V hlubokém odpoledni dojíždíme do parku Arches. Karel vytahuje zlatýho vorla, ale rančer 
mávne rukou, jako že na Karlovýho ptáka není zvědavej, šoupne nám vstupenku a ať táhnem. Moc 
se jeho otrávenýmu výrazu nedivím. Sedí v kukani, do který mu celej den pere slunce. I kdyby tam 
měl klimatizaci, zase musí otvírat okýnko kvůli dotěrnejm turistům. 

Tejráme Micinku deset kilometrů do kopce a před námi se objevuje kemp :-)). Plánujeme 
zakempování,  prohlídku  a  zalehnutí.  Jenže  cedule  full  všechno  ničí  a  naše  plány  sou  v pi**. 
Necháváme  auto  na  parkovišti  a  jdeme  na  prohlídku  oblouků.  Pak  budeme  hledat  náhradní 
ubytovací řešení.

Vedro  jak  v kuplovně,  prašná  cestička  a  ještě  žerou  mouchy.  Ne  mouchy,  ale  takový 
muchničky, co se u nás na zahradě vždycky vyrojej, když hrábneme do hnoje. Das ist hrůzen! Měla 
jsem v plánu obejít  všechny oblouky,  i  kdybych k  nim Karla  měla  dokopat.  Se  zvyšujícím se 
počtem štípanců snižuju počet oblouků. Nakonec už si trvám jen na dvou. Ani k jednomu se nedá 
zajet autem :-((. 

Takže  první  -  Delicate  Arch  –  vidíme  z protější  skály.  Na  delší  pochod  nemáme  sílu. 
Delikátní oblouk vypadá delikátně a stejně krásně jako na espézetkách utažských aut. Další oblouk, 
na  kterým si  lpím,  je  Landscape.  Dostáváme se  k němu dvoukilometrovým pochodem,  během 
kterýho mi Karel nepřestává opakovat: „Takhle kdyby nás hnal Brácha, tak ho uškrtím.“ Nojono, 
sme zase porušili  naše stometrový přikázání,  se  z toho nepo … Taky nejsem zrovna odvázaná. 
Vedrem jsem upocená, štípou mě útočný oddíly mušek, v každým tělním otvoru mám prach, nohy 
mám těžký, jako když se mně lepí do asfaltu. Kdyby tady ňákej byl. Go, Džany, go!

U krajinovýho oblouku se vystřídáme ve focení a to byly asi poslední síly. Hlavou mně 
bleskne, že tyhle fotky musím doma porovnat s fotkama Pravčický brány. Zpáteční cestou k autu 
Karel fotí ještě sem tam nějaký oblouk sice vzdálený, ale zoomem přitažený. To jen kdyby chtěl 
Brácha vidět,  co jsme viděli. Naštěstí jen sto metrů od auta je balancující kámen. Blejsku ho a 
padáme pryč od vedra, pryč od hnojovejch muněk čuněk.

Podle seznamu kempů by měl být nějaký i v dalším parku, kterej máme v itineráři. Tož to 
zkusíme. Slunce se už chystá do hajan a my jedeme a jedeme a jedeme … směr Canyonlads. To 
znamená kakaňonová země. Já už z toho kokoktám. Hlavně, že nekokodákám.

Se nedivte, ujeto už máme tolik, že bychom v Evropě přecházeli z Francie do Španělska. 
Tak se španělštinou bysme si byli s Karlem rovni. Možná bych byla lepší. Z Mexika vím, že hasiči 
sou bambera :-).

K ceduli  parku  přijíždíme  v okamžiku,  kdy  přestává  svítit  slunce  a  začíná  nám  svítit 
kontrolka benzínu.  Vypínám klimatizaci,  kulivá ušetření benzínu.  Hlídačoj už skončila pracovní 
doba, takže vstupujeme do útrob země kaňonů bez vytažení ptáka. Jenže než dojedeme ke kempu, 
máme za  sebou dalších  patnáct  mil.  Klasická  zrada  obrovitánských rozloh,  na  kterou  si  pořád 
nemůžu zvyknout. Další klasická zrada je, že kemp is full. Do ha*zlu. Ale co, potřebuju si ulevit. 
Pěkně od plic a na plnou hubu – do hajzlu. 

Přihlašování tady funguje samoobslužně. Pochopili jsme to asi tak, že si člověk najde volné 
místo (když nějaké je,  hahahaha),  vytáhne si  z takovýho kaslíku pytlík,  na kterým je  formulář, 
v kterým vyplní kdo, co, od kdy, do kdy, za kolik a tak. Jeden útržek si nechá, do pytlíku dá to za 
kolik a vyplněnej a naplněnej pytlík hodí do takový urny. No, ráno přijde rančer a zkontroluje všem 
pytlíky. Docela vykakaně jednoduchý. Pokud by nebyla cedule fullovka. Že bychom to zapíchli 
někde poblíž, taky nehrozí. Všude je varování, že před kempem a za kempem a před pikolou a za 
pikolou nikdo nesmí spát. S posledním zrnkem naděje obcházíme stany, jestli se třeba někdo tak 
nějak příjemně neusměje, že bysme se k němu hned nasádlili. Nic. Všichni bárbikjujou a všechny 
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jejich  úsměvy  patří  šťavnatejm  biftekům.  Jéšindeči,  jídlo  …  teplý  jídlo  …  studený  pívo  … 
Prýýýýýč.

Opouštíme území teplých bifteků a studených čumáků. A kupidivu, aniž bych musela loudit, 
Karel sám dobrovolně ochotně navrhuje, že se pojedem podívat na konec vyhlídky. Fakt sem ho 
k tomu ani malinko nemusela nutit. Tu modřinu pod okem už měl :-). 

Dojeli  jsme  na  vyhlídku.  Nádhera  –  hluboko  dole  se  sjednocují  řeky  Green  River  a 
Colorado,  nahoru  vedou jen  kolmé stěny.  Slunce  sice  zapadlo,  ale  jeho  červeň  se  ještě  odráží 
v mracích na obzoru … končím nebo z toho udělám cajdák. Sedíme na odpočívadle sledujeme to 
krásný  panoráma  a  dlabeme  suchej  chleba  se  suchým salámem.  Zapíjíme  posledním zbytkem 
mokrýho čaje. Tak a od této chvíle je na suchu Micinka i my. A nocleh žádnej. Spát jen tak v autě na 
odpočívadle si pořád ještě netroufáme. Ani nevím, jestli  se víc bojíme rančerů, nebo zvířat.  Po 
zkušenostech s kalifornskou policií je možná strach ze státní správy větší než z divočiny. Leckterý 
zvíře se dá na útěk, když na něj člověk zadupe. Polda těžko. Kalifornskej polda nikdy.

No, popojedem alespoň k civilizaci.  Jenže zpáteční cesta přes park je zase patnáct majlí, 
dalších patnáct k hlavní silnici. Po ní by za dalších třiatřicet mílí mělo bejt město Thompson s větší 
křižovatkou. A s benzínkou. S nevyslovenou otázkou se otáčím na Karla. 

„Jedem.“ 
Jak myslíš, seš řidič, tož réduj. 
Parkem projíždíme sotva tak třicítkou (kilometrovou). Všude jsou cedule, že se máme dívat 

po zvířatech. V originále ‚Watch for Animals.‘ Jenže zvířata žádný. Tma je taková, že je sotva vidět 
silnice.  A najednou z tý hrozitánský tmy vylezou na silnici  parohy.  Pak chvíli  nic  a  pak jejich 
majitel. Jelen. Brácha měl pravdu, do lokomotivy mu moc nechybí. Karel dupnul na brzdu oběma 
nohama a zůstal viset v pásu. Já jsem rozpláclá na předním skle. Pásy nenosím, anébrž mi nesluší. A 
jelen  v naprostém  klidu  a  pomááálilinku  otáčí  korunovanou  palici  naším  směrem,  jako  že  se 
milostivě podívá na toho divnýho tvora,  kterej  tak primitivně řve.  Jeho veličenstvo zjišťuje,  že 
nestojíme ani za uplivnutí, a odchází do tmy rozvážným krokem krále kráčejícího na korunovaci 
(nebo na popravu). Začínám zase dýchat. To byla slavnostní přehlídka. Ty cedule tady asi nejsou 
pro srandu. Dál se plížíme desítkou. Oči máme jak pingpongáče na předním skle. Jenže animálkové 
už žádný. Jen pár při zemi svítících očiček. A kvůli nim jsme procourali víc benzínu. 

Po výjezdu z parku se nám ulevuje aspoň tím, že můžeme jet optimální rychlostí. Optimální 
vzhledem ke spotřebě paliva, ne ke Karlovejm představám.

Kolem desáté a na benzínové páry dojíždíme k pumpě. Jenže zavřené. Nešťastně stojíme u 
žíznivé Miciny a přemýšlíme o smyslu života. Opodál stojí kovboj s tirákem. Čtete správně, ne 
s širákem, ale s tirákem. Karel se ho ptá, jak daleko je další pumpa. Odpověď neslyším, ale Karel 
rozhoduje pokračovat. No těpic, jestli zůstanem stát na dálnici bez benzínu, někdo do nás bouchne a 
na fleku nás zabije nebo přijedou policajti a na fleku nás zavřou … Pelda, ty seš teda hysterka. 
Chudák Karel. Snažím se ho zabavit nějakejma nesmyslnejma řečma. Plácám pátý přes desátý a 
zase zpátky. 

O co je řídší vzduch v nádrži, o to je hustějc v kabině. Bojím se i dejchat. Připadá mně, že 
kontrolka začne každým okamžikem i houkat a bude nám nadávat do debilů, který si myslej, že 
mají perpetum mobile. Karel mně říká: „Podle mojích propočtů jsme museli vyjet rezervu už tak 
před osmi mílema.“ Ale říká to jen šeptem, snad aby ho Micka neslyšela.

Dalších pět mílí nekomunikujeme. Ale jedeme. Karel drží křečovitě volant a pak začne do 
tmy opakovat: „Pane Bože, ať dojedem.“ Říká to tak upřímně, že čekám, kdy se na obloze rozhrnou 
hvězdy a Starej Pán nám podá kanystr. 

V dálce se objevují  světýlka. Modlitba byla vyslyšena. Zoufale k nim upíráme zraky jak 
Jeníček s Mařenkou v hustým lese. A jako oni budem vděčný i za Babu Jagu, hlavně když bude mít 
benzín. Jak se světýlka přibližujou, Karel s úlevou prohlásí: „Je to v ókeju. Teď už bych pro benzín 
i doběhl.“ 

Dojíždíme do města Green River a rafika ukazatele benzínu je někde za rohem. Zastavujeme 
u první čerpačky bez ohledu na cenu. První chlejstanec do nádrže vydává zvuk, jako by se lila voda 
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do Macochy. Připadá mně, že současně s tím se z Micinky ozvalo i úlevný vydechnutí. Láskyplně ji 
hladím po blatníku. 

„Holka naše zlatá, jen chlastej, chlastej. Zasloužíš si to.“ 
Zaseknutá rafika se rozhejbe až na Karlovo důrazné zaklepání. 

Hned je život veselejší. I bez noclehu. Ale jak už jsme tak pozitivně naladěný … ejhle … u 
silnice cedule lákající do kempu. Karel okamžitě hází blinkr. Já jen pochybovačně prohlásím něco o 
velkých cenách kempů ve velkých městech. Ale už jsme tam.

Procházíme  téměř  opuštěným  autokempem.  Na  kanceláři  je  nápis,  že  v případě 
nepřítomnosti se přihlašuje a platí v prodejně u přilehlé benzínové čerpačky. Jdu tam s Karlem. Je 
ve stavu zaplatit cokoliv, jen když už nikam nepojedeme. Musím na něj dohlídnout. A příjemný pán 
Čerpadlo-obchodník  nám  sděluje  ještě  příjemnější  cenu.  Jedenáct  dolarů.  I  se  sprchou.  I  se 
záchodem. I s lavičkou. I se stojánkem na vodu. Ať žije firma AMOCO. Nakupujeme v obchodě 
nějaký jedlý volovinky, ať mu uděláme kšeft, a razíme bydlet.

Na  stavění  stanu  je  pozdě.  A nohy  jsem  dnešní  noc  měla  natažený,  tak  dáme  jenom 
autochrupec. Nejdřív jídlo. Demokraticky se ptám Karla, jestli chce ohřát lančmít nebo vepřový. 

„To je jedno. Hlavně honem něco.“ 
Jako něco vybírám lančmít. Vepřový jsme měli včera, ale lančmít už předevčírem. No, von 

je vlastně taky vepřovej. Jen aby se z té přemíry vepřovýho nezačal Karloj kroutit ocásek. 
Po zatížení žaludku masem a sladkým chlebem dostává Karel další ze svých genitálních 

myšlenek. „Když byl ten maník tak ochotnej a bude stejně sloužit celou noc, půjdu ho pumpnout o 
nabití baterky do kamery.“ Sice jsem jako angličtinář v této rodině a na této cestě měla fungovat já, 
ale milostivě propouštím Karla samotného. Snad to beze mě zvládne :-).

Zůstávám hlídat auto. Sice není před kým, ale vypětí přešlo z nervů na svaly a ty odmítají 
hejbat s mým nebohým tělem. Sedím. Čumím. Když už tak Pelda tady zbůhdarma čumíš,  čum 
aspoň do mapy. Takže dosud jsme ujeli 1 464 mílí, to jest 2 342 kilásků. To je tak odhadem u nás 
doma do Valencie.  To už by se  někteří  z nás dvou začli  chytat  i  se  španělštinou.  Hádejte  kdo. 
Napovím vám. Já to nejsem. Já udržím jen ty hasiče. Tady nás zítra čeká další skalnatej park a 
pozítří další. Taky skalnatej. To pojedem tajdle po tý silnici … a tady na tý křižovatce u Cove Fort 
bysme se museli rozhodnout, buď na parky po patnáctce dolů, nebo kdyby nám fakt hráblo a chtěli 
jsme jet na ten Yellowston, tak po patnáctce nahoru … ale fuj, co to povídám … no, jen tak pro 
zajímavost … to by bylo … z tý odbočky do Salt Lake City 170 mílí a z něj do Yellowstonu 361 
mílí … podtrhnout sečíst … suma sumárum to je polovina toho, co jsme ujeli doteď… kdybychom 
vynechali ty parky tady … nebo je zejtra zkoukli oba za jeden den … tak by úterý bylo na přejetí do 
Yellowstonu … no, teoreticky by to šlo zmáknout … Pro krindapána, mně už taky hrabe … to 
nesmím ani vypustit z pusy.

Karel se vrací se šťastným úsměvem na fousech.  Pán sice končí v pět ráno, ale baterku 
nechá  našťouchat.  Jó,  můj  zlatej  Karlík,  to  je  šikula.  Největší  šikula,  to  je  můj  paťula  … Je 
zajímavý, že na to, jaký jsme dnes měli nervy, mi na ně Karel nelez. Zvláštní. Musím to zapsat: 
Milý deníčku, Karel je docela fajn chlap. Zamykáme auto a odcházíme do sprchy. Pro změnu každej 
do svojí. Užívám si zlacených kohoutků a teplé vody. Kdoví, jak bude zejtra … a kdybychom jeli 
do toho Yell… ticho.

Vymydlení  zalézáme do Bráchových spacáků.  Hodnotíme dnešní  den  a  hlavně  to  štígro 
s benzínem. To byla taková z p*dele klika, že si tam s ní snad ještě můžeme zatočit. A v té eufórii ze 
mě vypadne: „Víš, ono by se to do toho Yellowstonu dalo dojet. Ale byla by to pro tebe zabíračka. 
To bysme museli celej den jet tam a pak zase celej den zpátky. To po tobě nemůžu chtít …“ 

Už je to venku! Pelda, ty koni! Tři tečky zůstávají chvíli viset v prostoru, než Karel odpoví: 
„Ále, nebudem se honit. V klidu projedem, co máme určený od Bráchy.“ No dobře, bobře, dyť to 
taky byl jen kontrolní dotaz. Uvidíme, jak se vsákne. 

Přece se nebudeme štvát i bez Bráchy. To by byl masochismus. Karel má pravdu. Karel má 
vždycky pravdu. Karel na Hrad.
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Stejně v Yellowstonu nic moc není … jen ty bizoni … a jen ty gejzíry … a jen ty vodopády 
… huš, Pelda, chrápej už.

Film dvacátý první: Šutry, šutry
14.6. pondělí: Zion, Bryce Canyon
Utah
Stav tachometru:  1 464 mílí = 2 342 kilometrů
Stav posádky:  :-%

Napůl se probouzím. Venku je šero. Zase usínám. Zase se probouzím. Venku je furt šero. Je 
to divný, ale hejbat se kuli tomu nebudu. Usínám. Když je šero i při dalším probuzení, zvedám se i 
s fusakem a obhlížím terén. Zamlžený okýnka. Nojo, funíme jak hroši a pak se divím, že se k nám 
denní světlo neprodere. Probouzí se Karel a mátožně se dívá na hodinky. (On totiž určuje čas podle 
hodinek. Já hodinky nenosím, anébrž mi taky nesluší.) Pohled na rafičky dohnal Karla k rychlému 
pohybu. S válečným pokřikem: „Valíme! Valíme!“ nutí ke svižnosti i  mě. Fofrem umejt, fofrem 
převlíknout, fofrem nasnídat. To si ani Brácha nedovolil! Co jančí? Dyť osm hodin ráno není na 
odjezd tak pozdě. Že by se mu rozželel teda rozležel ten Yellowston? Neptám se a kmitám. 

Naštěstí si i v tom fofru vzpomeneme na baterku do kamery. Razíme do obchůdku a je tam 
jinej pán. Ale taky ochotnej. Baterka je od včerejšího pána Čerpadlo-obchodníka vzorně popsaná, 
že se má do rána nabíjet a že je Mistra Pelikána z České republiky. Dnešní pán nám ji s úsměvem 
podává. Jsou ještě hodný lidi na světě a dokonce i v Americe a dokonce i ve Státech :-). Tak zase 
kupujeme nějakej dlabanec. Jó, pane, ještě kdybyste tak měl slanej chleba, tak vás necháme pozlatit. 
Nemá. Ušetříme za zlato.

Odjíždíme.  Až  na  křižovatku  u  Zátokový  pevnosti  máme  klid.  Pak  se  budeme  muset 
rozhodnout, jestli na sever nebo na jih. To si jenom myslím. Nahlas vypouštím jen bezvýznamné 
slinty. Jenže oběma nám je jasný, že myslíme na totéž. Po tolika desetiletích soužití před sebou 
neutajíme ani myšlenky. Mockrát se nám stává, že chci něco říct a než otevřu pusu, tak to řekne 
Karel.  Nebo naopak. Už jsme se dopracovali  i  k tomu, že to řekneme oba najednou. Je to sice 
krásná souhra manželská, ale v podstatě je to nuda. To už si nad některými nápady myslím: „Ale co 
bych se unavovala s mluvením. Stejně to Karla napadne taky.“ A většinou do pěti  minut Karel 
pronese: „Tak ti mě teď napadlo …“ Prostě nuda. Takže teď v obou našich mozkovnách projíždí 
indexování výhod a nevýhod jízdy na sever a nebo na jih. 

Projevuje se to i na Karlově jízdě. Myslí na problém a nechává řídit svoje podvědomí. A 
jeho  podvědomí  jezdí  fest  rychle.  Seberu  veškerou  svoji  odvahu  a  potichu  říkám,  že  je  tady 
povoleno 45 mílí za hodinu. Karel mrkne na tachometr, kde je ukazatel někde v dáli za padesátkou a 
odsekne: „Vidíš, splnil  a ještě přeplnil.“ Sem zas tak moc neřekla … Další Bráchovo přikázání 
porušeno.

Snažím se odpoutat svoji pozornost na jídlo a na krajinu. Vytahuju kexy od pána Čerpadlo-
obchodníka. Takhle nějak můžou chutnat sušený ještěrky. Ale furt lepší než drátem do oka. Krajina 
mně taky na optimismu nepřidá. Vypadá dost náměsíčně. Ne na měsíc, ale jako by byla na Měsíci. 
Začínáme chápat, proč tam Amíci byli první. Dyť oni si tam museli připadat jako doma. Klíďo tady 
mohli trénovat svůj rozhodující krok pro lidstvo. Jenom že to tady kapku přitahuje.

Jako další zábavičku pro ukrácení cesty zkoušíme stěrače. Nejdřív je najít. Teda stěrače se 
najdou snadno, ale spouštěcí čudlík až na druhý pokus, hned po ostřikovači. Snad je nebudeme 
potřebovat. Zatím nám počasí vychází. To doma na každý výlet musíme plánovat zvlášť suchou a 
zvlášť mokrou variantu. Jenže když jedem třeba surfovat na přehradu a spíme pod stanem, co má 
tak chudák člověk naplánovat za mokrou variantu. Leda se jít utopit. 
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Dojíždíme k rozhodující křižovatce a ve mně je úplně majinkatá dušička. Neříkám nic, ani 
sama vlastně nevím, kam bych chtěla. Zbaběle nechávám rozhodnutí na Karlovi. Aspoň může mít 
jednou pocit, že je hlava rodiny. Když dává ukazatel změny směru jízdy vlevo, to jest směr šutry, 
trošku si oddechnu, že nebudou dostihy, a trošku mně je to líto, že nebudou bizoni.

Ze samého nervování musím čůrat. Klasický zádrhel našeho cestování. Karel nemusí nikdy, 
já musím furt. Možná to dělá ten kousek potrubí navíc. U nás doma je to ještě vcelku jednoduché, a 
pokud se mi podaří  Karla  přimět  k zabrzdění  nebo aspoň zpomalení  u nějakého lesíka,  za  dvě 
minuty není co řešit. Jenže tady jsou všude cedule oznamující, kolik by nás stálo vyhození odpadků 
u silnice, a vím já, jestli to je odpad. A taky si pamatuju story americkýho Karla o močení na pláži a 
úřední moči. Takže sleduju v mapě, za jak dlouho bude vysvobozující nápis Rest Area. Jenže oni 
mají restovací areu tak každých sto mil. Zpytuji akutnost potřeb … No to zvládnu. 

Jenže  když  už  se  potřeby  stávají  nejakutnějšími  a  udržím je  na  uzdě  jen  slibem,  že  je 
v dohledu odpočívadlo se záchodama, najednou cedule Rest area closed. Zradáááááá … že je closed 
odpočívadlo neva … ale tím pádem je closed i klosed a to je prů …. Škemrám o zastavení u silnice 
… jen co se vyčůráme, hned zase půjdeme … Kdepak. Karlova tvrdá slova: „U silnice nezastavuju. 
Vydrž na příští.“ svědčí o jeho cynismu. S nohama stočenýma do dračí smyčky odpočítávám míle 
k další naději … 1 … 2 … to Brácha by mně zastavil … 42 … to je děsný … 67 … honička 
s Bráchou byla vlastně vorážečka … 99 … 100. Huráááááá, otevřeno!!! Krátkými krůčky se šourám 
… nebudu vás napínat, vydržela sem to. Ale musí mít Amíci dobré držení – odpočívadlo každých 
sto mil a ještě mezi tím někerý zavřený. Od této chvíle už není mojím osobním hrdinou ani Gagarin, 
ani Bill Gates, ale Tycho de Brahe. Jenže on se provalil bokem kvůli králi a já málem kvůli Karlovi. 

S kapku  lepší  náladou  dojíždíme  k národnímu  parku  Zion.  Předčítám  ze  všech  dvou 
průvodců,  jaké  nás  tam  čekají  atrakce,  jak  se  která  skála  bude  jmenovat  a  jak  bude  vysoká. 
V návštěvním centru dostáváme bez problémů vstupenku na ptáka, já si ještě preventivně odskočím 
a vyjíždíme do kopce. Na jedné straně silnice je červená skála dolů, na druhé straně červená skála 
nahoru. Silnice je úzká a červená. Do barvy. A u silnice cedule s upozorněním na padající kamení. A 
vedle balvany velikosti vétřiesky jako důkaz, že cedule nelžou. Jen nevím, co udělat, kdyby nějakej 
oblázek fakt padal. Řízení má na starosti Karel, tak se jen tak pro informaci ptám, co by pro nás 
znamenal padající kámen. Prej by znamenal to, že bychom se vrátili se střešním okýnkem. Ňákej 
ftipnej. 

Na odpočívadlech zastavujeme, fotíme a točíme. Jedné za skal říkáme důvěrně Prdýlka a u 
ní děláme válečnou poradu nad mapou. On ten Zion má zákeřně několik vchodů. Ten, kterým jsme 
přijeli, vede do Koloba Canyonu. Podle mapy i průvodce bude asi vypadat mnoho mil pořád stejně. 
Jen první polovinu povede silnice do kopce a druhou polovinu s kopce. Docházíme kupodivu oba 
ke stejnému závěru, že jim teda na Koloba kašlem. U Prdýlky se otáčíme, ukazujeme na ní, jako že 
tuto část těla nám může celej Kolob políbit a vracíme se. K vzteku je jenom to, že jeden vchod do 
parku je od druhého vzdálen čtyřicet mil. Děsný. 

Tady je to pravé centrum Zionu. Silnice vede dnem kaňonu a tím dnem vede i koryto řeky. A 
v tom korytě teče voda. Já vím, nám zvyklým, že v řece obvykle teče voda, to nepřipadá zvláštní, 
jenže tady jsme třeba celej den jeli okolo cedulí s názvem potoka nebo řeky a v jejich korytě sucho 
sucho. Jsou z toho na větvi i ostatní turisté a brodí se ve vodě s výrazem, s jakým krauloval strejda 
Skrblík ve svých dolarech. 

Na průvodcem určených místech zastavujeme a fotíme průvodcem určené skály. Velkej bílej 
trůn, Místo přistání andělů, Siwawavův temple a různý jiný temple. Karel přiznává, že kdybychom 
si to předem v průvodci neujasnili, nevíme, který hromady kamení si máme vlastně všimnout. Má 
naprostej recht. Ostatně jako vždy. Při páté zastávce už se od auta ani nevzdalujeme. Já to ze dveří 
blejsknu, Karel to natočí. Škoda, že nám nějakej balvan nevyrobil střešní window, mohla sem točit 
za jízdy a nemuseli jsme se zdržovat zastavováním. 

Přistihnu Karla, jak říká do kamery: „Šutry … šutry … nezajímavé … šutry, nezajímavé.“ 
Sama sebe načapu při hříšné myšlence poslechnout Petru. Kladla nám na srdce, že máme chodit 
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v parcích na to  naučný promítání.  No a právě jsem v pokušení  jít  na  promítání.  A na park se 
vykašlat.

Asi máme dost. Šutry - nevermore.

Padáme odtud. Vyjet naštěstí můžeme pro změnu jinou cestou, než jsme přijeli. Tedy mohli 
bysme, kdyby se neopravovala. Zahaltovala nás paní ve slušivé oranžové uniformě. V ruce drží 
dopravní  značku  STOP.  Prostě  jako  stojan  na  cedule  se  tady  používá  ženská.  Tomu  říkám 
zaměstnanost. Karel stahuje okýnko, ptá se paní Stop, na jak to je dlouho. Prý jen na moment, než 
projedou z protisměru, že tady upadl kus břehu a oni ho pro nás spravují. A odkad sme. Jé a ona je 
původem Švýcarka. Prohodíme s ní pár vět po anglicky, v mém případě paanglicky. A už nás pouští. 
V duchu se omlouvám, se stojanem by to nebyla tak příjemně strávená chvilka. 

Projíždíme tunelem a jsme venku z parku. Dyk tady to je skoro krásnější.  V parku byly 
barevný vrstvy hornin takhle       prostě  docela  normálně na ležato.  Za parkem sou takhle |||| 
navisato a to je mnohem zajímavější. Vystupujeme, fotíme a opět shodně docházíme k uzávěru, že 
nechápeme, podle čeho Amíci určujou, kde a co zrovna bude národní park (to už je dnes druhá 
shoda, všímáte). Tady jsou hektary a hektary šutrů a oni z toho záhadným klíčem vyberou některý 
balvany za národní park a některý ne. Zajímavé. 

Dál už přestávají šutry a začíná prérie. Typická kovbojkovská prérie. Taková ta jemná, žlutá, 
nízká tráva. A dokonce vidíme ceduli Land for Sale čili země na prodej. Tady by se jezdilo na koni! 

Karel se vtipně ptá: „Tak co, koupíme to?“ 
Já vtipně odpovídám: „No jaban, kór jestli támhleto stádo jsou bizoni … hahaha … týýýý … 

to snad sou fakt bizoni.“ 
To už Karel stojí na brzdě. Vytahujeme dalekohled a opravdu. Kus od nás za ohradníkem 

stádo bizonů jak vyšitý.  Za  dalekohledem taháme kameru a  foťák.  Jsme rozechvělí,  jako když 
Indiáni uviděli takové stádo po dlouhé a hladové zimě. My lovíme jenom snímky. Máme ještě dost 
lančmítu a vepřového ve vlastní šťávě. 

Za námi už zastavuje autobus s nějakou výpravou. Dobře postřehli, proč se tady motáme. A 
už jedno stádo fotí druhé stádo. Raděj vyklízíme prostor. Po ujetí nějakejch sto metrů se objevuje 
hospoda s názvem Saloon a  s nabídkou menu z bizoního  masa.  Největším písmem a  největším 
lákadlem je Buffalo steak. Tak voni ty chudáčci bizoňáčci byli na maso. Hanba vám, bílí surovci! 
Vždyť sou takový krásný. I na tu dálku. Zblízka je asi neuvidíme, leda bysme jeli do toho … Už je 
to zase tady. No, mohlo by to bejt hezký vidět bizona zblízka. Ale mlčeti zlato. Aby to pak nebylo 
na mě. Čeká nás přece ještě poslední šutroviště Bryce kaňon a na ten se těším. 

Jenže jako další důkaz synchronizace našich myšlenkových pochodů z Karla slabounkým 
hláskem vypadne: „Kolik jsi říkala, že by to bylo do Yellowstonu?“ Taky se chytil  na návnadu 
z bizona. Okamžitě vytahuju Milý deníčku, kde mám vypsané míle. Hezky pod sebou. Protože bych 
to  jinak  nesečetla.  Házím  cifru  a  mohu  číst  na  Karlově  čelním  displeji,  jak  tuto  vzdálenost 
přepočítává na čas, na litry benzínu, na dolary. Ale neptám se, nechávám kvasnou procedúru bez 
zásahu.

Ukládám foťák a zjišťuju, že se mi z něj po patnácti letech odlepila ochranná slída. Takový 
podmínky chudák ještě nezažil. Já taky ne. Ale zatím držím. 

S pozdním odpolednem přijíždíme do Brajsu. Ptačí sleva bez problému. Rychle se snažím 
zorientovat v obdržené mapičce. Mám strach, abychom všechno zmákli do setmění. Musím místní 
parkové  ochránce  pochválit  –  inteligentně  mají  v mapičce  i  označené  vzdálenosti  jednotlivých 
vyhlídkových bodů. A nejen to, mají je i  v mílích, i v kilometrech. To by mě v Grand Canyonu 
ušetřilo půl dne tápání. Jenže zase klasika – na konec parku je to sedmnáct mil a to samé zpátky. 
Dyť já tohle  dojíždím každý den do práce,  projedu dvě města,  jednu vesnici  a  považuju to  za 
hroznou oběť mému povolání. Podle místních po(lo)měrů vlastně pracuju v místě. 

Přijíždíme na první mapičkou určený vyhlídkový bod. Básnicky by se řeklo, že zůstáváme 
stát v němém úžasu. V úžasu jsme, ale k němosti máme daleko. Mluvíme jeden přes druhého, druhý 
přes jednoho. 

„To je fantastický!“ 
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„Dívej támhle ty skály!“ 
„Vyfoť támhle tu osvětlenou hranu!“
 „Jé, a dole choděj lidi!“ 
Samé důležité informace, o kterých si myslíme, že když na ně druhýho neupozorníme, určitě 

si jich nevšimne. Tak to je s námi vždycky, když jsme z něčeho u vytržení. V Paříži jsme na sebe 
křičeli: „Koukej Eiffelovka!“ ve strachu, že je možný ji přehlídnout. 

Prostě chováme se, jako když školku vypustěj na písek. Ale je to fakt nádhera. Jen ten název 
kaňon nesedí. Není to nic úzkýho a dlouhýho. Spíš to sou takový kotlíky a v nich stojej Adršpašský 
skály.  Uplácaný z antuky,  mnohem víc barevný,  mnohem víc  vysoký,  mnohem víc ohlodaný a 
mnohem víc nahečmaný na sebe. A do toho všeho svítí šikmý odpolední slunce. Střídají se tady 
všechny odstíny whisky stará, mladá, skotská, americká, boškovská.

Lidi dole vypadají jako mravenečci. Mravenečci v bludišti obludišti. Fotíme jak prdlý. A to 
je  teprve  první  vyhlídka.  Jmenuje  se  Sunrise  Point,  čili  bod  východu  slunce  a  my  jsme  tady 
odpoledne. Co teprve být tady ráno!

Když se konečně urveme od prvního bodu, přijíždíme k druhému a začne to nanovo. Tento 
bodík se ovšem jmenuje západu slunce, takže efekt je mohutnější. Už musíme sami sobě nadávat a 
poroučet, že nestihneme všechno do tmy. 

A  tak  vyrážíme  na  konec.  A  na  konci  zase  fotíme  a  zase  si  poroučíme  a  zase  se 
neposloucháme. A na zpáteční cestě zase fotíme a zase si poroučíme a zase se … jasný, že? 

A všechny vyhlídkový body byly pohledy do kotlíku s Ádrem. I v průvodci píšou, že Indiáni 
kmene  Pajute,  kteří  tady  žili,  říkali  téhle  krajině  „místo,  kde  červené  kameny  stojí  jako  muži 
v kaňonu podobném míse“. To sedí. Žádnej kaňon kaňonovitej.

Zpátky u Sunset Pointu. Ptám se Karla, za jak tak dlouho může zapadat slunce, že bych si 
ten západ docela ráda vyfotila. 

„Za půl hodiny. Si tam skoč, já počkám v autě a vorazím si.“ 
Beru foťák a valím, než Karla přejde záchvat milosrdenství. 
Stejnej  nápad  mělo  dalších  třicet  lidí.  Teda  lidí  …  fotografů  s foťákama.  Ale  jakejma 

foťákama, značkový děla na stativech, průměr objektivu půl metru, délka objektivu metr. Mám svůj 
automat pro blbý zastrčenej za mikinou a ostýchám se ho vytáhnout. Až uvidí svoje kolegy, tak 
bude studem fotit jen červeně. Slunce je ještě kus nad obzorem. Ale co je horší, mezi obzorem a 
sluncem je  mrak  Cumulus  Colohnátus.  Začíná  to  správný  vzrůšo.  Vypadne Colohnát  dřív,  než 
slunce zapadne? Nebo slunce zapadne dřív, než Colohnát vypadne? To bychom měli po žížalkách. A 
po snímku. 

Všichni tady postáváme jak lovci autogramů, očumujeme a usmíváme se na sebe.  Já se 
zatím trénuji v angličtině čtením cedule o mormonovi. Jmenoval se Ebenezero Bryce a snažil se 
tady před sto lety chovat hovězí dobytek. Jenže pořád jen sháněl krávy zatoulaný v bludišti skal. 
Tak se na to po pěti letech vyprd, že se to nevyplácí. Ale vyplatilo se mu to. Kaňon se jmenuje po 
ňom. Ještě, že jsme se hned v začátku vzdali sestupu dolů. Bylo by to … další ztracená kráva. 

Mrak tam trčí, jak přilepenej vteřiňákem. Už už se k němu sluníčko blíží a někde se nad 
námi smiloval bůh větrů a trošku do Colohnáťáka strčil.  Sluníčko se krásně zakuluje za špičky 
ohlodanejch,  červenejch  skal.  Parááááda!  Rachot  cvakajících  foťáků  by  mohl  konkurovat 
tkalcovskejm stavům. Člunkovejm. Vyfotím asi deset fotek i přes varování mého Olympuska, ať se 
na to vykašlu, že už má stejně málo světla. Slunce zapadlo a my štastlivci, kteří jsme vydrželi a 
dočkali se toho krásnýho happy endu, tleskáme. Nevím, jestli to je tady zvykem, nebo jestli někdo 
začal spontánně, ale je to nepopsatelný. Tleskáme Slunci jako největší divadelní divě za překrásně 
podaný výkon. Všichni tleskáme, já navíc ještě brečím. 

Usmíváme se  na  sebe  a  nemáme daleko k objímání.  Fotografové  zavírají  svoje  kanóny, 
ukládají je do brašen, skládají stativy. Já zacvaknu krytku objektivu a strčím foťák zpátky na prsa. 
Určitě tam je raděj než v brašně. Nemusí svejm velkejm kámošům závidět. Takový děla se na krku 
nosit nedaj … i když by mi to mohlo vylepšit figuru … hahaha, jenže se otočím a hahaha se vytrácí 
do ztracena. Blíží se Karel, což je první dobrá zpráva, ale i poslední. Z jeho pohledu je jasný, že si 
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až tak nevorazil, jako se spíš urazil. Nojo, čas. Ten já sem vůbec nesledovala. Jak sem tady mohla 
bejt dlouho? 

„Hodinu tam čekám jak pitomec.“ 
Takže už vím, jak dlouho. A taky kdo :-).
Sklapnu podpatky u botasek a nasedám do auta. Karel po cestě pronáší věštby typu: „To už 

kemp neseženeme,“ „To už se nenajíme,“ „To budeme nocovat venku,“ „Asi tady sou medvědi.“ 
Mám sto chutí, ale co sto, tisíc … sto tisíc chutí mu říct, ať po příjezdu vrátí peníze, které zbytečně 
promrhal za kurzy pozitivního myšlení.  Neúspěšné.  Jenže neříkám nic,  protože neradno dráždit 
sršně v létě, jelena v říji a Karla kdykoliv. Jenom ty slzy, které mi tekly při západu slunce, nějak 
zůstávají pořád na krajíčku. Ale bojím se i brečet. Skoro i dýchat. Ani mandle mu nenabízím. Ani 
datle. Odjíždíme. Karel bohovsky na*ranej na mě, já naopak.

Zatím vše dopadá jako praktická ukázka z kurzu – co si budete myslet, že se stane, to se taky 
stane. První kemp obsazen do posledního jardy. Teda jardu. Jenže to byl kemp přímo v parku, to se 
dalo čekat. Tam sídlí všichni, kteří ráno v pět zase vyběhnou s foťákama lovit východ slunce. Se tak 
někdo má! Já bych vyběhla hned taky, jenže by Karel asi vyběhl se mnou. Jedeme dál a pátráme po 
kempech, které sem si  prozřetelně zaznamenávala při  příjezdu. Další  kemp obsazen.  Vypadá to 
bledě. Že by moje myšlení nepřetlouklo Karlovo? Prosím, prosím, ať najdeme volný kemp. Prosím, 
prosím …

Tma  jak  v ranci  a  u  silnice  světelný  poutač  na  kemp  s kabinama  a  se  sprchama.  Asi 
kabinový  záchody.  Vypadá  sice  neobsazeně,  ale  dost  nóbl.  Aby  na  nás  nevybafli  nějakou 
hrůzostrašnou cenu, po které by se i medvědi mohli zdát míň hrůzostrašní. 

Vejdeme do recepce,  tam sedí  maník,  který vypadá spíš  na farmáře.  Karel  na  něj  chrlí 
dotazy, já na něj prosebně koukám. Chlapík na nás sice taky něco chrlí, ale nerozumíme mu ani ťuk. 
Snad ani nemluví anglicky nebo co. Párkrát nám svoje chrčení zopakuje. Bezvýsledně. Vidí, že 
s náma  tupanama  nepořídí  a  přivolává  posily.  Přichází  paní,  on  jí  něco  zachrčí  a  ona  nám to 
překládá  z angličtiny  do  angličtiny.  Ahááá  …  Cena  je  dobrá,  za  devět  dolarů,  jak  zadarmo. 
Zaparkovat můžeme, kde chceme, voda teče teplá. Jen si máme dát pozor, že je už pozdě a za chvíli 
budou zhasínat světla. Co si přát víc?! Děkuji.  Trochu mně vrtá hlavou, že když se ptala, jestli 
chceme kabinu, Karel ji ujistil, že ne. Hmmmm, já už bych si kabinu docela dala. Ale netroufám ni 
muknout. Snad to do rána udržím.

Karel staví stan. Dneska si musíme zase prokrvit nohy. Karel pod stolem krájí chleba, já 
chystám na stole lahodnou konzervu. Nevím ani, po které z naší nabídky jsem sáhla. Je mi to jedno. 
Nevidím na to, mám co dělat, abych udržela slzy za bulvama. Moje brečení by mohlo situaci leda 
tak připepřit. Snažím se. 

Co se týká světla, klidně ho můžou vypnout třeba hned. Karel očima metá blesky, že by 
mohl nejen svítit, ale i ocel svařovat. U jídla nejen metá, ale i pindá.

„Myslel sem, že si dneska uděláme teplou večeři. A nebreč!“
„Nebrečím!“ odsekávám a polykám slzy, div se neutopím.
 Co chce? Dyť je konzerva ohřátá. A jestli chtěl i teplou přílohu, tak to nevím jakou. Leda 

tak špagety. Ještě bych mu mohla ohřát džem, sušenky, salám a sladkej chleba. To je jediný, co 
máme. Žrádlo, žrádlo. Teplý jídlo budeme mít doma pořád, ale takovej západ slunce nad Brycem, to 
už sotva uvidím. Jenže vysvětlujte to hladovýmu materialistoj.

Asi sem včera Karlovo nelezení na nervy zakřikla.  Rozumem chápu, že je to normálka. 
Když jsme na dovolené s kámošema na lodi, čtvrtý den mně jdou všichni na nervy a pátý den je 
musím aspoň na chvíli opustit, abych je nepozabíjela. Někdy se to těžko praktikuje, když je pevnina 
v nedohlednu. No, a teď s Karlem to je podobné. Snad že bych já šla pěšky a on jel autem. Možná 
by pomohla kořalka, ale to se taky bojím navrhnout a přece nebudu pít potají. 

Jenže rozum nerozum, je mně to prostě líto. Všechno. Odcházím do sprchy. Tady se můžu 
konečně v soukromí vybrečet. Připadám si ukřivděná, ubližovaná, nešťastná, ošklivá, nešikovná. 
Chci zmáčknout Delete a pryč se mnou z monitoru světa. 

29



U sprch jsou i normální záchody. Nekabinové. Tak co to zase bude za rošťárnu? Ptát se 
Karla nebudu. Ani za nic. Ani za něco. Ve světle pouliční svítilny hledám ve slovníku. Připadám si 
jak Klement Gottwald. Ten prej byl v mládí tak chudej, že se musel vzdělávat u veřejný lampy. 
Nebo u veřejnýho domu? Prostě něco veřejnýho to bylo.  Ale rozhodně při  tom nečet anglickej 
slovník. Škoda. Mohlo bejt všechno jinak. Já hlavně zjišťuju, že cabin znamená kajuta nebo chata. 
Kajuty nevidím, chaty vidím. Jak to ten Karel moh vědět? 

Vykoupaná zalézám do spacáku. Trucuju. Trestám Karla mlčením, ale vypadá, že to bere 
spíš jako odměnu. A to jsme chtěli večer plánovat zítřejší rozhodující krok. Kašlu na to. Ať si dělá, 
co chce. 

Milý deníčku, seš jediný, komu se mohu svěřit, Karel mě nemá rád. Nikdo mě nemá rád. Jak 
dlouho by mně to mohlo trvat stopem zpátky do San Diega? No, v mém věku asi  dlouho. Ale 
kdybych si dala něco na hlavu, zakryla obličej, vzala dlouhý kalhoty, volnej svetr, zatáhla bych 
břicho a vypnula prsa (nebo je správně vypjala? prostě bych vystrčila kozy) a šla bych na stopa za 
ranního šera, když padá mlha … nechám to koňoj … ráno moudřejší večera.
/IGNORE all

Film dvacátý druhý: Mormoni a bizoni
15.6. úterý: Salt Lake City, Yellowstone
Utah, Idaho, Wyoming, Montana
Stav tachometru:  1 948 mílí = 3 117 kilometrů
Stav posádky:  :-O

Ráno se probouzím a už svítí. Nejen sluníčko, ale i Karel. Vyspal se z toho. Já ostatně taky. 
Zdá se mi, že mě má Karel rád, neubližuje mi, nejsem ukřivděná, v zrcadle to ujde a počínám si 
vcelku šikovně při vaření čaje a kafe na cestu. K snídani si otvíráme paštiku a mapu. Nad paštikou 
mlaskáme, nad mapou rekapitulujeme a plánujeme.

Doteď jsme urazili asi přes tři tisíce kilometrů. To máme … to máme v naší staré Evropě od 
našeho domu do Madridu. Karel by už plynule mluvil španělsky a česky bysme se hádali, jestli na 
Lisabon  nebo  Gibraltar.  Tady  se  rozhodujeme,  jestli  dolů  na  Údolí  smrti  nebo  nahoru  na 
Yellowstone. To sou starosti. Babička by řekla: „Kdybyste šli raděj kopat brambory.“

Z mapy na nás výsměšně kejvá město Page a modrej flek ve tvaru Lake Powell. Tam jsme 
byli v … v … v pátek. Bože, ten čas letí! A teď jsou od nás vzdušnou čarou 96 kilometrů. A my 
jsme jich od pátku najeli  1  700.  Jenže mezi  námi je  na mapě obrovská hnědá skvrna náhorní 
plošiny. Bez silnic.

Padá definitivní rozhodnutí – jedeme na Yellowston. Mohli bychom tady zůstat a brouzdat 
se okolo červenejch skal … šel sem s ní nocí, jak vede stezka okolo červenejch skal, než sem jí stačil  
říct, že je hezká, zpěněnej bejk se k nám hnal … Pak pokračovat do Údolí smrti smrťoucí, který by 
mohlo udělat čest svýmu jménu a my bysme tam bídně zahynuli nebo se ještě bídnějc pozabíjeli. 
Jenže pořád by to bylo jen chřestýšovo a škorpiónovo. A my už chceme medvědovo a bizonovo. 

Pakujem celý rozechvělý tím, co nás  čeká.  Hlavně nás nejdřív  čeká dlouhatánská cesta. 
Karel v návalu srdečnosti svatosvatě slibuje, že bude každých sto mil zastavovat. A prej bez keců. A 
v Salt  Lake City si  prej  uděláme delší  odpočinek,  narovnáme záda,  projdeme město.  Zkrátka a 
dobře mně zase věší nos na bulíky.

Zásoby pití jsou v autě. Zásoby jídla pod mojí sedačkou. Loučíme se s panem majitelem. Od 
včerejška se pořádně anglicky nenaučil, ostatně my taky ne, takže se loučíme ručně. Máváme a 
vyrážíme na dnešní štrapáci. Zaznamenávám 8.45 utahového času.

Zatím ještě chvíli vydržím s Utažskou mapou. Potom to bude horší. Dál nemáme od Bráchy 
ani mapy, ani rozkazy, ani požehnání.
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Ujedeme sotva pár mil (rozuměj místní pár – dvacet třicet) k městečku Panguitch a krajina 
se změní. Zkrásní. Pastviny, lesy, potokořeka, hory. Dokonce jsou hory na vrcholcích zasněžené. To 
sem nečekala, že ještě v červnu uvidíme sníh. I když vzdáleně. 

Průsmykem se průsmýknem zpátky na patnáctku, po které jsme včera přijeli a za několik 
párů mílí jsme u Cove Fort. Jenže na rozdíl od včerejška nikam neodbočujeme, ale valíme přímo na 
sever … chceš píseň severu znát, chceš se mnou tiše naslouchat …

Máme za sebou prvních sto mil a Karel opravdu zastavuje na odpočívadle. Odešel do sebe, 
kluk jeden. Moc se nezdržujeme. Připadáme si odpočatí a svěží tak honem, honem. Delší pauza 
bude až ve Slaňáku. A už hezky honím sama sebe (neplést se sama sobě).

Jenže  u  odpočívadla  nebyla  benzínka  a  my  budeme  muset  chca  nechca  natankovat. 
Koukáme po cedulích jak dva vejři a stejně se nám povede jednu benzínku prošvihnout, u další 
nechápeme,  jak  se  k ní  sjíždí  z fríveje.  Začínáme trochu nervózňovatět.  Kór  při  vzpomínce  na 
předvčerejšek.  V dostatečné  dálce  vidíme  čerpačku.  Sjíždíme  z dálnice.  Hurá!  Jenže  k ní  zase 
nevidíme odbočovací pruh. Vedle nás je plná žlutá čára. Od Bráchy máme zakázáno ji přejíždět. Pak 
je nějakej připojovací pruh a vedle něj dvojitá žlutá čára. O jejím přejetí se Brácha zmiňoval něco 
v souvislosti  s trestem smrti.  Jenže  benzínka  už  je  vedle  nás.  Co  s tím?  Karel  pronese  vlastní 
mantru: „Žádný sraní s vdanou paní,“ a strhne volant směr pumpa. Gumy zahvízdají jak píšťalka 
výpravčího. Micinka přefrčí všechny žlutý čáry a zastavujeme až u stojanu. Voda v mých kolenou 
zrosolovatí a rozklepe je. Bráško, nedívej se! Tvoje rady nepadly na úrodnou půdu. 

Jenže to není konec hrůzy. Sedíme jak dva tuhoši a nevěřícně zíráme před auto. Součástí 
benzínky je i malej obchůdek. No, a před obchůdkem stojí 4 (slovy čtyři) auta a na dveřích se 
každýmu skví policejní znak a nápis UTAH HIGHWAY PATROL. Čtyři auta dálniční patroly. Jejich 
osazenstvo  stojí  u  nich,  jí  a  vybavuje  se.  Na  střechách  aut  mají  odložený  kafe  a  sendviče. 
Kdybychom na to šlápli, určitě by jim kafe bylo líto. Museli by ho nejdřív sundat, pak nasednout do 
auta, pak nastartovat … teoretickou šanci na únik máme. V duchu si opakuju Bráchovy poučky o 
zatýkání. Když se ale policajti nehejbají směrem k nám a vůbec žádným směrem, odvažuje se Karel 
vystoupit. Ve dveřích ještě šeptá, ať pozdravuju jeho rodiče a ségru. Na vlaštovky si nevzpomněl. 
Karel čepuje benzín a policajti setrvávají u svačiny a blbého čumění po nás. Uklidňuju kolenní 
rosol, odvažuju se vystoupit a meju přední okno. Polocajti stále jen čučí, pijí kafe a klábosí. Karel 
jde platit. Jdu s ním, já tady sama nebudu. 

V obchůdku Karel vidí stojan se slunečníma brejlema a usoudí, že ty starý má poškrábaný a 
že musí mít nový. Teď! Zrovna teď, když nám jde o život, tak nutně potřebuje brejle! K čemu ti 
budou v lochu? Možná, až ti budou svítit lampou do očí a nutit tě k přiznání. Ale pochybuju, že ti 
dovolí nasadit si brejle. Každý brejle si zkouší a ptá se mě, jak v nich vypadá. No skvěle, skvěle, 
hlavně ať už vypadnem. Mám toho taky plný brejle 8-). Jdu čůrat. Platíme a i s brejlema odcházíme. 
Poliši jsou ještě ležérně opřeni o auta. Nastupujeme a svobodně odjíždíme. Klečím na sedačce a 
sleduju, jestli se za námi některý auto nerozjede. Třeba to mají jako u nás s bažantama. Taky se 
může zastřelit jen v letu. I kdyby se měl nakopnout, aby letěl. Třeba i oni počkaj, až se rozjedem, a 
pak nás  odprásknou na útěku.  Ale nic  se  neděje.  Karel  svádí  vnitřní  boj,  jestli  se  řídit  pudem 
sebezáchovy a dupnout na to, nebo se řídit rozumem a jet podle předpisů. 

Až po ujetí  asi  deseti  mil  nás dohání policejní auto,  ale nejsme cílem jeho sadistických 
zájmů. Jedeme v normě a mlíkaři pádí za někým jiným. Holt už dosvačili. Někdy musí mít člověk 
štěstí. Asi se zrovna unavilo a sedlo na nás. Děkuji, andělíčku náš strážníčku … strážníčků už bylo 
dost. 

Projíždíme  lázeňskými  městy  okolo  jezera  Utah  Lake.  To  je,  jako  by  se  u  nás  jezero 
jmenovalo Čechy. A je sladký, to my si zastavíme až u slanýho. A schválně si ho ochutnám.

Budeme  mít  ujetou  další  stomajlovku.  Karel  je  ochoten  zastavit.  Tentokrát  milostivě 
upouštím  od  zdržování.  Vydržím!  Snad.  Raději  otvírám  oba  všechny  průvodce  a  předčítám 
kazatelským hlasem, co všechno nabízí Salt Lake City. Založeno mormony, když hledali to nejhorší 
místo  na  Zemi.  A vládnou tam dodnes.  Mormonský chrám se  šesti  věžemi,  ale  vstup  jen  pro 
mormony. To bychom se k nim museli dát. No, prej mají povolenou polygamii. Jenže nevím, jestli 
to funguje oboustranně, jestli i ženská může mít víc manželů. Určitě ne, určitě nás zase diskri… 
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diskre… vo*cali. Ona teda představa mého krku a na něm několik Karlů :-C. No nic, co tam maj dál 
– Mormonské centrum, Mormonský sbor, prej nádhernou vládní budovu. Čeká nás toho dost. To 
bude aspoň na dvě vyčůrání.

Blížíme  se k Slanojezernímu  městu.  Provoz  houstne  a  přímo  úměrně  s tím  houstne  i 
nervozitka v autě.  Jedeme po osmiproudé silnici.  Připadám si  jak v trilogii  Lojzy Jiráska Mezi 
proudy. Karel sleduje proudy, já sleduju cedule. Teda snažím se sledovat. Na všech jsou napsaný 
nějaký dědiny, na žádný není nápis centrum. Nebo aspoň El Centro :-). 

Všechno je  rozkopané,  dělá  se  nový povrch na silnici,  nové  mosty,  nadjezdy,  podjezdy, 
mezijezdy. Příprava na olympiádu v plném proudu. Tempu, proudů už bolo dosť. Naštěstí se držíme 
správnýho směru – na sever. Jen aby nám to vydrželo. Otvírám okýnko, jestli se třeba líp zorientuju. 
Dejchne na mě vedro.  A sucho.  A kravál.  A prach.  Fujtajksl.  Vypadá to,  že mormoni našli,  co 
hledali. 

Karel nervózně houká: „Tak kde chceš zastavit?“ 
„Nechci zastavit.“ 
„Pak zas řekneš, že sem ti nezastavil. Tak kde?“ 
„Přísahám, na mou duši, na psí uši, fakt neřeknu. Já tady nechci. To se raděj počůrám.“ 
Sice už vidím v dáli za deseti svodidlama, dvaceti jízdníma pruhama a třiceti křižovatkama 

mormonskej chrám, ale když si představím domotat se tam a pak se vymotat zpátky a přitom se 
nezamotat. Prýýýýýč!

Takže jsme projeli městem s nádherným výhledem na svodidla. Jsme venku. Jedem okolo 
jezera Grant Salt Lake. V místě, kde jsme k němu nejblíž, je dokonce i odbočka a poutač na pláž. 
Tož, že bychom tam spočinuli a odpočinuli? Sjíždíme k vrátnici. Nad ní sice visí výhružná cedule 
Vstupné pět dolarů, ale snad to nebude tak kách. Dáváme řeč s panem Vrátným, že bychom se tam 
jen podívali. Chce pět dolarů. Že se jen přesvědčíme, jestli je fakt slaný. Prý je nejslanější na světě a 
pět dolarů. Že tam budeme tak deset minut, čtvrt hodinky. Obsah soli dvacet sedm procent a pět 
dolarů. Karel mu konkretizuje místo, kam si má celý jezero strčit, i když pochybuju, že zrovna tam 
by se mu jezero vešlo. A slaný – to by štípalo. Odjíždíme a svědectvím o slanosti, nebo neslanosti 
nemastnosti jezera nemohu sloužit. A k mormonům se nedám.

Vyhlížíme aspoň kousek stínu na obědní siestu. Nikde nic. Město už je za námi a okolo jen 
pole, keříky a vůbec rostliny tak do výše půl metru. Vleže se špatně polyká. Až u jakési odbočky 
vidíme strom. Okamžitě měníme směr, zastavujeme a usazujeme se na obrubníku u silnice. Dáváme 
si  lanč  pod  jediným  stromem  široko  daleko.  Pojíme  lahodnou  konzervu  s lahodným  sladkým 
chlebem. Chvíli posedíme a už se těšíme zpátky do chladu naší milované Micinky. Horší to bude 
s vyvenčením. Wiminy nikde. Asi to musím udržet do Idaha. Výjimečně za to Karel nemůže.

Máme ujeto 3 600 kilometrů. V Evropě bychom za to dorazili na Gibraltar. Tam už by před 
námi bylo jenom moře. Asi bychom otočili a vraceli se zpátky domů. Domůůůůůůůůů, jak to krásně 
zní!  ... kolem oblaka prachu a já touhu jedinou mám, domů, zpívám si o stínu, kterej by byl jako  
dlaň ... Ale ne, čekají nás bizoni.

U  města  Brigham  cituji  průvodce,  že  tady  byla  slavnostně  dokončena  stavba  první 
transatlantické železnice a na oslavu zarazili  do kolejí  zlatej  čep. Jestli  vyráželi  makači z obou 
pobřeží stejně, tak se ty ze západu museli flákat. Udělali třetinu. Tomu by chtělo přijít na kloub a 
tak našeptávám dál ... dělaj tam slavnosti zlatého čepu ... mají tam muzeum zlatého čepu ... Můj 
polykač kilometrů zavrčí něco o zastavení leda kvůli výčepu. Hmm, tak nic, tě jen zkouším.

Okolo silnice se táhnou pastviny a konečně zase vidíme stádo s kovbojema. A s kovbojkou. 
Je to druhá parta kovbojů za týden. Nic moc. Na základě své dětské nepovinné četby jsem až dosud 
žila v přesvědčení, že ve Státech o kovboje člověk zabrkává, kam se hne. A teď je to událost týdne. 
Asi už taky vyměnili dopravní prostředek. 

…kovbojové, slyšte píseň mou, nechte chvíli těch pitomejch krav, v Utahu jsem nechal lásku 
svou …

32



Počet aut s ajdaháckou značkou se začíná zvyšovat. Známka toho, že se máme začít loučit 
s Utahom. Přejíždíme hranice a hned za hranicí je potěšující cedule, že Ajdaháci mají mimo obec 
nejvyšší  povolenou rychlost  pouhopouhých 55 majlí  za hodinu. Pozorný čtenář určitě chápe, že 
tahle informace je potěšující pro mě. Ale Karloj to neměli dělat. Hajdaláci. Však jim taky spílá. Při 
takových dálkách je to přímo mučící rychlost. Navíc s automatickou převodovkou. Karel si připadá 
nevyužitej a nedoceněnej. Prej by tady mohla řídit i cvičená opice. Že by pustil k volantu mě, se 
jaksi nezmiňoval.

Odkládám mapu Utahu a jako navigátor jsem v řiti i se svým orientačním nesmyslem. O tak 
daleké cestě nikdo neuvažoval a Brácha nás nevybavil mapama států, na který se teď chystáme. A to 
se  Yellowstone  rozvaluje  ve  třech.  Asi  složím  funkci  navigátora.  Těsně  před  podáním demise 
vzpomenu na mapu západu USA a celkovou mapu USA. Jistě tím Brácha nemyslel, že bychom měli 
něco z toho navštívit mimo plán. Když ovšem viděl náš orientační talent, zásobil nás pro případ, že 
bychom se octli bez našeho přičinění třeba na Floridě nebo v Atlantě nebo v Chikágu. Teď se to 
hodí. Díky, Brácho.

 Dáváme si závazek dojet do města Pocatello. Snad se nepokadím dřív. S předstihem se 
informuji o zajímavostech. V průvodci píšou o jediné – Muzeum s expozicí ze života Šošonů. Jenže 
město  na  nás  dělá  dojem průmyslové  zóny.  Značení  taky  nic  moc.  Utlumuju  svoje  potřeby  a 
zvyšujeme závazek na Idaho Falls. Stejně Šošoni ubližovali Vinetuoj.

Míjíme odbočku na město Butte. V Monument Valley bylo sloní butte a velbloudí butte a 
teď je to město. Ve slovníku to nemám. Ať mě neštvou. Nemám ráda nejasnosti.

V Idaho  Falls  držíme  slovo  a  zastavujeme.  Bereme  benzín,  kupujeme  sušenky  a  další 
zásoby. Podle názvu jsem se těšila na vodopády, a nejsou. Zkrotila je přehrada a na takovou vodní 
placku jim kašlu. Zklamaně pokračujeme. 

V této chvíli bychom v Evropě na zpáteční cestě z Gibraltaru právě dorazili do Cordóby.
Jedeme lesem, který je národní park. Tady jak je pár stromů, je to národní forest. I když 

tyhle stromy jsou už pořádný macci. Vpravo vidíme hory národního parku Grand Teton. Možná 
kdybychom trochu pohnuli … No blbneš, Pelda, na ultimo. 

U Sant Antony leží na kopcích sníh. Je nějak nízko. Jsou dvě možná vysvětlení, buď my 
lezeme  nahoru,  nebo  sníh  leze  dolů.  Asi  v noci  vyklepneme  kosu.  Však  jsme  už  pod  Rocky 
Mountains.  Takže  notujeme  ...  když  přišly  ty  Skalistý  skály,  všude  kopec,  všude  samej  sráz,  
s Čerokézi jsme tam bojovali, z ústí pušek bylo slyšet hlas ... Na boj se dneska necejtím. 

Zjišťuju  hustotu  kempů v kempovým seznamu.  V parku by  jich  mělo  být  dost.  Ale  pro 
jistotu už tak padesát kiláků před vchodem do parku začínám zapisovat umístění těch, které míjíme. 
Co kdyby ty v parku byly fu.., pssst, nic nepřivolávat. 

O  blízkosti  parku  nás  přesvědčuje  i  dopravní  značka  BISON  XING.  Volně  přeloženo 
přechod pro bizony. To mě vomej! Asi ty tři, co tam možná maj, tudy voděj na procházku. Chtěla 
bych si značku vyfotit, ale jedem z kopce. Předem mohu Karla citovat, že bysme brzdili ostatní, co 
jedou za námi. Z kopce. Jenže zpátky pojedeme do kopce a odpověď na prosbu o zastavení bude 
stejná. Jen s jinou předložkou. Snad mně budou kluci v práci věřit  i  bez důkazů, že tady voděj 
bizony na pastvu jako naši zemědělci krávy.

Blížíme  se  k západnímu vstupu  do  parku.  Vytahuji  zlatého  orla  a  svůj  nejsympatičtější 
úsměv. Ješindečku, ve vrátnici je baba. Už zase. Roztahuji úsměv do široka a vorla zvedám do 
vysoka. Nic platno. Babice chce doklady. Hledám je. Karel mazaně odvádí pozornost dotazem na 
možnosti ubytování v parku. Hlídačka nám vysvětluje, ať se v kempech ptáme. To by nás nenapadlo 
:-7. Ale už nepožaduje doklady. Usmívá se na mě a asi jí je náš podfouk jasnej. Vpouští nás do 
parku. Sláva!

Dostali  jsme půlmetrovej  štůs  prospektů,  map  a  pokynů.  To než  proberu  a  v angličtině 
přečtu, bude po dovolené. Tak aspoň to zásadní – kempů je v parku deset, nějaký noviny, seznam a 
obrázky toho, co tu bydlí, hurá, budou animálkové, několik prospektů o medvědech a dvakrát tolik 
o bizonech. Ty nadělaj, beztak uvidíme jednoho vopelichanýho buffaláka někde na pět kilometrů a 
tady plejtvaj papírem na varování. Sem to viděla v televizi, jeden bizon a sbíhali se návštěvníci 
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z celýho parku. Něco jim nemáme, ale nevím, co to je za slovíčko approach. A slovník je někde 
vzadu. Kašlu na to. Nechávám si mapu. Ostatní házím za sebe. 
Poznatky z mapy: 
• vjíždíme do státu Wyoming 
• cesta parkem má tvar osmičky a my po dvaceti kilometrech najedeme na její spodní bříško, 

kousíček od spojnice
• horní bříško je menší a je na něm víc kempů.

Krajina zatím nic moc. Jedeme okolo ohořelých stromů. Vybavuju si, že jsme před pár lety 
v televizi sledovali  zprávy o velkém požáru v tomhle parku. Tak kvůli těmhle pahejlům se sem 
ženeme! To jsme mohli do Jizerek. Po chvíli jízdy ale začne ubejvat pahejlů a objeví se krásně 
zelené stromy a objeví se krásně zelená louka a objeví se v dáli na louce … jéééé, zastááááv … 
bizóóóóón … druhééééj … stáááádóó. To snad maj sraz z celýho parku. Já se dívám dalekohledem, 
Karel fotí svým zoomovým foťákem. Paráda. Nafotíme asi dvacet snímků.

Za chvíli vidíme jeleny. Fotíme a měníme film v Karlovým foťáku. Tady je animálků jak 
naseto.

Vjíždíme  na  osmičkovou  cestu  a  kvůli  hustotě  kempů  volíme  směr  k hornímu  bříšku. 
Míjíme první kemp a míjíme i ceduli full. Pokračujeme dále chudší o jednu iluzi. Ještě nám jich 
zbývá devět. 

A tady je louka! Tu snad znám z obrázků odnepaměti. To je pro mě symbol tohohle parku. 
Taková mokřadní louka, na ní jeleni a v dálce hory. Nádherný kýčovitý pohled. Fotím, i když můj 
foťák naříká na nedostatek světla.

Přijeli jsme ke spojnici bříšek a máme poslední šanci na volbu. Utěšujeme se – horní bříško 
je menší a je tam šest kempů. Při nejhorším ho objedeme a budeme pokračovat po spodním bříšku.

Nevím, jestli sem se do těch bříšek nezamotala. Nechci podceňovat vaše chápací schopnosti, 
ale  zrovna tak nechci  přeceňovat  moje vysvětlovací  schopnosti.  Já  vám raděj  pro názornost  na 
konec kapitoly stáhnu nějakou mapu parku z internetu. Shoda?

Jedeme dál a vedle cesty bizoni. Fakt, vedle cesty se válej bizouni jak krávy na pastvě. Karel 
statečně vyleze ven a točí na kameru. Já fotím z okýnka. To tak, ještě je budu provokovat. Stačí, že 
máme červenou Micinu. Jako dělanou na dráždění bejků. Sakra, a Karel je ve znamení býka. Snad 
v něm nebudou čout nekalou konkurenci. Měním film ve svým foťáku. Ty čtyřiadvacítky sou jak 
prd. Jenže bizona takhle blízko si přece nemůžu nechat ujít. 

Jsou to nádherný zvířata! Sice teprve přelínávají, a tak mají na sobě kusy loňskejch chlupů a 
kusy letošních, ale stejně jsou krásný. Jen vypadají trochu oprejskaně. 

Je už dost pozdě a  začínám mít  obavy, abychom vůbec nějaký ubytování sehnali.  Jestli 
budeme stát takhle na každým rohu, tak spíme pod širákem nebo pod bizonem. 

Nakazuju Karlovi: „Teď už zastav, leda by byl bizon přes silnici.“ 
Nikdy sem si o sobě nemyslela, že umím věštit. Projedeme zatáčku a Karel dupne na brzdu. 

Bizoni  přes  silnici.  Několik  bizoních  samců  si  kráčí  po  cestě.  A ten,  co  kráčí  před  předním 
nárazníkem našeho auta, to je teda kus. Rohy má jak vlakový nárazníky, šíji by neobjali čtyři chlapi 
a pytlíkem škrtá o asfalt. A my za ním držíme krok v červeným autě. Trošičku se bojím. Možná i 
trošičku víc. Jak to říkal pán Půjčovník, na co všechno se vztahuje ta auto-pojistka? 

Karel odvážně navrhuje, že ho předjede a já ať fotím z okýnka. Jejdanečku! Rychlostí asi pět 
kilometrů v hodině předjíždíme bizona. Ani nevím, jestli dal Karel blinkr. Já stahuju okýnko. Když 
jsme vedle sebe, bizon k nám otočí hlavu. V ten moment si s ním koukám z oka do oka a funíme si 
vzájemně do ksichtu. Bizon funí víc, protože já hrůzou ani nedejchám. Zmáčknu spoušť, Karel 
přidá plyn a hrajeme kličkovanou mezi bizonama. Tak tuhle fotku budu moct nazvat Bizoní oko, 
protože víc tam určitě nebude. 

Jsme na vršíčku osmičky, minuli jsme další dva obsazené kempy a přijíždíme k Mammoth 
Hot Springs - Mamutím horkým pramenům. Nevydržíme, zastavujeme a fotíme. Karlův foťák ještě 
na tmu nenaříká.  A tady někde by měl  bejt  velkej  kemp. Takže houby zle.  Bereme vápencové 
vodopády ze všech stran. Ještě si prohlížíme hotel, je tady i benzinka a zavřené visitor centrum. No 
a odjíždíme do kempu. 
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Zdálky vypadá slibně prázdnej. Tady zůstaneme. Ať to stojí, co to stojí! Jenže zblízka je jeho 
prázdnota už méně slibná, ale spíš podezřelá. Nikde nikdo. Divný. Jdeme ke kanceláři. Zamknuto. 
A na dveřích cedulka, že kemp bude od 15.7. do 17.7. zavřen. Jen tři dny! A my se do nich musíme 
trefit. To se mně snad zdá! :-[ 

Už je tma. To se mně nezdá. Stojíme u severního východu z parku, jenže za ním nejsou 
žádné kempy. Zato o kousek dál po osmičce je kemp směrem na Roosevelt Lodge. Lodge lodge … 
to  sem  viděla  napsané  někde  na  vrátnici.  Tady  ten  kousek  k Rooseveltově  vrátnici  měří  29 
kilometrů. Za tmy jedeme po úzký klikatý silnici, okolo který si představuju za každým stromem 
medvěda,  vlka,  bizona nebo jinýho hladovýho animála.  Vida,  tady ani nemají  ceduli  Watch for 
animals, tady každej asi čučí po zvířatech i bez upozornění. Jenže teď v noci to není žádná prča. 

Přijíždíme  do  dalšího  kempu.  Jako  obvykle  full.  Rozhodujeme se  na  to  hodit  bobek  a 
zůstaneme tady. Objíždíme kemp kolem dokola. Volné místečko nikde. Zastavujeme na rozšířené 
cestě  a  rozhodujeme  se,  jestli  zůstat.  Když  postřehneme  znak  na  vedle  stojícím  autě,  raděj 
startujeme a odjíždíme. 

Kurňa, copak víme, jestli se v národním parku může spát nadivoko. Jenže při jejich úctě 
k předpisům by nás taky mohli zastřelit jako škodnou. To je hrůza. Už jsme na druhý straně toho 
horního bříška osmičky. Kousíček od nás (28 kiláků, hahaha) by měla být už protilehlá spojnice 
obou bříšek a hlavně na ní by měl bejt další kemp. Tož to riskneme. 

Jenže popojedem asi tři kiláky a přijedeme k závoře přes cestu. To snad je vtip, né? Ale dost 
blbej. Jenže tekst vtipu zní tak, že cesta ještě není po zimě uvedena do provozu a je uzavřena. Né, 
né a né. Karlův první nápad je, že to projedem. Jenže pak si představíme, jak naše havarovaná těla 
oždibují vlci, kojoti a medvědi, schlípneme uši a vracíme se. 

Při návratu okolo parkoviště Karel zabrzdí a se slovy, že jim na to …, zaparkuje. Nakonec o 
co de, kus dál parkuje obytný náklaďák, takže sami nebudeme. Sklopíme sedadla a vlezeme do 
spacáků. Bez večeře, bez hygieny. Máme toho plný vinty. Je slyšet takový temný hučení, podle 
mapy je někde poblíž Tower Fall. Ále, dlabeme na to. Dnes budeme spát, i kdyby tady byla lovná 
sezóna a stříleli nám u ucha.

Kašlu dneska i na zápisy do Milý deníčku, musí vydržet do rána. Jen tak v duchu si dělám 
rekapitulaci celýho dne, mohli jsme najet takovejch dobrejch sedm set majlí, to je tisíc ... sto … 
Najednou do mě Karel neurvale šťouchne a sykne: „Sou tady rančeři!!!“ Okamžitě dáváme sedačky 
do polohy sedmo, povídáme si a tváříme se, že vůbec nespíme a vůbec nejsme unavený a sem jsme 
vlastně zajeli  jen tak na pokec.  V jedenáct hodin v noci.  Chlap ve stetsonu obejde naše auto a 
odchází.  Okolo  něj  se  podezřele  motá  pes.  Žádnej  hlídač,  spíš  takovej  přízemní  ratlík.  Moc 
k rančerovi  nesedí.  Sledujeme,  jak  se  oba  bezcílně  motají  po  parkovišti  … a  pak  zalézají  do 
obytňáku. Z rančera se vyklubal normální turisťouš, kterej šel před spaním vyvenčit psa. Jenže naše 
spaní je tímhle šokem zahnaný někam do ztracena. Rozhodujeme se, že na to nemáme nervy a že se 
musíme vyspat. Asi nám nezbyde, než ta nejhorší varianta, který jsme se chtěli vyhnout – odjet 
z parku. Je nám jasný, že to znamená ráno opakovat proceduru se vstupem a už to nemusí tak 
hladce projít. Jenže únava je děsná. 

Vyrážíme směrem k severovýchodnímu východu. Vyjíždí se na něj z horního bříška osmičky 
akorát, že mezi bříškem a výstupem z parku je maličkost - 50 kilometrů. Na mapičce se to ale za 
tímhle východem hemží namalovanejma stanama a ještě je na týhle trase před vypadnutím z parku 
jedna  naděje  -  Slough  Creek.  Tam je  zakreslen  kemp,  ale  vede  k němu  tak  bajlaj  vočko  dva 
kilometry dlouhá prašná odbočka. Předtím jsem ho Karlovi ani nenabízela, vím přesně, kam by mě 
s prašnou cestou poslal, jenže když už teď jedem okolo, tak to risknem. Slough … slough … to sem 
někde četla, to je něco jako svlékat kůži nebo loupat kůži.  Potok svlékací kůže, tam snad teče 
kyselina ne? Dost lákavý název pro kemp :-(. 

Nostalgicky se loučíme s noční osmičkou a najíždíme na cestu ke vchodu-východu. Cesta by 
se mohla japonsky jmenovat Sama Jama. Kvalitou připomíná veškeré příjezdové silnice z Čech do 
Zábřeha na Moravě. Tam vždycky potupně vrhnu. Tady si tento přepych nemožu dovolit. Nemám 
čas a nemám co. Já bych si tak dala vepřový ve vlastní šťávě! Nebo lančmít! Jenže ohřívej se v noci 
s konzervou mezi vlkama a medvědama. Musí nám stačit sušenky. Jejich zásoby se tenčí, a tak je 
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spravedlivě rozpočítávám prvá druhá prvá druhá. Tu lichou navíc nechám Karlovi, přece jen je řidič 
a nervák, a má tudíž větší výdej energie. 

Po nějakejch deseti kilometrech se nám kupodivu podaří trefit na odbočku ke kempu. Asi je 
to tím, že široko daleko vysoko žádná jiná odbočka není. S láskou vzpomínám na cesty do Zábřeha. 
Tam je  aspoň místama  asfalt.  Tady  jedeme po  prašný  hrbolatý  balvanovitý  polňačce  bez  polí. 
Hladím Micinku po čalounění a v duchu ji prosím, ať vydrží, a slibuju jí za to ten nejkvalitnější 
benzín hned při příštím čepování. Vydržela a jsme na místě. Jenže tady nejsou žádný stany. Ne, že 
bychom zrovna dneska toužili po společenské konverzaci, ale při obsazenosti kempů v parku je to 
difný. Vystupujeme s přesvědčením, že obhlídneme terén, najdeme nejvhodnější místo pro stan a já 
okamžitě  využiji  nabídky  místního  WC … a  ráno nevstáváme … a  pořádně  se  vyspíme  … a 
natáhneme  si  nohy  … a  kulový,  všechno  je  jinak.  Docházíme  k plakátnici,  u  které  jsou  ještě 
v kastlíku volné lístky na přihlášení ke kempování. Ovšem je na ní i velká cedule, z který chápu, že 
kemp je zrušen, pak něco o grizzlym a datum 12.6. Karel mně text upřesňuje, že zde byl 12.6. viděn 
grizzly. Ještě že mám Karlíka … nojo … to je vlastně trpnej rod od vidět … nebo je to přechodník? 
… u sloves jsem se učili vždycky nějaký pitomý tři tvary … jak to bylo … see ... saw ... seen … a 
co že to vlastně říkal? … jéžiši, dyť tady byl viděn grizzly, tož abychom zmizli. Přešly mě veškeré 
potřeby, najednou nepotřebuju jíst, pít ani čůrat. I když Karel nesměle loudí, že od inkriminovanýho 
data jsou to tři dny, sedáme do auta a valíme asi desítkou pryč. Netoužím se přesvědčovat na vlastní 
kůži, proč se to tady jmenuje Svlíkací kůže. Na prašňačce prosím Micinku nahlas. Je mi jedno, co si 
o mně Karel myslí. Jestli ještě vůbec myslí. 

Micinka vydrží, jen na konci cesty-necesty je vysoký nájezd na asfalt, tak Karel prošlápne 
plyn,  autíčko poslušně vyskočí  na asfaltku a zastaví zhruba deset cenťáků od rohů. A za těma 
rohama bizoní hlava a za tou hlavou bizoní samec velkej jak tirák. Měl by mít na zadku označení 
LONG VEHICLE. Zvedá hlavu i s rohama a kouká, co tady chce to divný zvíře se svítícíma očima. 
Myslivci  by  řekli  se  svítícíma  světlama.  Vypadá,  že  hluboce  uvažuje  o  naší  nebezpečnosti. 
Nečekáme na závěr jeho úvahy a po okraji silnice se kolem něho prosmýkáváme pryč. Otáčím se, 
ale není vidět ani slyšet, že by se nás vydal pronásledovat. Asi je spokojenej, že nás vyděsil. Má 
pravdu. 

Jedeme pomalounku. Nechceme riskovat srážku s animálem. A že jich tady je! Jako když 
nase*e! Naseje! Potkáváme obrovitánskýho jelena samotáře. Osvětlujeme v příkopě se pasoucí losí 
samici.  Vypadá  to,  že  v noci  vylejzaj  ty  největší  kusy.  Naštěstí  se  nemůžeme  chlubit  nočním 
setkáním  s medvědem.  Těch  zbývajících  čtyřicet  kilometrů  se  plížíme  asi  tři  hodiny.  Musíme 
opatrně, zvířata tady nemaj osvětlený, bez odrazek. Správně bych už měla psát další kapitolu. Neb 
dneska je už zítra. To sem někde slyšela Země, kde dneska znamená včera, nebo jak to bylo.

Vidíme padat hvězdu. Letí po obloze s takovou svítivostí, že ji v první okamžik považuju za 
světlici a říkám si: „Ha, někdo dopadl jako my a přivolává pomoc.“ V poslední okamžik si stihnu 
něco přát. Už podruhý vysílám do hvědného prostoru přání, ať tohle všechno přežijeme. Každé jiné 
přání je zbytečné.

Někde  má  být  kousek  od  cesty  ještě  kemp  Pebble  Creek.  Nabízím  Karlovi  možnost 
odbočení na oblázkový potok. Ale moc ji neprosazuju, oba už chceme být venku. A stejně jsme 
někde odbočku prošvihli.

Udržuju Karla  v bdělém stavu chutnejma mandlema a nechutnejma kecama. Po výjezdu 
z parku přidáváme na rychlosti a za chvíli jsme v městečku Cooke City. Stát Montána. To jsme teda 
fakt dneska měli pech, teda včera, čtyři kempy plný, jeden kemp zavřenej, v dalším bydlí grizzly. To 
nemůžou mít někde centrálně informace,  jak to v kempech vypadá? Zmerčíme první autokemp, 
zajíždíme do něj, nacházíme parkování pro auto a usínáme, sotva vypneme motor. 

Milý deníčku … kašlu na tebe.
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Film dvacátý třetí: Jízda nocí, jízda ránem, nejlepší je s Pelikánem
16.6. středa: Yellowstone
Montana, Wyoming, Idaho
Stav tachometru:  2 688 mílí = 4 301 kilometrů
Stav posádky:  ÷)

Poprvé mě probudí zima. Ještě je tma. Na svetr číslo jedna navlíkám svetr číslo dvě. 
Podruhý mě vzbudí akční sen o medvědech. Nemůžu si uvědomit, kde jsem. Zvuky jsou 

dost  věrohodný.  Naštěstí  je  vyluzuje  Karel.  Chrápe,  až  se  klepe  volant.  Bojím se,  aby  někdo 
nevyhlásil poplach, že je v kempu grizzly. A stejně bude ráno tvrdit, že se vůbec nevyspal. To máme 
za sebou. 

Potřetí mě probudí zima. Svetry došly. Tekutej svetr je v kufru. Házím přes spacák ručník a 
dva kapesníky. Je mi zima jak malýmu psovi ve velký boudě. Vzpomínám na vedro v nočním Mesa 
Verde. Začíná svítat. Nemůžu usnout. Kosa jak v morně. Já chci kožich! Už je mně jasný, proč 
bizoňáci teprve přelínávají. 

Je pět ráno. Rozednívá se. Otírám zafuněné okýnko a je mi jasná příčina zimy. Okolo nás je 
sníh. Krásnej kemp, v lese, ale sníh tady ještě neslezl. Brrrr. A to je červen. Kam sme se to dostali! 

Klendra probudila už i Karla. Rozlepí oči a naříká: „Já sem byl tak přetaženej, že sem vůbec 
nezabral.“  Hahaha,  lesem  zní  heslo:  Medvědi  celýho  Yellowstonu  spojte  se,  řve  nám  tady 
konkurence! Ale jinak nezabral.
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Kontrolujeme  omrzliny.  Promodralými  rty  se  radíme,  jestli  tady  ještě  nějakou  hodinku 
klepat  kosu  nebo  vyrazit.  Rozhodujeme  se  pro  odjezd,  co  tady  s kosou.  Aspoň  projedeme 
nepozorovaně do parku. V rychlosti a zimě se najíme, umejeme, vykakáme a padáme. Věci házíme 
do kufru bez ladu, natož skladu. V kanceláři ještě nikdo není, takže mizíme bez placení. 

Po  cestě  se  snažím  zapisovat  včerejší  zážitky  do  Milý  deníčku.  Písmo  mám  zimou 
roztřesený jak stoletej stařéček. Kálím na to, počkám na zastavení. Vracíme se po vlastní stopě

Na parkový vrátnici taky nikdo. Pohoda. Jen ta zima se nás drží jak smrad. Mám na sobě 
vrstev jak cibule před krutou zimou a stejně se  bojím,  že budu cvakáním zubů rušit  zvěř.  Pro 
rozhejbání pantů zpíváme tématickou Vyčítalovku …je skvělé horské ráno, z mlh vstává jasný den a 
rozepínáš límec, jak jsi vzduchem opojen … Já osobně mám límec nejen zapnutej, ale stále ještě 
utěsněnej těma dvouma kapesníkama.

Až když vyjedeme z lesa,  začíná prosvěcovat sluníčko.  Asi  o dva stupně se otepluje.  U 
silnice  vidíme  hlouček  lidí.  O  půl  šestý  ráno  dost  nezvyklý  úkaz.  Bejt  to  před  píchačkama 
Kolbenky, ještě to pochopím, ale v parku? Přijíždíme blíž a při pohledu na jejich superfotoaparáty 
se nám vyjasňuje. A všechny ty fotografický kanóny jsou zamířený do jednoho místa. Nevíme co, 
ale něco tam určitě bude. Zastavujeme. Můj foťák pro blbé a Karlův pro méně blbé necháváme 
pěkně v klidu. Musely by si připadat jako trpaslíci v Zemi obrů. Vytahujeme jenom dalekohled. 
Otužilý Karel vylejzá z auta.  Já sedím v teple.  Relativně.  Karel  šmejdí  dalekohledem po stráni. 
Najednou  se  celý  hlouček  fotografů  rozšumí  a  slyším:  „Wolf!  Wolf!“  Karel  mi  šumí  do  auta 
překlad: „Vlk! Vlk!“ Čekám, že se podívá a podá mi dalekohled. Ne, jen na mě volá a občas se 
koukne, jestli koukám. Přestávám čekat na dalekohled a ostřím ostříží zrak na kopec. Opravdu, je 
tam nějaká čtyřnohá silueta. Na tu dálku něco mezi psem a vlkem. Přesně to odpovídá časné hodině. 
Ale můžu tvrdit, že jsem viděla vlka. 

Vlk mizí v dáli v lese, my mizíme v dáli na silnici. Projíždíme okolo odbočky ke grizzlímu 
kempu. Měním svoje včerejší pořekadlo na – Byl tu viděn grizzly, tož abychom zmrzli. Koukám po 
okolí, hlavou kroutím jako sova a medvěd nikde. Karel říká, že by mě vystrčil ven jako návnadu a 
z auta by ho natočil. Sadista. Jenže já bych fakt chtěla vidět medvídka … teď za světla a hlavně 
z auta už z něj nemám takovej luft … andělíčku … prosím … prosím … já chci medvěda /\ .

Samej  bizon,  jelen,  ale  medvěd  nikde.  Najíždíme  na  osmu  a  vracíme  se  kousek 
k Rooseveltově vrátnici.  Zastavujeme na parkovišti,  kde nás včera vyděsil dědek převlečenej za 
rančera. Teď si ještě vychrupuje v karavanu. Mizera. Mám chuť na něj zabušit, ale mohl by na mě 
pustit tu malou chlupatou příšerku. Psa, né manželku. 

Se sluníčkem to tady vůbec nevypadá hrůzostrašně. Vaříme celodenní zásobu kafe a čaje. Po 
vypití  kafe  jsem  schopna  dalších  akcí.  Podle  ukazatele  a  podle  hukotu  určujeme  směr  k 
vodopádu Tower Fall. Ještě ve svetru (Karel v jednom, já stále ve dvou) se vypravujeme na svůj 
první dnešní stometrovej trejl. Podotýkám, že je sedm hodin ráno. Brácho, ty to určitě vidíš! A máš 
z toho holou p*del. 

Po pár metrech docházíme k výhledu na nádherný vodopád - Věž. Sluce je šikmý a ve vodní 
tříšti  vodopádu je nádherná duha. Krása! Jak prdlouši cvakáme oba stejné záběry. Jsme z Věže 
úplně na věži. Točíme na kameru a kocháme se pohledem. Slyším Karla, jak si brouká trampskou 
píseň … půjdem spolu k vodopádu na lososy na brigádu … Romantik.

Vracíme se k autu a opět lamentujeme nad uzavřenou cestou. Mohli jsme krásně pokračovat 
a za třicet kiláků stanout na spojnici bříšek. Takhle musíme zpátky horním bříškem projet celou 
včerejší trasu. Jedinou mojí útěchou je, že si aspoň za světla vyfotím moji snovou louku. Jenom si 
už moc nepamatuju, v kterým místě byla. Šak ji minout nemůžeme.

Po dvaceti kilácích zastavujeme u dalších vodopádů. Na jedné straně silnice se jmenujou 
Wraith, na druhé Undine. Wraith je duch, snad tam nějakého nepotkáme. Co je undine nevím, ve 
slovníku je jen undies a to je spodní prádlo. Možná tady bude duch v bombarďákách. Díky tomu, že 
nahoře  na  kopcích  pořád  ještě  taje  sníh,  jsou  vodopády  docela  rozfofrovaný.  Fotíme  ducha  a 
spoďáry  a  přijíždí  rančerské  auto.  Oba  se  automaticky  lekneme,  stavíme  se  do  pozoru  a  já 
přemýšlím, kterou rukou se salutuje. To snad raděj toho ducha. Vystupuje pan Rančer, usměje se, 
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pozdraví a vytahuje pytel. Z auta. Jde k odpaďáku a jeho obsah přemisťuje do pytle. Uf, sme si 
oddechli. S úsměvem, v klidu, pomalinku uklízí, říká nám něco o krásném ránu, nasedne a jede dál. 
Docela dobrej job. Klidná práce v krásný přírodě. To bych šla dělat taky. Jé, co to říkám, já bych 
tady snad mohla vegetovat?! Další dílek puzzle zapad, ani sem si nevšimla.

Nestačím ani domyslet a kotvíme u Mamutích pramenů. Jako první plníme slib a Micince 
nádrž.  Nejlepším  papáníčkem,  který  mamuti  mají.  To  je  za  výdrž.  Zatím,  co  Karel  zkušeně 
obsluhuje stojan, meju přední okno. Rozplácnutýho hmyzu tam máme požehnaně. A to ještě musím 
nahoru poděkovat, že tam není rozplácnutej třeba bizon. Než Karel zaplatí, snažím se v klidu zapsat 
do  Milý  deníčku.  Vypisuju  všechna  zvířata,  který  jsme  viděli.  Jen  toho  medvěda  né  :-(. 
Zaznamenávám stav  kilometrů.  Včera  jsme  do parku  vlezli  západním výstupem a  v  noci  jsme 
vylezli severovýchodním vstupem. Mezi těmahle dvěma bodama jsme najeli 156 kilometrů a projeli 
tři státy. Strašný. Podle celoStátní mapy zjišťuju, že na hranice s Kanadou je to jenom sedm set 
kilometrou. Kanada ... ách … na ní se nám otvírá atlas ... a srdce … je to pro nás otázka půl dne! ... 
a za dalších usmolenejch ... čtyři sta kilometrů je Calgary ... tam máme známý ... můžem u nich 
přespat ... jedenáct set kilometrů ... to sme sem dojeli s prstem v nose ... 

Pelda!  Už  zase  …!!!  Uvědom  si,  že  do  Kanady  jsou  nutný  víza.  Dobře,  vzdávám  to. 
Kamarádi v Calgary jsou zachráněni.

Procházíme ještě jednou vápencové terasy. Jsou skoro tak krásný jako turecký Pamukkale. 
Sluníčko nám svítí  do zad.  Mamuti  jsou skvěle  nasvícený a  já  svlíkám první  svetr.  Nafoceno, 
natočeno, odcházíme. Pamukkale byly hezčí. Bylo tam míň Amíků.

Pokračujeme dál směr spodní bříško. Po cestě děláme další snímky bizonů. Máme jich dva 
filmy. Povoluji si na chlupáče už jen deset snímků. Co je ovšem horší – louka nikde. Hlavu si můžu 
ukroutit, čekám ji za každou zatáčkou. Karel mně desetkrát vnucoval nějakej flek na vyblejsknutí. 
Nene, to není ona. Já chci svoji louku. Jenže už jsme projeli celý horní bříško a najíždíme na jejich 
spojnici a louka nikde. Ona je určitě na tom kousku spodního bříška, který jsme projeli včera. Jenže 
když my to spodní objedeme zrovna k východu, kterej je na západě, určitě se tam Karel nevrátí. Ten 
kousek měří 23 kilometrů. Tam. A dalších 23 by to pak bylo zpátky. Chce se mi brečet. Karel se mi 
snaží nakukat, že se kvůli louce určitě vrátíme. Jednou. Vím dokonce přesný datum, kdy to bude - 
na toho svatého – Dyndyho. 

A pořád se  mi chce bulit.  No holt,  Pelda,  nemůžeš mít  všechno. Ještě uvidíš vodopády, 
jezero,  gejzíry.  Hlavně  nejznámější  gejzír  s romantickým  názvem  Old  Faithful.  V překladu  to 
znamená Starý věrný. Nebo Stará věrná. Nebo Věrná stará. My mu říkáme Stará fajfka. Nevím 
proč. Tak já to teda beru. Jako náhradu. Ale stejně asi budu brečet.

Projeli jsme spojnici a jen co pochopíme systém smyček a kliček, dojíždíme ke zdejšímu 
největšímu vodopádu. Přesněji napsáno - k dolní části Yellowstonského vodopádu. Nahoře je hezkej 
vyhlídkovej plac. Takhle ráno vcelku ještě i volnej. Vůbec se divím, že zatím máme vždycky kliku 
na parkovací místa. U každého vyhlídkovýho místa je sice parkovišťátko, ale už jsme byli svědky, 
že jsme vyjížděli  a před parkovištěm stála  fronta a  čekala,  co se kde uvolní.  To bych toho při 
Karlově trpělivosti moc neviděla. 

Co se mně ovšem líbí, vždycky je volné místo pro postižené. A taky jim tu neříkají postižení, 
ale handicap. To je jako znevýhodněný. Mně to zní líp. No, a v tom, jak Amíci ctí zákony, si nikdo 
netroufne neoprávněně jejich místo zabrat.  Možná to dodržování  předpisů je  přece jen na něco 
dobrý.

Jsme u vodopádu a fotíme a točíme. Na jednu stranu vodopád na druhou kaňon se žlutejma 
skálama,  podle kterých se park jmenuje.  Psali  to v průvodci.  Sledujeme,  že dolů vede značená 
pěšina. Až těsně k vodě. Zvažujeme její použití. Odpovídá sice naší stometrové normě, ale betelné 
sešup. Za ten pohled by to ale mohlo stát. Svetr odkládám v autě. Nejspíš se na dovolené zahřeju 
pohybem. To sem dopadla :-(((.

V polovině sestupu zjišťuju, že proudy tekoucí vody ve mně vyvolaly příslušnou reakci. 
Jenže není kde. Úzká pěšina a jeden dav lidí nahoru, druhý dav lidiček dolů. Dole je pohled ještě 
fantastičtější, ale hučení ještě mohutnější. Ať tu vodu vypnou! Přešlapuju na vyhlídkové terásce a 
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přemýšlím, kterou nohavicí to pustím. Copak, v tom hukotu by ten můj čůrek zanikl, ale co potom. 
Nafoceny povinné snímky Já a vodopád, Karel a vodopád a pádíme nahoru. Teda spíš bych si přála 
pádit. Stoupání je hrozný. Jsem zpocená námahou z výstupu a z držení. Nikde žádná odbočka. A 
podél cesty posměšně panáčkují další Yellowstonští bufeťáci – čipmukové. Jo, ze mě byste teď 
vyrazili leda něco úplně nepoživatelného. Vydržať! Jakmile je parkoviště v dohledu nabírám třetí 
kosmickou, opouštím Karla a vrážím do budky, div ji neporazím. Úleva.

S úsměvem  na  tváři  vycházím a  rozhlížím  se  po  Karlovi.  Sleduje  havrana  sedícího  na 
zákrsku  jehličnanu  mezi  kaňonem a  parkovištěm.  Opatrně  se  přibližuju.  Ale  pan  Havran  mně 
nevěnuje nižádnou pozornost. Vytahuju foťák a pan Havran sedí. Zkoumám, jestli není vycpanej. 
Není, kroutí hlavou. Už je tady hlouček lidí a pan Havran pořád jen kroutí hlavou. Vedle nás stojí 
dvě drobné starší paní. Typuju okolo sedmdesáti. Roků. Kilo typuju na čtyřicet. Domlouvají se, že 
si zajdou pro foťák. To už Karel nevydrží a jde pro foťák taky, aby si mezi stařenkama nepřipadal 
méněcennej. Za moment se otáčím a málem svým výbuchem smíchu vyplaším pana Havrana. Ale 
kdybyste to viděli, taky by vás to porazilo. Kráčí Karel a hrdě nese přes rameno svůj foťák pro 
chytré a za ním jedna babča nese stativ, na kterej by se mohl postavit radiolokátor Tamara, a vedle 
ní druhá nese foťák jako pancéřovou pěst. Na rameni má posazenej aparát s objektivem, kterým 
musí vidět snad až do Mexika. Je jasné, že to nedělají poprvé. Jedna hbitě rozdělá stativ, druhá na 
něj zkušeným hmatem připevní foťák. Pan Havran i já kroutíme hlavou. Vrčení posunovaných filmů 
zní jak dávka z kulometu. Pan Havran naposledy zakroutí hlavou a já čekám, že k tomu zakráká: 
„Nevermore!“ Zvedá kotvy bez zakrákání. Takže nebyl přilepenej. Snad ho poslal pan Poe. Nebo je 
placenej visitor centrem. Jak ten kojot, když jsme byli s Bráchou. Jéžiši, to už je snad sto let.

V pomalejším tempu absolvujeme ještě horní část padající vody. Udivuje nás, že je dole 
pořádná lavina sněhu. Asi jak to voda ochlazuje. Dalo by se na ní klidně lyžovat. A to je červen. 

Odjíždíme podél řeky s překvapujícím názvem Yellowstone k jezeru s ještě překvapivějším 
názvem.  Yellowstone.  Po  cestě  zastavujeme  na  obhlídku  Mud  Volcano.  Je  to  taková  bažina-
bublifuk.  Karel  natáčí  na  kameru  detail  bublinek,  když  se  mi  zdá,  že  vidím  ptáka  známého 
z přírodopisných filmů. Hlásím: „Nahoře orel bělohlavý.“ Karel pomalu švenká kamerou nahoru a 
čeká  tam podle  mojí  identifikace  nějakýho  vrabčáka.  Zastavuje  kameru  na  ptákoj  a  zoomově 
přitahuje. 

„Tys měla pravdu.“ 
Historický okamžik. Ještě, že máme kameru se zvukem. Budu mít doma důkaz, jak Karel 

jednou připustil, že mám pravdu. Večer to musím zanést do Milý deníčku. Najednou se proti orlovi 
rozletí takový dva malý prťousové, velký sotva jako holub, a normálně ho zaženou na útěk. Úlet. 
Sem si myslela, že orel je větší hrdina, a on je normální srab. A to je symbol USA. Chápu. Velký 
rozmach, ale stačí zadupat …

Dostáváme se k jezeru. Z jedné strany se do něj vlévá Pelikání potok a teoreticky by tady 
měli mít letní sídlo pelikáni bílí. Není vidět ani brko. Možná se jim zatím pro letní sídlo nehodí na 
zemi ležící sníh. Ne, že by tu byla souvislá vrstva. Ale pod stromama jsou dobré závěje. Zklamaná 
nejsem. Vždy si beru svého osobního Pelikána s sebou. 

Jdeme se ohřát do návštěvního centra. Jako útěchu tu pro nás mají vycpaného pelikána. 
Karel ho fotí a pelda má otevřenej zobák, jak kdyby mu chtěl  říct  Di se vycpat. To já bych si 
netroufla. Mají tady vlastně vycpaná snad všechna zvířata Yellowstonu. Teda všechny druhy. Mně 
upoutává vycpaný medvěd baribal. Mají k němu krásně domalované pozadí. Neodolám a fotím. 
Aspoň  jednu  fotku  medvídka.  Budu  machrovat,  jak  se  zmrzlejma  chřestýšema.  Když  už  ho 
neuvidím živýho. Buéééé. Já chci vidět medvídka!

Snažíme se z paní průvodkyně vytáhnout, v kolik hodin bude chrlit Stará fajfka. Nějak se 
nám nedaří domluva. Říká nám, kolikrát denně chrlí, ale za jak dlouho to bude dneska, neví. Oni 
snad ani nemají přesný harmonogram chrlení! Je poledne, byl by čas na oběd, ale nechceme se tady 
dlouho ometat, abychom neprošvihli fajfkovou atrakci.

Stejně to tady na koupání není a rybáři nejsme. Jezero je nádherný. Jen pro kontrolu teploty 
Karel sáhne do vody:  „Ledárna.“ Stojíme na nábřeží a plánujeme další  postup.  Karel najednou 
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nasaje vzduch a říká: „Už cejtím Fajfku.“ Blbne, dyť to je ještě šedesát kiláků. A snad chrlí jen vodu 
a ne smrad. Jenže něco cejtím i já. Že by to fakt bylo na takovou dálku ... Ohlídnu se a za námi pán 
kouří  čibuka.  Bojím  se  smát.  Klokotá  to  ve  mně  jako  v ucpaným  záchodě,  jenže  když  teď 
vybuchnu, bude si myslet, že se směju jemu. A podle jeho metrákový figury by nás mohl čekat 
problém.  Táhnu  Karla  pryč  a  za  nejbližším  houštím  se  musím  vychechtat.  Ten  můj  Karel  je 
makovec. Vždyť sem se mohla udusit. 

Právě se nacházíme na spodním bříšku v místech asi jako trojka na ciferníku vašich hodin. 
Pokud nemáte digitálky. A směřujeme k Fajfce, která je v sedm hodin. Z trojky na sedmičku je to 
šedesát  kilometrů.  Pořád  ty  vzdálenosti  nemůžu strávit.  Tady se  snad  polovina  života  projezdí 
v autě. K čemu tady bejt? Brácha, odpověz!

Vyjedeme od jezera a po dvou kilometrech zrada. Opravuje se potah na silnici a paní Cedule 
nás zastavuje. Ptáme se na dobu odstávky. Tak asi dvacet minut. Karel začíná bručet a remcat. Je 
jediný způsob, jak mu ucpat pusu. Jídlo. Lezu do kufru. Přehrabuju se ve změti plechovek a šátrám 
a šátrám ... a vytahuji … ano, je to tady … první cena … vepřový ve vlastní šťávě. Když je hlad, i 
za studena bude dobrý. I se sladkým chlebem. V autě maso vysypu do misky a přednostně podávám 
řidiči.  Řidič dlabe,  ale  kupodivu stíhá ještě nadávat a spřádat katastrofické scénáře.  Podle nich 
gejzír probíhá zrovna v tento okamžik a je to pro dnešek poslední a možná poslední na dýl a možná 
vůbec  poslední.  Pod  záminkou  focení  jezera  opouštím  auto,  jídlo  i  remcala.  Přece  nebudeme 
využívat prostoje k hádání. Fotím jezero, v dáli hory, v popředí větev borovice. Jenže ty všiváci 
výluku urychlili a najednou na mě Karel z auta volá, seč mu plná pusa dovolí: „Jedeme! Jedeme!“ 
Fofr, fofr. Není spoleh ani na to zpoždění. Ženu do auta, Karel mně předá misku s dlabancem a už je 
za námi fronta a před námi mezera. Karel má další remcací důvod. Odstartujeme tak, že po nás 
budou muset ten potah taky přetáhnout. Ale paní Cedule se usmívá a mává nám. 

Předpokládám, že někde zastavíme a dojíme maso. Chyba! Karel jede za vidinou dokouřené 
Fajfky a nevypadá na zastavení. Bojím se loudit, co kdybysme to fakt prošvihli. Kvůli mně. To bych 
si mohla dát tisknout parte. Stačil západ slunce v Bryce Canyonu. Pravidelně po deseti kilometrech 
přehazuju misku z ruky do ruky. Šla by postavit na zem, jenže na prvním výmolu by nám maso 
vyskákalo. A že těch výmolů tady je požehnaně. Rukou můžu vyrovnávat terénní záludnosti, jenže 
po čtyřiceti kilometrech mám obě ruce modré a v křeči. Budeme muset zastavit. 

Právě jsme vyšplhali do průsmyku, kde je okolo silnice sněhu, jako když u nás v únoru 
náhodou projedou silničáři s pluhem. Stále je červen. Karel dí: „To si musím vyfotit.“ Jsem spasena. 
Zastavujeme u kraje silnice. Pokládám zatracenou misku na podlahu. Karel pouští alarmový světla 
u auta. To nevypadá na dlouhý pobyt. Vystupuju. Slastně se protahuju. Vedle silnice stavím ze sněhu 
sněhuláka. Taky z čeho jinýho se sněhulák staví, žejo. Karel mě blejskne foťákem z vnitřku auta a 
velí k pokračování v jízdě. Takže teď nevím, jestli mám ruce modrý křečí nebo zimou.

Sjíždíme průsmykem dolů. Sníh už je jen v lese mezi stromy. Vypadá to, jako když jedeme 
do jiného ročního období. Ze zimy do jara. V příkopech se začínají objevovat žlutá kvítka. Buď to 
jsou zakrslé pampelišky nebo nám … podběl z pangejtu mává … nebo je to něco úplně jinýho. Tady 
může léto  trvat tak dva měsíce.  Ale jinak to je  ráj  na zemi … a někde v nějakým zastrčeným 
mozgovým závitu zapadá další dílek puzzle … že by? Možná ... snad ...

Nevydržíme a zastavujeme na focení bizonů. Odpočívám rukám a překračuji sebou určený 
limit deseti bizoních fotek. Ale to se nedá. Stádo bizonů se pase jak jezedácký hovězí vedle naší 
chaty. A bez ohradníku. Statný bejci, krávy s telátkama. Skoro si říkají o pohlazení. Od včerejška 
jsme se trochu vorazili, a tak klíďo vystupujeme z auta a fotíme bizony na pár kroků. Toro! Toro! 
Natáhnout trochu ruku, tak můžu tohodle bejčka drbat mezi rohama. Nebo mezi nohama. Vzadu na 
louce jsou fleky sněhu. No uznejte, proč šetřit filmem v takovým ráji.

Podle obrovských cedulí se blížíme k Fajfce. Proti nám jede kolona auta. Karel opět začíná 
svůj lament absolventa kurzu pozitivního myšlení: „To už určitě fajfkovala a oni odjížděj … to 
budeme muset čekat … a je odpoledne … to pak zase neseženeme nocleh …“ Slibuju si, že ho hned 
po příjezdu prásknu našemu instruktorovi z kurzu. Měl ho nechat rupnout.
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Spouštíme kotvu na velkým fajfkovým parkovišti. Ruce mě bolí, jak kdybych přeplavala 
kanál De la Mancha. Mrsknu s miskou na podlahu a vystupuju. Okolo se motá jen pár lidí, takže to 
Karla utvrzuje v přesvědčení, že je po akci. Vypadá to, že dneska budeme brečet dva. Odcházím do 
informačního centra a ponechávám Karla jeho nářkům.

Návštěvní centrum je krásné, paní Centrová je taky krásná a ještě usměvavá. Nejprve se mně 
z  ní  podaří  vyloudit  mapu. Pak ze sebe soukám pracně sesmolenou anglickou větu s žádostí  o 
podrobnosti  k činnosti  Fajfky.  Nečekám,  že  mi  porozumí  hned  napoprvé,  a  nechávám  pusu 
v pohotovostní poloze. Jsem nachystaná na tři až pět opakování. Paní Centrová se stále usmívá, 
otočí  se  a  gestem  královny  mi  ukáže  na  tabuli  za  sebe.  Je  nejen  krásná  a  usměvavá,  ale  i 
inteligentní. A to je blondýna! Obdivuhodné. Na tabuli je dnešní datum a u něho jsou časy, kdy už 
dneska Fajka gejzírovala. A nejlepší je poslední nápis: Příští erupce ve 14.05. Vedle jsou prozřetelně 
umístěné i hodiny. Takže to máme za dvacet minut. Eňo ňuňo!

Spěchám s tou skvělou novinou za Karlem. 
„Příští erekce je ve dvě pět. To si už můžeme vybrat místa.“ 
Karel nevypadá moc potěšeně. Nejdřív mně opraví podstatné jméno a pak prohlásí, že tam 

nebude přes hodinu sedět na sluníčku. Co prdí? Překlep, oprava - Co prudí? No, podstatné jméno 
sem měla blbě, uznávám, ale s tou hodinou se seknul. Ať ze mě nedělá vola! Na to stačím sama. 
Napětí se uvolňuje až po zjištění, že má Karel na hodinkách jinej čas. Prostě už nestíháme sledovat 
místní poměry ani časy. Takže si v klidu vybíráme místa. Pěkně vepředu, aby bylo vidět, aby to 
nebylo proti sluníčku, aby před námi nikdo neseděl. Vše podle přání. A čekáme. Karel se každou 
minutu podívá na hodinky: „Tak kdy už v tý kotelně otevřou ventily?“

Začíná divadlo. Se zpožděním pouhých dvou minut. Lepší než České dráhy. Karel nasazuje 
k jednomu oku kameru k druhýmu foťák. Nejdřív se nad bahnem objeví jen takový bubláníčko, asi 
jako když si upšouknete ve vaně. Pak gejzír. Ten má teda šprnc! Odhaduju dobrejch dvacet metrů. 
Ale vydrží slabý tři minuty. Kaskadéra v porno filmech by dělat nemohl. A lidi opět tleskají. Tak to 
na Bryce Canyonu nebyla náhoda. To je normálka. Hezký ocenění hezkýho výkonu.

Spokojeně  ukládáme svoje  přístroje.  V klidu dojídáme maso,  který  se  nám zatím v autě 
pěkně ohřálo. Raděj k němu nečuchám. S plným žaludkem se rozhodujeme, že zavoláme Bráchovi. 
Nacházíme budku a Karel opakuje úspornej trik. Úspornej pro nás, ne pro Bráchu. Hned po prvním 
zazvonění,  slyšíme  Bráchovo  představování  v angličtině.  Rozchechtanej  Karel  telefonuje.  Já  se 
omezuju na odposlech.

Karel: „Čau Brácha. Tak ti voláme z Yellowstonu od Old Faitfull.“ 
Z dálky je slyšet Petra, která se ptá Bráchy: „Kdo volá?“ 
Brácha jí odpovídá: „Karel se ségrou.“ 
Petra: „Jsou živý?“ 
Brácha: „Sou živý, ale asi nalitý. Prej volaj od Starýho Fáfuly!“ 
Karel ještě upřesňuje, že jsme nejen živí,  ale i  zdraví.  I  na hlavu. A necháváme Bráchu 

v nejistotě. Do příštího telefonátu bude žít v obavách, jestli si nás nebude muset jet vyzvednout na 
záchytku nebo do Kanady. 

Ještě se téhle představě chechtáme, když mně ztuhne úsměv. Okamžitě zpomaluju krok a 
ztuhnu celá. 

„Karle, jde do tuhýho. Nebo do řídkýho. Já musíííím!“ 
Karel se ke mně závistivě obrátí: „Ty se máš. To mě to zase chytne někde mezi bizonama.“ 
Opatrnými krátkými kroky se blížím k příslušnému zařízení pro wiminy. Před ním už stojí 

nějaká osoba. Do frasa! Snad tam není tlačová fronta?! Chce se mi zařvat: „Z cesty!“ ale zůstávám 
vzorně stát za osobou. Oči mně lezou z důlků. Osoba se ke mně otočí a chvíli ke mně s úsměvem 
promlouvá.  Ať  vypadne,  nebo  ze  mě  vylezou  nejen  oči!  Ve  směsi  cizokrajných  slovíček 
postřehávám něco o čištění. Kouknu se pořádně ke vchodu a tam mezi futrama nataženej špagát 
s cedulí, že právě probíhá úklid toalet, bude to trvat asi dvacet minut a další toalety jsou vzdálený 
pouhých čtyři sta stop. Za prvé nevím, kolik je stopa. Za druhé, i kdybych se tam rozhodla vyrazit, 
označila bych jim cestu mnohem výraznější stopou. Jéžiškote! Co dělat? Mám se pos*at tady, nebo 
po cestě? Snažím se z osoby vymámit, zda neví, jak dlouho už těch dvacet minut běží. Dozvídám 
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se, že je Holaďanka, že se začíná anglicky teprve začíná učit, že je tady s rodinou. V mojí těžké 
situaci opravdu užitečné informace. Když vyjmenovává zúčastněné členy rodiny, připadám si jako 
ve druhé lekci The Prokop Family. Angličtinu prokládá slovíčky svého rodného jazyka, takže si 
docela dobře pokecáme. Naštěstí, když je u třetí generace jejich rodinného klanu, někde z útrob 
zařízení se vynoří úklidová četa a oddělává zátarasy. Třemi skoky předběhnu Nizozemšťanku a 
vlítnu do první kabiny, co není chata. Bylo to jen tak tak tik tak.

S úsměvem následuju Karla do auta. Mám v plánu navštívit ještě tři gejzíry. Karlovi zatím 
přiznávám jeden. Musím mu to servírovat step by step. Míříme k Hornímu gejzírovému bazénu. 
Začíná se zatahovat. 

Když k němu po půlhoďce dorazíme, je zataženo totálně. Ani nemá cenu brát můj foťák. 
Procházíme po dřevěném chodníčku až ke gejzíru. Všude je varování, že v případě šlápnutí vedle 
dřevěné cesty vám nikdo za nic neručí, protože okolo je bahnitej škraloup. Ale cesta je pohodově 
široká. A co je na ní ještě zvláštní – je do kopečka, to není to zvláštní, ale u nás by prostě do toho 
kopečka byly přímo nahoru schody. Ne tak tady. Tady vede serpentýnama pěkně postupně, aby se 
po ní dalo jet i s kočárkem i s invalidním vozíkem. Být ve Státech invalida, teda handicap, není 
žádnej hendykep. Doví, jestli my se k něčemu takovýmu někdy dopracujeme. 

Připomíná  mi  to  můj  loňský výstup  v nově  rekonstruované  výstavní  síni  mého rodného 
města. Po jejím slavnostním otevření jsem se tam hnala podívat. Baba zvědavá. Ale hnala jsem jen 
pod schody. Do schodů jsem už zpomalila a nahoru jsem se sotva vyplazila. A to si nepřipadám 
nijak shnilá. Jen někdy. Nedalo mně to a nahoře se ptám paní Hlídačový: „Jakpak se sem dostávaj 
invalidi?“ 

„No, ty nechoděj.“ 
„Na to se právě ptám, jak sem choděj ty, co nechoděj?“ 
„Nechoděj.“  Diskuze  veškerá  marná.  Nerada,  ale  musím přiznat,  že  v tomhle  jsou  teda 

Amíci dál. Dohnat a předehnat! Aspoň dohnat!
U  gejzíru  potkávám svoji  kamošku  ze  záchoda.  Když  vidím zástup,  který  ji  následuje, 

chápu, proč výčet rodinných příslušníků trval tak dlouho. Zamávám jí jako staré známé. Ona mně 
taky zamává. Usmívá se a něco nizozemsky vysvětluje zbytku mafie. Určitě jim říká, že to je ta 
málem posraná paní. Všichni se na mě, nebo mně, smějou a mávají. Jděte všichni do … třeba do 
Holandska. Během focení začíná pršet. Upouštím od svých dalších požadavků, aniž bych jimi stihla 
Karla vyděsit. 

Odjíždíme od gejzíru a začínáme hledat stěrače. Sakra, kterej čudl to je? Dyť sme si zrovna 
včera stěrače opakovali.  Taková věc, že by člověk zapomněl, jak pustit stěrače, se u nás doma 
nemůže stát. Jelikož a protože u nás chčije pořád.

Jízda v dešti mezi bizonama nic moc. V obtížnosti na třetím místě, hned za noční jízdou 
mezi  bizonama.  Na  prvním  místě  je  jízda  na  bizonoj.  U  většího  parkoviště  se  rozhodujeme 
k odpočinku. V noci jsme toho moc nenaspali a dnes už máme taky dost za sebou. A bůh ví, co nás 
ještě čeká. 

Parkoviště není zastávkou k nějaké atrakci, ale jako začátek trailů a v tomhle počasí tady 
zrovna moc trailistů není. Takže sklápíme sedačky a uléháme. Karel téměř okamžitě spí nahlas. 
Otvírám okýnko,  aby šlo  pařlivo z auta  ven.  Jenže mnohem větší  pařlivo leze zvenku do auta. 
Zavírám okýnko.  Nedá se dýchat.  Otvírám okýnko.  Slyším z venku nějaký funění.  Koukám se 
vystrašeně okolo. Nic nevidím. Aby taky, přes ty zapařlený okýnka. Zavírám okýnko s tím, že přes 
něj nebudu nic slyšet. Nedá se dýchat. Otvírám okýnko. A tak pořád dokola. Nakonec se vzbudí 
Karel a sprdne mě, že kvůli mýmu vrtění vůbec neusnul. V této mírové pohodě nacházíme spouštěcí 
porychtung na stěrače a jedeme dál. 

Leje jako z konve. Za celé dva dny mně nedošlo, jaké jsme měli štěstí na počasí – děkuji, Ó 
Velký Manitů.  Blížíme se k odbočce  k východu,  který pro nás  byl  včera vchodem. Karel  mně 
opatrně nabízí, že by se mnou zajel ještě vyfotit moji louku snů. Je fakt hodnej. Zvlášť když vidí, že 
je počasí pro focení jako stvořený :-E. Říkám, že se bez ní obejdu, ale chce se mi zase bulit. A Karel 
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za to nemůže. Nebejt taková tma a chcanec, asi by fakt jel. Najdu si ji doma někde na obrázku. A 
pověsím si ji nad počítač. Nad monitor. Nebo ji naskenuju a dám si ji jako tapetu … na zeď.

Opouštíme  Wyoming.  Vyjíždíme západním vchodem a  to  překvapivě  na  západ.  Teď už 
pojedeme jenom na západ a na jih. Když teda nejedeme do Kanady :-(. Zapisuju stav tachometru při 
odjezdu. Jenom po parku jsme najezdili 300 kilometrů. To je z Chebu do Olomouce. Za to bychom 
přejeli celou naši milovanou republiku. A když si představím, jaká dálka nás zase čeká … chrůza. 
Vzpomínám na paní Sousedovou, jak si ty dálky pochvalovala, a v duchu kroutím hlavou. Dáváme 
si závazek dneska dojet do Pocatella. To bude tak akorát.

Jsme zase v Idahu a zase tady platí jejich hajdalácký omezení maximální rychlosti. Plížíme 
se do kopce a teď se podržte – Karel mně zastavuje na vyfocení dopravního značení pro přechod 
bizonů. Asi odškodnění za louku. Přestalo pršet, tma je pořád, zapínám blesk a doufám, že si s tím 
můj Olympusek poradí. Trochu spokojenější pokračuju v jízdě a do Milý deníčku zapisuju Karlovi 
velké červené plus. 

Na tu dlouhou jízdu jsem si dala na klín studijní materiál. Hodlám nejen studovat, ale hlavně 
se  tím  chystám  zabavit  Karla,  aby  neusnul.  Mám  u  sebe  asi  dvě  kila  prospektů,  které  jsme 
v Yellowstonu dostali, sebrali, ukradli a podobně. A svůj slovník. První objev, o který se musím 
podělit: „Tak víš, co to je approach? Přiblížit se. Je užitečný se teď dozvědět, že jsme se k bizonům 
neměli přibližovat. Taky píšou, že bizon váží tunu a běží padesátkou. I mimo obec. A že každý rok 
pár turistů naberou bizoni na rohy. Hmmm, tak to bychom měli.“ 

Na jednom prospektu jsou vymalovaní yellowstonští paroháči. Hodlám si v tom jednou pro 
vždy udělat jasno. Takže prospekt versus slovník: elk = los, moose = los americký. Moc se mi 
nevyjasňuje. Viděli jsme teda losa neamerickýho a losa americkýho? Ještě že deer = jelen. Pokud to 
není srnka. Budu muset po návratu zajít za klukama z životního a nechat si udělat přednášku. Ti 
vědí vždycky všecko. Už abych si ty dotazy na ně psala. Z vyobrazených animálků jsme neviděli 
jen pelikána a medvěda. Medvědi mě mrzí. Na medvídky sem se těšila. Já chci medvěda!

Ale jinak oba konstatujeme, že tenhle park, a obzvlášť jeho zvířata to bylo něco úchvatnýho. 
Po zkušenostech s myslivostí u nás jsem čekala, že tady budou mít pár pojmenovanejch bizonů a ty 
občas někde zahlídneme u krmelce. Takovouhle skvělou spolupráci zvíře-člověk si nedovedou naši 
vrahové zvířat v zelených kamizolách ani představit. Natož realizovat. U nás se bojím v lovecké 
sezóně i chodit na houby. A to nemám parohy. Snad }:-(.

V yellowstonských novinách je velký článek o požáru. Jedna třetina parku lehla popelem a 
byl v roce 1988. A já myslela před pár lety. Jak ten čas lítá. Tak to jsme viděli v televizi ještě za 
bolšánů? Určitě to použili k ňáký svý propagaci typu: „To sovětští požárníci by to měli uhašený raz 
dva … vlastně adin dva …“

Nevíme, čím jsme si to zasloužili, ale po týdnu se nám ozvalo z autorádia i něco jiného než 
jen chrčení. A asi jsme museli bejt opravdu hodný, protože se ozvalo Country Radio Idaho. Žádný 
zprávy, žádný kecání, ale starý poctivý kántryjovky. Zkoušíme hned všechny vlnové rozsahy, ale 
všude chrchlot. Dráty jsou prošťouchnutý jen pro kántry. Bezva.

Odkládám literaturu a zaujímám pohodlnou polohu leh-sedmo či sed-lehmo. Při maximální 
ajdahácké  rychlosti  cesta  moc  neutíká.  Začíná  se  smrákat  nejen  deštěm,  ale  i  pozdní  hodinou. 
Plácám se někde mezi  bděním a sněním.  Okolí  vnímám útržkovitě.  Tak jako když si  doma na 
internetu pustím film. Přes telefonní linku a s modemem 33,6k :-). Obrázek se vždycky sekne, jak 
na chvíli usnu. A vzbudím se o kousek dál.

Napůl slyším Karla naříkat: „Jede za námi poslední model forda … ale řídí ho ňákej krenda, 
co neumí předjíždět … dyť tě pouštím, tak jeď, ty sračko májová … to je blb, vždycky se nachystá 
na předjetí, já mu uhnu, on se lekne své vlastní odvahy a raděj se zasune zpátky do řady.“ Chvíli 
ticho. 

„Zbaběle odbočil.“
Střih.

44



Míjíme louky plné bílých květin. Vypadají jako kopretiny u nás na zahradě … jo, u nás …
jakpak je dnes u nás doma ...

Střih.
Míjíme medvědí farmu. Na poutači nabízí vyjížďku mezi medvědy. Okolo jsou vidět vysoké 

ohrady. Ani neškemrám o zastavení. Mám strach, aby u farmy nebyla hospoda, která bude mít na 
jídelním lístku medvědí tlapy. A v ohradách budou jezdit beznohý medvědi na invalidních vozících.

Střih.
Míjíme městečka, pastviny, koně, pole.  Koně se pasou, pole se kropí.  Každá kráva nám 

připomíná  bizona.  Idaho  vypadá  takový  malebný,  vesnický.  Jen  ty  vesnice  jsou  tady  od  sebe 
několikrát dál než ty naše.

Střih.
Míjíme náš dnešní cíl – Pocatello. Neodbočujeme dolů, odkud jsem přijeli. Na Salt Lake 

City už ani náhodou. Opouštíme patnáctku a pokračujeme po osmdesát šestce. Zkusíme popojet 
ještě kousek dál. Zítra bude každej kilometr dobrej. Budeme muset přejet celou Nevadu. Nevadí.

Střih.
Míjíme připomínku, že po téhle cestě před sto padesáti lety vedl slavný Oregon trail. Četla 

jsem o tom v Lidé a Země. Jak že to bylo? Nějak na východě klesala cena obilí a farmáři se nakrkli, 
naložili do plátěných vozů ženy, děti, majetek a vydali se na západ. V tý době to muselo bejt dost 
hrozný. Možná i horší než dnes s Karlem … je na západ cesta dlouhá, zbytečná, marná je touha …

Střih.
Míjíme maringotku. Na ní je kříž a asi funguje jako kostel. Pojízdnej. 
Střih.
Zase prší. Nevím, kdy začlo. Ajdahani stále kropí pole. Nad obzorem je světlo, nad námi 

mraky. Oblékám svetr. Karel se ptá, jestli má hledat topení.
Střih.

Klimbám.  S  otevřenýma očima.  Myšlenky mě opustily.  Moje  vědomí  bloudí  vesmírem. 
Přesně jak jsme se učili v kurzu ... stav na rozhraní mezi bdělým stavem a spánkem je klíčem k 
bráně do světa intenzivnějšího poznání, do krajiny vzácných pokladů lidského ducha ... A najednou 
mi  v hlavě  zapadne  poslední  dílek  puzzle.  Bez  nějaké  souvislosti.  Všechno  chápu.  Všechno. 
Pochopila jsem, co je na Státech krásného. Pochopila jsem, co se mně snaží Brácha několik let 
vysvětlit. Pochopila jsem, co ho tady drží. Pochopila jsem, proč se nechce paní Sousedová vrátit a 
proč v Čechách trpí  klaustrofóbií.  Ze skládačky vypadl  naprosto krásný, přehledný, čistý,  jasný 
obrázek. Nebylo to takový puzzle, o kterým od začátku víte, jak bude ve finále vypadat. Ne. Bylo to 
přesně to,  o  kterým do posledního dílku netušíte,  co z  něj  vyleze.  Nebo tušíte  a  dáte  tam ten 
poslední bobek a nestačíte zírat, že je všechno úplně jinak. 

Najednou  mám  pocit  volnosti.  V dálce,  v  prostoru,  v  duši.  Ráno  mohu  být  v horách, 
v poledne u moře, večer v poušti. Bez bariér hranic, řeči, měny, náboženství. Za to jim je člověk asi 
schopen leccos odpustit. Třeba i policejní zřízení. (Spíš zřícení.) Není účelem cesty místo dojezdu, 
ale cestování – jízda – dojem svobody - cílem je cesta sama. Ale co to tady plantám. Nemůžu 
vysvětlit v jednom odstavci něco, na co já jsem spotřebovala roky. I když čtenáři s kratším vedením 
by to pochopit mohli. Jenže vysvětluj barvoslepýmu nádheru tyrkysové modři, hluchýmu jak zní 
komorní á a politikoj co je to čest.

Šeptem,  abych  něco  neporušila,  se  snažím  Karlovi  vysvětlit  moje  pocity.  Mluvím,  jak 
placenej propagátor. Karel mi odpovídá taky šeptem a taky jako propagátor. 

„Víš, že jsem si teď říkal něco podobnýho. Za posledních třicet mil jsem nepotkal auto. 
Vypadalo to, že jsme na světě sami. To byla nádhera.“ 

Brr, nejsem si tak úplně jistá, jestli by byla zrovna nádhera být na světě sama s Karlem. Ale 
takhle na chvíli je to príma. U nás, i když půjdeš do nejhustšího lesa, časem na někoho narazíš. 
Nejspíš na hajnýho. A nejspíš v okamžiku, když si rozděláš oheň. A nejspíš to bude v srpnovejch 
suchách, kdy se v lese oheň rozdělávat nesmí. 
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Slastně nasáváme novej pocit.  Přestalo pršet.  Mraky se trhaj.  Jsou roztrhaný až na zem. 
Světlo nad obzorem zmizelo a místo něj je tam takovej mrakovej trychtýř. Dole úzkej, nahoru se 
rozšiřuje. Řekla bych, že je to nádhernej úkaz, kdybych to neviděla v nějakým filmu o tornádu. 
Sděluji Karlovi, že to zkusím vyfotit z okýnka. Karel můj návrh podpoří: „Foť! Možná to bude naše 
poslední fotka. Jestli to dojde sem, tak nás to vcucne jako prd.“ 

Fotím svým foťákem v téměř dokonalé tmě zárodek tornáda vzdálený několik kilometrů. A 
Karel mě nekritizuje! Neříká, jaká to je z fotografického hlediska hovadina fotit na dálku tornádo 
automatem bez zoomu. Neříká nic. Otáčím se, jestli si vůbec všiml, že fotím. Všiml a nemektá. Tak 
to je ještě vzácnější jev než tornádo. Že by s ním to osvícení tak zamávalo? A že by ho změnilo? 
Třeba už nebude brblat nikdy. Teď, když už sem si na to po dvaceti letech zvykla?!? No to prrr!

Příchod tmy a tornáda nás nutí koukat po možnosti noclehu. Blížíme se k městečku Twin 
Falls – Vodopádová dvojčata. Jenže pak hledat nocleh ve městě? A taky tam můžou bejt plný. Jestli 
tam vůbec ňáký jsou. U první reklamy na ubytování neváháme a sjíždíme z highweje.

Zastavujeme u benzínky. Jdeme se zeptat na bydlení. Zůstávám stát ve dveřích a připadám 
si,  že  jsem se  dostala  mezi  kulisy  z filmu  Bezstarostná  jízda.  Pult,  boxy  se  stolkem,  červené, 
koženkové lavice.  Obhlížím osazenstvo,  jestli  neuvidím Petera  Fondu.  Bufet,  benzínku i  kemp 
obsluhuje babča, něco mezi vysloužilou zpěvačkou kántry a farmářkou. Prej patnáct dolarů. Je tam 
sprcha a záchody. Karel jí vysvětluje, že je už pozdě, nebudeme stavět stan, ale spát v autě. Good, 
deset dolarů. Good. 

Jedeme zakempovat. Mezi polem je ohrazený plac, na kterým možná ještě před měsícem 
rostla tráva. Teď je to rostlé seno. Pár přívěsů, dřevěné stolky, bouda se záchodama a sprchou. Ujde 
to. Odcházím za hygienou. Na záchodě zjišťuju, že nesplachuje. Ve sprše zjišťuju, že neodtíká. 
Oboje je mi jedno. Jedno mi je oboje. To je pěkně blbý větný spojení. 

Voňavý usedáme k našemu oblíbenému menu (čti  mený): lančmít vepřový, chléb sladký. 
Karel provádí svoji každodenní modlitbu před jídlem – naříká nad hnusotou chleba a života. Zase 
ho poznávám. Všechno je v pořádku. Nic se nezměnilo. Karel brblal, brblá a bude brblat. Je to můj 
zlatej Brbla.

Začíná docela solidně foukat. Blíží se bouřka za dvou stran. Jestli se srazí nad námi, tak nám 
nepomůže ani andělíček strážníček, ani kurzy pozitivního myšlení, ani autosugesce. Obloha vypadá, 
jak kdyby kousek odtud zkratovala trafačka. V dálce je pořád vidět tornádovej trychtýř. Uvažujeme, 
jestli tornádo dokáže vcucnout i osobní auto japonské výroby. Docházíme k závěru, že vcucnout asi 
ne, ale párkrát překulit by ho určitě zmáklo. Ještě, že jsme nenahlásili stan. Ten by tornádo zaručeně 
schlamstlo  jak  malinu  a  ještě  by  koukalo,  čím  by  ho  zakoplo.  Obyvatelé  přívěsů,  probuzeni 
vichrem, vylézají na obhlídku situace. Paráda - jsou to samí chlapi. Zřejmě sezónní dělníci. Smějí se 
na  nás  a  snaží  se  navázat  konverzaci.  Jenže  jejich  španělské  angličtině,  nebo  spíš  anglické 
španělštině nerozumí ani Karel. Konverzace se tedy omezuje na úsměvy. Některé bezzubé. Ukazují 
nám na trychtýř a mávnou rukou jako že maňána. Uklidňuje nás, když vidíme, že znalci místních 
poměrů  jsou  v klidu.  Horší  by  bylo,  kdyby  začínali  obytňáky  ukotvovat  lany  a  zatěžovat 
traverzama. Karel se rozhoduje, že půjde ukecat Pumpařku o nabití baterky. 

Odchází a já nemám moc dobrý pocit.  Mezi tolika chlapama. Kdoví jak dlouho neviděli 
ženskou. Tenhle jde okolo našeho stanu na záchod již potřetí. A vždycky se na mě usmívá. Karlíku, 
už se vráť! Bojím, bojím! Ale zůstává jen u úsměvů a pár prohozených zdvořilostních frází. Sama 
sebe  přesvědčuju,  že  jsou  zdvořilostní.  Nerozumím  ani  slovo.  Doufám,  že  zdvořilostní  fráze 
v mexičtině nezačíná: „Za kolík?“ 

Snažím se zabavit psaním Milý deníčku. Venkovní osvětlení tady není. Píšu při baterce. Jako 
v mládí.  Ale to jsem s baterkou pod peřinou četla.  Teď bez peřiny s baterkou píšu.  Musím pro 
Bráchu do černé skříňky zaznamenat vznikající tornádo a stav kilometrů. Milý deníčku, za počet 
kilometrů  na  Micinčiným  tachometru  bychom  v naší  stařičké  Evropě  byli  na  zpáteční  cestě 
od Gibraltaru už  někde  před  Barcelónou.  Mám psát  o  svém vyjevení?  Ne,  pokud sem tornádo 
nedorazí, řeknu mu to osobně. Zatím musí stačit, že za vzdáleností nepíšu hrůza, strašný nebo tak 
něco.
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Karel  se  vrací  bez  baterky.  Pumpařka  ji  nechá  do  rána  našťavit.  Sedíme  u  kokakoly  a 
chlápek jde na záchod počtvrtý. A usmívá se i na Karla a odšveholí na něj stejně znějící větu. Tak to 
bude asi fakt zdvořilostní. Kdo by taky kupoval Karla. Ten je k nezaplacení. Nehledě, že já bych ho 
stejně neprodala.

Vítr s sebou nese písek. A žerou komáři. Do dnešního dne se mi stihly zanítit bodance od 
mušek z Arches a teď zase další insekti. Ležíme v autě a při pohledu z dálky by to mohlo vypadat, 
kdoví co děláme. Tu se vztyčí ruka, tu kmitne noha. Jenže každý pohyb je přesně mířenou ranou na 
komáří tělíčko. 

„Představ  si,  kluci  ze životního  říkali,  že  komáří  taťkové  nekoušou.  Takže  by  stačilo 
vyzabíjet komáří mamky.“

„Si jezdi na dovolenou s klukama ze životního, dyž sou tak chytrý.“
Mlčím a tluču. Komáry, na Karla si netroufnu. Musím přiznat, že komáři se rozdělujou na 

kluky a holky ještě hůř než kuřata. U nich se této separaci říká sexování. Ale takový slovo nebudu 
snad ani Karlovi připomínat. 

Když už v autě není nic živýho kromě nás dvou, zase dochází kyslík. Typická situace. Venku 
pařlivo, v autě taky. Váháme mezi smrtí udušením a komářím sežráním. Vyhrává udušení, to aspoň 
nesvědí. Takže okýnka zavřená a my v poloze skrčenců lapeme po dechu. Karel si otírá kolečko 
v zamlženém okýnku a stejně zamlženým pohledem kouká ven. Pro sebe si brouká … spát doma 
zas, jak krásný sen … 

Sice jsme dnes pochopili  hodně, ale doma je doma. Je mi ho líto, dávám mu pusu jako 
odškodnění za útrapy totálního nasazení. Nevím, jestli dřív pokládám hlavu zpět, nebo usínám.

Film dvacátý čtvrtý: Americké Dářko
17.6. čtvrtek: Lake Tahoe
Idaho, Nevada
Stav tachometru:  3 125 mílí = 5 000 kilometrů
Stav posádky:  :-D

Budím  se  náznakem  rozednění.  Svlíkám  svetr  a  spím  dál.  Náznak  rozednění  přechází 
v opravdové  rozednění,  pak  v ráno  a  my  spíme  jako  Baryni.  Budíme  se,  až  když  naši 
spolukempovníci odcházejí za prací. Bouřka nebouřka, vítr nevítr, vychrupli jsme se úplně skvěle. 
Ještě si na to spaní v autě zvykneme a doma budeme muset spát v křesle. A Karel si bude strkat 
nohy pod škopek místo pod volant.

Vyspalá do růžova odcházím do sprchy. Včerejší povodeň stihla odtéct, tak jim tady udělám 
novou.  Stejně  jsem v kempu jediná  wimina.  S úsměvem na rtech se  vracím.  Jenže když vidím 
Karlův ustaraný výraz, přechází úsměv i mě. A to ještě nevím proč. 

„Co je?“ 
Karel místo odpovědi ukáže na díru v čalounění u mých dveří. 
„Do háje! Jak se to mohlo stát?“ 
„To se ptám taky. Je to na tvojí straně.“ 
Zkoumám díru zblízka. Je to džuzna jak sopečnej kráter. To musela bejt pořádná šupka. A 

něčím  ostrým.  Děláme  inventuru  všeho,  v čem  jsem  spala,  co  sem  v noci  měla  okolo  sebe. 
Provádíme  rekonstrukci  činu.  Jak  se  to  mohlo  třeba  prokopnout?  Jenže  v noci  a  ponožkou? 
Volovina. Nejlepší vysvětlení by byl jehlový podpatek, ale podpatky nemám žádný, natož jehlový. 
Trošinku mi začíná svítat … jak sem spala u tý přehrady ... sama v autě … tak sem si dělala pohodlí 
… a  vytáhla  jsem  opěrku  hlavy  ze  sedačky  … a  dala  jsem si  ji  pod  záda,  abych  vyrovnala 
sedačkové nerovnosti  … no a ta hlavová opěrka je do opěradla zasunutá takovejma kovovejma 
kolíkama … a jak sem se v noci vrtěla … a honila … komáry … No přesně to odpovídá! A že jsme 
si toho doteď nevšimli! Mám to přiznat? Ach jó, to je prů … švih. Co by asi v takové situaci poradil 
dr. Plzák? Když to přiznám, budu při vracení v půjčovně za vola, když to nepřiznám, budeme za 
vola dva, to na mě vyjde jen půl vola. S největší pravděpodobností se nebude pojistka vztahovat na 
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blbost spolujezdce. Tak co, mám to na sebe prásknout? Nemám? Rozhoduju se zatloukat, zatloukat, 
zatloukat. Partyzán na gestapu je proti mně učiněnej tlučhuba. Ještě chvíli pomáhám Karlovi řešit 
hlavolam.  Kroutím hlavou,  tvářím se  přemýšlivě  a  navrhuju  různé  možnosti  vzniku.  Kromě té 
jedné.

Takže to necháváme na neznámého pachatele a musíme vyrazit. Ukryt pod palubní deskou 
Karel  krájí  vyhazovákem  sladkej  chleba  na  cestu.  Balíme  dva  hrníčky  a  dvě  lžičky  a  máme 
spakováno.  Zastavujeme  se  v bufáči  pro  baterku.  Pumpařka  se  usmívá.  Čekám,  že  nám  na 
rozloučenou zazpívá „Gůdbáj, Ajrín, gůdbáj.“ Opouštíme bezejmennou farmářskou díru. I komáry. 

Přijíždíme do Twin Falls a okolo silnice se to hemží reklamama na kempy. Na prázdné 
kempy.  A  za  osm  dolarů.  To  nás  Pumpařka  pěkně  pumpla.  Karel  s povzdechem  pronáší: 
„Kdybychom včera vydrželi ještě deset mil …“ No jojo, žes neřek. Ale jsem zticha. Mám výčitky 
svědomí. Udělala jsem Micince bobo. Tajně ji hladím po sedačce a omlouvám se.

Jako městečko je Twin Falls moc pěkný. Jenom blbě značený. Silnici, která nás zavede do 
Nevady, trefujeme už na třetí pokus. Nejzákeřnější je na tom, že stále vidíme směrovku s číslem 93 
a  nápisem South,  jenže nemůžeme trefit  příslušnej  jízdní  pruh.  Po okružní  jízdě městečkem se 
konečně dostáváme na vytouženou silnici. I když úplně jiným nájezdem.

Budeme muset čepovat. Rozhlížíme se po cedulích. A jedna cedule Karlovi dupne na brzdu 
– Čerstvé pečivo. Zastavujeme. Je to minimárket s minipekárničkou s minibenzinkou. Natankujeme 
a jdeme dovnitř. Opravdu to tady voní pečením. Karel obhlíží nabídku. Ptá se, jestli něco z toho je 
slané. Prodavač na něj kouká jak na třetihorní zkamenělinu a nechápe. Mám strach, že si Karel 
nechá zavolat pekaře a seřve ho, co to peče za sladký hnusárny. Urychluju nákup a jako důvod 
uvádím, že chci ještě zavolat Bráchovi.

Vytáčíme Bráchu. Telefonicky. Jinak vytáčí spíš on nás. Rozespale blábolí do telefonu, že 
jsme ho vzbudili. On chrápe a my už máme ujeto sedmdesát mil! A vůbec, jak to že spí? Samou 
starostí o nás nemá zamhouřit oka. Obě oka. Snažím se mu sdělit svoje včerejší dojmy. Chápe ještě 
pomaleji než obvykle. Takže mě Karel utne: „Neutrácej dolary za kraviny.“ A je to. Brácha se ptá, 
jestli jsme v Yellowstonu vůbec zastavili nebo jestli točíme z jedoucího auta. Karel mu přepočítává, 
kolik bizonů jsme viděli, kolik jelenů, kolik rančerů. A mně bude říkat o kravinách.

Měníme  naší  jednotvárnou  stravu  a  místo  starýho  sladkýho  chleba  chřoupeme za  jízdy 
čerstvé sladké housky. Se salámem. Hnus, já vím, ale co s tím chudák Evropan nadělá. 

Občas míjíme dům na kolečkách. Ne žádnej přívěs nebo obytňák. Prostě dřevěnej barák, 
typuju minimálně 4+1. Někdy i se záclonkama. A většinou je na stěně reklama, že je vyrábí ten a 
ten za tolik a tolik a sídlí tam a tam. Jen tak pro představu, zrovna ten, za kterým se už půl hodiny 
táhneme … bojím … bojím … tak ten,  kterej  jsme teď zrovna předjeli  levým příkopem, stojí 
35 900 $. Zato, že vám ho přivezou ráno na místo a večer bydlíte, to docela jde. Sleduju Karlův 
čelní displej, jak na něm běhají kurzové přepočty, náklady, hrubé výnosy, čisté výnosy. Propočítává, 
co by se na tom dalo trhnout, kdyby se do takových bydlíků pustila jejich pila. Ovšem znám jejich 
schopnosti, vydaly by na výrobní sortiment – psí boudy a ptačí budky. 

A jsme před hranicema s Nevadou … frrr … a jsme na hranicích s Nevadou … frrr … a 
jsme v Nevadě. A Karel už notuje ... v daleké Nevadě na dálném západě zrzavý Johny kdysi býval.  
Hlavu měl zrzavou, kobylu šmajdavou, kus lásky ve svém srdci skrýval ... 

 Vytahuju mapu Nevady. Brácha budiž pochválen. S mapou v klíně mám hned pocit jistoty a 
bezpečí. Nevada – země heren a hazardu a hádejte, jak se jmenuje první město. Jackpot. Dobrý, ne?

Postupně z okolí silnice mizí stromy. Za pár mil mizí i keře. Ale pozorovat je co. Okolo 
cesty  přibývá srandovních  cedulí.  Tak třeba  ‚Nestřílet  z dálnice‘.  Jako důkaz  jejího  dodržování 
může sloužit to, že dírama v ceduli je vidět až do Idaha. Tohle upozornění je taky dobrý ‚Report 
shoting from highway‘ = nahlaš střílení ze silnice a dole je hned telefonní číslo. Teplý bonz. Jako 
důkazy jejího dodržování možná mohou sloužit některé náhrobky na místním krchově.

Další cedule, už ne tak srandovní, ale zato používaná ve všech státech, je třeba modrá cedule 
‚Adopt a highway‘ a pod ní bílá se jménem, nebo adresou, nebo názvem klubu, nebo tak něčím. 
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Dlouho sem nechápala,  o  co  kráčí.  Jestli  někdo adoptuje  silnici  nebo co.  Posléze  jsme vlastní 
hlavou usoudili, že díky tomu není okolo silnice vidět papírky, lahve, plechovky a podobné okrasy 
našich příkopů. Tady mají pangejty tak čistý, že by se z nich dalo jíst. Jenže za další posléze jsme 
zjistili, že to není jen díky adoptu, ale i díky další ceduli ‚$ 1000 FINE FOR LITTER‘. Jestli si to 
chcete přeložit sami, nabízím opis slovníku: litter = smetí, odpadky. Potud to ještě ujde, ale fine = 
pěkné, krásné, výborné, vynikající, jemné, slunečné, pokuta. I z těchhle protismyslných výrazů se 
dá pochopit, že vyhodit tady litter je za liter. A to krát třicet pět je pro našince dost.

Když už jsem u těch cedulí, včera jsme taky viděli dobrou ‚STATE PRISON! DON’T STOP 
FOR  HITCHIHIKER!‘.  Po  česky:  Státní  vězení!  Nezastavujte  stopařům!  Zvláště  těm 
v pruhovaných kvádrech.

Venkovní teplota stoupá. Zapínáme klimatizaci. Koutkem oka jsem zahlídla displej s číslem 
129. No safra, to by bylo na Celsije přes padesát. Fujtajksltrepifajksl Fahrenheittajxl. To snad za 
celou  Nevadu  z Micinky  nevylezeme.  Spřádám  plány,  jak  budeme  přežívat  dnešní  den 
v klimatizovaném autě. Až o padesát mil dál docházím k poznání, že je to cena benzínu. Jenže 
psaná domorodým fontem a ta tečka za jedničkou je tak nepatrná, že tam vlastně není. Uf, sem si 
oddychla.

Cesta neutíká. Máme dnes plánováno dojet do Rena a večer navštívit nějaké to kasíno. Na 
noc si vybrat hotel o počtu hvězdiček úměrném výši výhry. Předpokládáme, že pod čtyři hvězdy 
nepudem. Ve městě Wells najíždíme na highway číslo osmdesát a z ní slezeme až v Renu. Jenže od 
této slasti nás dělí ještě přes pět set kilometříků.

Zatím se bavím úklidem svého nejbližšího okolí – pod sedačkou nad sedačkou bordel nesmí 
být, čtením papírových průvodců, rozčesáváním vlasů. Otvírám okýnko a najednou na mě Karel 
zařve. Leknu se, div, že si necvrknu do textilu. Není Karlovým zvykem na mě zvyšovat hlas. Hned 
kontroluju  dveře,  jestli  jsem  je  neotevřela,  nebo  co  sem  životu  nebezpečného  provedla.  Nic 
nenacházím, ale už se dostavuje Karlovo vysvětlující spílání: „Co házíš odpadky z okna! Za námi 
jede auto! Nebudu platit tisíc dolarů!“ Civím na něj. 

„Sem vyhazovala dva vlasy z hřebenu.“ 
„No právě! Už to nedělej!“ 
Ano, Milosti.

Plánujeme  oběd.  V průvodci  se  dočítám,  že  nejbližší  město  před  námi  se  jmenuje 
Winnemucca se chlubí tím, že kdysi jeho banku vykradli Butch Cassidy a Sundace Kid. A tím se 
chluběj! To by u nás na kdejaké bance musela být pamětní deska typu: „Tuto banku vytunelovali 
páni X a Y. Přišli si zhruba na Z miliard ká čé a teď si jich užívají na klidném ostrově v Tichomoří.“ 
No vidíte a Butche a Sundyho zastřelili za směšnou částku 33 000 dolarů. Však sem je taky litovala. 
Jenže to spíš bylo proto, že je hráli Paul Newman a Robert Redford. A že jim to slušelo! Ty oči! Ty 
oči!

Autmo kroužíme  městem a  hledáme  nápis  na  bance.  Jenže  nenacházíme  ani  nápis,  ani 
banku, ba ani náměstí, na kterým banky bejvaj. Na pěší obchůzku se nám z klimatizace nechce. Do 
toho vedra by mě vytáhla jen přítomnost obou hereckých představitelů. No, i kvůli jednomu bych 
vylezla. Ty oči! Ty oči!

Rozhodujeme se k pokračování.  Uvidíme dál.  Jenže naše žaludky už začínají  zpívat árie 
z opery Žralbych. Dávám Karlovi na výběr to, co mám po ruce. Sušenky, mandle, datle, marmeládu. 
Můj masorád ke mně otočí prosebný pohled: „Šalám.“ Ty oči! Ty oči!

Přesný čas 14.30. Máme týdenní výročí. Týden na cestě. Důvod k oslavě. Zastavujeme na 
odpočívadle  a  ťukáme si  teplou  kokakolou  servírovanou v plastikových kelímcích.  Najeli  jsme 
3 600 mil to jest 5 760 kilometrů. To už bychom se z Gibraltaru blížili  zase k Monte Karloj.  A 
chystali  bychom se tam rozbít  bank. Teď jsme na tom stejně,  chystáme se vzít  útokem kasína 
v Renu.

A už  se  k němu  blížíme,  už  vidím  v dáli  město,  neony,  herny  a  hotely.  Jak  to  píšou 
v průvodci, že si Reňani říkaj? Největší malý město na světě. Magoři.
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Karel má ruce přituhlý k volantu jak sebevrah k pistoli. Ale sebevrah, kterýho najdou tak po 
třech,  čtyřech  dnech.  Zastavujeme  u  benzínky  Micince  pro  šťávu.  Co  můžeš  udělati  hned, 
neodkládej na zítřek. Obzvlášť,  když jdeš mezitím do kasína.  Načepujeme, dokud na to máme. 
Otvírám dvířka a hodlám vystoupit. Jenže mně připadá, že vzduch budu muset rozhrnovat. Je tak 
horkej,  až  je  hustej.  A  hnusnej.  Než  natankujeme  a  zaplatíme,  máme  trika  propocený 
durchumdurch. Začínám uvažovat, že výhru oželím. Peníze kazej karakter. 

Jedeme po čtyřproudovce, krásně značené, takže i my vesničani jedeme směrem, kterým 
chceme. Držíme směr Kalifornie. A když zjistíme, že jedeme po vnějším okruhu a kousek vedle nás 
se mihne centrum, ani nám to není líto. 

Karel pokládá nesměle kontrolní dotaz: „Chceš tady zůstat?“ 
Odpovídám citací Cimrmana: „Vyhni se hazardu, vzpomeň si na Jardu.“ 
Připadá mně, že si i Micinka tak nějak vesele oddechla z výfuku. Určitě budou mít kasína 

klimatizovaný, ale ve městě bych si připadala jak na noční směně v železárnách. A ještě s sebou 
nemáme našeho  v kůži  vázaného  průvodce.  Koženého  Bráchu.  A stejně  je  to  nejmenší  město, 
takovejch u nás máme hromady.

S úlevou  pokračujeme  dál.  Ještě  než  vyjedeme  z města,  předjíždí  nás  auto  s lyžema  na 
střeše. V červnu. Si je tam snad zapomněli od zimy. Vesele se tomu smějeme a vesele notujeme 
... slunce žár k šílenství už mě dohání, čert aby vzal tu zatracenou pláň ...

Posunujeme tedy cíl dnešní kalvárie – Lake Tahoe. Pohledy jezera jsme měli doma dlouho 
vystavený. Brácha u něj byl několikrát. Bydlel tady Eduard Ingriš. To vám asi moc neříká, ale když 
zazpívám … raděj zarecituju písničku, kterou složil, Na břehu Niagáry … znáte, že jo? Teď už je po 
smrti, ale Brácha ho stihl ještě párkrát navštívit. Na těch pohledech to vypadalo asi tak: v horní části 
sytě modrá obloha, ve spodní části sytě modrá voda, mezi tím sytě zelené stromy. Stromy se nahoře 
vypínaly  k té  modré  obloze  a  dole  se  odrážely  v té  modré  vodě.  Vše  ohraničené  zasněženými 
vrcholky hor. Barvy domalovaný pastelkama. Prostě kýč jak sviňa. 

Jezero  je  z jedné  strany  nevadské  a  z druhé  kalifornské.  Spřádám v duchu plány,  jak  si 
v jezeře zaplavu, konečně vytáhnu moje ekskluzivní plavky, konečně si protáhnu tělíčko. Večerní 
koupel při západu slunce, ranní při východu. Pelda se těěěěšíííí. Móóc se těšííííí.

Naviguju Karla na jih. Mým záměrem je dorazit k jezeru z Nevady. Taky proto, že po cestě 
je Carson City, což je nevaďácké hlavní město. A to bych chtěla vidět. Ale proč Karla strašit jízdou 
hlavním městem. To přijde. Bez upozornění ho teda naviguju do místního capitolu a usmívám se 
pod fousy. Budu potřebovat oholit. Hm. 

Z Rena je to pitomejch třicet  mil.  Na místní poměry – co by kamenem dohodil.  Tady i 
kamenem házejí dál. 

A už jsme ve městě. S chutí Karlovi předčítám z papírovýho průvodce a přiznávám, že jsme 
v hlavním městě. Už můžu, není tady nic na vyděšení. Silnice široká, značení přehledný, trafik 
žádnej. Je to takový klidný maloměsto. Všude parky, zeleň, kytky. A zlatým hřebem je Capitol. 
Respektive je to funkční model Capitoly. Měřítko nevím, neviděla jsem originál. 

Jsme v podhůří Sierry Nevady. Včera jsme opustili Rocky Mountains a dnes Sierra Nevada 
… je  to  chůze  po  tom světě,  noha  nohu  mine,  sotva  přejdeš  jedny  hory,  už  sou  tady  jiné  … 
Předpokládám, že se kapku ochladí.

Odbočujeme k jezeru. Cesta se kroutí do nekonečnýho kopce. Micinka se drží statečně. A 
jsme už zase v lese. Jako na chatě. Ale na chatě někdy v březnu. V lese je sníh. Asi to s těma lyžema 
nebyl  tak  blbej  nápad.  Připadám  si  ve  Státech  jak  v pohádce.  V té  o  Dvanácti  měsíčkách. 
Dopoledne umírám vedrem. Odpoledne bych oblíkla kožich. Mít nějakej.

Projíždíme průsmyk Spooner Summit 7 140 ft. Hmmm, spoon je lžíce, summit je schůzka na 
vrcholné úrovni, dohromady asi nějakej vrcholovej Lžíčař. Sněhu přibylo, chápu, co asi znamenají 
na mapě u této silnice černé tečky. 

Pro změnu jedeme dolů z nekonečného kopce. Karel má strach o Micinčiny brzdy. Budeme 
ji muset na příhodném místě nechat odfouknout. A příhodný flek nacházíme hned po pár zatáčkách. 
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Příhodnější už ani bejt nemůže. Objevuje se totiž výhled na jezero. A u něj mazaně odpočívadlo. Asi 
je i silničářům jasné, že v okamžiku prvního spatření jezera by se každý kochal a kochal a kochal … 
a bum. Zastavujeme a v klidu se kocháme. Jak to jen popsat? V horní části sytě modrá obloha, ve 
spodní části sytě modrá voda, mezi tím sytě zelené stromy. Stromy se nahoře vypínají k té modré 
obloze  a  dole  se  odrážejí  v té  modré  vodě.  Vše  ohraničené  zasněženými  vrcholky  hor.  Barvy 
domalovaný pastelkama. Prostě kýč jak sviňa.

Nakochaní sjíždíme k jezeru. Kýčovina se nemění a musím dohlížet na Karla, aby aspoň 
občas mrknul před sebe na silnici, do čeho jedeme. Mám v plánu objet jezero až na kalifornskou 
stranu. Tam zjistit ceny kempů a v tom nejlevnějším zůstat. 

Zatím  ještě  pořád  platí  mapa  Nevady.  Projíždíme  horským  městečkem  Zaphyr.  Všude 
stromy. Na jedné straně cesty je kemp, na druhé pláž. Parádní místo. Taky bude asi řádně omaštěné. 
Kemp vypadá hogofogo. K tomu ještě nějaká horská přirážka. To pro nás obyč smrtelníky není. 
Možná i proto před ním nestraší cedule full.

Rozhodujeme se aspoň někde nakoupit.  Pár  mil  za  městečkem vidíme velký obchoďák, 
takže  bez  váhání  zajíždíme  na  parkoviště.  Nakupujeme zásoby.  Včetně  přírodních  antibiotik  – 
česneku. Karel vyrovnává poživatiny do auta, já čumím po okolí. A vyčumím, že o kousek dál je 
informační středisko. Ha, budou prospekty, mapičky. Táhnu Karla dovnitř. První, co nás upoutá, je 
tabule. Ne informační tabule, ale tabule k jídlu. Chlebíčky, saláty, salámy, kaviár, … Sliny máme až 
po kolena. Karel navrhuje okamžitý odchod. Jinak prej za sebe neručí. Ptám se uniformované paní, 
jestli máme vypadnout. S úsměvem sděluje, že zatím ne. Čekají návštěvu a bude recepce, ale zatím 
se  můžeme  podívat.  O  posloužení  si  nehovořila.  Škoda.  Nabírám  vše,  co  je  zadarmo  a  je 
s obrázkama. Kupujeme pohledy (kýčovité :-)) a ptáme se na možnosti kempování. Ochotná paní 
nám  dává  seznam  kempů  okolo  jezera.  I  s cenama.  Děkujeme,  loučíme  se,  vrháme  poslední 
toužebné pohledy na jídlo a odcházíme. Ve dveřích potkáváme strávníky.  Mužský saka, ženský 
dlouhá černá večerní. Tak mezi ty se nevmísíme.

V autě se vrháme na jídlo. Chleba si obkládáme vším, co máme, sýrem, salámem, rajčetem, 
paprikou, česnekem. Uklidňuje mě jen to, že ke všem těm dobrotám měli na recepci určitě taky 
sladkej chleba. Takže suma sumárum jsou na tom stejně. Při jídle jen tak letmo koukám do seznamu 
kempů. 

„Ty brďo, on ten, co sme ho minuli, je pomalu nejlevnější.“ 
„Nestraš!“ 
„Fakt. A není moc drahej – 16 dolarů.“ 
Jídlo už dožvejkáváme za jízdy. 

Svištíme  zpátky  jak  dva  svišti  na  smetišti.  Jenom aby  za  tu  chvíli  nebyl  zafullovanej. 
Prosím, prosím … Cedule není. Jedeme k recepci. 

Karel: „Nechceš to jít domluvit?“ 
„Proč já?“ 
„Mělas míň česneku.“ 
„Množství  nerozhoduje.  Smrdíme  oba.  Moc  neotvírej  pusu.  Budeš  mít  ten  správnej 

přízvuk.“
Karel se vrací jako zvěstovatel  dobrých zpráv: „Je tady všechno. Sprchy, záchody, teplá 

voda a medvědi. Máme si vybrat místo a pak ho nahlásit.“ Mapa kempu vypadá jako indiánská 
malůvka. Kroužíme a vybíráme. Nejlepší místa jsou, jak na sviňu, na kraji. Takhle se medvědovi 
podbízet nehodláme. Vybíráme si místo uprostřed kempu. Je trochu nakřivo a sem tam kouká kořen, 
ale zase nebudeme medvědovi hned po ruce. Po tlapě. Po tlamě.

Jdeme nahlásit vybrané místo a od recepce zrovna pokračujeme k jezeru. Ale žádný raz dva 
tři a honem přeběhnout silnici. Tady mají semafor vyloženě jen kvůli zakempovanejm turistům. 
Zmáčkneme čudlík,  za  chvíli  skočí  zelená,  všechna  auta  na  čtyřproudové silnici  stojí  a  my  si 
kráčíme jako lordi. Jó, tady už je chodec pánem. Na to si u nás ještě počkáme. Jestli se dočkáme.

Kýčovina se  zatím změnila v superkýčovinu.  Nad zasněžené hory doputovalo sytě  žluté 
sluníčko. Procházíme se po nádherné písečné pláži.  Jenom místo naháčů se tady povalují  husy. 
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Typuju je na Bernešky. Sice je vidím poprvé, ale jiné americké husy neznám. Orientačně osahávám 
vodu. Stačilo. Koupačka nebude. Všechno je postavený na hlavu – Kde je teplo, není voda, kde je 
voda, tam je kosa. Já snad ty plavky ani nepoužiju :-((. 

Sledujeme  přijíždějící  parník.  Takový  si  představuju  někde  na  Mississippi  –  obrovský 
kolesový kolos. Karel vyloženě z profesionálního zájmu sleduje přistávací manévry. Možná plánuje 
tuto atrakci zavést na přívratském rybníce. Na parník nastupují společensky oblečené páry. Asi bude 
tanyny tanyny.

Na tanyny tanyny nemáme tintily tintily. Raděj pokračujeme po břehu. V lese jsou porůznu 
rozmístěný chatičky. Karel pronáší verdikt: „Tady to je stejně krásný jako na Dářku.“ Dářko by 
vyšlo krapátko levnějc.

Hlad nás žene zpátky na základnu. Naposledy se ohlížím ke slunci a kalkuluju, za jak dlouho 
bude zapadat. Mohla bych jít fotit. Už mi otrnulo. No, nakrmím Karla, to ho uchlácholí, a pak se 
uvidí.  Máme výroční  večer  a  vaříme slavnostní  menu.  Dnes nemusí  Karel  konspirativně  krájet 
chleba. Po týdnu první teplé vařené jídlo – špagety. A k nim, to byste neuhádli, vepřové ve vlastní 
šťávě. Ale dnes k tomu máme i teplé pití a oblohu. Kýčovitou.

Po večeři  umýváme nádobí.  Práci máme spravedlivě rozdělenou jako doma – já  nádobí 
umyju, Karel ho nechá uschnout. Podle mých výpočtů by slunko mohlo být za chvíli tak akorát. 

Sonduju situaci: „Nepůjdeš se ještě projít?“ 
„Nepůjdu!“ 
„Ani kousek?“ 
„Ani kousek!“ 
„A nevadilo by, když půjdu sama?“
 „Nevadilo!“ 
„Ani když půjdu k jezeru?“ 
„Běž si, Martičko, k jezeru, já se ti na to vykašlu.“
Lapnu foťák, opouštím poetu, přebíhám na červenou a jsem na pláži. Právě včas. Příroda 

vytáhla oranžovou pastelku a dost na ni tlačila. Slunce je napíchnutý na hroty kopců a místo vody 
teče v jezeře  roztavená měď.  Fotím západ slunce  s husama,  bez hus,  s vyplavenou kládou,  bez 
vyplavený klády. Prostě chvíli bez dozoru a film je v čudu. Sbírám husí brka. Sedám na kládu a 
vstřebávám klid a mír okolí. Je tady nádherně. Jen ta zima kdyby byla kratší a ne celej rok.

Vracím se ke Karlíkovi a kupodivu i tady je klid a mír. Karel píše dodatečné pohledy. Fuj, 
pohledy! Taky na mě čeká várka. Na některé známé jsme v prvním kole zkrátka zapomněli. 

Karel vyzvídá: „Jaký í se píšou ve slově poliklinika?“ 
„Já nevím, asi všechny měkký.“ 
„No právě. Já sem napsal druhý tvrdý. Teď mně bude chybět pohled.“ 
Teda Karlovy starosti na moji hlavu! Chápu, že těch i je tam hodně, ale když nevím, tak 

napíšu zdravotní středisko. A neplejtvám pohledama.
Uklízíme pohledy a rozděláváme na stole mapy a prospekty. Plánujeme další strategický 

postup. Máme na výběr pokračovat na západ do San Franciska nebo na jihozápad do národního 
parku Yosemite. Měříme vzdálenost a taktizujeme. Zítra je pátek. Jet v pátek do San Franciska, to 
asi leda, když by člověk hledal důvod k rozvodu. Tam bude trafika jak prase. A psychologové tvrdí, 
že se máme vyhýbat situacím vytvářejícím manželské krize. Snad abychom na dovolenou nejezdili 
vůbec. Snad abychom nejezdili vůbec nikam. A vůbec nejlepší nevytvářet manželství. Samo o sobě 
je  to  dostačující  situace  pro  manželské  krize.  Tím pádem volíme  pro  zítřek  klidnější  cíl,  park 
Yosemite.

Když už máme rozdělaný mapy, co takhle rozdělat Becherovku. Týden ji vozíme, ještě se 
nám zkazí. Jenže se bojíme, jestli jsme v kempu jako na veřejnosti, nebo jako v soukromí. Čórti 
znájut. Volíme kompromis. Karel v autě potají rozdělává láhev. Stejně tajně jako celou dobu krájí 
chleba vyhazovákem. Lejeme si dvojitýho frťana do kelínku na pití. Půllitrových. Neprůhledných. 
No, a pak už si odvážně sedáme venku ke stolku. 
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Projíždíme informace z recepce.  Nejlepší  počteníčko jsou rady na  medvědy.  První  rada: 
Nenechat medvěda přijít do kempu. Máme ho zastrašit a vyhnat. Fakt dobrá rada. Už vidím, jak se 
svoji padesátikilovou figurou zastrašuju metrákovýho chuňáče. A vyháním ho. Dyť mě se nebojí ani 
Karel! Druhá rada: když už sem přijde, neutíkat před ním. Prej by se v něm probudily lovecký pudy 
a ty by ho napudily a šel by po nás. Ptám se Karla, jestli v recepci nerozdávali zvonečky. Karel se 
mi podívá do kelímku, kolik mám upito. 

„Jaký zvonečky?“ 
„Ty to neznáš? To bylo takhle - V národním parku poučuje rančer turisty:

- Každý dostanete na krk zvoneček. Jestliže uvidíte třeba i jen medvědí hovínko, začnete zvonit!
Turisti na to:
- A jak vypadá medvědí hovínko?
- Je to obrovské, smradlavé a plné zvonečků.“

„Hmmm. Doma bych se možná zasmál. Tady mně to připadá morbidní.“
S příchodem tmy přichází i zima. Celou cestu pouští jsem toužila po kapce ochlazení. Ale 

tolik kapek to zase bejt nemuselo. Hledám svetry. Někam jsem je zahrabala. Vyslýchám Karla, jestli 
mi je neuklidil, i když je to ta nejméně pravděpodobná varianta. 

„Proti Yellowstonu je tady tropický vedro. A když tak si vzpomeň, jak jsme se na kurzech 
učili zahřívat autosugescí. Je mi teplo, je mi teplo, pravá noha je teplá, levá noha je teplá, …“ 

Kecy. Rozhoduju se spát v autě. Taky se mně do stanu nechce z dalšího důvodu. Bojím se. 
Ne medvěda, ale svojí chromosti. Brácha s Petrou totiž před naším příjezdem stan vyprali. Je teď 
sice jako novej, ale nějak se srazily zipy. Jdou blbě zavírat. Když teď vím, jak lehce jsem udělala 
díru do auta, nechci na stan ani šahat. Určitě pudu v noci čůrat … a zase nechat stan otevřenej, to 
bysme byli pro medvěda přímo naservírovaní. Zkrátka budeme mít zase rozdělené ložnice – Karel 
stan, já auto. Bude i větší předpoklad, že jeden z nás přežije. 

Stejně jako ráno i večer se sprchuju. Možná to s tou hygienou přeháním. Jenže když už dám 
ty peníze za kemp, tak se vykoupu, i kdybych se měla rozpustit. Nachystám si leženíčko, vytluču 
komáry, obleču nalezené svetry a v polospánku si medituju. Becherovka je nejlepší prášek na spaní. 
Becherovka je nejlepší prášek na všechno. 

Univerzální  lék.  Mně se  osvědčila  i  jako uklidňující  prostředek,  i  proti  mořské nemoci, 
možná i proti utopení. Tenkrát na Elbě, loď jen na kotvě, já na lodi sama, všichni na břehu a přišel 
vítr zvaný Široko. Během minuty skončil den a začala noc. Široko foukal i daleko, lodi se z kotev 
urvaly a vítr je hnal na skály. Uznala jsem, že nemá cenu, abych lezla na palubu. Jsem k ničemu i za 
bezvětří, natož při Širokoj. Rozhodla jsem se, že střízlivou mě Poseidon nedostane. Zavřela jsem 
okna, otevřela Becherovku. Litrovku. Nezdržovala jsem se špiněním skleniček. Nahejbala jsem si 
z lahve. To byla jediná chvíle, kdy jsem se podobala správnému námořníkovi. Zbytek osádky na 
břehu viděl to nadělení a všem bylo jasný, že já loď nezachráním. S nasazením všech sil a životů 
přijeli proti větru na gumovém člunu poháněném motorkem pro letecké modely. Karel se prej celou 
cestu modlil, abych ještě nebyla mrtvá strachy. Mokrý, zmrzlý, vyčerpaný se vysoukali na palubu a 
první, co mezi vichrem zaslechli z podpalubí, byla moje oblíbená píseň v angličtině (jedna ze dvou, 
který  znám):  What  shall  we do  with  a  drunken sailor  ...  Po  zbytek  akce  jsem fungovala  jako 
podpalubní podavač – nahoru jsem transportovala suché věci a plné lahve a dolů jsem ukládala 
mokré věci a prázdné lahve. Ta moje Becherovka byla sice ten den první, ale zdaleka ne poslední.

A tak si tady ve vzpomínkách usnu. Jenže ne na dlouho. Vzbudí mě šustot vedle auta. Kam 
jsme dali tu láhev? Třeba medvěd ožraný nežere. Jenže úúúúúž totototo ottttvírááá dvéééřřeee. 

Kontrolní dotaz: „Seš můj medvěd?“ 
„Sssem tvůj zzzmrzlej mmmedvěd. Podej sssvetr.“ 
Mám říct něco o sugesci? Netroufám si. Vždycky jsem byla poslušna výstražných cedulí 

Nedráždit!  Nekrmit!  V Karlově  případě  by  platilo  Nedráždit!  Krmit!  Podávám Karlův-Bráchův 
svetr. Medvěd odchází do svého plátěného brlohu.

Samozřejmě  z toho  úleku  musím  čůrat.  Nepomáhá  autosugesce,  strach  z mědvědů  ani 
zaříkávání. Musím vylézt. Ještě v autě se obouvám a rozhlížím. Celou cestu k záchodům běžím. 
Každá popelnice má tvar medvěda. Na záchodě se mimo jiné i vydejchám a naberu síly na zpáteční 
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sprint. Raděj se v autě zamykám. Nedám svůj mladý :-))) život tak lehce. Koukám do tmy okolo 
auta. Medvěd nikde. Škoda. 

Film dvacátý pátý: Jéžišmarijá, konečně medvědi 
18.6. sobota, oprava – pátek: Yosemite
Nevada, California
Stav tachometru:  3 684 mílí = 5 894 kilometrů
Stav posádky:  8----B 

Karel mně nakecal, že je sobota. Ještě že mám tebe, Milý deníčku. Jinak jsme se mohli 
pošoupnout a přijet o den dřív. No, horší by bylo o den dýl. Zvlášť, když máme zpáteční letenky. 
Petra říkala, že většinou na cestách nestíhají sledovat, kolikátého je, a někdy sotva vědí, kterej je 
měsíc. Už se nedivím. Ostatně, už se nedivím ničemu. 

Zapisuju technické údaje. Takže v evropských měřítcích jsme z Gibraltaru zpátky v Moňáku. 
A hrajeme. Tady jsme výhry včera přenechali jiným a hrajeme si leda tak na cestovatele. Ale moc 
nám to nejde.

Pakujeme. Jsem lítostivá. Ani se mi odtud nechce. A medvěda sem zase neviděla. Jestli my 
ho za celou cestu neuvidíme, to jako bysme v Americe nebyli. Jediný animálci, který jsme tady 
viděli, byly husy. Jó, a vlastně ještě pták ubytovaný vedle v pařezu. Stylem života připomíná našeho 
datla. V pařezové dutině má hnízdo. Je odtamtud slyšet pištění. Rodiče shání dlabanec pro mladé a 
vůbec jim nevadí, že pár metrů od nich jsou ubytovaný lidi. Večer jsme je pozorovali, že si z nás 
vůbec nic nedělaj. Ale nalítaj se, chudáci. 

Takže co se fauny týče, musíme vzít zavděk ptákama. Svýho s jeho nepočítám. Na památku 
si beru aspoň obrovitánský šišky. Jasně, že tajně. Vyndávám boty z tašky a místo nich tam nacpu 
dvě šišky a tři brka. Taška je plná. 

Loučíme se s datlem, s kempem, s recepční a odjíždíme stejnou cestou, která nás sem včera 
přivedla. Těsně před průsmykem z odpočívadla ještě naposledy mávám jezeru a horám. Dovi … 
Pak se prosmýkneme průsmykem a máme po žížalkách. 

Na  hlavní  silnici  odbočujeme  naprávo.  Z nalévo  jsme  včera  přijeli  od hlavního  města. 
Zařazujeme se do kolony za opancéřované auto s nápisem US MAIL. Asi vezou maily. Že bych 
poslala klukům do práce? Já jim slibovala průběžnou reportáž. Hm, lidi toho naslibujou ... to mě 
bude stát flašku. Ach jó, co asi dělá práce, co kluci, co moje mašinka? 

Na silnici cedule s šipkou a nápisem DETOUR. Nahlas uvažuju: „Jeď dál. To bude nějaká 
cestovka. Nebo závod. Něco jako Tour de France.“ Karel taky uvažuje nahlas, ale viditelně jinak 
než já: „Jen aby to nebyla objížďka. Podívej se radši do slovníku.“ Taková hovadina. Dyť je to 
úplně logický a Karel bude opruzovat se slovníkem. Ale pro klid v rodině vyhrabu v jedné z mnoha 
kup na zadních sedačkách slovník. Detour … detour … objížďka, oklika. 

„Jak to můžeš vědět? Ste se to učili v kurzu?“ 
„Neučili. To tak cítím.“ 
Ať čmuchám, jak čmuchám, necítím. Já se svým lengvidžovým talentem v angličtině nic 

necejtím, ani kdybych se po... No to bych možná cejtila. Jednou nám angličtinář Štefan vypravoval, 
jak pro něj bylo překvapující, když jeli z Karlových Varů a skákaly jim před auto prostitutky. Chtěla 
jsem se ujistit, že je viděl na vlastní oči. Sesmolila jsem podle mě perfektní anglickou větu. Tak 
jsem si na tom minulým čase dávala záležet, že mi unikl rozdíl ve výslovnosti slovíček eye a egg. 
To, co ze mě vypadlo, znělo takto: A zažil  jsi to na vlastní vejce? Dlouho mi trvalo, než jsem 
pochopila, čemu se celá třída směje. Já a jazyky, to je skoro stejná trága jako já a matematika.

Blíží  se  hranice  Nevada  –  Kalifornie.  Nevěřícně  hledíme  dopředu,  jestli  to  není  fata 
morgána. Není. Na hranici je hraniční závora. A nápis Zemědělská kontrola. Něco Brácha říkal, že 
si  jednotlivý  státy  hlídaj,  co  se  k nim  veze.  Kvůlivá  zavlečení  chorob.  Začínám  dělat  slovní 
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rekapitulaci  našich potravinových zásob:  „Tak to máme - mléko od Pumpařky z Idaha,  úlomky 
sušenek z Utahu, kanystr  džusu bude asi  z Coloráda,  sladkej chleba a sladký housky z Nevady, 
slaná čekuláda  až  z Arizony (je  totiž  dost  hnusná,  tak  neubejvá),  mandle  a  datle  jsou  původní 
z Kalifornie,  jenže  mezitím  projely  osm států  a  mohly  něco  chytit  …“  Jak  postupně  jmenuju 
poživatiny, Karel postupně bledne: „Teď nás tam nepustěj.“ 

„No tak to sežerem.“ 
Není čas na domluvení strategie. Jsme u závory a úředník strká hlavu do okýnka a ptá se, 

jestli vezeme nějaké potraviny. Oba synchronizovaně kroutíme hlavou: Nou, pane, nou. Úředník se 
usměje, dá nám dvě mapy Kalifornie a popřeje hezkou cestu. Takhle si představuju státního ouřadu. 
Kdyby to nebylo podezřelý, tak bych mu i zamávala. A ještě nám dá mapy na počet osob. Rozumné. 
Co když se pohádáme a rozdělíme své cesty. Někdy k tomu máme táááákhle blizoučko.

Hurá,  jsme  v Kalifornii  ...  z plachty  dávno  jsou  už  cáry,  ale  heslo  platí  dál,  mě  vítá  
Kalifornie, tak nač bych umíral ...  Připadáme si, jak kdybychom se vrátili domů. Jedeme po levé 
straně pohoří Sierry Nevady. Teda kdybyste stáli rozkročeni na Severní Americe a severní pól byste 
měli za zády, tak vlevo. Levá by byla ta, kde by malíček ukazoval na Atlantik a palec na Pacifik. 
Jasný?

Okolo jsou prudké kopce a prudké potoky. Žádný sušený creeky, ale s pěkně fofrující vodou. 
Taky je kde brát. Na kopcích se ještě válí sníh. Kdyby se někdo ptal, kdeže loňské sněhy jsou, 
můžete říct: Tady. Přitom dole už kvetou louky. Převládají modrý kvítka. Nádherná sytá modř, jako 
by byly vystříhaný z oblohy. A co v takovým Tennessee, to musí bejt teprve nádhera. Tam je prej 
modrá i tráva.

Na množství  sněhu v zimě se dá usuzovat  z některých nenápadných znaků.  Podle mapy 
jedeme zase po silnici s černejma puntíkama. Většina odboček do hor má u vjezdu ceduli, že je 
v zimě neprůjezdná. Některé asi obzvlášť zrádné mají i závoru. Patníky u cesty jsou vysoké přes 
dva metry. Pro zimní orientaci jsou na nich ještě značky, kde je to metr od země a kde to je dva 
metry. Teď je naštěstí vidět i zabetonování.

Stoupáme do hor. Netušíme, co nás v nich čeká. Pro sichr zastavujeme u benzínky. Bereme 
dosud nejdražší benzín 1,999 dolarů za galon. Jenže tady není výběru. Po ujetí deseti kilometrů, kdy 
Micinka nechce táhnout, Karel prohlašuje: „Tak jsme načepovali nejdražší sračky za celou cestu.“ 
Cena byla baťovská, ne tak kvalita.

Sjíždíme k jezeru Mono Lake. Snažím se Karla nalákat na malou zajížďku k jezeru solných 
sloupů.  Nezabírá.  Vypadá  to,  že  by  nezastavil,  ani  kdyby  bylo  Multi  Lake.  Podporuju  lákání 
předčítáním z průvodců. Argumentuju, že Mono Lake je jedno z nejstarších severoamerických jezer. 
A od té nejstarší doby se tvořily pod hladinou sloupy. Pak si Los Angelesani usmysleli, že udělají do 
svýho města aquadukt, a do něj svedli pět nejdůležitějších toků napájejících od té nejstarší doby 
tohle jezero. V jezeře začla klesat hladina vody a naopak se zvyšovat její slanost a zásaditost. A nad 
hladinu začly vylejzat  ty tisíciletý sloupy. Jenže jsou z tufy (nevíte někdo, co to je tufa?) a na 
povětrnosti se rozpadaj. V současný době Amíkům dochází, že to byla blbost, nebo jim to někdo 
řek, a snaží se hladinu zase zvedat. 

„Takže,  Karle,  za  čas  nebudou  sloupy  vidět.  Buď se  rozpadnou,  nebo  budou  zase  pod 
hladinou.  Máme  jedinečnou  příležitost.“  Přednáška  zabrala.  Karel  přemýšlí,  ale  vůbec  ne  o 
zastavení. 

„Kdy že udělali tu magořinu z těma řekama? Před dvě stě lety?“
Honem listuju: „Ne, udělali to v roce 1941, když my jsme měli plný ruce práce s Hitlerem.“
„A já myslel,  že tohle dokázali províst jen zmanipulovaný rusáci Aralskýmu jezeru. Von 

snad má ten Jirka pravdu, když tvrdí, že Amíci jsou jen umytý rusáci.“
Ještě  má  tři  minuty  na  rozmyšlenou,  blížíme  se  ke  křižovatce.  Vlevo  jezero,  vpravo 

Yosemite a rovně dolů za Bráchou. Na tabuli se objevuje i San Diego 425 mil. To bysme dojeli jako 
prd, takový vzdálenosti děláme za odpoledne. Jenže blinkr blinkrá doprava. Takže Yosemite. Silnice 
vede někam nahoru do nebe. Když vidím hory, který nás, a hlavně Micinku, čekaj, je mi úzko. A 
v nádrži sra*ky. I když nejdražší.
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Jedeme  směrem  ke  sněhovým  závějím.  Abych  zakryla  svůj  strach,  opět  předčítám. 
Dozvídám se zajímavosti: Yosemite vyhlásil Abraham Lincoln v roce 1864 jako první národní park 
USA.  Takovou  frázi  už  sem  někde  četla.  Hledám,  hledám  a  o  dvacet  stran  dále  nacházím: 
Yellowstone založen 1872 jako nejstarší park na světě. Vypadá to na rozdělení Zeměkoule přesně 
podle představ Amíků: USA, dlouho nic a pak nepodstatný zbytek světa. 

Silnice se nejen zvedá, ale i nepříjemně kroutí. Zalehly mi uši. Začíná mi jít naproti obsah 
žaludku.  Bojím se  říct  o  zastavení  a  statečně podruhé  překousávám dnešní  snídani.  Projíždíme 
průsmykem Tiogga a začíná nám zasmrádat Micinka. Jsem spasena! Na nejbližším odpočívadle 
zastavujeme. Vystupuju přímo do závěje. Ha, z dvanácti měsíčků zase přišel k vládě leden. Stojíme 
ve výšce 9 945 fítů čili stop. Pokládám dotaz své mnohafunkční kalkulačce a na čelním displeji 
ukazuje přepočet 3 031 metrů. 

Vedle silnice leží ve sněhu malé jezírko. Kupodivu nezamrzlé a kupodivu se jmenuje Tiogga 
Lake. Jeden snímek na něj obětuju. Zato Karel točí jezero na kameru už půl hodiny. Je mně zima. 
Mu hráblo? Takovejch pohledů může natočit v Alpách přehršel. Sleduju směr hledáčku a pochopím. 
Kozatá Italka pokřikuje na svýho Itala a skáče přitom z balvanu na balvan. V tričku, bez podprdy a 
taky jí je zima. Mamma mia! A ten můj balvan, dělá že točí, ale možná jen přitahuje některé partie 
zoomem. Kdoví, jestli tam má vůbec kazetu.

Poté, co si odpočala Micinka i můj žaludek, pokračujeme v jízdě. Přijíždíme ke vstupu do 
parku. V budce sedí dvoumetrovej halama. Nesměle ukazuji zlatýho vorla. Halama koukne na nás, 
koukne na vorla a kejvne. Předá nám mapu a asi kilo instrukcí, jak se chovat v parku. Hlavně ťuká 
na plakátek s instrukcema o medvědech. Známe, známe. Velkej humbuk a pak kde nic, tu nic. Tak 
nevopruzuj a my jedeme. 

Po chvíli klesání zastavujeme u níže položeného jezera. Nechtělo se nám obědvat nahoře ve 
sněhu.  Na  lavičkách  rozděláváme  polední  chod  a  k tomu  předčítáme  instrukce.  K medvědům 
přibyly ještě pumy. Tady se pro změnu nemusí zabraňovat medvědům ani pumám v příchodu do 
kempu. Sem si oddychla. První heslo zní: Neutíkat. Dobrá. Však to ani neplánuju, kdyby se mi 
poštěstilo setkání s medvědem, budu fotit a fotit.

Jdu vyhazovat odpadky. Ach jo, tady mají zase jiný protimedvědí odpaďákový fígle. Navíc 
jištěný karabinou. Otvírám ho až po delším průzkumu systému. Připomíná mi to, když jsme poprvé 
vyjeli na západ a na každým záchodě měli jiný systém splachování. Do té doby jsem si sebevědomě 
myslela, že jsem technickej typ. Až ty haj*líci mně dokázali, že ne.

Sjíždíme do Yosemitského údolí. Fotíme a točíme každej vodopád. Já najdu, jak se jmenuje, 
Karel to zopakuje do kamery. Jsme sehraná dvojka reportérů. Egon Ervin Kisch by na nás byl hrd. 
Ale máme z toho prd. Karel zjišťuje, že mu dochází baterka v nejen v kameře, ale i  ve foťáku. 
Foťáková není nabíjecí. To bude horší. A hlavně dražší.

Jsme  v Yosemitské  vesnici.  Není  to  vesnice,  kde  by  bydleli  lidi.  Tady  bydlej  turisti.  A 
medvědi, hahaha. Kupujeme čerstvé poživatiny :-) a čerstvou baterku :-(. Smajlík je kvůli ceně. 
Jinak jsme rádi, že jsme hned napočtvrtý trefili ten správný obchod na baterky. Ve visitor centru 
zjišťujeme,  že  tady  mají  centrální  informace  o  obsazenosti  kempů  –  centrálně  je  všude  plno. 
Z dvanácti  kempů  v parku  je  totiž  vtipně  sedm zavřeno.  Zbývající  full.  No dobře,  tak  to  tady 
omrkneme a zase  půjdeme.  Aby nám zde nestráveného noclehu nebylo tolik  líto,  shlédneme v 
centru  zajímavé  video  –  názorná  ukázka  vykrádání  auta.  Medvědem.  Zatne  drápy  za  gumu  u 
okýnka, zabere a během pár vteřin je v autě. Fajn, ještě že tu nespíme.

Další důležitou dominantu, kterou musíme navštívit je Half Dome. Půl dóm. Prostě skála 
napůl. Jenže rozpůlená byla už někdy … kdy to psali v tom průvodci … mnogo let tomů nazád. 
Míříme k němu. Po cestě nám to nedá a Karel zahne do kempu. Jdeme do kanceláře. Rančer si o nás 
musí myslet, že jsme buď slepí nebo blbí, případně oboje. Na dveřích je cedule Full a my se ptáme 
jestli nemá volné místo. Pak se mu pohne něco v srdeční krajině a ptá se, kolik nás je a na kolik 
nocí. Při sdělení dva lidi  jedna noc, se usměje a vytahuje formulář. Ještě nám na zkoušku naší 
statečnosti sdělí cenu. Patnáct. Co to je za noc v klidu pod dozorem! Když nás ani cena neporazí, 
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rančer  vyplní  podle  Karlova  diktátu  kupodivu  briskně  jméno  i  republiku.  Neobvykle  mazanej. 
Štěstím bez sebe si bereme mapu kempu se zakresleným pláckem, který je určen jen a jen pro nás. 

Při odchodu pokládá Karel řečnickou otázku: „Co medvědi?“ 
„No problem.“ 
Fajn. Mají všechno pod kontrolou. 

Na vrcholu blaha jedeme bydlet. Klidné místo na okraji kempu. Nemá chybu! U každého 
kempovacího místa jsou železné kysny s nápisem FOOD STORAGE. Odhaduju je na čtyřku plech. 
Nechání jídla v autě, ve stanu nebo bez dozoru kdekoliv je za 5 000 dolarů. Pět tisíc dolarů O-))! 
Tak tady sou vostrý. Sedáme ke stolku, dáváme jen malou sváču a studujeme podrobnou mapu 
parku od Bráchy. Máme tady od něj zvýrazněný nějaký trejl k vodopádu. Sice mně připadá, že jsem 
vodopádů viděla  dneska dost,  jenže posilněni  salámem a  sladkým chlebem si  připadáme děsní 
gerojové. Dokonce i sytý Karel prohlásí: „Nejsme žádný béčka vejce. Dem.“

Má pravdu. Když už jsme tady …
Dáváme jídlo do bedny a vyrážíme na procházku, dokud je světlo. Dobrou půlhodinu nám 

trvá, než se vymotáme z kempu. Pak sice vyrazíme podél správné řeky, ale po nesprávné straně. Od 
zimy totiž ještě chybí most. Takže se vracíme a konečně nastupujeme na tu pravou cestu. Lesem a 
do kopce. Cesty po rovině nám snad Brácha ani žádný nevyznačil. 

Proti  nám kráčí  dolů  mokří  a  silně páchnoucí  turisti.  Nechutné.  A u  věčně  navoněných 
Amíků neobvyklé.  Pod  cestou  teče  řeka.  Fest  svižně,  ale  ještě  pořád  je  to  řeka.  Ještě  to  není 
vodopád. Podél pěšiny jsou cedule s obrázkama flóry a fauny, kterou tady můžeme potkat. Průběžně 
je střídají cedule s varováním, ať nepřeceňujeme svoje síly a že až z cesty slezou turisti, vlezou na 
ni medvědi a pumy. Takže bychom se nepřeceňovali a hodili zpátečku? Jo, a před Bráchou budeme 
za srágory. Pokračujeme. Když už jsme tady …

Vyplivaní docházíme pod vodopád. Musím si vorazit. Maskuju to focením z mostu. Vodní 
tříšť vytváří nad vodopádem krásnou duhu. Já chci do duhy, budu duhová víla … Po očku sleduju 
Karla,  jak opticky poměřuje  výšku vodopádu.  Bráchovo zvýraznění  vede  až  nahoru.  Pokládám 
němou otázku,  Karel  na  ni  nahlas  odpovídá:  „Nejsme  žádný  vořezávátka,  dyť  to  sou  jen  dva 
paneláky.“ Když už jsme tady …

Lezeme nahoru. A to lezeme je doslova. My jsme stále rovně, ale cesta se proti nám zvedá 
na zadní tak, že i když stojíme, rukama se dotýkáme dalších schůdků. To ovšem není to nejhorší. 
Začíná  být  mokro.  Od vodopádu  letí  na  cestu  vodní  tříšť.  Takže  to,  co  nazývám cestou,  jsou 
uzounké, do skály vytesané schůdky, každej vysokej půl metru, mokré a slizké, mechem porostlé. 
Otáčím se na Karla, jestli nechce vzdát. Má zatnuté zuby a přes ně cedí: „Do prdelky na fialky.“ Ale 
nevzdává. Když už jsme tady …

Není místo na odpočinek.  Bylo by to jako si  válet  šunky pod okapem. Při  jarní oblevě. 
Teplotu  vody  typuju  do  deseti  stupňů.  Mám jí  plný  levý  ucho.  A plný  zuby.  A plnou  mapu. 
Procházíme  tou  odpornou  duhou.  Nepřipadám si  vůbec  jako  víla.  Je  mi  taková  kosa,  že  mně 
bradavky dělaj  díry do trika.  Vodní  tříšť houstne.  Otáčím se toužebně na Karla a  čekám povel 
k sestupu. Slyším jen: „Do prdele na fiale.“ Přitvrzuje, ale pokračuje. Dobrá. Když už jsme tady …

Konečně jsme nahoře. Mokrý. Zmrzlý. Někteří i nasraní. Karel popadne dech: „ Kurva,  ty 
paneláky byly čtyři. Kterej kretén to vymyslel.“ Mlčím. Ostatně kyslíkovej dluh mně ani nic jinýho 
nedovolí.  Z promočené mapy zjišťuju,  že jsme teprve u vodopádu Vernal a zvýraznění vede až 
k vodopádu Nevada.  Ještě o pár kiláků dál.  Stále mlčím a schovávám mokrou mapu. Fotíme a 
točíme důkazy pro Bráchu. Karel bere na kameru hučící vodopád řeky Merced a brouká si k tomu 
… Kačák hučí jak Mississippi … Už mu otrnulo, bobánkovi. Jestlipak si dostatečně uvědomuje, že 
po těch samejch slizounech budeme muset ještě zpátky. Když už jsme tady … tak nám ani nic 
jinýho nezbejvá.

Cesta zpátky je úplně stejně hnusná. Jedinej rozdíl je, že mi ledová vodní tříšť ucpává pravý 
ucho. Sem idiot! Všechno Bráchovi sežeru a potom se divím. Zejtra neslezu z asfaltu. Slibuju si 
sama sobě si …
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Jsme pod vodopádem a čeká nás cesta lesem. Mokří, zpocení a smrdutí sestupujeme. V lese 
je zatím šero a utěšujeme se, že proti nám ještě choděj lidi nahoru. I s dětma. Až budou animálkové 
shánět něco k snědku, budou první na řadě. A mladý masíčko. Pelda, styď se. Stydím, ale je mi to 
houby platný. Za každým balvanem tuším číhající pumu. Šíleně hladovou a šíleně hlodavou.

Když v pořádku sejdeme dolů na silnici, chce se mi zpívat. To teda byla zabíračka. Skoro až 
zabíjačka. Pomalým krokem procházíme kemp. Na rychlej už nemáme. To teda byla procházka před 
spaním!  Když  už  jsme  tady  …  :-)).  S dobrou  náladou  si  čteme  protimedvědí  slogany.  Jsou 
rozvěšený po stromech jako zatykače. Je tam třeba napsané, že v roce 1998 o Augustovi za týden od 
16. do 23. otevřeli medvědi 59 aut, z toho v kempech 19. Škoda byla 590 000 dolarů. Diskutujeme 
s Karlem o naší pojistce na auto. Na přírodní živly se vztahuje. Ale je medvěd přírodní živel? 

Přímo z kempu fotíme Half Dome nasvícenej západem slunce. Vypadá jako obrovitánskej 
valoun zlata.  Polovina valounu. Ale stačila by.  Sledujeme zakempované Amíky. Zvláště pak ty, 
který bárbikjujou maso. To jsou všichni. U jednoho šapitó pro mnohočlennou rodinu mě ta vůně 
přitluče k zemi. Stojím, koukám, slintám. Gril metr krát metr a na něm čerstvý, teplý, nakořeněný, 
grilovaný … dovedete si představit tu vůni! Já bejt medvěd, tak tohle jsou pro dnešek moji favoriti. 
Jenže medvěd nejsem, tak pokračuju ke svému stanu a z protimedvědí krabice náhodným výběrem 
volím jednu konzervu. Už je mi docela jedno, kterou ze všech dvou druhů vytahuju. Připadají mně 
oba stejný. Fujtajblový.

Večeříme fujtajblovou konzervu s ještě  fujtajblovějším chlebem. Ale  jídlo  není  všechno. 
Máme postavenej stan, natáhneme si nohy, výhled přímo na Half Dome, co si přát víc? Snad leda 
ten  stejk.  Pelda,  ty  seš  bejk!  Sledujeme  hemžení  v okolních  stanovacích  boxech.  Vedle  nás  je 
z jedné strany parta mladých kluků. Jelikož sou mladý a musej si šetřit  nohy, tak aby neběhali 
s každým odpadkem do kontejneru, vymysleli závěsnej odpaďák. Na stromě mají něco jako koš na 
basket, jenže se dnem. Kousek za nima se usídlila rozvětvená indiánská rodina. Všimla jsem si, už 
když jsme odcházeli, že začínají stavět stan. A stále v tom pokračují. Ženská část rodiny drží plátno 
a mužská část kmene obchází s tyčema a metodou pokus-omyl hledají, která kam pasuje. Nevím, 
nevím, ale tihle by týpý do zimy nepostavili. 

Po celou dobu naší  večeře mě upoutává dění na okraji  kempu. Ten je kousek za naším 
stanem ohraničenej provazem a za ním začíná mlází a tráva. V jednom místě je spadlá kláda a na ní 
po  celou  dobu  stojí  chlap  s dětičkama.  Nahlas  přemýšlím,  co  tam tak  můžou  dělat.  Karel  mě 
ujišťuje: „Asi hraje s dětma ňákou bojovku.“ Jen aby. 

Po večeři je ovšem moje vrozená ženská zvědavost silnější než únava a překonává i Karlovy 
pohrdlivé  pohledy,  kterými  mě  klasifikuje  na  drbnu  Blažkovou.  Vydávám se  na  kládu.  Chvíli 
postávám na jejím konci, abych jim nepřekazila hru. Jenže pán se otáčí a mává na mě, jako ať jdu 
blíž. Postavím se za něj a už to vidím. Prdlajs bojovka, medvěd je tady! Dva! Jeden velkej, jeden 
malej. Huráááááá, medvědi. Otáčím se a makám pro Karla. 

„Karléééé, medvěěěěěěd!“ 
Sdělená radost, dvojnásobná radost. Ještě nevím, jestli radost. Karel všeho nechá, hned tam 

spěchá.  Už stojíme na kládě oba.  A kupodivu,  i  když jsem volala česky, okolí  z mých výkřiků 
pochopilo, o co tady jde, nebo spíš, kdo tady jde. Za chvíli nás stojí na kládě asi patnáct. Sledujeme 
medvědici  s medvídětem.  Někde  v podrostu  mají  brloh  a  motají  se  trávou.  Jenže  medvědice 
rozhodla, že už má těch čumilů dost, a odchází směrem k silnici. To je škoda. U silnice zastaví, 
počká, až ji dojde medvídě. Pak přejde silnici. Ale jen medvědice. Po silnici už jezdí osvětlená auta 
a medvídě se bojí. Medvědice čeká chvíli na druhé straně. Když vidí, že ten její malej posera je 
zaseknutej v pankejtě, vstupuje zase do jízdní dráhy. Těsně před cyklistu. Chechtáme se cizímu 
leknutí. Jenže medvědice přehupne silnici a i s medvídětem se rozběhne směrem k nám. Všichni se 
obracíme a úprkem vprk. Hlavně před medvědem neutíkat, hahaha! Všech patnáct lidí doufá, že 
zrovna on nebude ten, na kom se projeví medvědí lovecké pudy. 

Dobíháme  ke  stanu.  Medvědice  s  potomkem  mizí  někde  v chrundí  směrem  k  brlohu. 
Opravdu, teorie  je  krásná věc,  ale  když jde do tuhýho, zásady letí  stranou a všechno je  jinak. 
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Připomíná mi to Bráchovo vyprávění z Austrálie. Brácha s Petrou tam takhle chodili, jak oni mají 
ve zvyku furt někde chodit … a dyť to víte, vypravoval nám to v zoologický.

Ten rančer byl fakt skvělej: Medvědi? No problem! A pak nám dá flek vedle brlohu. Možná 
to  byl  důvod,  proč  zde  bylo  volno.  Ideální  místo,  jen  za  souseda  máte  medvěda.  Taky  jsme 
pochopili,  proč tady,  na rozdíl  od Lake  Tahoe,  není  první  zásadou nenechat  přijít  medvěda do 
kempu. Tady totiž medvědi v kempu bydlej. Bavíme se s Karlem představou, jak se asi vyděsil ten 
cyklista,  když  mu  těsně  před  kolem  přejde  huňačka.  Bez  varování,  bez  dopravní  značky 
Medvěd XING.

Abychom byli o chování k medvědům poučeni i v češtině, využívám posledního světla a 
předčítám Karlovi z průvodce. Cituji, strana 172: „... Medvědi jsou dobří běžci. Při setkání s nimi 
bychom se neměli pokoušet o útěk, protože by to mohlo vzbudit lovecký instinkt. Někdy se stává, 
že medvědi útok jen předstírají a pak se zase stáhnou, proto bychom měli zůstat klidně stát a upřeně 
se mu dívat do očí. Když bude medvědí útok vypadat jako neodvratný, nezbude nic jiného, než si 
lehnout na zem, stočit se do klubíčka, chránit si hlavu a doufat,  že všechno dobře dopadne ...“ 
Ámen. S námi. I s tebou.

Než jsem Karla poučila a než jsme probrali průběh naší bojové hry na medvědy a na kořist, 
smrklo  se.  Karel  odchází  na  záchod.  Mimochodem  na  záchodě  jsou  varování  o  odpadcích  a 
astronomický pokutě taky. Aspoň na dámským. Já zatím popíjím kafe a při svíčce píšu na poslední 
list Milý deníčku č. 2 postřehy z dnešní cesty. Ale oči mně pořád těkají směrem k doupěti. 

A jak tak sedím a těkám, najednou se objeví stín. Nadvakrát se objeví. Dva stíny. A jdou po 
čtyřech. Medvědi sou tady! Je to v hajzlu, teda my jsme v hajzlu, teda já sem v hajzlu. Karel na 
hajzlu.  Medvědice  čuchne  k vedlejšímu  stolku,  nic  ji  tam  neupoutá,  a  tak  zamíří  ke  mně. 
Maminkóóóóó´……  co  mám  dělat?  Hlavně  neutíkat,  Pelda,  hlavně  neutíkat!  Zhasnu  svíčku, 
postavím se  a  řvu:  „Kšá,  kšá,  táhni  ty  potvoro  chlupatá.“  Kravina,  já  vím,  ale  nic  jinýho mě 
nenapadá.  Snažím se objevit,  kde  má medvědice oči,  abych se jí  do nich mohla  upřeně  dívat. 
Medvědice mě přehlíží jak družstevní lány a s čumákem u země pokračuje k našemu autu. Medvídě 
za ní. Naštěstí přichází můj chlupáč. 

Zoufale na něj volám: „Karlééééé, sou tady medvědi!“ Snad aby je nepřehlíd :-). 
Karel si stoupne k autu, začne nad sebou mávat rukama a řve: „Go! Go! Go!“ 
Se pozná lingvista. Medvědice se na moment zarazí, asi umí anglicky. Pak si stoupne na 

zadní a zjišťuje, jestli je větší a chlupatější ona, nebo Karel. Zdálky to vypadá na remízu. Jéžiši, to 
by byla fotka! Jenže se bojím, aby medvědice blesk nepovažovala za ohrožení a nenapadla Karla. 
No vědět, že zůstane jen u Karla, možná bych to riskla. Medvědice padá zase na všechny čtyři, 
Karel v mžiku otvírá auto a začne troubit. To už medvědici došlo, že Karel řve určitě líp, a tak se 
otáčí a pomalounku odchází. Medvídě za ní. 

Nejdou daleko. Zamířili si to k našim indiánským sousedům. Ti právě dobudovali karikaturu 
stanu a usedli k večeři. Na stole spousta dobrot. Kvapem všichni vstávají a přenechávají místo u 
stolu medvědici. Ta ležérním mávnutím tlapky převrátí stoleček a předvádí medvíděti způsob lovu. 
Vyberou si něco šmakovního a koukají, kam se vydat dál. Jenže to už Karlovo troubení varovalo 
ostatní  a  všichni  honem uklízejí  jídlo  do  beden.  Nebo stojí  u  stolu,  v ruce  plechové  nádobí  a 
bouchají  jak  na  činely.  Je  fakt,  že  hluk  medvědici  moc  nesedí,  ale  ne  vždy  ji  odradí.  Sbírám 
všechno, co jsme ještě měli na stole. Běžím k odpaďáku. 

Dochází nám, že všechna varování nejsou jen buzerace.  Uklízím do storidže i potraviny 
z mojí příruční autozásobárny – mandle, datle, bonbóny, sušenky, vše zpod mojí sedačky. Možná, že 
to medvědi nežerou, jenže když vidím, že Karel zatím uklízí vodu a svíčku. Sichr je sichr. Váhám 
nad krémem a zubní  pastou.  Můžou medvědům vonět?  Jenže to  už bych taky musela  uklidit  i 
Karlovy ponožky. Sedíme před stanem a posloucháme řinčení plechu po kempu. Dá se podle něj 
krásně poznat, kudy právě rodinka prochází. Myslím na svoje biftekové favority. Možná, že teď 
právě budou biftečky akorát měkké. Pro medvědy.

V Yosemitu holt neplatí Mládkovo  … medvědi nevědi, že tůristi nemaj zbraně … tady už 
medvědi procitli  a došli  k tomu, že je blbost se plahočit za bobulema. Stačí počkat, co jim lidi 
nachystaj. Proto taky vyrážejí hned zvečera. Aby jim to lidi nesežrali.
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Dnes na sprchu kašlu. Stačila jedna vodopádní. Ptám se Karla, jestli si můžu vzít do stanu 
foťák. 

„To není zrovna dobrej nápad. Ale když o něj chceš přijít.“ 
„Foťáky snad medvěd nežere. No, ať je po tvým.“ 
Jdeme spát. Vzhledem k rozsáhlosti tohohle kempu nemá cenu čekat na konec akce. Ležím, 

ale nespím. Uši mám jak netopejr. Zaznamenávám sebemenší šustot. Snažím se přesvědčit, že nikde 
nic není a že vůbec nepotřebuju čůrat.  Nejsem moc přesvědčivá.  Nakonec se  mi podaří  trochu 
zdřímnout. 

Z dřímoty mě probírá blikot baterek a řinčení plechu. Andělíčku můj strážníčku … sakra jak 
je to  dál  … maminečko,  jaks  mě to  učila?  Už řinčej  i  sousedi.  Vykukujeme opatrně ze stanu. 
Medvědice přímo proti nám. Na čtyřech. Ona i my. Očuchává naši plechovou krabici, ale ani se do 
ní nepokouší dostat. Zřejmě ví, že tudy cesta k žrádlu nevede. Je mi jí líto. Musí tam cejtit salám, 
sýr, čokoládu. Já bych se s ní o lančmít nebo vepřový podělila. Klidně o oboje. I o sladkej chleba. 
Jenže za pět litrů by to bylo drahý krmení. Ještě k tomu v tvrdé měně. Karel na ní šajnuje baterkou 
tuzemské výroby, ona pohodí  hlavou směrem k nám a odvádí potomka směrem k domovu. Nic 
z nás nekouká. Já bych fotila, až bych brečela. Proč já toho Karla furt poslouchám?! 

Jsou čtyři hodiny ráno. Medvědi ukončili obchůzku. Já honem běžím na dabljůsí a pak se 
pokoušíme trochu dospat. Hádejte, o čem se mi zdá … můžete jednou.

Film dvacátý šestý: A máme to zadarmo! I s medvědama …
19.6. sobota (teď už opravdu): Yosemite
California a nikdy jinak
Stav tachometru:  3 894 mílí = 6 230 kilometrů
Stav posádky:  :-I

Dnešní  noc  jsem  moc  nenaspala.  Vylejzám  ze  stanu  a  mám  pocit,  že  jsem  se  s tím 
medvědem snad v noci  prala.  A prohrála.  Tělo  mě bolí,  ucho mě bolí  a  nemůžu otevřít  pusu. 
Včerejší vodní tříšť se zabydlela v mém zvukovodu. Zrezatěla mně kovadlina i kladivo. Dávám si 
protistreptokokovou a protiupírovou snídani. Česnek se sýrem a houskou. Karel si dává totéž jako 
prevenci. Nemůžu kousat. Zánět ucha asi trochu chytil trojklannej nerv, nebo kolika klannej je u 
pantů, a panty nepantujou. Pusu můžu otevřít tak na centimetr. Krájím si sousta na ovečky a říkám 
si za maminku, za tatínka, za medvěda … Karel doufá, že si na něj konečně chvíli nebudu otvírat 
pusu. 

„Ty opičáku, jak kdybych si já na tebe někdy … auvajs auvajs.“
Abych tak musela k doktorovi. Jakpak se může říct anglicky otorinolaryngologie? Žádný 

takový, to rozchodím. 
Obhlížíme nepořádek v okolí. Mlaďáci můžou na odpaďák hrát košíkovou. Medvědice jim u 

něj zrušila dno a odpadky volně rozprostřela okolo jejich stanu. Náš stan i auto jsou neporušený. 
Indiáni už jsou taky vzhůru. Všichni sedí u snídaně a mávají na mě. Jsou to sympaťáci. Radují se, 
že zažili a přežili noc s medvědem. Náčelník z nich bude mít radost. 

Otvírám čistý nepopsaný sešit a píšu první řádek. Milý deníčku #3, včera jsem viděla poprvé 
medvěda. A doufám, že naposledy. Zapisuju z Micinčinýho dvoujednotkovýho tachometru údaje. 
Takže jsme z Gibraltaru v italském Miláně.

Kempem projíždí auto s nápisem WILDLIFE MANAGEMENT. Něco jako řízení divočiny. 
Karel  si  uplivne  a  říká:  „V noci  ste  tady  měli  bejt.  Pitomci.“  Ne,  oni  přijeli  až  ráno,  asi  jen 
přepočítat škody a mrtvoly. A možná vybrat pokuty. Příští rok bude viset na stromě transparent: 
V roce 1999 v Džůnu …

Sedíme  nad  mapou.  Zjišťujeme,  že  u  naší  včerejší  procházkový  trasy  je  takovejma 
malejnkema písmenkama napsáno Mist Trail – mlžná cesta. Mohli jsme čout nějakou kulišárnu a 
vzít  si  deštník.  Připomíná mi to  moje včerejší  předsevzetí:  dneska jenom asfalt,  nic  než asfalt. 
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Zjišťujeme,  že  máme  v  mapě Yosemitu  od  Bráchy  ještě  zvýrazněnou  trasu  k horní  části 
Yosemitského vodopádu. Yosemitský vodopád je dvoustupňovej, ostatně jako Yellowstonský. Asi 
místní zvyk. Zvýrazněnu máme samozřejmě nejen dolní část, ale i horní a ještě kousek. Už jsme 
ostražití a studujeme v mapě převýšení. Brrrr. Nejsem kamikadze. Kam nás to Brácha posílá? Já ho 
taky brzo někam pošlu. 

Přemísťujeme  zásoby  z plechové  špajzky  zpátky  do  auta.  Naposledy  vylezu  na  spadlou 
kládu.  Koukám směrem k brlohu,  ale  obyvatele  není  vidět.  Nacpaní  vyspávaj  a  čekaj,  co  jim 
nachystáme k večeři. My už nic. Mávám jim a nasedám do auta. Po cestě k výjezdu z kempu se 
přesvědčujeme, že video nelhalo. Vidíme asi čtyři auta s ukázkově vypáčenýma okýnkama. Přesně 
dle návodu. Medvědi mají obdivuhodný čich. Představuju si nářez, který by mě čekal, kdyby tohle 
medvědice provedla Micince kvůli mojím datlím pod mojí sedačkou. 

Jedeme  se  podívat  k Yosemitskému  vodopádu.  Pouze  podívat.  Je  krásný  slunečný  den. 
Plánujeme další kýčovité fotky. Z parkoviště je to k dopadu vodopádu sice po prašňačce, ale jen sto 
metrů.  To by šlo. Představujeme si  tu štrapáci vylézt až nahoru. Zapotím se jen z té představy. 
Brácha říkal, že tam šli s taťkou. Před taťkou smekám. Před Bráchou taky, ale míň. 

Určitě práskáme oba stejné fotky, ale ten pohled je nádhernej jako … jako … jako tapeta ve 
Windowsech. Na kvalitním monitoru, ne na mojí čtrnáctce.

Na zpáteční stometrovce ještě Karel točí tabuli, kde je namalován vodopád a vedle něj pro 
porovnání velikostí známých výškových staveb. Jen abyste věděli, kam nás ten surovec sourozenec 
poslal:  vodopád má celkem 739 metrů a Eiffelova věž 300. Na obrázku vedle něj vypadá jako 
chudinka. A to se mně na věži dělalo špatně už v prvním patře. Tenhle vodopád je devětkrát vyšší 
než Niagarskej. 

Potkáváme starší manželský pár. Pán se ptá, jestli jsme byli nahoře. My se křižujeme, to že 
né. Pán nám říká, kolik mu je roků. Jenže tak huhňá, že rozumím jen sedumdesát, a kolik za tím, to 
nevím. A že prý ještě před čtyřmi roky vylezl nahoru. Jsou to jen čtyři míle, ale leze se to deset 
hodin. Trochu se stydíme. Karel se nás snaží ospravedlnit vysvětlením, že nemáme moc času, a tak 
jsme si  včera  jen  tak v rychlosti  střihli  vodopád Vernal  a  musíme valit  dál.  Během Karlových 
vytáček se pánovi nejprve silně rozšíří nosní dírky, a když se přesvědčí, že to, co cítí, je opravdu 
česnek, jeho nosní dírky se mu naopak úplně stáhnou. Všiml si toho i Karel a nenápadně ustupuje 
vzad. Amíci jsou děsný cíťové.  Chtěla bych jim někdy naservírovat naši  syrečkovo-česnekovou 
pomazánku.  To by  nás  snad nechali  zavřít  za  veřejné  pobuřování.  Poslední  otázka,  kterou pán 
pokládá už s odstupem několika metrů, je obligátní, odkud jsme. Po chvilce zaváhání říkáme pravdu 
a děláme celému českému národu ostudu. Pán si bude zacpávat nos i při sledování zpráv o České 
republice v televizi.

Ale jinak byl fajn. Oba. Koukáme, jak v klídku nasedají do svýho obytnýho auta a máváme. 
Někdy místním důchodcům závidím. Sice se celý život honí, ale když jim děti vypadnou z domu a 
oni jdou do důchodu, koupí si motorhome a cestují. Potkáváme je v každém kempu. Ještě nejsou 
prázdniny,  a  tak je  sezóna důchodců a rodin s předškolníma dětmama.  Karel  mi sděluje  sladké 
tajemství: „A víš, že jim trochu závidím?“ Vím.

Zastávka u El Capitana, největšího monošutru na světě, nás nestojí ani sto metrů. Parkoviště 
je hned pod ním a já ho se svým širokoúhlým automatem beru přímo od auta. Beze studu. A proč se 
stydět? O lezení na něj nebyla v Bráchových rozkazech ani zmínka. 

Po cestě na další zastávku máme Sentinel Dome. V průvodci psali něco o výhledu z hory 
Sentinel. Silnice k němu nevede. Nebrat. Funím jak sentinel už teď.

Poslední  zastávka  bude  Glacier  Point.  K  němu  máme  zvýrazněnou  silnici.  Se  Brácha 
překonal. Jenom se po cestě trochu bojím. Ne cesty, cesta docela ujde (blbost, kam by taková cesta 
chodila), ale pamatuju si Bráchovy fotky, na nichž je v tomto místě focenej na takovým placatým 
šutru vyčnívajícím z temena kopce. Jak už jste si na mýho sourozence mohli udělat obrázek, je vám 
jasný,  že  je  na  samým  konci  toho  šutru  ve  vzduchoprázdnu  nad  údolím.  Já  se  celou  cestu 
přesvědčuju, že nejsem o nic větší sralbotka než on a že tam taky vlezu a že se tam taky nechám 
vyfotit  a  že  určitě  nespadnu  dolů.  Se  staženou  zadnicí  i  přednicí  přecházím  od parkoviště 
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k vyhlídce. Paráda! Ne vyhlídka. Ta teda taky, ale hlavně k trčícímu placáku je vstup zakázán. A já 
přece nebudu porušovat zákazy. Jinak bych tam vlezla. O tom žádná. 

Vyhlídka stojí za to tejrání Micinky hore kopcom. Krásně je vidět upperová i lowerová část 
Yosemitského vodopádu, je vidět Vernal, na který jsme vylezli, i Nevada, na který jsme nevylezli. 
Škoda, je nádhernej. Příště si vyjdeme dřív a dorazíme až k němu. Před Karlem pssst. Je vidět náš 
kemp s naším medvědem. No prostě, je vidět celé Yosemitské údolí. Chtěla bych být básník a ne 
programátor. Napsala bych o tom poém. V Céčku. Nebo v Pascalu.

Sjíždíme stejnou cestou dole kopcom a opouštíme Yosemite.  Zalehly mi uši.  Pro změnu 
máme Sierru Nevadu po levé ruce a nabíráme směr Fresno. Z Fresna máme v plánu zmáknout dva 
národní parky. Jenže musíme máknout, jestli je chcem zmáknout. Čeká nás podle mapy 180 majlí. 
Jen do parku.

Body naší dnešní cesty tvoří trojúhelník. Jeden krajní bod na přeponě je Yosemit, druhý bod 
jsou ty dva parky. A na spojení odvěsen je Fresno. Jasně vás napadne, proč my, troubové, nejedeme 
zrovna po přeponě. Byla by to logicky kratší cesta. Kdyby ovšem byla. Po přeponě vede pouze 
Sierra  Nevada.  Na  ní  jsou  semo tamo nějaké  náznaky  silnic  zakreslené  vlnovkou.  Proto  raděj 
volíme součet odvěsen. I když delší. A podíváme se do Fresna. 

Opouštíme kopce. Opouštíme Sierru Nevadu. Krajina se narovnala a vyschla. Těším se na 
Fresno. Znám ho z vypravování. Brácha tam jeden čas dělal. Těším se, že uvidím kde. Ve svých 
amerických začátcích tady zemědělcoval na vinohradu. Milovala jsem jeho vyprávění, jak každé 
ráno zaléval  vinice.  Ke  každému řádku  byl  rozvod  vody.  Ten  měl  uzávěr.  Uzávěr  byl  v zemi 
v takový vybetonovaný ďouře.  Až potud to  všechno docela  ujde.  Jenže  v noci  se  do ďoury  za 
teplem a za vodou natáhly černý vdovy. Pokud neznáte, tak je to takovej pavouček pro štěstí velkej 
asi jako mužská pazoura a zrovna tak chlupatej. A jedovatej. Takže Brácha každou ďouru nejdřív 
klacíkem prošťoural na přítomnost vdov, teprve pak do ní strčil ruku a povolil ventil. Při představě 
odfláknutého průzkumu a strčení  ruky do vdoviny díry  … to zní  blbě,  do díry  s vdovou jsem 
omdlívala. Já se bojím i hajzlovýho pavouka. A to je hubenej a plešatej. Ovšem ještě víc se je bojím 
zabít, když snad nosej štěstí. Tak je házím z okna. Z druhýho patra. Nevím, jestli nosej štěstí i černý 
vdovy. Jenže Brácha určitě svoji práci neodfláknul. Ručím za to, že poctivějc žádnou ďouru nikdy 
neprošťoural. 

Zvyšuje se teplota. Zapínáme klimatizaci. Okolní tráva je suchá a rezatá. Obilí taky. Jak se 
blížíme  k Fresnu,  začíná  se  okolí  měnit  k lepšímu,  teplota  k horšímu.  Většina  ploch  okolo  je 
obdělaná. Pomerančové sady, citrónové sady, broskvové sady, sady něčeho. To něco by mohlo bejt 
avokádo, jestli roste na stromě. Nebo kiwi. Nebo něco úplně jinýho. Ale ke každýmu stromečku 
vede potrubí,  nad každým polem jsou zavlažovací  šprncadla.  Prostě  Kalifornie.  Kde je  teplo a 
úrodno, tam není voda a naopak. 

Přijíždíme do Fresna. Město v rovině. Dřív než centrum musíme najít benzínku. První na 
ráně je taková ošuntělá čerpačka s ještě ošuntělejší paní Čerpadlářkou. Karel plní Micince nádrž a já 
jdu vypustit svoji nádrž. Nikde nenacházím zmínku o wiminách. Ptám se Čerpadlářky. Ta se na 
oplátku ptá mě, jestli necessary. Jasně, že necessary, ty vráno, copak nevidíš, že sem ti za tu chvíli 
málem vydupala důlek do podlahy. Vede mě někam dozadu a otvírá dveře. Pochopila jsem. Tady 
záchod pro veřejnost není a záchod pro zaměstnance funguje zrovna jako skladiště. V rychlosti 
odrovnávám několik  pixel  s motorovým olejem,  abych  se  dostala  na  bílej  porcelán.  No,  bílej. 
Někdy asi byl. Naštěstí byla potřeba jen tekutá. 

Všude je vedro. Sucho a vedro. Odporný sucho a odporný vedro. Tak tyhle vydělaný dolary 
Bráchoj  nezávidím.  Já  mu  totiž  nezávidím  žádný,  protože  se  musej  vydělávat  v Americe. 
V průvodci o žádných fresnových památkách nepsali. Karel naříká, že chce do lesa. Poslala bych ho 
klidně i do háje, kdybych ovšem neměla stejný názor. Rozhodujeme se, že Fresnu dáme na frasnu a 
raděj vypadnem. Snad se Fresňani bez naší přítomnosti obejdou. 

Naše rozhodnutí nabourává hned první, špatně značená křižovatka. Spíš vůbec neoznačená. 
Takže další pokus. A jsme na příslušné odvěsně.
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Při výjezdu se necháme zlákat přísilničními prodavači. U každé farmy je prodej zel-ovoc. 
Zastavujeme a snažíme se vybrat. Já bych koupila všechno. Nádherný, veliký, naleštěný broskve, 
čerstvý  nektarinky,  něco,  co  vypadá  jako  blůmy,  kopce  melounů  a  spoustu  dalších  lákadel. 
Připadám si jako hladovej pes, který omylem vlezl do řeznictví. Nakonec něco vybereme a část 
zrovna omýváme. Prodavač se nám směje. Polib si kapsu.

Za jízdy do sebe cpeme ovoce.  Já i  na sebe. Na triku mám od každého druhu barevnej 
vzorek. Pelda, ty čuňo, máš poslední dvě čistý trika. A to si chci jedno nechat na San Francisko. Ať 
nedělám ostudu. Snad abych do tý doby nejedla. Jenže to nepomůže, předevčírem jsem kydla na 
triko zubní pastu. V dobré náladě se zase blížíme k ráno opuštěné Sieřře Nevadě. 

Shromažďuju mapy a informace. Takže Národní park Kings Canyon a Národní park … do 
boha, jak se to píše … Sequoia … to si nezapamatuju … uoia … děsný, to už chybí jen e a byly by 
tam za sebou všechny samohlásky. Jsou to vlastně dva parky a od roku 1943 jsou spojené. Dva za 
cenu jednoho. A za jeden vstup. A za jeden strach. To je první dobrá zpráva a druhá hned následuje 
–  v podrobné mapě od Bráchy máme zvýrazněný jenom, kde je  kemp zadara.  Žádný pochody. 
Takže náš dnešní cíl se jmenuje Tenmile, a když je v mapě, máme naději ho najít. Je šikovně mezi 
oběma parkama. Hlavně doufám, že už tady vyhlásili  léto.  U většiny cest  je označení,  že jsou 
otevřeny pouze v létě. A při pohledu na zasněžené kopce si ročním obdobím nejsem až tak jistá.

Stoupáme do lesů. Hurá, porost, který se nemusí zalévat. I teplota se stává přijatelnou. Jen 
odvěsna  přešla  z široké  přímky  do  úzké  klikatice.  Je  odpoledne  a  naposledy  vstupujeme  do 
národního parku.  Poslední  vorlovej  podvod.  Rozhodujeme se  nejprve zakempovat  a  pak udělat 
vyjížďku.  Karel  upozorňuje,  že  tím  pádem  až  do  kempu  budou  pouze  nejnutnější  zastávky. 
V překladu to znamená, že zastavíme jen v případě dopravní nehody. Vážné dopravní nehody.

Naštěstí není potřeba. Bez nehody, bez zastávky a napoprvé nacházíme náš Desetimílovej 
kemp. Krásně v lese, kde se střídají borovice a sekvoje. Polodivokej tábor a přitom se záchodama. 
Za umývárnu slouží řeka. Tenmile Creek. Tak potok, no. Ale širší než to, čemu říkáme řeka v místě 
mého trvalého bydliště. A taky o dost čiščí. O dost hodně. Po kempu visí všude varování, že veškeré 
jídlo musí  být v autě.  Chachá! Místní  chlupáči  ještě nemají  Vyšší  zlodějskou yosemitskou. Ale 
odpaďáky mají naštěstí yosemitský princip, takže ho otvírám hned na druhý pokus.

V kempu je pár rodin s dětma. Jinak vcelku volno. Vybíráme si klidné místo trochu stranou. 
Vyndáváme stan, a jak tak špekulujeme, kam s ním, začíná se nám místo zdát dost stranou. Tady 
kdyby na nás vletěl medvěd, tak si toho ani nikdo nevšimne. Další kolečko po kempu a vybíráme 
místo blíž lidem. Postavíme stan a vrháme se na zásoby. 

Během přežvykování dumáme nad mapou. Co s načatým odpolednem? Nedopatřením Karel 
mapu otočí. Rána podpásovka. Na druhý straně mapy jsou ještě podrobnější výřezy a v nich tahy 
zvýrazňovačem. Áchichouvej. Ještě mě bolej lodyhy z včerejší procházky. Naštěstí je velká část 
podkladu  malovaná  černě  a  černá  znamená  asfalt  a  asfalt  znamená,  že  se  tam  může  autem. 
Doufejme.

Domluveni  na  prohlídku  Kings  kaňonu  vyrážíme.  Jenže  hned  po  výjezdu  z tábora  mně 
zažbluňká ve střevech. Zdá se, že za pár vteřin to bude žbluňkat ven. Prosím o zastavení. Karel vidí 
můj  zoufalej  výraz  a  dupe  na  brzdu.  Nemám  čas  čekat  na  otočení  auta.  Beru  to  krokem už 
podesraného Saxe zpátky přes les. Postupně přecházím do klusu a peláším směr tábor. V duchu mě 
napadá nové aranžmá dětské říkanky Běží Pelda k táboru, nese pytel srágorů. Jen abych to v cíli 
nemusela měnit na Běží Pelda k táboru, plný gatě srágorů. No to jen tak blbnu, abych se soustředila 
na  něco  jiného.  Dobíhám  včas,  ale  úplně  mokrá.  Naštěstí  od  potu.  To  ovoce  fungovalo  jako 
urychlovač radioaktivních částic.

Takže vyjetí do Kings kaňonu II. Už úspěšné. Silnice nevalné šíře, zato valné klikatosti. Do 
kopce. Nějak mi to nedělá dobře. Uklidňuju se, že až projedeme okolo jezera Hume, měli bychom 
se napojit  na  nějakou širší.  Aspoň na  mapě je  to  širší  čára.  Jezero je  parádní.  Docela  by mně 
v těchto místech výlet stačil. Pokračujeme. Po napojení na širší čáru dochází ke změně jen v tom, že 
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klikatost je směrem z kopce. Samozřejmě. Sjíždíme přece do kaňonu. Zatlačuju jídlo zpátky. Ptám 
se Karla, jestli si dnes opět lpí na teplé večeři. Pochybovačně se na mě podívá a podle barvy mé 
tváře správně usoudí, že jsem mu ji už ohřála. Zalehly mně uši. Po půlhodině mám dost. Po další 
půlhodině má dost i Micinka. Smrdějí jí brzdy. Zastavujeme na odpočívadle a děláme rekapitulaci. 
Máme před sebou ještě asi osm mil sešupu. To by šlo dojet. Jenže to samé, co jsme splazili, budeme 
muset zase vyplazit. Možná po tmě. Nechci. Micinka taky nechce. Že jo, Micinko?

I odtud je krásnej výhled. Mně to stačí. Já su skromná. Karel se teda taky uskrovní. Proti 
nám je vodopád, podle mapy Grizzly Falls, tož nafotíme, co se dá, a otáčíme. Snad se mi ulevilo jen 
z toho faktu. Po patnácti mílích výstupu se odpojujeme na tenčí čáru a sestupujeme. Vynahrazujeme 
si vše zastávkou u Hume Lake. Takové alpské očko se vším, co k tomu patří. Hotely, lidičky a 
lodičky. Karel si dává zmrzlinu. Já s tím bolavým krkem bych si dala leda česnekovou. Jé, topinku 
bych si dala! Jenže něco tak lahodného a zdravého Amíci neuměj. Machrujou tady s hamburgrama. 

S posledním světlem se  vracíme  do  tábora.  Sedáme si  před  stanem.  Není  mi  nic  moc. 
Přemýšlíme, čím pro mě nahradit živočišný uhlí, antibiotika, kloktadlo a uspávadlo. Nemusíme se 
dlouho trápit. Skleněný řešení na nás mává z kufru auta. Becherovka. Lijeme si do půllitrových 
kalíšků řádnou porci. Já jako antiposering, Karel jako předkonzervový aperitiv.

Paříme před stanem a  na  střídačku Karel  tichoučce  zpívá,  já  stejně  tichoučce  provádím 
osvětu čtením průvodce.

Karel: „... večer až padne do korun sekvojí, sednu si pod ní s tou holkou svojí, budu ji líbat  
a budu ji mít rád ...“

Já: „... sekvojovce obrovské staré až 2 500 let, starší než cokoli živého na naší planetě ...“ 
Vzpomněla jsem si na dub v Peruci, pod kterým se miliskovali Oldřich a Božena. Je prej 

starej nějakejch mizernejch tisíc let. Proti sekvojím úplnej soplák. Ale zase má možná zajímavější 
erotický zážitky. Co tady ty sekvoje můžou vidět? Medvěda s medvědicí.

Okolní rodinky jsou uprostřed večeře. A asi ještě dlouho budou. Všude se griluje. Na stolech 
spousty jídla,  který děti  průběžně roztahují  do okolí.  Naštěstí  jsou tak hluční,  že  by vyplašili  i 
tryskáč, natož medvěda. Sedíme s Karlem nad konzervou a nad kořalkou a plánujeme, co si po 
návratu uvaříme. Lítají názvy všech našich oblíbených jídel i návrhy jít doma do hospody a dát si 
celej jídelní lístek. Včetně Dnes vám vaří. 

Naše plány uzavírá Karel: „Stejně se nejvíc těším na chleba. Slanej.“ 
Tak tohle nepřetrumfnu.
Rodinky zalézají do stanů. Což je dobrá zpráva, protože bude ticho. Jenže jídlo nechávají 

roztahané tam, kde jim zrovna odpadlo. Asi ještě nebyli v Yosemitu. Nemám z toho dobrej pocit. 
Uvažuju, že půjdu spát do auta a budu doufat, že sem nedorazí nějakej učenlivej yosemitskej huňáč. 
Karel prohlásí: „Kdo se bojí, sere v síni. Odcházím do stanu,“ a začne se vsunovat do spacáku. Je o 
jednu dávku antibiotik nápřed. Takže dorovnávám rozdíl na eks a lezu do spacáku taky. 

Než se stihnu zalarvit, slyším Karla, jak z polospánku brumlá: „… a kytárka na mě doma 
čeká.“ Mně není o moc líp. Snad bych i brečela. Naštěstí tekutá sedativa-lehativa účinkují okamžitě.

Zdá se mi ten nejkrásnější sen na světě. Jsem v Přívratě na chatě. Sedím na lavičce pod 
lískou.  Okolo  běží  veverka.  Budí  mě  řev,  šajnování  baterek  a  plechový  zvuky.  Chvíli  se 
přesvědčuju, že je to technopárty u Dolního rybníka. Není. Jsou to chlapi z okolních stanů a řvou 
hou, hou. Je to jasný. Kvůli veverce to určitě nebude. Jestli venku zůstalo všechno to večerní žrádlo, 
tak maj medvědi docela pěknej raut. Klepu s Karlem ...|---|...|---|...|---|… Se zavřenýma očima se 
ptá, co se děje. 

„Memememedvědi sou tady.“ 
Neobtěžuje se otvíráním očí a jen zavrčí: „Medvědi? Nezajímavé. Sem viděl včera.“ 
Pšoukne si do spacáku a spí dál. Že on byl nápřed o víc dávek? Co já budu dělat? Andělíčku 

můj  strážníčku,  opatruj  mi  mou  dušičku  … a  hele  já  tu  modlitbu  umím.  Jó,  když  je  nejhůř, 
vzpomene si člověk i na dobrý vychování. Andělíčku můj strážníčku, odvolávám svoji objednávku, 
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že chci vidět medvěda. Už medvěda nechci ani vidět. Nechci už vidět ani kalifornskou vlajku s 
medvědem.

 Snažím se podle zvuků usoudit, kterým směrem se medvěd posunuje. Jenže to vypadá, že se 
mu v táboře docela líbí. Bodejť by ne, s takovejma zásobama. Pro grilovaný stejk bych riskovala 
kůži i já. Aspoň se u nich napere a na nás už nebude mít 
chuť. 

Za  dost  dlouho  řvaní,  troubení  a  cinkání  ustává. 
Jenže  jak  poznat,  jestli  to  vzdali  chlapi,  nebo  to  vzdal 
medvěd?  Nebo  je  sežral?  Nebo  se  přesunul  k nám?!? 
Nejlepší by bylo podívat se ven. Ani za nic! Ležím ve stanu 
stočená do klubíčka, nachystaná si rukama chránit hlavu a 
doufat  v dobrý  konec.  Šteluju  svoje  sluchový  radary  na 
největší citlivost. Připadá mně, že slyším funění, dupot a 
škrábání. Utěšuju se, že je to ježek. Taky by to mohl klidně 
bejt. Tma a strach všechny zvuky násobí. V mém případě 
umocňuje. Tak na čtvrtou. Pak je ticho. Taky dost hrozný. 
Bolej mě uši. Raděj měly zůstat hezky zalehlý a mohla sem 
mít pokoj. A musím čůrat. Jak to říkal Karel? Kdo se bojí 
… nemáme síň. 

Musím  se  zabavit.  Zahrabaná  ve  spacáku  si 
rozsvěcuju baterku.  Jak za mlada.  Milý deníčku,  tak Ho 
máme zase  tady  … a  ten  zlatej  náramek,  ať  si  po  mně 
nechá na památku Jana.

V  pohotovostní  poloze  jsem  vzhůru  až  do 
rozednění.  Se  světlem  ze  mě  padá  strach.  Znám  přece 
chování  medvědů  :-).  Chodím spát  ne  se  slepicema,  ale 
s medvědama. Po noci hrůzy usínám. 

Film dvacátý sedmý: Dřevo, dřevo, dřevo
20.6. neděle: Kings Canyon National Park, Sequoia National Park
Stav tachometru:  4 142 mílí = 6 627 kilometrů 
Stav posádky:  {:-}

Slyším Karla, že leze ze stanu. Odmítám se vzbudit. Bolí mě v krku. Chci umřít. Nebo chci 
aspoň spát. Ale no tak … hezky … jak nás to učil Pepa na kurzu pozitivního myšlení: říkat si, co 
dobrého od dnešního dne očekávám (nic) … na co se těším (domů) … co říkal dál … studená 
sprcha (to počká) … vyprázdnit se … probudit se … sem asi spletla pořadí, honem probudit a pak 
teprve bylo vyprázdnit. V tom okamžiku se vrací do stanu Karel a volá: „Já nejsem Vašek, já sem 
medvěd.“ Seš leda tak Kecal, ale to teď není důležitý, hlavně se nemotej ve vchodu, když už sem to 
udržela celou noc … Ty medvědi mě odnaučej chodit v noci na záchod.

Obcházíme okolí. Stejnej bordel jako ráno v Yosemitu. Jen si tady medvěd víc užil. Já taky 
:-(. Spokojeni, že nás se jeho řádění nedotklo, jdeme do auta pro zásoby. My obejdeme auto a nás 
obejdou mrákoty. Na naší krásné … červené … nové … a hlavně půjčené Micince jsou škrábance 
od  drápů.  Přes  kufr  se  táhne  řádka  vždy  několika  rovnoběžek.  Do  paroma!  Studujeme  stupeň 
poškození.  Na  druhý pohled  už  to  nevypadá  tak  hrozně.  Po  setření  prachu je  jasný,  že  méďa 
nepoužil veškerou sílu. To by asi vypadalo jinak. Jen zkoušel,  jestli  se na ty voňavé laskominy 
dostane. Lak naštěstí není proškráblej až na plech. Musíme auto vracet za šera. A příště se pořádně 
poptáme na pojištěné události. Budeme chtět pojistku na tornádo, na medvědy a snad i na srážku 
s ledovou krou. A na srážku s blbcem.

65

Prosíme nekrmte medvědy!



Milý deníčku, přežila sem. Jana přišla o náramek. Aha, ještě tachometr … v Evropě jsme za 
sebou nechali Benátky a blížíme se k Villachu s vidinou domova. Moje zdejší vidiny raděj nebudu 
popisovat. 

Pusu si už zase může otevřít. Antibiotika zabrala. Přesto u snídaně váhám, zda si dát jako 
první chod Becherovku nebo aspirin. Nerada, ale nakonec si šlehnu aspirin. Efekt žádnej. Kafe! 
Začínám být použitelná. Jídlo! Jsem schopná transportu. Zlato, dem na to!

Máme zvýrazněny dva sekvojové háje a jeden balvan. Taky asi toho našeho balvana pošlu 
do háje. Ovšem ne do sekvojovýho. Jeden háj je v národním parku, druhej v národním lese. Jdeme 
na to od lesa. Je blíž. Jmenuje se Grant Grove – Grantův háj a jeho největší atrakcí a největším 
stromem je Generál Grant. Možná si ho pamatujete z války Severu proti Jihu. Z filmu, ne z války, a 
toho generála, ne strom. Pro Amíky je to Národní vánoční strom. Ne že by ho porazili a ozdobili. 
Ozdobí ho bez porážky. Jsem u vytržení. Jak je možný, že se něco tak obrovskýho udrží ve stoje?! 
Karel vedle mě se taky sotva udrží ve stoje, ale úžasem. Zírá na tu masu dřeva. Mrknu na jeho čelní 
displej.  Normoš  -  počty  kubíků,  hrubý  zisk,  čistý  zisk.  Já  mám  romantičtější  představy. 
Vzpomínám, jak jsem dělávala Bráchovi lodičky z borovicové kůry. Sekvoje mají kůru tlustou půl 
metra. A červenou. Z té by šel vydlábnout i ledoborec Krasin. 

Snažíme se u generála vyfotit, jenže, jenže … není potřebný odstup, všude sou stromy. Já se 
svým foťákem nemám nárok vůbec. To by bylo tak na pět fotek a pak je slepit. A to jsem do něj 
nacpala na jeden zátah i Eiffelovku. S Karlovým foťákem je to už jen na tři slepování. Takže Karel 
fotí mě a Grantův kořenový systém, já fotím Karlovu hlavu a vzorek kůry Grantova kmene. Prostě 
fotografická sebevražda. S kamerou už je lepší pořízení. Sjedeme celej strom postupně od koruny 
po základnu. O kousek dál leží padlej kmen. Vydlabanej nebo vyhnilej a je z něj udělaný podélný 
tunel. Tunelem může procházet normální člověk bez ohýbání. Možná nejen normální člověk, možná 
by tudy bez ohnutí prošel i Brácha.

Přejíždíme do národního parku Seqou … Sequi … já vás varovala … prostě do sekvojovýho 
národního parku. Okolo silnice se čas od času objevují skupinky dalších obrovitánských stromů. 
Jsme  z nich  naprosto  paf.  Vždycky zastavíme a  obíháme každej  strom jak  Dědeček Mrazíček. 
Stavujeme se ve visitorským centrumu. Kupujeme pohledy s neslepovanejma fotkama sekvojí  a 
načerpáváme informace. Nevím, jestli sem vám něco nenakecala – sekvoj není nejvyšší na světě, 
ale nejstarší je. Nejvysokánštější jsou jedlovce kanadské. Bydlí o kousek výš a jsou o kousek vyšší, 
měří i přes sto metrů. To už snad musí mít na vršku červené světlo, aby do nich nenarazilo letadlo. 

Mají  tady ruční  pilu,  kterou surovci  káceli  sekvoje.  Pila  je  dvoumužní,  ale  pro pořádně 
mužní. Jediný, čím jsem zklamaná, sou sekvojový šišky. Takový majinkatý, jako z borovice u naší 
chaty. To ty schovaný šišky z Lake Tahoe jsou proti nim titáni. Prej to sekvojáci dohánějí počtem. 
Rozšupujeme  se  a  za  tři  dolary  kupujeme  sekvojový  semínka.  S popisem.  Jsou  z Generála 
Shermana. Na zahradě budeme místo mrkve pěstovat sekvoje. Konečně něco rozumného. Za dva 
tisíce let se budeme vyvalovat v jejich stínu. 

Pokračujeme  k  hájku  s názvem  Giant  Forest  –  les  obrů.  První  obr  na  ráně  má  taky 
generálskou hodnost - Generál Sherman. To je ten, jehož mláďátka nám vyrostou na zahradě. Podle 
cedulky je starej 2 300 a možná i 2 700 let. A měří 84 metrů. Takže vysoká matematika - když 
máme doma do stropu 2,6 metrů, něco síla stropu, abych to byla schopná vydělit i já, zaokrouhlíme 
to na 3, takže 84 : 3 = 28. Sem se zapotila, ale můžu s klidem napsat, že Sherman je velikej jako 
dvaceti osmi patrák. Připadám si vedle něj jako mraveneček v lese … těžkou sekvojovou kládu 
nese … Pácháme další fotografické harakiri. 

Jsem ze sekvojí tak vodvázaná, že souhlasím i s procházkou mimo pevný povrch. Z místní 
nabídky okruhů si vybíráme ten nejkratší - Congress Trail. Kvůli názvu. Procházíme okolo stromů, 
který se jmenujou Lincoln, General Lee, President. Říkám si, jaký mají ty sekvojovce štěstí, že 
nerostou u nás. To by se ten samej strom jmenoval jednou Masaryk, za chvíli Stalin, za další chvíli 
Gottwald, pak zase Masaryk, pak zase Gottwald a v současné době zase na chvíli Masaryk. To by 
muselo porazit i sekvoj. Příroda je udělala odolný proti všemu, ale s lidskou blbostí sotva počítala. 

Další skupinky stromů nesou názvy Senate Group a House Group. Senate netřeba překládat 
a house znamená nejen dům, ale taky sněmovnu nebo parlament. Bavíme se představou, že by u nás 
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bylo senátorské nebo parlamentní uskupení stromů. Na některých záběrech z parlamentu to vypadá, 
že naši poslanci jsou dřevění už teď. A taky by jejich stromy nemohly bejt takovýhle rovní štíhlí 
krasavci. Zkusíme to navrhnout správě Boubínského pralesa. 

Po návratu sedáme do Micinky a jedeme dál. Já zůstávám s foťákem v pohotovosti. Každou 
chvíli  by  se  měl  objevit  další  tunel.  Tentokrát  napříč  padlou  sekvojí  -  Tunnel  Log.  Znám ho 
z obrázků a chci vyfotit Karla s Micinkou, jak jím projížděj. A fakt, sekvoj přes silnici. Tahle není 
dutá. Je v ní jen zespoda vytesán oblouk, kterým v pohodě projede auto. O určité výšce, dopravní 
značky o omezení výšky jsem si nevšimla. Před tunelem vystupuju s tím, že projdu, nachystám 
záběr a teprve pak Karel projede. Jak tak jdu pěšmo k tunelu, vidím u silnice barevnou tkaničku. 
Když se přiblížím, tkanička se zavlní. Nádhernej had. Bílo-černo-červeno štráfkovenej. Volám na 
Karla. Ten jen z okýnka odsouhlasí, že je hezkej a že mu to takhle stačí. Já okolo hada křepčím a 
jsem  nadšená  krásným  vzorkem  kůže.  Je  trochu  podobnej  Kingsnakovi.  Ale  ten  měl  okolo 
červeného fleku z každé strany černou a tenhle má okolo červeného prstýnku z každé strany bílou. 
No, je to taková zažloutlá bílá nebo vyšisovaná žlutá. Těžko říct. Zkrátka se střídají barvy černá – 
žlutá – červená - žlutá - černá – žlutá - červená – žlutá – a tak až k ocasu a zase zpátky. A taky je 
menší. Král to nebude, leda královna. Uvažuju, z jaké blízkosti ho s mým automatem vyfotit, ale to 
už na mě Karel troubí. Nojojo, už du. Každou radost mně … překazí (chtěla jsem napsat szkazí, ale 
nevím,  jestli  se  píše  na začátku s nebo z).  Proběhnu tunelem, nachystám aparát  a  Karel  vjede, 
uprostřed tunelu zastaví a otevřeným okýnkem kyne. Rukou. Dobrý záběr. Když předpokládám, že 
podobně myslících turistů je většina, ne-li všichni, tak tady v sezóně musí bejt docela zácpa neboli 
trafik.

Přijíždíme na Crescent Meadow, kde je picnic area. Když picnic, tak picnic. Zabíráme jednu 
lavičku,  vytahujeme konzervované  menu a  dáváme pauzu.  Při  jídle  sledujeme okolní  stromy a 
vzpomínáme,  jak nám před  rokem spadla  těsně  vedle  chaty suchá borovice.  Měli  jsme pod ní 
ohniště a Karel u ohně vždycky zpíval … na stráni tak opuštěná stála stará sosna … Až to sosna 
jedné noci nevydržela. Už jsme spali, když se ozvala šílená šupa. Byli jsme přesvědčený, že nám 
bere chatu útokem rota rychlýho vysazení. Karel vytáhnul a natáhnul svoji oblíbenou ráži sórok 
pjať  a  vyběhnul  ven.  Já  jsem  zůstala  ležet  pod  peřinou  v naději,  že  dojde  i  na  znásilňování. 
Borovice se šikovně položila vedle chaty a odnesla to jen nepoužívaná televizní anténa. 

Musíme ty sekvoje zasadit dál od chaty. Taková tisíciletá sekvoj, kdyby nám potom chlejstla 
na chatičku … ani nechci domyslet. Prej jim chybí kotvící kořen a ostatní kořeny mají mělko, a tak 
se lehce vyvrátí. To je vlastně jediné, na co sekvoj může umřít. Vlastně jediné ze dvou – na vichr 
nebo na člověka. Obsah taninu a dalších látek chrání strom před hmyzem a houbama, silná kůra ho 
chrání před požárem, jediná Achillova pata je pro sekvoj její pata – povrchový kořenový systém. 
Těžko říct, proč příroda udělala něco tak odolného. A nejvíc mě štve představa, že taková sekvoj 
byla stařena, když já jsem ještě nebyla, a byla stařena, když já sem byla miminko, a bude stařena, až 
já budu stařena, a bude stařena, až já už zase nebudu. 

A naši  sekvoj  pojmenuju  Četař  Pelikán.  Sice  ještě  žádnou  válku  nevyhrál,  ale  za  ten 
dvacetiletý válečný stav se mnou si tu hodnost vysoulo… ehmm, chtěla sem napsat vysloužil. A za 
pár let nebudeme muset kupovat vánoční stromek. Za pár desítek let. Za pár stovek let. Za pár tisíc 
let. Kurňa, ale těch ozdob, co na něj padne

Po jídle vyrážíme na poslední zvýrazňovačovej flek v mapě. Projíždíme opět sekvojovým 
tunelem a zahejbáme k Roosevelt Tree a hlavně k Moro Rocku. Podle průvodců i podle Bráchy je to 
nějakej  šutr,  na  který  vede  400  schodů.  Připravuju  Karla  na  nejhorší.  I  sebe.  Po  obhlídnutí 
Rooseveltova stromu se už nemáme na co vymlouvat a smířeni s osudem stoupáme na první schod. 
Go, Džany, go!  Po sto  schodech zjišťuju,  že  jsem byla smířena málo.  Po dvě stě  schodech se 
začínám bát. Po tři sta schodech se mi motá hlava. Po tři sta padesáti schodech se bojím, motá se mi 
hlava a podlamují kolena. Po čtyři sta schodech je vše předchozí zapomenuto. Jen se trochu bojím. 
Ale  ten  výhled ...  naproti  horský hřbet  čtyřtisícovýho Great  Western Divide,  rozeklaný tak,  že 
vypadá jak děravý zuby, hluboko dole se klikatí řeka Kaweah jak tasemnice. Pohled z Moro Rocku 
je fakt morovej. Karel natáčí výhled a svoje funění. 
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Mezi lapáním po dechu z něj padá: „Teda,  bradu mám šedivou … jak koza … ale proč 
musím … jak koza lízt po skalách …“ Já nemluvím, jen lapám.

Pouhých 400 schodů dolů a opouštíme Moro Rock, co nás málem umořil.  Na mapě má 
napsanou  výšku  6  725  fítů  =  2  050  metrů.  Ne,  nemusel  mně  to  Karel  přepočítávat.  Mapa 
sekvojáckého  národního  parku  je  jedna  z inteligentních.  Jsou  na  ní  obě  jednotky.  Nebo  oboje 
jednotky? Vypadá to, že česky zapomenu a anglicky se nenaučím. A teď musíme sjet kamsi dolů. 
Průběžně vás budu informovat, jak jsme hluboko. Přestože ještě nejedem, už mě lechtá v žaludkové 
oblasti. Po návratu z Morovýho Rocku nám totiž odbrzdila ruční brzda až na čtvrtý pokus. Karel to 
optimisticky komentoval: „Nejdou brzdy. Před sjezdem prkotina.“ Srandičky, srandičky a strachu 
plný botičky.

Zastavujeme ještě u poslední skupinky sekvojí. Jmenují se Four Guardsmen – Čtyři Gardisti 
a sluší jim to. Hladím je po kůře a nechci se rozloučit. Jenom myšlenka na semínka mě dokáže 
posadit zpátky do auta. Mávám americkým sekvojím a těším se na svoje sekvoje. Ó jéjejé.

Sešup je děsnej. Snad ještě horší než včera. Dnes to ovšem vzdát nemůžeme. Silnice se 
kroutí jako my, když jdem na jedno a dáme osm. Na mapě připomíná rozvařenou špagetu. Karel 
krůtí volantom a krůtí a krůtí … já bych si dala krůtí stehno … nebo prsa. Ach jo, to jsou asociace. 
O vážnosti  situace  nás  přesvědčuje  i  cedule,  která  názorně  předvádí,  jak  se  dá  s automatickou 
převodovkou brzdit motorem. Karel to tak prý dělá od začátku. Petra mu poradila tuhle fintu a taky 
je sám prudce inteligentní. Ale Amík, kterej v životě neviděl spojku a možná ani netuší, že v autě 
něco tak užitečnýho je, toho to nenapadne. Jestli chcete vědět, jak se to dělá, zeptejte se Karla. 
Nemohu sloužit.

Můj žaludek pendluje mezi krční mandlí a kalhotama.
Začíná nám bejt s Micinkou špatně. Přes veškerý Karlův um Micinka kapku zatouchá. Za 

chvíli bych mohla i já. Hledáme vhodné místo na zastavení. Když vidíme odpočívadlo, neváháme. 
A to  jsme  ani  netušili,  jak  příznačně  a  přízračně  se  jmenuje  -  Hospital  Rock.  Vystupuju  a 
hospitalizuju se.  Zhluboka dýchám, zacpávám si  nos  a  profukuju zalehlé  uši.  Natáčíme zpětný 
pohled. Situace se obrátila, my jsme dole a ten pitomec, co jsme na něj lezli, nahoře. 

Karel obchází Micinku, poplácává ji po náraznících a něžně šeptá: „Ještě to s námi dneska 
vydrž. Pak už tě nebudeme trápit.“ Já chci taky poplácat. Po náraznících. 

Z nemocničního kamene sjíždíme do první dědiny. Jmenuje se Potwisha a má výšku 2 080 
fítů = 634 metrů. Takže 1 416 metrů máme za sebou. Nad sebou. Sešplhali jsme je na dvanácti 
kilometrech. Teď už to bude skoro po rovině. Další zastávka je ve Foothills Visitor Center ve výšce 
518 metrů. To už by se mohlo psát v nížce. Však to taky v překladu znamená úpatí. V úpaťovém 
návštěvním centru nabíráme do všech nádob zásoby vody. Čeká nás dlouhá cesta teplou krajinou a 
bude žíža.  Tím opouštíme náš poslední národní park.  Dávám pusu zlatýmu vorloj za zásluhy a 
zlatýmu Karloj za výdrž. Vorla ukládám na smetiště dějin. Karla zatím ne.

Prvním  městečkem  už  jen  projíždíme.  Mohli  bychom  se  podívat  k řece.  Městečko  se 
jmenuje Three Rivers. Stékají se u něj North Fork Kaweah River, East Fork Kaweah River a Middle 
Fork Kaweah River. Do tý Middle nahoře přitíká Marble Fork Kaweah River. Z města Three Rivers 
už teče jen Kaweah River a do ní ještě ústí South Fork Kaweah River. A pak všichni tečou do Lake 
Kaweah. Zastavení ruším. Tady aby se podle mapy prase vyznalo.

Jsme  na  kalifornský  hajwejce  číslo  198.  Jakožto  navigátor  jsem rozhodla  držet  se  jí  a 
nepustit, ani když nás bude lákat širší a krásnější devadesát devítka do Fresna. Fresno nebrat. Cíl 
dne  je  pro  nás  dneska  dojet  co  nejblíže  San  Francisku.  Mám  to  vymyšleno,  že  99  jen  tak 
přefrnkneme a pojedeme dál. Až se napojíme na Interstate číslo 5. Pak teprve vezmeme kurz Frisko. 
Všechno záleží od toho, jestli se nám povede to moje plánované jen tak přefrnknutí.

Dosud to vyzerá, že dnes už žádná procházka nebude. A to jsme toho ani moc nenachodili. 
Chca nechca musím přiznat,  že  v sekvojovým parku jsme od Bráchy neměli  zvýrazněný žádný 
náročný trejly (až na 400 schodů :-). Všechno bylo vcelku odpočinkové i pro nás, trochu víc starší a 
trochu víc líný. Já na Bráchu nadávám, jak nás honí, ale bez jeho instrukcí bychom se po parcích 
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motali jak nudle v bandasce. Ale přece mu to nepřiznám. Moc by se nafukoval a já ho mám rači 
takovýho, jakej je. Magora. Máme my to ale štígro, že je Brácha takovej světák. Je to náš rodinnej 
dobrodruh. Slyšela jsem v rádiu, že slovo dobrodruh vzniklo spojením slov dobrý a druh. To sedí. Je 
fakt hodnej. Ale jak sem říkala, ani muk!

Zatím jsme se opět dostali do úrodné krajiny. Místní farmáři pečlivě spotřebovávají vodu 
z tajících sněhů Sierry Nevady, kterou jim řeky přinesou. Blížíme se k úrodným naplaveninám v 
údolí, kterému se říká Central Valley, a je to vlastně zásobárna ovoce a zeleniny pro celé Státy. A je 
zase vedro. Oskare, zalez!

Přefrnknutí  se  povedlo  naprosto  pohodově.  Ale  vypadá  to,  že  takovejch  šílenců,  který 
v tomhle  vedru  pohrdnou  komfortem  široké  silnice  moc  není.  Okolo  cesty  totiž  úplně  chybí 
jakýkoliv servis. Micince už bude docházet šťáva a mně přebývat a nikde nic. Okolo nás jsou pořád 
jen pole, sady, pole, sady. Krajina cibulová se mění maximálně v krajinu rajčatovou. V dáli vidíme 
konečně budovy. Jenže všude sou ploty, dráty, varování. Nojo, dyť sem blbá. Na mapě je označení 
Lemoore Naval Air Station. Vojsko. Možná v nejhorším by trocha leteckýho benzínu taky bodla. 
Další budovy a další naděje. A další zklamání. ONION DIVISION – cibulové oddělení. Vypadá to 
na nějaké kanceláře cibulářů. Záchody tam určitě budou, ale benzínka těžko. Ukazatel pohonných 
hmot už vlastně neukazateluje, takže se rozhodujeme odbočit k městečku Huron. Podle mapy jediné 
město v téhle oblasti. Mamka nám vždycky říkala, že řveme jako Huróni, a z Vinetua si pamatujem, 
že Huróni byl nějaký bojovný kmen, ale snad se za ty roky už uklidnili. Ostatně my Češi jako kmen 
máme taky svý ruby. Všechno jsme našli, všechno jsme použili a navíc si odvážíme poznatek, že 
Huróni mluvěj španělsky. Docela potichu a na rozdíl od kmene Čechů s úsměvem.

Za další půl hodinky už svištíme po Interstate number pět. Bez bloudění, bez vracení, úplně 
špicově sme na ni trefili. I do správnýho směru. Lepčíme se. Ovšem první zážitek na této krásné 
široké rovné silnici je smrad. Ne z aut, ale spíš přírodní - hnojovej. Nejdřív podezříváme náklaďák 
před námi. Tož si Karel vymýšlí vlastní rým a vlastní melodii a za zpěvu bojového chorálu: „Prdel 
patří do gatí a náklaďák předjeti,“ hází ukazatel změny směru jízdy a náklaďák zůstává za námi. 
Jenže smrad zůstává s námi. Zkoušíme otevřít okýnka, zavřít okýnka, pustit klimatizaci, vypnout 
klimatizaci. Nic. Je fakt, že naše těla dnes teplou vodu neviděla. Ale zase až takhle? Senkrůna má 
blíž k Channelu číslo 5 než to, co jede s námi v autě. Vlastně se píše chanel s jedním n, se dvěma by 
to byl anglicky kanál. To by sedělo.

Naštěstí  dřív,  než jsme začli  obviňovat  jeden druhého,  objeví  se  vedle  silnice  původce. 
Původci. Mnoho a mnoho původců. Krávy a krávy a zase krávy. Ne na pastvě, ale spíš čekající na 
transport. Do koncentráku. Mají nad nima udělaný sprchy a kropí je, aby se vůbec transportu dožily. 
Tisíce, spíš statisíce dobytků. Z tohodle snad ty krávy musej zešílet. Kraví gheto se táhne několik 
mil. A dalších několik mil se ještě táhne puch. A hordy much. Uch.

To bylo ovšem asi jediné vzrůšo na této silnici. Jinak je rovná, několikaproudá, přehledná. 
Užívám si jízdy. Užívám si dálky. To se mi to kochá, teď, když všechno chápu a nemusím se pořád 
ptát, co tady Brácha hledá. Ještě se mi tady začne líbit. Pelda, Pelda! K úplné pohodě chybí už jen 
muzika.  Škoda,  že je  to rádio takovej  křáp.  Za celou dobu se nám podařilo  nalovit  jen kántry 
v Idahu. No nic, Čech si vždycky poradí a co Čech, to … mimo jiné i muzikant. 

A tak na kalifornské dálnici hulákáme písničky o Americe  ... jupííí, běžte telátka malý, ta  
smůla nepotká mě, ale vás, jupííí ve Wyomingu zas máte se pást, svý mámy tam v texasským stádě 
jste měly, kde trávu a lopuch vám dávali žrát, teď máme zas kaktusem vás tady krmit, než můžem  
vás v Idahu k nádraží  hnát,  jupííííí  ... hned vytahujeme z našeho repertoáru další  americkou  … 
kopytama tepat Eldorádo o tom se mi dennodenně zdá ... a co třeba … letí šíp savanou … a za chvíli 
tak nějak záhadně přecházíme … ten, kdo chce touhu po domově znát, ten musí se širým světem dát  
… pak si vzpomeneme na dávno nezpívanou … je v dáli jedna krásná zem a tu mám nejvíc rád, v té 
zemi sem se narodil a tam chci umírat … a když autem zní doják … vy naše chaloupky české, byly  
jste takové hezké … je nám jasný, že se nám stejská a jestli nezmlknem, budeme brečet a Karel pro 
slzy nebude vidět na silnici a bídně tady v cizině zahyneme. Šmytec. Zpívat se nebude. Mizerný 
rádio!
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Jedeme okolo rozvaděče blahodárné šťávy pro zdejší pole. Vpravo od silnice nás celou cestu 
provází California Aqueduct. A na jeho straně silnice jsou úrodná pole a sady. Na druhý straně 
sucho a pusto a za tím suchem a pustem už jen hory s odpovídajícím názvem Diablo Range. 

Po dvou hodinách jízdy se začíná zahušťovat provoz. Asi se San Františci vracej z víkendu. 
Bude rozumnější někde hodit kotvu. Mám vyhlídnutej modrej flíček s názvem Los Banos Creek 
Reservoir.  Je  inzerován jako státní  rekreační  plocha.  Takže by tam nemusely být ostnatý dráty. 
Jenže jedeme, jedeme, Los Baňos nás už vítá a zase jedeme, jedeme a Los Baňos se s námi loučí a 
těší se na další návštěvu. Někde se vloudila chybička. Oba můžeme odpřísáhnout, že tam žádná 
odbočka nebyla. Ničevó něslučílos, mám v záloze větší modrej flíček s názvem San Luis Reservoir. 
Tenhle rezervoár je taky státem určenej k rekreaci, tak nám snad bude příznivě zakloněn. 

Odbočku trefujeme napoprvé.  I  vjezd do kempu.  Marně se  ovšem rozhlížíme po nějaké 
pověřené osobě. Chybí. Naštěstí  chybí i  cedule … nejmenovat, však víte která. U gigantického 
informačního billboardu se dozvídáme, že je to samoobslužný kemp a že si máme dávat pozor na 
chřestýše. Moji zlatí chřestýškové. O medvědech ani slovo. Bereme z kaslíku formulář s pytlíkem. 
Jedem na obhlídku kempu. Docela dobrý. Stanovací místa jsou hezky pod stromama, u každého 
stůl,  lavice,  stojánek na vodu a na šťávu. Elektrickou. Sprchy, záchody a hlavně volno.  Téměř 
všude. Vybíráme jeden flek pod krásně košatým asi platanem. Karel vyplňuje kvíz, píše do něj 
požadované údaje a číslo námi vybraného místečka. Průklep vrazí za sklo auta, do pytlíku příslušný 
obolus patnácti dolarů a odjíždí jej odevzdat krabici u vchodu. 

Já zatím hledám nejrovnější místo na postavení stanu. Jak tak čučím dolů, co chvíli se vedle 
mě ozve šprnc … šprnc … Až po pátém šprncu mě napadne zvednout hlavu. Strom je obsazený 
nějakejma místníma vrabcema do poslední  větvičky. A na mě naprosto a  doslova kálej.  Jdu se 
podívat ke stolu a lavici. Na nich by se dalo těžit guáno. Když přijíždí Karel, rozpačitě tady stojím. 

„Můžeš si vybrat, stan na slunci a čistej, nebo ve stínu a posranej.“ 
Nevěřícně  obchází  a  zkoumá,  jestli  jsem  zrovna  nenarazila  na  nějakej  ptačí  záchod. 

Narazila, je všude. Volíme kompromis – místo, kam ještě dosáhne stín stromu, ale nedošprncnou 
ptáci. Aspoň doufáme, jinak nám Brácha ten vypranej stan omlátí o hlavu. Fuj.

Po stole a lavicích rozprostíráme papírové utěrky a vaříme teplou nedělní večeři. Česnek na 
husto  s  nepatrným  přídavkem  těstovin  a  masové  konzervy.  Naštěstí  jsou  odstupy  mezi 
kempovacíma místama dostatečně daleko. A stejně nejbližší stan je prázdný. Okolo něj žádný lidi, 
jen rybářské pruty. Asi osm prutů opřených o strom. Nemám šajn o cenách tohohle nádobíčka, ale 
rozhodně to nebude v centech. A tady se jen tak povalují, nikdo si jich nevšímá. Kromě mě. 

V podvečerní idylce se jdeme projít k vodě. Sklopíme zrak na vodní plochu, zvedneme zrak 
na směr větru a dvojhlasně proneseme: „Tady by se surfovalo.“ Plocha jak blázen, pravidelný vítr. 
Když si vzpomenu, jak se trápíme doma na rybníce. Ovšem ty návraty by tady víc bolely. Máme 
domluveno znamení, které dávám, pokud mě vítr zavane někam, odkud pro mě není návratu. Na 
toto znamení usedá Karel do gumového člunu a pádluje ke mně. Vyměníme si  vodní dopravní 
prostředek a jedeme zpátky k výchozímu bodu. Než bagrovat tady ty kilometry v gumáku, to bych 
se asi naučila i křižovat proti větru.

Po návratu  doplňuju  dávku antibiotik  o  maskovanou Becherovku.  Karel  se  hlásí  taky  o 
příděl. 

„Tebe nebolí v noci v krku, nedostaneš.“ 
„Ale ve stanu bude děsný vedro. V noci se potím.“
„Jo a Becherovka ti pomůže proti pocení?“
„Nepomůže. Ale po ní mně to tak nevadí.“
To je argument. Naplňuju Karlův plastový kalich a mám další typ na použití Becherovky. 

Jako antiperspirant.
V šeru probíráme plány na zítřek. Zítra nás čeká Frisko. Fuj, Pelda, víš, že v průvodci psali, 

že to nemáme používat, že by se friskáci naštvali. Znova: Zítra nás čeká San Francisco. Těším se na 
San Francisko, ale s Karlem ve funkci řidiče a nerváka … a já jako navigátor jsem ve městech taky 
nepoužitelná. Kam sem zašantročila ty Diazepamy?
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Zatím  se  vrátili  sousedi  rybáři  z večeře,  vesele  nás  zdraví  a  zalézají  do  stanu.  Ani  je 
nenapadlo, že by pruty u stromu už taky nemuseli mít. V tomto kempu ještě asi moc Čechů nebylo. 
Jak tak pořád myslíme na zlodějny, vyděsí nás tmou pomalu projíždějící auto. Občas někde zastaví, 
posvítí a jede dál. Karel vybíhá s vyhazovákem k cestě. 

„Jestli zastaví u nás, je po ňom.“ 
Jenže zblízka už je vidět na dveřích znak a uvnitř uniforma. I když nevíme, čí je znak ani čí 

je uniforma, je jasné, že je to kontrola. Objíždí stany a kontroluje, jestli všichni odevzdali pytlíky. 
S dolarama. Usměje se na nás, pozdraví a spokojeně odjíždí. U sousedů vystupuje na pokec. Podle 
mezinárodní rybářské znakové řeči je nám jasné, že se poptává na velikost dnešních úlovků. Rybáři 
jsou všude stejní. Na odpověď jim sotva stačí ruce. 

Zaznamenávám do Milý  deníčku naše  stavy.  Nic  moc :-|).  Stav  tachometru  ukazuje,  že 
bychom na  cestě  od  Gibraltaru  byli  zpátky  ve  Vídni.  A podle  reflexů  z Rakousko-Uherska  to 
bereme, jako že jsme doma.

Jdeme spát.  Jak  já  se  těším  na  noc  bez  medvědů!  Jak  já  se  těším  na  postel!  Teda  na 
karimatku. 

Pořád mě bolí  v krku.  Vzpomínám na Bráchovu protiangínovou radu – večer těsně před 
spaním rozžvejkat česnek, ale nepolykat. Nechat ho v puse až do rána. Spálí všechny bacile. Zní to 
úděsně, ale ze zoufalství radu praktikuju. Uléháme ke spánku. S plnou pusou přeju Karlovi krásné 
sny.

„Doufám, že ti česnek zabere, ale prosím tě, vydechuj do spacáku. Brou noc.“

Film dvacátý osmý: San Francisko, tulák se vrátil zpět …
21.6. pondělí:  San Francisco
Stav tachometru:  4 380 mil = 7 008 kilometrů
Stav posádky:  Karel :-{, Pelda :-))

Budí nás melodie z Hičkokova hororu. Ptáci. Neútočí, jen tak štěbetají. Jenže když jen tak 
štěbetá stovka ptáků nad stanem, zní to jako štěbetající samopal. 

V puse mám pocit, že česnek spálil nejen streptokoky, ale sakumprdum celou ústní dutinu. A 
to nás dnes čeká civilizace. Takže deratizovat zuby, koupat a do čistého. Beru svoje toaletkové 
potřeby a béřu se do sprchy. Tam vše vyrovnám, svleču se a … prd. Voda je za peníze. Takže se 
opět obleču, vracím se, beru drobáky a celou proceduru opakuju ještě jednou. Úspěšně. 

Vykoupaná,  navoněná,  v čistém tričku sedám ke snídani.  Můj  zrak padne  na připravený 
hodokvas - chléb sladký (jak jinak), paštika, rajčata … další pohled patří čistému tričku. Nehodlám 
riskovat.  Snídaně  se  ještě  musí  odehrát  ve  včerejším.  Je  záhadný přírodní  úkaz,  že  už  jednou 
pokecaný tričko nikdy podruhý nepokecám. A čistý naopak. Vždycky. Takže po dvojím koupání a 
trojím převlíkání jsem schopna cesty to San Francisco.

Balíme. Loučíme se s právě snídajícími rybáři. Snídají šunku, asi to s těma úlovkama nebylo 
tak kách. Sedám do auta se smíšenými pocity a po cestě se snažím rozvzpomenout na všechny 
zásady pana doktora Cimického pro řešení krizových životních situací. 

Mávám rezervoáru.  Zpáteční  cestu mám vymyšlenou úplně jinudy. Chtěla  bych jet  dolů 
podél pobřeží. Mám k tomu celou velehoru důvodů: 

a) Brácha říkal, že to je krásná cesta podél oceánu 
b) jezdil tam tudy Jack Kerouac na Big Sur 
c) musí tam bejt fantastickej západ slunce do moře 
d) chci  Karla  nenápadně  unavigovat  přes  Údolí  silikónu  a  podívat  se,  jak  je  na  tom 

počítačová konkurence. Třeba hledaj programátory.
Zatím jedeme podle mapy Kalifornie. A jedeme dobře. Okolo sou takový kulaťoučký kopce, 

porostlý  nízkou  stepní  trávou.  Vypadají  jako  sametové  jehelníčky.  Místo  jehel  jsou  na  nich 
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napíchané větrné elektrárny. Potvrzují náš odhad, že tady je ten správnej wind pro windsurfing. 
Nemáme prkno.  Jó,  mít  tak aspoň toho Krasina vydlabaného ze sekvojové kůry,  místo plachty 
bychom použili Bráchův stan (aspoň by se odmočily ptačince), to by bylo svezeníčko. 

Nás  dnes  ovšem čekají  jiné  radovánky.  Jedna  z nich  už  je  tady.  Trafik.  Je  devět  hodin 
dopoledne. Od kolika můžou ti Frantíci dělat? Plánovala jsem v této době volné silnice. Po napojení 
na stojedničku to začlo a teď od San Jose už je v našem směru řádně husto. A to jsme padesát mil od 
Friska. A budu říkat Frisko a budu a budu, ať se klidně naštvou. Oni mě štvou taky. Čím víc se 
blížíme,  tím je  větší  husto.  A tím víc  mě štvou.  Chvílema už  se  ani  neblížíme.  Provoz začíná 
nabývat systém vojenského povelu Přískokama vpřed. 

Karel naříká: „Tohle nevydržím. Nemáš tam nějakou detourku? Beru i delší a klikatější. 
Raděj budu kroutit volantem než tenhle provoz.“ 

„Nemám.“ 
Ne, že by se na mapě žádnej obchvat nenašel, ale pro nás by to taky mohla bejt dost velká 

zajížďka. A nemáme víza do Kanady. 
Naší záchranou je Brácha a můj šéf. Oba vypravovali, že ve velkých městech jsou v daném 

směru v levé části vozovky rychlý pruhy pro obsazená auta. Může v nich jet auto, který veze víc jak 
jednoho  člověka.  Za  předpokladu,  že  se  počítají  i  ženské,  jsme  v autě  dva  člověci.  Kapku 
nedůvěřivě  vjíždíme do  pruhu označeného přeškrtnutým autem s jednou osobou.  No to  je  jiná 
vodsejpačka!  Po  projetí  okolo  policejních  aut,  jejichž  uniformované  osazenstvo  na  nás  nijak 
nereagovalo, se uklidňujeme a valíme, co to trafika dá. Když vidím vedlejší pruhy, kde stojí auta 
s jednotlivými  v tuto dopolední  hodinu nejspíš  úředníky,  je  mi jasné,  že  bychom nedojeli.  Oba 
určitě  ne.  Jsem  vděčná  za  pruh,  kterej  je  prý  hlavně  pro  podporu  taxikářů.  No,  já  tady  být 
úředníkem, vozila bych s sebou nafukovací pannu. Nebo panáka. 

Odkládám  mapu  Kalifornie  a  rozdělávám  mapu  San  Franciska.  Orientačně  máme 
zakresleno, kam se chceme dostat. Je to podle Bráchy jediné místo ve městě, kde se dá parkovat. A 
zadarmo. Čtyři hodiny. Zatím to ujde. Cesty jsou rovný a přehledný. A hlavně se pořád držíme 
stojednušky. 

Jenže se blížíme k centru města. Na ten máme ještě podrobnější mapu s ještě podrobnějšími 
nákresy.  Situace  se  stává  méně  a  méně  přehlednou.  Jsem  nucena  přejít  z celkové  mapy  na 
podrobnou. A na ní se nemůžu zorientovat, kde vůbec jsme. A zrovna se Karel ptá, kam má odbočit. 
Plácnu doprava a už jsme v … Ale uznejte - jedeme 50 km v hodině, ke křižovatce to máme 20 
metrů, dalo by se spočítat, kolik mám času na orientaci. Málo. Jenže to uznáte vy, Karel, ten né. 

Takže jsme stojedničku opustili dříve, než bylo plánováno. Ale žádná katastrofa. Systém ulic 
vypadá jak drátěné pletivo a směr máme dobrej. Ještě jednou se snažím Karlovi poradit, ale nedbá 
na mě. A dobře dělá. Díku tomu se ocitáme na vytouženém parkovišti. Jenže parkoviště je full. Je to 
slepá ulice mířící k moři. Slepá a plná. Objíždíme ji tam a zpět a zase tam a zase zpět. Při třetí jízdě 
to vypadá nadějně. Někdo stojí u auta. Jenže konec nadějí, ukazuje nám svačinu a my chápeme, že 
se jde jen najíst.  Při čtvrtém kole začíná Karel uvažovat, jestli  to San Francisko stojí  za to.  Já 
hledám  v mapě  parkoviště.  Marně.  Karel  pronáší  hrdelním  hlasem  varovné:  „Naposledy.“  Při 
najíždění na tedy poslední projížďku, kdy se začínám s městem loučit, potkáváme protijedoucího 
Japonce.  Naznačuje  nám,  že  vzadu  je  po  něm  volný  místo.  Karel  přidupne  plyn  na  podlahu, 
osmirkuje pneumatiky a jsme tam. Miluju Japonce. Těsně za námi projíždí další auta. Smůla hoši, 
ale vy jedete teprve podruhý. Koukám, jestli není poškozen asfalt od toho balvanu, který se mi urval 
ze srdce. Vytahujeme věci na pěší túru. Jen za tu chvíli, než se vymotáme, zastavují u nás osádky 
čtyř aut s dotazem, jestli odjíždíme. Sorry, právě jsme přijeli.

Zaznamenáváme  čas  odchodu.  Brácha  nás  varoval,  že  místní  policajti  mají  svoje  finty, 
kterýma zjišťujou, jak tady kdo dlouho trčí. Pokud se jedná o americké policajty, věřím všemu. 
Zvláště když vidím tři pendrekáře obšlapovat nedaleko. A další objíždí parkoviště. Ale držte se, 
objíždí na koni. Krásnej štíhlej kůň, žádnej valach, a na něm krásnej štíhlej policajt, žádnej Valach. 
Bereme podrobnou mapu, z které na nás provokativně mrká jasně zelená barva zvýrazňovače. Tady 
ji  potřebuji  jen pro orientaci.  Místa,  která  toužím vidět,  mám už namakaný dost  dlouho.  Snad 
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odjakživa. Jako pozadí monitoru střídavě měním sanfranciské šikmé ulice, sanfranciskou čínskou 
čtvrť, sanfranciské mosty. Hravě rozlišuju Golden Gate a Bay Bridge. Tohle město mě oslovovalo 
už na dálku, i když nedokážu definovat proč. Teď mě oslovuje zblízka. A já vyrážím odpovědět. 
Dnes si nelpím na sto metrech. Dnes budu chodit do padnutí. 

Konec  parkoviště  je  vlastně  začátkem  dlouhého  městského  mola.  I  se  tak  jmenuje  - 
Municipal Pier. První cesta je jasná. Prvních deset snímků taky. Fotím na všechny světové strany. 
Na západ fotím průliv Golden Gate se stejnojmenným mostem. Tenhle most miluju. Chci křičet 
„Kalifornie, k tobě přicházím, rozevři svou Zlatou bránu!!!“ 

Jenže  Kalifornie  otvírá  jen  spodek  brány.  Horní  část  je  v mlze.  Na  sever  fotím  ostrov 
Alcatraz. Na východ centrální mrakodrapy v centru. Na jih fotím, kde parkujeme. Nemůžu se těch 
pohledů nabažit. Připadá mi, že mám do betonu kořeny a že už nikdy neodejdu. Jedině porazit.

Použitím  brutálního  psychického  násilí  sama  na  sobě  se  odpoutávám.  Jdeme ke  stanici 
kabelové tramvaje. Podzemní kabelovka. Pod zemí je kabel, ne vagónky. Kupujeme lístky a stavíme 
se do fronty. První fronta, kterou ve Státech stojíme. A rádi. A kvalifikovaně. Máme mnohaletej 
bolšánskej trénink. Dyť ti Amíci to vůbec neuměj. Stojej spořádaně v řadě, v klidu se usmívaj jeden 
na druhýho. Takhle by z vás byli v ČSSR vegetariáni a zadek byste si vytírali Rudým právem. Ale 
ani  my  neuplatňujeme  naše  frontové  manýry,  necháváme  lokty  u  těla  a  čekáme.  Není  to  tak 
nepříjemné. Okolo chodí dva hudebníci a zpestřují frontě čekání. Jeden pestří na harmoniku, druhý 
na trubku. Jsou hodní a hrají docela dobře. Karlův čelní displej ukazuje, kolik lidí je před námi, 
kolik se jich tak vejde do jedné tramvaje, a nakonec oznamuje, že se v lepším případě vejdeme do 
druhé, v horším do třetí tramvaje. Přesně. První odjíždí bez nás. Zato jsme mohli pozorovat, jak se 
otáčí na točně. Tramvaj dojede na točnu k Frisku zády, čelem k moři. Naběhne řidič s průvodčím a 
řučo fučo celou točnu otoční, až je tramvaj k Frisku čelem, zády k Ivanovi. Docela makačka takhle 
v teple v teplejch vrtět točnou. Už se nedivím šéfovu vypravování, že viděl jen jednou jako řidičku 
téhle tramvaje ženskou a měla tričko s nápisem Jediná řidička kabelové tramvaje v San Francisku. 
To není džob pro žádný sušinky. Ale už stojíme skoro u nástupiště. Přicházejí hudebníci a chtějí za 
svoji produkci peníze. Sakra, tak to nebylo z čiré radosti? Jeden drží čepici, druhý dělá pohyby jako 
by nás chtěl šacovat. Výhružně se tváří oba. Bezbranně ukazuju nejdřív prázdné kapsy a pak na 
Karla, jako že já nic nemám, to von, běžte si za ním. Taky že jdou. Nesleduju další vývoj. Přijíždí 
tramvaj  a  lidskej  had  mě  k ní  posunuje.  Otáčím  se,  protože  bych  docela  ráda  jela  s Karlem. 
Hudebníci  ho propouštějí,  tak se jim asi  vyplatil.  Prodereme se do tramvaje těsně předtím, než 
mohutný černoch určí konec nástupu výhybkovou tyčí.

Jsme  ve  vagónku!  Jedeme  kabelovkou!  Štěstí  z nás  stříká.  Koukám po  ostatních,  jestli 
nejsou postříkaný. Jsou. Všichni se tváříme jako mrňous, kterej najde pod stromečkem vytoužený 
dárek. To se mi zase na Amících líbí. Nesnaží se jako někteří Evropani vypadat, že to je pro ně 
normálka, že jedou jen z donucení, že vlastně takhle dojíždí do práce každý den. Ne, prostě se 
upřímně radují. Bez rozdílu věku. Jeden starší pán mě rozpustile láká na klín, vedle sedící asi jeho 
starší paní se tomu rozpustile směje. Nevím, co sledovat dřív. Jedem do kopce po Hyde Street, 
všechny ulice známe z filmů, zpátky je vidět Alcatraz, dopředu Čínská čtvrť. Jenže nejkrásnější to 
je uvnitř - šalinfíra a šalinprůvodčí. Dva statní usměvaví černoši. Mají se co ohánět. Nechápu, co se 
všema těma pákama dělaj,  ale pořád s něčím kvedlaj,  kroutěj,  přehazujou. A do toho vyzvánějí 
melodii a laškují s pasažéry. Hlavně s pasažérkami. Mě se pan Šalinprůvodčí ptal, odkud jsme, a po 
sdělení Czech Republic kývnul a pronesl: „Yes, Europe.“ Tady si na těch cizincích dobře pocvičí 
zeměpis. Na kopečku vystupujeme a máváme těm, co zůstali. Mává mi nejen pán, jehož klínem 
jsem pohrdla, ale i jeho paní. 

Kam teď? Jsme v Čínské čtvrti a určuju kurz na Telegraph Hill. Zádrhel je v tom, že na 
mapě města nejsou vrstevnice. A já myslela, že San Francisko je jeden velkej kopec. Teď shora 
vidíme, že je to několik velkejch kopců. Jasně, že my jsme na jednom a Telegraph Hill na druhým. 
Takže z kopce do kopce a jsme tam. Taková jednoduchá věta a co nás stála námahy. 

Naštěstí je tady bezva počas. Od moře fouká, není moc vedro. Je tady příjemně. Krásně. 
Nádherně! Rozhled bezvadnej. Taky odtud dříve prováděli předběžné výslechy lodí. Jako co vezou, 
odkud sou, a pak je teprve pustil přístavní dozorce do přístavu. Z telegrafovýho kopce vidíme vše, 
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co z mola, a ještě navíc Bay Bridge. Tajně vám prozradím, ať se nenecháte nachytat. Golden Gate 
má příčky na těch obrovských nosnících vodorovně, každej nosník je jakoby z takovejch čtyřech 
čtverců. Bay Bridge má příčky křížem, takže to vytváří dvě celé … jakoby sprosté obrázky a dole a 
nahoře půlsprosté. Taky má těch nosníků víc. Aby ne, když je nejdelší visutej na světě. Jenže není 
vždycky všechny nosníky vidět. No, a pak vám někdo ukáže fotku San Franciska střelenou přes 
nějakej most a machruje, že to je Golden Gate. A vy řeknete: „Chachá, frajere, nejsem včerejší, 
vidím pičulky, to je Bay Bridge!“ A jste za znalce.

Valíme z kopce k další ulici filmových honiček. Brácha ji důvěrně nazývá Lombardka a je to 
ta,  jejíž  křivolaká část  stíhaného ve  filmu vždycky zaskočí.  Stíhajícího nezaskočí,  ten vždycky 
všechno zná. Nebo se podíval do mapy, tam je její klikatá část popsaná jako curly čiliž kudrnatá. 
Lombardka vede vlastně z kopce od Telegrafu a pak do kopce a tam se klikatí.  Mít  kolečkové 
brusle, teď bych se u Telegrafu rozjela, sjela dolů a setrvačnost by mě vynesla až ke kudrnáčovi. 
Nebo by mi spíš přitažlivost dole rozbila hubu. Kadeřavá část Lombardky jsou de facto serpentýny 
a  v serpentýnách  kytky.  Chci  tam  vyfotit.  Není  to  tak  jednoduchá  záležitost.  Já  si  vyberu 
nejkvětinovější zatáčku a postavím se na silnici. Dole z chodníku je výhled krytej stromama, takže 
Karel musí kvůli snímku zastavit dopravu v křižovatce vlastním tělem. Ale zvládli jsme to. Tady už 
s tím  řidiči  počítaj  a  jen  si  z nás  dělaj  ouchcapky.  Nerada  se  loučím  s ulicí  KKK  (kudrnatá 
květovaná klikatá krásná). Tak ještě jedno K.

Teď už míříme k vodě a tam nás žádný kopec nečeká. U mola s číslem 39 máme od Bráchy 
vepsáno Lachtani. Od něj nás dělí už jenom poslední křižovatka. Čekáme na zelenou, přejdem a 
zastaví nás baba v uniformě. Ukáže nám průkazku a něco na nás chrlí. Chrlí anglicky, takže stojíme 
jak dva trapáci a nechápeme. Otáčím se na semafor, teď je tam red, tak tam předtím musela bejt 
green, tak vo jí de, babizně jagizně. Karel vytahuje peněženku. 

„Nic jí neplať. Nic sme neprovedli.“ 
Tvářím se sveřepě, ale kolena se pode mnou podlamují. Baba pořád mele a mele. Naštěstí 

Karel z toho, co vymlela, pochopil, že je z ňáký organizace, která sbírá peníze pro bezdomovce. A 
mě a Karla zastavila proto, že nám chybí úsměv. Babo jedna sanfranmentská, nám toho chybí! 
Vytlačím na tváři škleb, který by se snad dal prohlásit za úsměv, Karel vytlačí z peněženky pár 
drobáků a  loučíme se.  Deme.  Dřív,  než ji  rozškubnu jak hada.  Teď už je mi jasné,  že  to není 
uniforma, ale obyč dlouhej baloňák a na hlavě hučka, jenže vyděšenýmu Čechovi to musí zákonitě 
připadat jako letní uniforma STB.

Uklidňujeme se až pozorováním lachtanů. Od Bráchy mám napsáno lachtani, v průvodci 
píšou lvouni, mně připadaj jak tuleni. Mám v tom stejnej brajgl jak v paroháčích. Hned po návratu 
musím na doučování za klukama ze životního. Ať je to,  co je to, jsou to pěkní cvalíci  a pěkní 
somráci. Vyvalují se na dřevěných molech těsně nad vodou, ale jen uvidí nějakou loď, naskáčou do 
vody, plavou k lodi a řvou. Přistávají tady lodě s výletníkama z Alcatrazu. No, a víte, tam dřív bylo 
vězení,  tak si  každej  s sebou raděj  vezme svačinu.  Tam ji  na samotce ani  nestihne sníst  a  teď 
s návratem do civilizace se o zbytky rád podělí. 

Ten Alcatraz to je pro mě taky šok. Čítávala jsem, že je to blízko pobřeží coby kamenem 
dohodil.  Jenže jsem myslela, že je házení jen obrazný. A není. Je fakt tak blízko, že trénovaný 
hodec by to zvládnul. Třeba Honza Železný by jim ze břehu určitě dokázal oštěpem vymlátit okna u 
věznice. Jenomže v moři jsou proudy, tak se tam nedá doplavat. I když tam by asi nikdo neplaval, 
ale nejde to ani zpátky. Z Alcatrazu se jako jednomu z mála podařilo utéct Al Caponemu. Jo, když 
už  sem  v tom poučování,  víte,  že  Alcatraz  je  náš  ostrov?  Náš  jako  Pelikánů.  Teda  pelikánů. 
Španělsky se pelikán řekne alcatraz a ostrov se přeloženě jmenuje Ostrov pelikánů. Jenže žádného 
nevidím. Asi je zařadili do vězeňského jídelníčku.

Karel ještě filmuje lachtany, já obcházím po nábřeží okolo cestovek, které nabízejí výlety na 
Alcatraz. Na kolik takovej výlet může přijít? Dřív to bylo za trest, dneska za odměnu. Zvědavě 
vlezu do jedné kanceláře. Usměvavá slečna neopruzuje s dotazem, co chci a kdy vypadnu, a tak si v 
klidu jako vybírám. A hele, oni nenabízejí jenom cesty do vězení, ale do celého světa. Jé, a i k nám! 
Hladově hmátnu po prospektu s obrázkem Hradčan. Naše zlatá Praha! Otvírám brožurku a současně 

74



otvírám pusu. Musím se přece slečně pochlubit, že zrovna z téhle krásné země pocházím a že tam 
žiju, že je to můj domov … Očima letím po první straně textu a v hlavě si sumíruju vlasteneckou 
větu v angličtině. Jenže mě v textu něco zaráží a čtu ho znovu s větším soustředěním. Pokyny pro 
cestu do naší republiky by se daly ve zkratce přeložit takto: není potřeba vízum, je potřeba dávat si 
velkýho majzla na kapesní zloděje, na taxikáře, na číšníky, na prodavače, na přepadení, na ukradení 
auta, … Zavírám prospekt i pusu. Stydím se přiznat, že tenhle bordel je moje rodná vlast. Slečna se 
stále  usmívá  v  očekávání,  co  ze  mě  vypadne.  Mám jí  vyprávět  o  historii?  Když  jí  řeknu,  že 
Karel IV. založil v Praze univerzitu už sto čtyřicet let před okupací Ameriky prostřednictvím KK, 
bude  se  jí  to  zdát  jako  nesmysl.  A nechá  na  mě zavolat  chlapy se  šněrovačkou.  Mlčeti  zlato. 
Odcházím, ani se nerozloučím. Nejsem si jistá, jestli by místo Na shledanou nebylo lepší říct Do 
viděňja.

Vracím se ke Karlovi. Nadšeně vypravuje, jaké záběry ulovil. Nemám to svědomí kazit mu 
náladu  mým zážitkem a  konstatováním,  kde  se  v současné  době  nachází  moje  národní  hrdost. 
Mlčky se táhnu zpátky podél pobřeží za ruku se svým Alcatrazem, prohlížíme vystavenou ponorku 
a zjišťujeme, že do čtyř parkovacích hodin máme ještě chvíli času. 

Vybíháme na kopeček k Fort Mason. Mylně jsme se domnívali,  že odtud budou špicové 
záběry Zlaté  brány.  Nebudou.  V popředí je  vidět  obří  hangáry pro obří  lodě.  Takže definitivně 
zpátky k autu. Probíráme, jak je parkoviště šikovně umístěný v centru všeho dění. Chválím Karla, 
jak  k němu  parádně  dojel  i  s mým dezorientačním raděním,  jak  mě  bezchybně  provedl  celým 
městem a přes všechny křižovatky a s tou bábou jak to mazaně zařídil a že je vůbec jednička, bez 
něj bych … Karlovi se dme chruď a sám od sebe mě posílá na rozlučkovou návštěvu veřejného 
mola. On půjde k autu, bude ho bránit vlastním tělem a v případě policejní intervence věrohodně 
zalže, že právě odjíždíme a zatroubí na mě. Názorná ukázka toho, jak se vyplatí cídit mužskou 
ješitnost. 

Procházím se po molu, fotím vše už desetkrát vyfocené. Kašlu na to, že mám ve foťáku 
poslední film. Čtyřiadvacítkovej.  Posílám pusu Golden Gate.  Mávám Alcatrazu a kdyby to šlo, 
skočím  a  doplavu  do  vězení.  Mávám  daun  taunu.  Tečou  mi  slzy.  Mám  pocit,  že  se  loučím 
s domovem. Deja vu! Určitě sem tu v minulém životě žila. Nejspíš jako bezstarostný hipík. Proto 
mám i  teď v psychologickém posudku větu: Odmítá dodržovat pravidla,  která neodpovídají  její 
hodnotové orientaci. A asi jsem skočila ze Zlatýho mostu. Musím zjistit, kdy byl postaven, jestli by 
to teoreticky vycházelo.

Jeden minulej život mám jistej v Monument Valley, další v San Francisku … Amerika do mě 
začíná nebezpečně metastázovat. Večer musím nasadit Becheroterapii.

Takže ještě jednou Zlatá brána otevřená, zlatým mečem podepřená, kdo do ní … Ale z mlhy 
nevylezla. Brácha vypravoval, když tady cestoval stopem, rozhodl se přespat pod mostem. Parádní 
pocit spát pod Zlatou bránou. Jenom ho nikdo nevaroval před mlhou a ráno ždímal péřovej spacák.

Jsem zralá na padnutí. Tak to se mi dnes taky splnilo. A ještě ke všemu mě beze slůvka 
rozloučení  opustily  tenisky.  Zjišťuju  v nich  prasklinu  velikosti  mexického  dolaru.  Papírového. 
Přinutily mě dobrovolně se vrátit k autu. Nazouvám svoje v dávných dobách parádní sandálky a 
těším se na jízdu přes můj milovanej most. Na druhé straně se máme podívat z Bonita Pointu, přejet 
zpátky a vyjet z města. To snad zvládnu i osandálovaná. 

Sedáme do auta. Už u nás stojí čekatelé na místo. A o kousek dál vartuje policajt na koni. 
Sleduje nás. Určitě stopuje, jestli nepřetáhneme časový limit. Jinak přetáhne on nás. Ale usmívá se, 
a tak mu při odjezdu mávám. Kolik takovej policejní kůň v San Francisku může brát?

Vracíme se zpátky do zácpy. Za ty čtyři hodiny zhoustla v pevnej bobek a teď je to pravej, 
nefalšovanej odpolední trafik.  Zařazujeme se do nějakého pruhu, blížíme se k nějakému tunelu, 
vyjíždíme  zase  v nějakým  jiným  pruhu.  Neurčitá  zájmena  jsou  použitá  úmyslně.  Vůbec  totiž 
nevíme, kam jedeme, natož jestli jedeme tam, kam chceme. Někde bychom měli odbočit k mostu, 
ale kde, ale kde … aha, támhle. Pózdě. Odbočka už je v našich zádech. A mám takovej dojem, že 
kdybych teď, třebas i slušně, požádala Karla, ať otočí, byl by to konec našeho manželství. Možná 
nejen manželství. 
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Sám je z toho netrefení nešťastnej. Ukliňuju Karla i sebe, že se nic neděje. Jinak jsme viděli 
dost a měli jsme fantastickou kliku. Sluníčko akorát na focení. Jen ty zlatý gatě. Nejdřív jí z mlhy 
koukala dolní část, potom horní část. Ale to slepím jak Granta a Shermana. Z posledního filmu mně 
zbývá jen pár snímků. Ty si šetřím na západ slunce nad oceánem. Všechno zlý pro něco blbý a pro 
nás je teď zrovna dobrý to, že jedem po highway číslo jedna. Na tu jsme chtěli. Teď se jí musíme po 
dva dny držet jak fekál košile až pod Los Angeles a to už jsme skoro u Bráchy. 

Nevím, jestli jsem já uklidnila Karla, ale Karel mě rozhodně ne. 
„Dochází nám benzín.“ 
Si  děláš  srandu,  ne?  To  je  furt  vo  všom třistaprocentní  jistota  a  pak  nám dojde  benál 

uprostřed San Franciska. Teď, nakrásně zrovna teď, budeme shánět benzínku, když nevíme, kam 
jedeme, kudy jedeme a sotva víme, čí sme. Nic platno, na moje kecy Micinka nepojede. Vyhlížíme 
benzínku. Pane Bože dej, ať je v našem směru. Jestli se tady zamotáme, tak se opravdu splní moje 
touha  a  Frisko  hodně  dlouho  neopustím  a  možná  poznám  i  to  vězení.  Přání  bylo  vyslyšeno, 
benzínka je na naší straně, jenom jsme k ní vjeli výjezdem. Motání nás neminulo. 

Po další půlhodině opouštíme velkoměsto. Po jedničce. Jsme jedničky a … vlak z Friska 
v nula pět už se řítí tmou … taky se řítíme. Je šestnáct nula pět a je světlo. Silnice je v mapě značená 
kytičkou. Když se ani po deseti mílích nedočkám květinové výzdoby, zjišťuju ve vysvětlivkách, že 
se jedná o State Scenic Route – Státní vyhlídková dálnice. To bude paráda. Já se tak těším, až 
dojedeme k pobřeží!

Zatím listuju průvodcema. Zjišťuju, že z Golden Gate jsem v minulém životě mohla klíďo 
píďo skočit. Jeho postavení bylo dokončeno v roce 1937. Konečně nějaká pamětihodnost starší než 
já. Do mého narození zbývalo dvacet let. To jsem se mohla ještě naskákat. 

Jo, taky je v San Francisku 42 kopců. Kdybych si to přečetla dřív, nemusela jsem si myslet, 
že tam mají jednu cestu z kopce a tu ukazují v každém filmu. Méně dobré zprávy se dočítám o 
vytoužené silnici. Cituji: „… proslulá úzká Highway 1, z níž se před projíždějícími turisty otvírají 
překrásné výhledy. Řidiči je mohou vychutnávat právě proto, že po hodně frekventované silnici 
plné zatáček nelze jet rychle ...“ konec citátu. Tohle by mohlo hrubě narušit mé plány. A moje plány 
jsou dost smělé, podepřené výše uvedenými důvody a) až d). Dneska projet Santa Cruz, Silicon 
Valley, Redwoods State Park a dojet do Monterey. Tam přechrupnout kdekoliv s výhledem na oceán 
a zítra pokračovat podle pobřeží. Prohlídnout Big Sur, Santa Barbaru, Los Angeles. Tam zkusit lano 
do Hollywoodu.  Přespat  u  Boba.  Pak  už  návrat  k Bráchovi.  Na  čtvrtek  měl  Brácha  domluvit 
nejdůležitější bod programu. Pro Karla. Plavbu lodí po Pacifiku. Takže jsem se uvolila pro návrat už 
ve středu. Ale že bych z toho byla vodvázaná ... to teda nejsem. No nic. Jediný program během 
zítřejšího přesunu je koupání, focení, odpočinek. Mám to hezky vymyšleno, co? Jako dycky.

A taky jako dycky se mně do plánu dostávají trhliny. Přijíždíme opravdu k Pacificu a to u 
města Pacifica. Jenže se přesvědčuju, že co je psáno, to je dáno. Silnice je úzká a klikatá. A ještě 
navíc obohacená mlhou. Jen v mimořádných chvílích lepšího výhledu se nám podaří registrovat 
vodu na pravoboku. Karel zlostně pronáší: „Do hajzlu. Ještě snad budu nakonec hledat mlhovky.“ 
V jedné ze světlých chvilek zastavujeme na svačinku s výhledem. Ale nestihneme ani dojíst naše 
skromné papu,  skládající  se  z housky se salámem, a  už jsme zase v mlze a  vidíme zase velký 
kulový. Tohle nevypadá dobře. 

Mlha za mnou, mlha přede mnou.  S klikatou silnicí  nad skalisky oceánu dost  nešťastná 
kombinace.  Karel  naříká:  „To  raděj  provoz,  než  takhle  kroutit  volantem.“  Škoda,  že  nemám 
diktafon a nahrávku z ranního provozu. To se mu zdálo kroucení volantem jako odpočinek.

Tady západ slunce nevyfotím. Důvod c) odpadá.  Uklidňuju se aspoň představou splnění 
bodu b). Tudy, určitě přesně tudy, jezdil Jack Kerouac na Big Sur. 

Za chvíli abychom nějakým způsobem uhnuli k Údolí silikónů. Jenže moc přesně nevím 
kudy. Do turistických map ho ještě počítačový magnáti neprotlačili. Nejspíš to bude směrem na 
jezero Loch Lomond. Loch Lomond ... Loch Lomond ... to jsme se v angličtině učili jako starou 
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skotskou píseň.  A koukám,  že  kousek  od  jezera  je  město  Scotts  Valley.  Holt  se  Scottům taky 
stejskalo. 

Jenže to bychom mohli objet půl americkýho Skotska a silikón žádnej. Tajně škrtám svůj 
tajnej  bod  d).  Silikonový  údolí  neuvidím  a  Silikonový  údolí  neuvidí  mě.  Můj  šéf  je  klikař. 
Zůstávám.

Na několika mílích se plní Karlovo přání. U města Santa Cruz ke vší chrůze přibývá provoz. 
Karel má, co si přál. I to, co si nepřál. Provoz přibyl a mlha zůstala. Po projetí městem se nám 
nepodaří žádnou z našich smůl setřást. Právě projíždíme jedním z nejkrásnějších úseků kytičkový 
silnice – zátokou Monterey. Provoz je tak hustej, že nestíháme sledovat okolní krásy. Krásy jsou 
stejně v mlze, Scenic Route nám je na prd a Karel je na kaši. Začínám hledat únikovou variantu. 

„Můžeme to střihnout vedlejškou pryč od pobřeží. Někde by tam měl být kemp a ráno po tý 
silnici dojedeme na sto jedničku.“

 „Ano, ano, já chci střihnout.“ 
Jeho touhu nezlomí ani fakt, že se další město na pobřeží jmenuje Marina.
Je rozhodnuto. Nakupujeme zásoby a odbočujeme po sto padesát dvojce do pobřežních hor. 

Inzerovanej kemp jsme úspěšně nenašli. Zorientováváme se až v městečku Gilroy. To ovšem stojí 
za to. Obrovitánská cedule nás informuje o Capitol of Garlic in the World. Co je garlic nemusíme 
hledat ve slovníku. Ke svému zděšení to tentokrát cítím v angličtině i já. Že to znamená česnek, se 
dá  poznat  po  čuchu.  Tady  to  voní  jak  na  topinkovejch  hodech.  Transparenty  lákají  na  zimní 
česnekový festival. Místní cukrárna nabízí vanilkovou zmrzlinu s česnekem. Blééé, to snad musí 
bejt ještě větší poblión než sladkej chleba. Ale věřím, že v místních laboratořích již bylo zahájeno 
šlechtění česneku bez zápachu. Bez chuti a bez zápachu. Nic pro nás. 

Takže co včíl, pozdní odpoledne a my bez noclehu ... za zádama Frisko, semafor je zelenej,  
Karel žene auto do tmy jako bejček splašenej ... Navrhuju vrátit se na místo činu – San Luis, přespat 
tam, co dnes, a ráno to mrsknout po pětce dolů. Karel nadšeně souhlasí. Hlavně, že bude kam hlavu 
skolit. 

Stále po 152 ignorantsky přejíždíme stojedničku a po čtyřiceti mílích jsme v našem starým 
známým kempu. Jedeme na svoje vyležené místečko. Naproti přibyl stan s tatínkem, maminkou a 
miminkem. Rybáři zůstali a nadšeně nás vítají. Dlouho jsme se neviděli :-). Opékají nějaké maso a 
rozhodně  to  nejsou  ryby.  Zvou  nás  na  gábl.  Velkoryse  odmítáme  a  ohříváme  svoji  poslední 
konzervu. Na tuto výroční připadlo vepřové ve vlastní šťávě. Spíš zbylo.

Považujeme rybáře za naše staré známé natolik, že před nima poprvé veřejně používáme 
vyhazovák. Taky už máme toho demokratickýho schovávání dost. 

Je  nejdelší  den v roce.  Využívám světlo  k úklidu.  Dělám ordnung pod svojí  sedačkou a 
v jejím nejbližším okolí.  Už mě ten herberk pomalu nadzvedával.  Karla  taky.  Rychle.  Rovnám 
mapy a vytahuju celkovou mapu USA. Je nám skoro do breku, když vidíme ten majinkej ždibíček, 
kterej jsme projeli. Taková dřina a na mapě to vypadá jak rozmázlej mušinec.

V Evropě bychom při tomhle stavu tacháku byli už zpátky doma a ještě měli ujeto dalších 
dvě stě kiláků. Ale to bychom museli znovu vyjet.  Nikdy! Takže za to, co máme do dneška za 
sebou, bychom z domu přejeli náš kontinent a zpátky. A dvě stě k dobru. A tady mušinec.

Mlčky  sedíme  před  stanem.  Na  nebeským stropě  nám  pro  tento  den  rozžehly  všechny 
hvězdy. Tak tady dřepíme jak dva důchodci na vejminku, držíme se za ruce a civíme na ty hvězdný 
žárovice.  S pohledem  upřeným  nahoru  si  připadám  jako  E.T.,  taky  bych  nejraděj  kňourala: 
„Domů!“ 

Film dvacátý devátý: Domů, domů, do San Diega
22.6. úterý
Stav tachometru:  4 667 mílí = 7 467 kilometrů
Stav posádky:  :~(
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Budím se propocená. Bolí mě v krku. Chci k mamince. Nebo aspoň k Bráchovi. Snídám jak 
poháněná vybitou baterkou. Apaticky sleduju okolní dění. Rybáři připravují lovecký inštrumenty. 
Maminka odnaproti pochoduje okolo stanu a chová miminko. Já chci taky pochovat! Aspoň dva 
metry pod zem.

Karel chystá Micinku na návrat. Láskyplně z ní ometá guáno a vyloženě omylem zavadí o 
takový černý čuček na karoserii.  A ejhle, ona autoanténa. A ona vysunovací. A po vysunutí lze 
naladit asi dva milióny stanic. Dobrý objev poslední den! My dva týdny hořekujeme, že na rádio 
nemůžeme nic chytit, a zatím máme prutovou anténu, na kterou by se daly chytat i ryby.

Pakujeme. Oblékám svoje poslední tričko bez poskvrny. Karlovi se rozpadl zip u kraťasů. 
Jedinejch. Druhé kraťasy jsou plavky.

Loučíme se s rybářema. Smějou se, jestli večer zase přijedeme. Prej nám budou držet místo. 
Možný je všechno. Zatím to tak ale nevypadá. Úspěšně se napojujeme na pětku a valíme na jih. 
Jako druhý úspěch postřehneme, kde jsme měli předevčírem odbočit na Los Banos. Pozdě. Dnes 
neodbočujeme nikam. 

Operativně jsem totiž upravila plány. Zkrátka a dobře budeme se držet pětky, ta nás dovede 
do Los Angeles. Tam by byla šance navštívit Hollywood a přespat u Boba. To je Bráchův kámoš. 
Teď už i náš. Kdysi dávno, za devíti horami a devíti řekami Brácha psal, že se u nás staví jeden 
emigrant, kterej zrovna jede do Čech. Podle Bráchova líčení, že je to majitel firmy a podobně, jsem 
měla představu staršího, decentního, namyšleného, zazobaného muže mluvícího silným americkým 
přízvukem. Když mělo nastat datum Bobova příjezdu, vysmejčila jsem celej byt poctivějc, než když 
má přijít  Jéžišek. I novou rohožku jsem koupila. Jenže Bobo nepřijel  zrovna ten den, kdy bylo 
uklizeno. Druhej den už sem tam nějaká věc přibyla, další den přibylo víc věcí, no prostě, za chvíli 
byl zase normální čurbes. A do toho v sobotu dopoledne volají naši, že Bobo už je u nich a jedou 
k nám. Od našich k nám je to pouhé dva kilometry. Na úklid málo, i kdyby šli pěšky. Vlítli jsme na 
rychloúklid. Všechny přečnívající verky jsme v náruči odnosili do pokojíčku a zavřeli dveře. Přijel 
Bobo  a  jediný,  co  odpovídalo  mým  představám,  byl  přízvuk.  Jinak  mladej  sympaťák.  Jenže 
poslouchejte, co mně proved! Po chvíli pobytu prohlásil, že Bráchovi slíbil, že mu natočí, co se u 
nás změnilo. Vytáhl kameru, točil a procházel bytem. Marně jsem vykřikovala, že se u nás nic 
nezměnilo.  Marně  jsem  bránila  dveře  pokojíčku  vlastním  tělem.  Nic  platno.  Všechno  bylo 
v kameře.  Číhala  jsem,  jestli  kameru  někam  neodloží,  že  bych  mu  nechtěně  smázla  kazetu. 
Neodložil. No a tenhle Bobo bydlí v Elej. Dnes se mu můžeme pomstít a projít se mu s kamerou po 
bytě my :-).

Jedeme s veselou.  Aby ne,  když nám k tomu hraje  rádio.  A silnice je  pravítková.  Karel 
prohlašuje,  že  tady by stačilo  dát  cihlu  na  plyn a  on  by  si  mohl  schrupnout.  Jenže  kde chceš 
v Kalifornii sehnat cihlu s těma jejich roubenkama? Být o kapánek bohatší, mohli jsme si vzít auto 
s autopilotem. Nebo se tomu u auta říká autošofér? Já bych jen navigovala, autošofér by řídil. Bez 
odmlouvání. Na rozdíl od jiných, nejmenovaných. Až zbohatnu, pořídím si nosiče a šoféra. A na co 
budu mít pak Karla? Ono se něco najde

Valíme  zpátky.  Vlevo  kalifornský  akvadukt  a  krávy.  Smrděj  stejně  jako  předevčírem. 
Mineme odbočku k Hurónům. A za ní je po sto padesáti kilometrech jízdy první změna – kanál je 
vpravo. Někde jsme ho přejeli. Konce sadů a záhonů nedohlídneš. Celiny Centrálního údolí. Dnes 
poprvé vytahuju mapu. 

„Karle, mám pro tebe dvě zprávy. Dobrou a špatnou. Kterou …“ 
„Špatnou. Ať to mám za sebou. Ona ta dobrá bude určitě stát taky za vyližkapsu.“ 
„Pětka nás dovede až k Bráchovi. Ale přímo skrz naskrz Elej.“ 
„To ani omylem.“ 
Jó, plánování taky není všecko …
Po 270 kilometrech věrných služeb zbaběle opouštíme pětku a bereme to únikovou cestou 

na Mojave. Lepší opuštěná Mohavská poušť než zalidněné Los Angelos.
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Blížíme se k městu Mojave. Po okolních kopcích stojí lesy větrných elektráren. Je to parádní 
pohled. To by snad museli uznat i ti magoři u nás, nechci zrovna jmenovat kluky ze životního, kteří 
tvrdí, že větrné elektrárny hyzdí krajinný ráz. Ono v krajině, kde kromě těch vrtulí není nikde nic, ji 
můžou leda vylepšit. Zahlídla jsem prvního Džošuáka a mám hřejivý pocit domova. Hřejivý až 
pálivý. Podle venkovní teploty.

V mapě jsou vedle silnice zakreslena jezera. Jenže ne modře a takovejchhle názvů: Rogers 
Dry Lake,  Buckhorn Dry Lake a  Trosamond Dry Lake.  Kdo neví,  prozradím,  že dry znamená 
suchý.  A podle  toho  jezera  vypadaj.  Písek  a  písek.  U  jednoho  pískovýho  jezera  zastavujeme. 
Dlouho vyhlížená restovací area slibuje papáníčko, bumbáníčko, čuráníčko. Protahujeme si těla, 
která se nám hned po výstupu orosila jak pivní sklenice. Musíme zrychlit uspokojování potřeb nebo 
budu taky dry. Sušenej Pelda. 

Po vystoupení se Karlovi rozpadla sandála.  Jedna z jedinejch. Rozpadáme se po kusech. 
Doufám, že něco zásadního neupadne Micince. Třeba volant by nám docela scházel.

Jo, a ještě něco se mi ve Státech líbí, to sem vám zapomněla říct a zrovna tady to mám na 
očích. Že je všude všechno uzpůsobené pro handykepy, už vám je jasný, ale představte si, že to tady 
je  uzpůsobený  i  pro  spolucestující  zvířata.  Třeba  právě  tady.  Kousek  od  parkoviště  je  kus 
vyhrazenej  jako  Pet  area.  Pet  je  domácí  mazlíček,  a  když  zastavíte,  domácího  mazlíčka  sem 
vezmete vyvenčit.  Ve Státech už postřehli,  že s lidmi jezdí občas i zvířata. U nás sice už došla 
civilizace dvacátého století tak daleko, že při zatavení auta nedává řidič pokyn Ženy vpravo, muži 
vlevo. Jenže psům pořád nezbývá nic jiného než obechcávat v lepším případě patníky. A těch na 
parkovištích nebejvá zrovna přehršel, tak zvednou nožku u stojícího auta, u automatu na pití, ani 
dočasně opuštěným kočárkem nepohrdnou. Tohle je tady soustředěno na plochu pro miláčky. A 
miláčci vypadají spokojeně, protože mají všechny zprávy koncentrovaný na jednom fleku. To je pro 
ně počteníčko.

Hrneme do sebe jedny z posledních zásob a jezdíme mastným prstem po mapě. Je to dobrá 
věc taková dobrá mapa. Díky ní víme, že vpravo od silnice je Edvards Air Force Base. Líbí se mně, 
jak tady jsou v mapě zakreslené všechny vojenský prostory. Je u nich napsáno Closed tu public –
uzavřeno pro veřejnost. Přímo za tímhle leteckým prostorem máme odbočit. Doufám, že se trefíme 
na odbočku a ne na letiště. 

Sklízím, co ještě zbylo z našich hodů a zjišťuji nemilou, i když ne neobvyklou novinu, moje 
poslední tričko už není bez poskvrny. Coca-Cola to je ono!

Trochu nás při hledání výjezdu z města Boron znervózňuje možnost odbočení k vojákům a 
představa, že bychom mohli posloužit jako pohyblivý cíl. A jestli tady jsou lampasáci stejně vostrý 
jak policajti …  Tak jsme se báli odbočit, až jsme odbočku minuli. Vyjíždíme z města jinou dírou, 
než bylo naším záměrem. Ale díra jako díra. Zajížďka pěti mil je pro nás dnes už jen důvodem 
k rozveselení.

Po  silnici  typu  horská  dráha  přijíždíme  do  města  Victorville.  Tady  jsme  mohli  být  na 
festivalu. Ale odmítli jsme Bráchovu lákavou nabídku. Takovejch kilometrů a co tam? Ve Státech se 
na veřejných produkcích alkohol neprodává a nepodává. I když … Brendy říkal, že mu na jakýmsi 
amíckým bluegrassovým fesťáku poblili  stan. Ale sotva mohl podle hustýho identifikovat, jestli 
autoři nebyli Čížkové. A jak znám Brendyho, doví, jak to bylo. A čí to bylo.

Bezproblémově projedeme Victorville jak prd skrz trenky a napojujeme se na patnáctku. 
Sláva vlasti výletu … po ní jsme jeli s Bráchou do Las Vegas. Tady to známe jak svý boty. V našem 
případě rozpadlý. 

Na levé straně v kopcích je město Hesperia. O něm Brácha vykládal, že tam někam taky 
jezděj na teplý prameny. 

„Karle, nechceš teplý prameny?“ 
Oslovenej se na mě podívá, jako kdybych řekla něco hodně hodně vulgárního, třeba **** 

nebo *****. Hmm, tak slovní spojení teplé prameny škrtám ze svého uživatelského slovníku.
Projíždíme pohořím San Bernardino. To už jsme vlastně nad Los Angeles. Vyhlížím ranče 

známých  filmových  hvězd.  Četla  jsem  ve  Story,  že  hodně  těch,  který  jsou  zaměstnaný 
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v Hollywoodu, bydlej tady někde v okolí. Do práce to mají taky pěknej flák. Jó, to je úděl nás 
dojíždějících. Možná mají bydlení v horách levnější. 

V souvislosti s naším cílem předčítám Karlovi o Hollywoodu. Poučuju, že název znamená 
cesmínový les a předběžně Karla děsím návštěvou Studia Universal a focením chodníku s otisky 
filmových hvězd. Na podrobné mapě od Bráchy hledám losangelskou ulici, kde bydlí Bobo. 

Veškerou agitaci a přípravy provádím ovšem jen do té doby, než vyjedeme z hor. Před námi 
se v nížině otevírá panorama Los Angeles. Je to asi takové panorama, jako když se rozhlídnete 
v hospodě desáté  cenové skupiny.  V kouři  vidíte  matné obrysy nejbližších hostů a  někde v dáli 
tušíte  výčepní  pult.  Tak  my někde v dáli  tušíme město.  Aha,  tak  proto  filmové stars  do  práce 
dojížděj takovou štreku. Nejspíš taky nemusejí valit na šestou na píchačky.

Jak se blížíme k Ústí nad Labem, teda k Los Angeles, přestávám věřit v návštěvu u Boba, 
přestávám věřit v návštěvu cesmínovýho lesa i univerzálního studia, přestávám věřit všemu. 

Pronáším informativní dotaz: „Co myslíš, pojedem tam?“ 
„Jak chceš.“ 
Chudák Karel by kvůli mně i nasadil život. 
„Nemáme respirátory. Škrtám holyvůd. Škrtám Boba.“ 
A stejně  už  mám  na  všech  tričkách  barevnou  paletu  našeho  jídelníčku,  jsme  částečně 

rozpadlý  a  totálně  bez  konzerv.  Hollywood  oželím.  Boba  škrtám  nerada.  Proč  musí  bydlet 
v takovým smradu  a  čoudu?  Karel  bude  ještě  dlouho  smogu  vděčnej,  že  mu  dovolil  rychlejší 
přiblížení jeho snu – domluvená cesta na plachetnici.

Takže stoprvá změna plánu. Budeme se držet patnáctky klíšťovou metodou až do San Diega. 
Patnáctka Los Angeles jen tak jemně lízne. A pokud nás tam nelíznou, máme to v suchu. Pak jen 
trefit z patnáctky na osmu a je ruka v nohavici. Jenže ještě musíme oblíznout ty americký uzený 
Teplice. Vypínáme rádio, aby nás nic nerušilo, a hrdinně se vrháme do bojové vřavy. Auta nad námi, 
auta pod námi, auta vedle nás, auta všude. Už se nedivím kouřové cloně. Škoda, že se to nedá 
profrnknout na jedno nadejchnutí. 

Spokojeně se nadejchujeme až za cedulí konec obce Los Angeles. Povedlo se. Bez újmy na 
zdraví, na Micince i na manželství. Náš anděl strážný dnes dostane příplatek za pracovní prostředí. 
Pouštíme rádio a je nám fajn. 

Tupě míjíme odbočku na Fallbrook. Zlomenej potok – to jsem taky jeden čas psala Bráchovi 
na adresu. Bylo to s ním hrozný. Tiskla sem si obálky s adresama na počítači. A když už se mi tato 
odborná akce ve Wordu náhodou povedla, honem sem jich nabouchala větší množství. Poslala jsem 
jednu, dvě a ten náš dobrej druh se přestěhoval.

Když se blížíme k Escondidu, připadá nám, že odtud bychom Micinku i dotlačili. Co to je 
nějakejch podělanejch padesát kilometrů! 

Otrnulo nám natolik, že dojídáme poslední zbytky poživatin. Za jízdy. Jak jinak. Hrneme do 
sebe polámané sušenky, slanou čokoládu, salám i se slupkou. Chudák žaludek. Teď už je to jedno. 
Stejně na téhle dovolené moje pravidlo tří es dostalo pohulit. Acha, vy asi nevíte, co to je? To mám 
nacvičenou  odpověď  pro  dotěrný,  plnotučný  báby,  který  vyzvídaj  tajemství  udržení  mojí 
koncentráčnický váhy. Říkám: „To je prosté. Stačí dodržovat pravidlo tří es – pravidelná Strava, 
pravidelný Sex a pravidelné Sraní.“ Jenže poslední měsíc, to vypadá spíš takhle: Strava - když je 
čas a je co; Sraní - když je čas a je co; Sex – co to je?

Přijíždíme do San Diega. S rozpadlejma botama, rozpadlejma kraťasama, vybitou baterkou 
do  kamery,  bez  konzerv,  bez  filmů  do  foťáku,  bez  ideálů.  Jo,  a  taky  bez  benzínu,  normálka. 
Odkládám mapu Kalifornie a oprašuju mapu San Diega. Jenže není tak podrobná, aby v ní byly i 
nájezdy  k benzínkám.  I  když  najeli  jsme  dobře,  ale  vyjeli  jsme  úplně  blbě.  A  na  těchhle 
mnohoproudých silnicích chvíli trvá, než je šance k otočení. Povedlo se, i když za spáchání dvou 
dopravních přestupků. Omlouvá nás, že se už vidíme doma. Doma u Bráchy.

Když  se  nám  bez  větších  potíží  podaří  na  jedno  hození  blinkru  odbočit  na  osmičku, 
připadáme si jako králové. A jako králové sjíždíme k pobřeží. Ve známých uličkách Bráchova okolí 
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odhazuju mapu San Diega k ostatním nepotřebným. Už nechci žádné změti čar hezky dlouho ani 
vidět.

Victory!!! Zastavujeme před Bráchovým domečkem. Haló, haló, kde ste kdo, my jsme se 
vrátili! Žádná slavobrána. Žádné transparenty. Žádná hudba. Dobře, hlavně jestli máte v ledničce 
chlazené pivo. Jdeme k Bráchovu apartmánu. Vidím zavřené okno a cítím chvění v žaludku. Dveře 
jsou zavřené. Na dveřích přilepená cedulka. 

„Jsem na nohejbalu. Přijeďte tam. Pod rohožkou je mapa. Ahoj.“ 
Ignorujeme mapu a padáme na židle u bazénu. Karel výhružně šeptá: „Zabiju ti sourozence.“ 

Představuju  si,  jak  by  to  dopadlo,  kdyby  to  dopadlo.  Což  o  to,  naši  maj  barák,  já  bych  byla 
univerzální dědic a Karel zavřenej. Dvě mouchy jednou ranou. V klidu bych si vegetila. Občas bych 
Karlovi upekla buchty. Už když jezdil jako ozbrojený doprovod, prosil mě, až ho zavřou, ať mu 
upeču buchty. Mojí buchtou prej klidně zabije bachaře a zůstane nepoškozená. Nemohla sem se 
vztekat. Sama musím přiznat,  že na pohmat nelze identifikovat,  jestli  je v mnou pečené buchtě 
pilník,  či  nikoliv.  Chvíli  si  s tou myšlenkou pohrávám a zjišťuju,  že  by se  mně po těch jejich 
vopruzech stejskalo. 

Říkám: „Nech ho bejt. Nemůže za to. To ho ta Amerika tak formuje.“ 
„ Spíš deformuje.“
Přemýšlím o tý podrohožkový mapě. Jestli ji někdo ukrad, musel to bejt Čech. Vzkaz je 

psanej  po  česky.  Jdu  se  přesvědčit.  Zvedám rohožku.  Leží  tam úplně  stejná  mapa  jakou  jsem 
v euforii před pár minutama mrskla pod sedačku. Jenom je na ní na jedné zelené ploše zakreslené 
kolečko a napsané: „Tady hrajeme.“ Chvíli to studuju. Jen tak pro sebe si říkám holé věty typu: 
Není to daleko, Šlo by to dojet, Je to jen kousek po osmičce, Pak by musel Karel trefit odbočku, 
Taxe na to vykašlem ... Karel zabírá na třpytku. 

„Ukaž.“ 
Naskenuje mapu a vydá rozkaz: „Jedeme!“
Člověk míní, sourozenec mění – otvírám mapu San Diega. Cesta je naštěstí  v první fázi 

totožná  s cestou  do  Sea  Worldu.  Řídíme  se  podle  věže.  Po  přejetí  dvou  mostů  vidíme  zelené 
trávníky na břehu zálivu. Jen nevíme, kterým vjezdem k nim dorazit. Volíme ten, kterým jsme si jeli 
pro  vejprask od policajtů.  Jasně,  že  je  to  ta  nejdelší  volba,  ale  žádná křeč.  Objíždíme několik 
zákoutí. 

Karel  vyslovuje  moji  tíživou myšlenku:  „Jen  aby tam byli.  Ten  vůl  je  schopnej  s námi 
nacvičovat orienťák po San Diegu.“ 

Toho se bojím od začátku. Známe přece, jaký má Brácha koňský nápady. Koni, promiň, tebe 
by taková konina nenapadla. Třeba přijedeme na hřiště a tam bude vzkaz: „Dohráli jsme. Jedeme 
k Frantovi. Mapa je pod kamenem.“ V ten okamžik se ze mě stane Karlův spolupachatel. Vidím 
hřiště, vidím kluky, vidím Bráchu. Vražda se odkládá. 

Brácha nás láká do hry. Blbec! Karel ujasňuje, že by se raděj už viděl v posteli. 
„To si ještě počkáš. Na večer jsem vám naplánoval dvě návštěvy.“ 
Držím Karla za ruku. Škube se a volá: „Pusťte mě na něj!“ Uvažuju, jestli mám vypustit 

Krakena.  Brácha  v pudu  sebezáchovy  honem  upřesňuje,  že  jedno  z toho  je  návštěva  čínskýho 
bufetu. 

„Tam bude jídlo?“ snažím se odpoutat pozornost.  Karlovi přestane cukat v koutku až po 
ujištění, že tam bude jídla spousty a za jedno vstupné. Čínské Naper se a pukni. Brácha snad přežije 
rok 2000. Čekáme, až dohrají set, nebo na co se v nohejbale hraje. Brácha s Honzou vyhráli.

Jako  správný  masňáci  odjíždíme  domů  dvěma  autama.  Konečně  ulevujeme  Micince  a 
vynášíme všechny naše věci. Zadním vchodem. Je hrozný, co se do takovýho auta vejde. Bráchův 
byteček se mění v příruční sklad nějakého velkého obchodního domu. Se smíšeným zbožím. Spát 
budeme muset asi všichni u bazénu a nám můžete důvěrně říkat vtěrky. 
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Konečně  se  dočkáváme  chlazených  nápojů  ve  formě  piva.  Musíme  Bráchovi  všechno 
vypravovat. Mluvíme oba najednou, v lepším případě oba nadvakrát.  Brácha se všemu směje.  I 
medvědům. Blbče, už ses někdy pos*al v náručí medvěda? 

Když nadšeně líčím moje setkání s krásným hádkem u sekvojovýho tunelu, Brácha zvážní. 
„Podle tvýho popisu by to mohl bejt korálovec.“ 
„Copak já vím. Ale byl roztomilej.“ 
Brácha jde pro odbornou knihu s obrázky. Jako správnej hadař má atlas plazivejch potvor 

Severní  Ameriky.  Nad  obrázkem  s  titulem  –  Korálovec  arizonský  (Micruroides  euryxanthus) 
radostně  volám:  „No,  to  je  von,  to  je  von!“  Radost  mě  přechází  v okamžiku,  kdy  mi  Brácha 
přetlumočí větu pod fotkou: Je považován za extrémně jedovatého. Hmm … začínám pochybovat. 
Voláme na pomoc Karla. 

„No, co myslíš Karle, byl to on?“ 
„Nevím. Mně se zdálo, že u něj v zoologický byl červenej puntík, tak sem nevystupoval.“ 
Ty hade! A mě si kolem něj nechal juchat! Zase ti to nevyšlo.
Brácha vyzvídá, co řízení. Karel chválí Micinku: „Ještě že neměli auto s kvedlačkou. Sice 

sem  na  prvních  deseti  kilometrech  myslel,  že  to  auto  desetkrát  naprcám,  ale  ve  městech  a 
v zatáčkách bych se bez automatu udřel.“ Přiznává. A nahlas

Nabíráme Petru a bez většího odpočinku razíme na první návštěvu. K těm nejhodnějším 
lidem v celým San Diegu. V celý Kalifornii. V celejch Státech. A vůbec … Půjčili nám domeček. 
Už se vrátili  z Čech a je slušnost jim poděkovat. To uznáváme i  ve svém utrpení.  Ale musíme 
nejdřív  k  nim.  Jak  se  najíme  v čínském bufetu,  bude  to  konec  naší  dnešní,  teď už  stejně  jen 
předstírané aktivity.

Jedeme naším autem. Brácha chce předvést, jak jsme se zdokonalili. Nechávám ho sedět 
vpředu. Ať si hoch užije. Karel krouhá zatáčky a ukazuje, jaký z nás jsou suveréni. Z něj. Brácha 
má ještě  v prvních  okamžicích  tendenci  mu radit,  kde  a  jak  odbočit.  Jenže  po  třetím Karlově 
odhouknutí, že to přeci ví a že je to nad slunce jasný, zmlkne i Brácha. No, je večer, tak nad slunce 
možná  ano.  Teď  je  chytrej  jak  rádio.  A když  jsme  vyjížděli,  tak  asi  nejen  autorádio  nemělo 
vytaženou anténu. Ale mlčím, respektuji zákaz bonzování. 

U první návštěvy zjišťujeme, že už tam je další návštěva. Nastává podrobné představování. 
Jirka, Jana, Pepa, Pepova dcera č.1, Pepova dcera č. 2, Pepova dcera č. 3, Pepova žena č. 1 ... Mám 
zmatek, hů is hů. Po druhé Becherovce neručím ani za Karla. Po třetí ani za sebe. Děkujeme za 
půjčení domku. Nenápadně sonduju, jestli objevili řezné rány na lince. Vypadá to, že tenhle můj 
malér prošel. Vyptávají se na naše dojmy a zážitky. To se nedá za jeden večer vylíčit. Proto jim to 
taky pošlu knižně. Jenže to zase zjistěj tu linku, safra.

„No, a jak se vám jezdilo?“ 
„Až na to, že jsme při výjezdu od Bráchy zabloudili na první křižovatce …“ To Karel! To já 

né. Mně nakáže držet jazyk za zuby a sám to po třech Becherovkách práskne. Že by v Becherovce 
bylo  i  sérum  pravdomluvnosti?  To  by  tak  ještě  scházelo.  Musela  bych  přestat  s kontumací. 
S konzumací. Loučíme se se všema návštěvama i navštívenejma.

Bříško moje,  těš  se,  jedeme do hospody.  Ne do  hospody.  Do čínskýho bufetu.  Snad to 
nebude bufet na stojáka. Teď už Karel bere zavděk Bráchovejma radama kudy kam. Teda bral by, 
kdyby Brácha věděl. Ví jen kam, ale neví kudy. Tento problém řeší s Petrou na každé křižovatce. 
Naštěstí ho vyřešili. Jsme u blufáče.

Vejdeme  dovnitř.  Od  této  chvíle  se  přidávám k  protestům proti  pokusům na  zvířatech. 
Pochopila jsem, jak bylo Pavlovovem psům. Od slin jsem ještě triko zakydaný neměla. Nečekám, 
kolik  za  nás  chlapi  platěj.  Vrhám  se  k pultům.  Beru  si  od  každého.  Petra  se  mi  snaží  vše 
identifikovat. Nestíhá. Omezuje se tedy na hrubý popis: Sladké, slané. Sedám ke stolku a valím do 
sebe jedno stehno, druhý stehno … to je žrádlo … po dvou týdnech na prasečích konzervách … to 
je pošmak. Číňani vařej skvěle. A není to jen tou abstinencí. Co má být slané, je kupodivu slané, co 
má být sladké je kupodivu sladké. Nevím, jak chleba, ten neberu. Cpu to do sebe pod tlakem. 
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Splácala jsem všechno dohromady. Nebudu popisovat, co všechno, museli byste si o mně myslet, že 
jsem prase. A měli byste pravdu. Dojídáme, když už servírky utírají okolní stoly a obsluha končí. 
Přesto se na nás všichni usmívají. 

Při  odchodu nám Číňan dává vybrat cosi  z takové obří  číše.  Je to  taková malá pirožka. 
Nechci. Nic se mi do žaludku nevejde. Petra se směje, ať si vezmu, že je to překvapení. Zatím se 
mně vždy vyplatilo Petru poslechnout, takže hrábnu do číše a jednu pirožku vytahuju. Cestou do 
auta dostávám bližší instrukce – nesežrat, rozlomit. A fakt – náplň je papírová a na něm je něco 
napsáno. Rozluštím jen čísla. Ostatní nezvládnu. Pro mě za mě vedle mě to mohli klidně napsat 
čínsky. Ale těch pět čísel … to budou určitě moje osobní šťastný numera … a vzhledem k tomu, že 
mám v listopadu  zbohatnout  … a  na  rentu  z holyvůdu  to  nevypadá  … myšlenky  budu  muset 
dokončit až doma, mám teď namahavější práci – vystoupit z auta, umejt se a vlízt do postele. 

Possstééééééélll. Postýlko, postýlko. Jak mně se po tobě stejskalo! Jo, prdlajs, dyť nocujem 
u Bráchy na zemi. Jestli se mezi ty naše klumpy vejdeme. Neva, ale nohy si natáhnu. Můžu si i 
podle potřeby vybrat kam - do ledničky nebo do PC.

Film třicátý: Mexiko po svých a kalifornské pláže aneb dobře mně tak
23.6. středa: už se nám to krátí :-)
Stav tachopetru:  v San Diegu  5 143 mílí = 8 229 kilometrů
Stav posádky:  :-/

Dnešní noc jsem … pros*ala. A není to prospala. Ráno kontroluju, jestli jsem nevyšlapala 
v koberci cestičku. Sem si tam zrovna mohla ustlat a ne se večer rvát o místo na podlaze. To byla 
noc! A není divu. Když je někdo blbec a po dvou týdnech plechový diety se napere jak čuně. Jediná 
potěšující  skutečnost  je,  že  výlet  na  lodi  je  dohodnut  na  zítra.  Dnešní  hnačku  zkombinovat 
s mořskou nemocí, tak mě vezou.

Konverzace u snídaně: 
Brácha: „Dnes jdeme do Mexika.“ 
Já: „Jděte třeba do … Mexika.“ 
Brácha: „No vy taky.“ 
Já: „Když mně vezmeš pojízdnej záchod, jedeme.“ 
Brácha: „Jdeme.“ 
Já: „Jdeme, nebo jedeme, vždyť je to jedno.“ 
Brácha: „Aby ti to vydrželo.“
Já: „Bez obav.“
Zapisuju poslední naše stavy. Za číslo na tachometru ... v Evropě ...  kdybychom se teda 

rozhoupali a po příjezdu od Gibraltaru zase vyjeli ... tak už bychom byli zase v Římě. A tím končím. 
Taky zapisuju a překládám text z včerejší čínské buchty. S pomocí slovníku se dozvídám, že jsem 
mimořádně generous = stědrý, šlechetný, úrodný, hojný a že vždycky myslím na ostatní. Mohlo to 
bejt horší. Hlavně zapsat čísla na listopadovou výhru. Koupím z ní Bráchoj nový auto. A Petře taky. 
A Karloj jachtu ... a nechám ho plavat. Opravuji – plavit.

Sedám k  Bráchovu  počítači.  Deset  mailů  od  kluků  z práce.  Otvírám je  od  nejstaršího. 
Postupně zjišťuju, že ty nejstarší jsou taky nejoptimističtější. Vesele mě zdraví a popisují, co nového 
na úkolech. Pak už mě tak vesele nezdraví, ptají se, proč nepíšu, a že v práci nic moc. V posledních 
mailech mně nadávají, že na ně kašlu a v práci se o propouštění už nemluví, už se přímo propouští. 
Úplně poslední mail od Letta: 
„… Peldicko, stoji to tady za velkej fekal. Ani se nevracej. Zeptej se v te Americe, jestli by te 
nevzali treba na zametani plazi. Ja bych ti pak prijel drzet lopatku …“

Raději nebudu zveřejňovat, jak komentují dění na naší politické scéně. Jenže já chci domů! 
Do bytečku, do chatičky, do pr … do práce! 
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Nalejvám  si  Becherovku.  Jako  antistresor.  Klepou  se  mně  ruce.  Nemůžu  strefit  proud 
z láhve do skleničky. Mám psychickej třes. A otřes. Kašlu na nalejvání a dopíjím posledního hlta 
z láhve.  Stejně  už  sem  Bráchovi  pocvrndala  klávesnici.  Ten  bude  rád,  až  se  mu  takhle 
bbbuuudoouuu llleeepiittt kkklllááávveesssyy.

Sedáme do auta a jedeme do Mexika. Docela se těším, ať už jdeme, nebo jedeme. Budou se 
nakupovat dárečky, cetky, tretky, tetky. Jmenujeme všechny známé, kteří si zaslouží přivézt present 
a pro které ještě nic nemáme. Něco z toho kápne jistě i pro mě. Před hranicema ovšem Brácha 
zrádně zastavuje na parkovišti. Sedím v autě a čekám, co se bude dít. 

„Vystupovat. J d e m e!“ 
Safra porte, to to vzalo obrat, to nebyl slovní obrat.
Přecházíme hranice přechodem pro chodce. To není zebra na silnici. Je to suprzebra nad 

silnicí. Zapletivovaná. Něco jako tunel, kterým se vpouští tygři a lvi do manéže. Hlídaný ze všech 
stran. Teda ze strany USA určitě. Prvním krokem na mexickou stranu přechodu padáme do jiného 
světa. Chudšího. Okamžitě jsou okolo nás žebráci a nepořádek. Přechod nás vede na tichuanské 
tržiště. Vybudované vlastně jen kvůli tomuto malému pohraničnímu styku. Vypadá skoro stejně jako 
tržnice u nás na hranicích směrem k západu. Jen prodejci jsou viditelně odlišní. 

Stánky mě nebaví ani doma v zimě, natož tady v teple. A že teplota stoupá. Směřujeme ke 
kamenným obchodům. Kámen asi neviděly. Prostě k normálním kšeftům. Vlezeme do prvního. No, 
přece nebudu kupovat hned první, co uvidím. V druhým je mi nějak mdlo. Ve třetím obchůdku se 
mi chce brečet, ve čtvrtém omdlít. Vidím hvězdičky a všechny svaté, včetně Karla a Bráchy. Je mi 
jasno, že lízt do pátého není radno. Mám stejné reakce jako můj harddisk. Klekám bez varování. Je 
to moje konstrukční vada.

Takhle s Karlem šetříme. Stejným způsobem nakupuju na všech dovolených. Většinou to už 
ani nezkouším. Naposledy v Turecku. Každý večer si ženské v hotelové jídelně ukazovaly svoje 
denní úlovky. Ve zlatě nebo v kůži. Karel prohlásil, že vypadáme jako blbci a že si něco musím 
koupit.  Vyrazili jsme do města. První na ráně byl malý krámek nahečmaný koženými věcmi. A 
koženým smradem. Udělalo se mi špatně, ale držela jsem se statečně. Druhý krámek byl stejně 
prťavých rozměrů, jenom ho hečmali zlatem. Bylo mi hůř. Při představě, jak padám do skleněných 
vitrín plných zlata, perel a drahokamů, a hlavně při představě, že nám to dávají k úhradě, jsem 
začala brečet, že chci pryč. Venku bylo sice taky vedro, ale první závan větru mě oživil a vyrazili 
jsme fotit lodě na nábřeží. Vypadali jsme pořád jako blbci, ale spokojení. My víme, že naše úlovky 
jsou předveditelné až po vyvolání. 

Stojím na chodníku a čekám, až ostatní něco nakoupí. Hlavní něco má být kožený opasek na 
revolver pro Karla. Ne že by si ho nemohl koupit doma. Jak sem psala, Karel musí být ausgerechnet 
levák. A naši kožení výrobci moc nepředpokládají, že by někdo střílel jako levej. 

Sotva se na chodníku zastavím, nahrne se kolem mě spousta dětí. Vytlačím ze sebe úsměv. V 
ten moment se na mě vrhnou a nastavené dlaně svědčí o tom, že to není z čiré sympatie. Úsměv 
zase zatlačím a dělám, že odcházím. Děcka se na mě agresivně pověsí. Mým oblíbeným hrdinou se 
stává Herodes. Okřiknu je. To trochu zabere a odstrčí do půlmetrové vzdálenosti.  Mě to ovšem 
vyčerpá. 

Můj  zdravotní  stav  se  postáváním  na  chodníku  nelepší.  Dlažba  se  začíná  nebezpečně 
přibližovat. Lavička žádná. Opírám se o pouliční lampu. Je to kapánek lepší. Okolo mě se srotí asi 
pět chlapů. Něco gestikulují, snad o mě mají strach. Naznačuju, že no problem a že jako to je dobrý. 
Jeden ukazuje někam za roh. Snad by mě i odtáhl k doktorovi. No problem, sakra. Už se mi líp 
dýchá i líp vidím. Ale co vidím, mně málem přivodí další mdloby. Starostlivý nápadník vytahuje 
peněženku a názorně odpočítává. To snad není pravda, ty huso vesnická … nojo, bílý maso tady jde 
asi na dračku. Fuj, v tomhle teple … Z nápadníků se stávají zákazníci a já nevím, jak je setřást. Jako 
správný Čech operativně měním hrdiny. Mým aktuálním hrdinou je Kalašnikov.

Zkouším  rozchodit  nohy.  Go,  Pelda,  go!  Odšourávám  se  k obchodu,  kde  tuším  zbytek 
rodiny. Jde to jen ztěžka a hlavně pomalu. Chlapi berou docela sportovně, že jim zboží odchází. 
Usmívají  se  na  mě.  Málem  se  z těch  úsměvů  opět  sesunu.  Většina  bez  zubů.  Jenom  ten 
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s peněženkou je značně zubatej. Svítí se mu jich z pusy asi pět. Zlatejch. Každej si na mě musí 
aspoň sáhnout. Ovšem budiž jim ke cti, že neošmatávají ani neosahávají. Spíš tak jako na kominíka. 
Letmý dotek na ruku. Pro štěstí. Nakonec jsou docela milí :-).

Ve druhým obchodě nacházím Petru, ve třetím Karla s Bráchou. Nad opaskama. Karlíčku 
můj zlatej, už se od tebe nehnu. Si myslím. Nahlas oznamuju jen: „Dobrý.“ Tohle Karloj nemůžu 
vypravovat. Nejdřív by vynadal mně, pak by dal chlapům do zubů :-E a na závěr by si místo opasku 
pořídil kožený vodítko a už mě z něj nepustil. 

Kupujeme studenou kolu v plechovce. Střídavě z ní piju a chladím si s ní čelo. Vybíráme jen 
vzdušné  obchody.  Stejně  to  vypadá,  že  nic  nekoupíme.  Já  s výběrem  moc  nepomáhám.  Něco 
neutrálního vybereme aspoň pro naše. Neutrální alkohol. Jeden sme vezli  sem, jeden povezeme 
domů. Hlavně, že se to nesmí. Na všechny ostatní kašlu. Koupím něco u Vietnamců. 

Karel opasek nesehnal. Odškodňuje se normálním páskem. Zase tak normální není. Je děsně 
mazanej. Pásek. Karel ostatně taky. Ale ten pásek má z vnitřní strany kapsičku na zip. A do ní jdou 
schovat srulovaný peníze. Takže pokud by vám je někdo chtěl čórnout, musí za prvé vědět, že máte 
takovej fikanej mexickej pásek, a za druhé vás musí svlíknout z kalhot, aby ho dostal. Ideální pásek 
na procházku Prahou. Jenže teď sem vám to vyslepičila. Až potkáte Karla, ne abyste na něj vlítli a 
řvali: „Jé ty máš ten pásek s tajnou kapsou na dolary. Kolik tam máš. Ukáž.“ Ten by mně dal, kdyby 
se to dozvěděl.

Brácha je ze mě nešťastnej. Pořád se ptá, co bych chtěla. Mám tři přání: „Pryč. Pryč. Pryč.“ 
Pomalu se vracíme k přechodu. Upoutává mě místní atrakce – zebry. Ne přechody. Pruhovaný zebry 
stojej odevzdaně na chodníku. Jejich majitelé za příslušný bakšiš fotí amícké dětičky se zebrou, na 
zebře, vedle zebry. Jenže zblízka je poznat, co je to za mutanty. Pruhy jsou vyrobený bílou barvou a 
pod nimi je osel. Nebo mula. Já osel jim skočila na zebru. Je mi jich na tom slunci líto. Dyť ty zebry 
musej bejt úplně vařený. 

To mi připomnělo – jednou měli u nás před hospodou na tabuli Nabídka dne: Uzená zebra. 
No, někde nabízí žraloky, někde klokany. Proč ne zebru. Ptala sem se servírky, jak dlouho se taková 
zebra udí. Chvíli jsme se domlouvaly, jak to myslím a jestli neprovokuju. Pak se servírka hluboce 
zamyslela, zařvala: „Která kurva nám smazala háček nad z,“ popadla křídu a běžela ven. Tyhle 
místní oslo-zebrové musej mít k vyuzení docela blízko.

Po cestě nám Brácha vypravuje, že se sem jezdí nejen nakupovat. Ale třeba i k zubaři. Že 
tady dělají zuby dobře a levně. Podle úsměvů mých nových kamarádů si to dovedu představit: Hele, 
mám v Mexiku perfektního zubaře. – Jo? A jak dělá? – Skvěle! Koukej! - A dotyčnej vyndá zuby a 
předvede dokonalý skus.

Zadrátovaným nadchodem nad vozovkou přecházíme do odbavovací haly. Dostat se zpět do 
Států není taková brnkačka, jako si zaběhnout na nákup do Mexika. Hala je klimatizovaná, ale moc 
dobře mi není. Před námi fronta. Brácha zase vtipkuje o vízech. Na to už mu neskočím. Pan úředník 
každýho vyslýchá. Marjápanno, co s námi bude … jsem na řadě … úředník se na mě mrkne, mávne 
rukou  a  jsem  volná.  Nejspíš  mě  zachránila  moje  zelená  barva.  Určitě  vypadám  mnohem 
pravděpodobněji jako marťan s amputovanejma tykadýlkama než Mexičan žádostivý emigrace do 
Států.   :o-<--<

Šťastně se vracíme k autu a ještě šťastnějc domů. Vybalujeme dárečky. Karel si zkouší pásek 
a nešťastně na mě kouká: „Ty sis nic nepřivezla.“ Jó, kdybych na tom chodníku omdlela, taky sem 
si mohla leccos přivízt. Možná trvalejšího než tvůj pásek.

Je odpoledne a  světe  div se  … nemáme program. Opakuji  –  nemáme program. Honem 
házím do prostoru takové věty jako: Sem byla u moře a nekoupala sem se, Hlavně, že Brácha bydlí 
u oceánu, Pacifik za humny a prd z toho. 

Brácha rezignuje: „Cachtání ve vodě je prachsprostá zdržovačka, ale ať je po tvým.“ 
Ještě než dokončí větu, jsem v plavkách. Honem, honem, než ho akt šlechetnosti přejde. 

V plavkách vypadám jak idiot. Více než obvykle. Nohy opálený do výše kraťasů, na rukou je přesně 
vidět, jak dlouhý byly rukávy u triček, břicho tvarohový. Karel je na tom stejně. Jenom má výhodu, 
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že bílá barva břicha není přes osrstění vidět.  Bereme ručníky a jdeme na pláže … na pláže … 
Konečně naplnění mých představ!

Jenom najít místečko, kde by nefoukal ten pitomej studenej vítr. Na rovné pláži se závětří 
hledá špatně. Kašlu na vítr. Leháme na deku. V ten okamžik mám po celém těle husí kůži. Okurky 
bych na ní mohla strouhat. Kosa, jak když u nás fouká ze strnišť. Tady má jediný strniště Brácha na 
bradě. Vítr odhaduju na pátý stupeň Beauforta, čerstvý vítr. Na moři se tento stupeň podle tabulky 
projevuje tak, že nad vlnami je vodní tříšť, a na souši se pozná podle toho, že se listnaté keře 
začínají hýbat. Tady je opravdu nad vlnami tříšť a kaktusy se začínají hýbat. Oceán je větrem taky 
pěkně rozemletej. Vlny jak stodoly. Mě by utloukly o písek, ale surfařům se žádná nelíbí. Válej se 
tam na prknech v neoprénech … to je nápad, já budu říkat, že jsem tak blbě opálená od toho, jak 
sem se celý měsíc rochnila v neoprénu a občas se projela po vlnách. Dobrýýý. Pelda, dobrý. 

Takhle se klepeme deset minut. Sbírám odvahu. Brácha, který považuje odpočinek za taťku 
hříchu, nevydrží: „Do vody, srabáci.“ Dyť mně je zima i na břehu, ve vodě určitě zmrznu. To už 
mně Brácha podává ruku a pomáhá mi vstát. Gentleman. Jenže když stojím, ruku mi nepouští a 
táhne mě k vodě.  To né,  tak to teda né … přece si  nenechám nadávat  do srabů a do vody se 
dotáhnout … rozbíhám se … připadám si jak všech sedm statečnejch dohromady … skáču do vln 
… nemůžu dýchat … nemůžu se hejbat … brekekééééé … vypotím :-) ze sebe pár temp a sem na 
břehu. Tady je to horší o vítr.  Balím se do deky. Sedm statečnejch se mění na vnučku Eskymo 
Welzla. A tak sedím na bílé kalifornské pláži oblečená do plavek za dva tisíce a zabalená v dece 
jako stará indiánská babička. Kdyby šel okolo David, ani o mě nezakopne. Ach jo. 

Karel dopadl podobně. Ve svých bermudo-plavkách vletěl do vody s pokřikem: „Musím se 
v tom Pacifiku aspoň namočit.“ Obratem vybíhá s pokřikem: „Za co?!“ Ale namočil se. Somruje se 
ke mně pod deku. Indiánští důchodci.

Ujišťujeme Bráchu, že nám to stačilo. Petra do vody nelezla. Má rozum. Oba zase svádějí 
zimu na El Ňiňáka. Prej v létě bude líp. V létě? Srandisti. To už se musí na poušti tavit písek. Tam 
je vedro i teď. Jenom tam dostat moře. Balíme a jdeme se domů ohřát. Mají vůbec topení?

Je navečer. Procházím se okolo Bráchova obydlí. Snažím se všechno zapsat na pevný disk. 
Sedím nad mořem na lavičce. Slunce padá k moři.  Modrá se mění v oranžovou. Pelda, co tady 
čumíš a nefotíš … klušu pro foťák. Haha, jenže už nemám film. Beru Karlův a na dotaz, kam se 
řítím, si nestíhám nic operativního vymyslet,  tak Karla odbydu pravdou. Slyším ho už za zády: 
„Západ slunce  po  sto  prvé.“  Ten počet  je  jen  literární  obrat,  ve  skutečnosti  to  je  po  víckráté. 
S zoomem, to se to fotí. Agáve v popředí, slunce v pozadí, moře uprostřed. Hezky, jak mě to učil 
Letto. 

Večer  už  bez  programu  nejsme.  Jede  se  na  indiánskou  šou.  Lejzrovou  indiánskou  šou. 
Myslíte,  že  Indiáni  znali  lejzr?  Už  jsme  se  tam  jednou  stavovali  při  návratu  z prodlouženého 
víkendu. Jenže fontána nefontánovala. Dnes Brácha telefonicky zjistil, že fontánuje. 

Přijíždíme včas a zabíráme výhodná místa pro kameramana. Hlediště je kruhové. Jeviště 
taky. Trochu to připomíná amfiteátr starého Řecka. Zastřešenej náznakem týpý. Po rezervaci míst 
svetrama odcházím obhlídnout  arénu.  Místo pískové amfiteátrácké podlahy je  tady nefalšovaný 
beton. V něm ďoury. Ementálovej beton. Občas sem tam z nějaké vyšprncne voda. Aha, tak se zase 
vracím. 

Všechno zhasíná. Je tma tmoucí. Brácha upozorňuje Karla, kterým směrem natočit kameru. 
Odkud to začne. Ozývá se hlas Indiána mluvícího anglicky. Vypravuje starou báj o vzniku Země. 
Ten hlas je nádhernej. Přesně takovej u chlapů zbožňuju. Kombinace Johnny Cashe a Miroslava 
Moravce.  Představuju si  za  ním odvážného,  statného chlapáka.  Až na mě jednou tímto hlasem 
promluví rachitický trasořiťka, budu o iluzi chudší. 

Na stěnách týpý se objevují  lejzrové obrazy hlavních aktérů – kojota,  orla,  vody, ohně. 
Postupně  začíná  z betonu  stříkat  voda.  K tomu  se  přidávají  světla.  Stříkající  voda  napodobuje 
pohyby hrdinů – mávání křídel, plameny, běh kojota, zurkot potůčku. Do amfiteátru nabíhá mladý 
indiánský bojovník a tančí jakejsi tanec. Je hezkej. Bojovník. Mladej a málo oblečenej. Tanec bych 
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nazvala Čardáš v Křižíkově fontáně. Tanečník křepčí mezi vodou, kojot vyje na měsíc, voda mává 
křídlama. 

Najednou nad námi ze vzpěr týpý vyšlehují plameny. Hasiče nevidím. Asi to patří k atrakci. 
Vždycky vyšlehne z jednoho a zmizí. A vyšlehne z úplně jiného. A zmizí. Dovedete si představit, 
jak se tohle skvěle natáčí na kameru :-))? Se zakloněnou hlavou? Po představení budeme muset 
Karlovi hlavu odšroubovat monumentálním klíčem. Na zemi stříká barevná voda, tančí Indián, nad 
námi šlehaj plamenomety. Přesně, jak mně doma z cédéčka tvrdí Freddie Mercury - The Show Must 
Go On .

Indián odtančil do zákulisí, plameny doplamenily, prameny dopramenily. Konec. Hezký to 
bylo. Jenom doufám, že s Indiánama to mělo společnou aspoň tu pověst a tanečníka.

Prohlížíme obchůdky se  suvenýry  a  odjíždíme do  hajan.  Musíme nabrat  síly  na  zítřejší 
plavbu Pacifikem.

Film třicátý první: Dnes naposled
24.6. čtvrtek:  už se nám to krátí :-(

Vstávám neochotně. Jako vždy. Jenže dnes navíc smutně. Je den posledního rozloučení. Se 
všema a se vším. Kromě Karla, toho vezu zpátky. První je rozluka s Micinkou. Byla opravdu dobrá. 
Je  to  dříč.  Příští  auto chci  taky červený. Uklízíme aspoň ten největší  humáč z podlahy.  Chlapi 
dumají nad vyspravením čalounění. Jenže díra neznámého původu :-§ je tak hluboká, že to vzdávaj. 
Mám si do půjčovny vzít krátkou sukni a během předávání se hluboce ohnout do kufru. Pelda, 
klídek, to byla zřejmě lichotka. 

Jedem do půjčovny dvěma auty.  Vracíme se  jedním.  Jako z pohřbu.  Chce se  mi brečet. 
Micinko, nikdy nezapomeneme! Brácha vidí můj žal a snaží se o útěchu. 

„Co by sis tady ještě chtěla koupit?“ 
Hmmm,  na  to,  že  je  svobodnej,  ví  docela  dobře,  jak  utěšit  ženskou.  Odpověď  mám 

okamžitě:  „Obrazový publikace  o  národních  parcích.“  Prodávali  je  v každým parku,  kam jsme 
vlezli, jenže jsme je nechtěli vozit. V tom našem pojízdným rumišti by určitě přišly k úhoně. No jo, 
jenže ty se neprodávaj jen tak v každý knize. To se musí do něčeho národního. 

„Jedem na Cabrillo.“ 
Jsem na měkko. Můj zlatej Bráška mě kvůli tomu zaveze na Cabrillův národní moňument.
Z výšky se loučíme se San Diegem. Mávám přístavu, Sea Worldu, daun taunu, Coronadu ... 

Už mám zase vlhký bulvy. Já ten dnešek asi prořvu. Brácha, ve snaze mě rozptýlit, navrhuje, že to 
zpátky vezmeme přes hřbitov. To mi vyhovuje. Třeba mají volný místo na rozptylové loučce. 

Hřbitov je po obou stranách kopce na trase od památníku na pevninu. A tak za pietního 
mlčení projíždíme vojenským hřbitovem, kde jsou pochovaní padlí ve světových válkách. Zřejmě 
jsou hřbitovy v celých Státech stejné. Tenhle je totiž přesná kopie těch, které znám z amerických 
filmů. Prosté bílé náhrobky se jménem, místem a datem narození a úmrtí.  Jinak okolo trávník. 
Občas někde zapíchnutá vlajka. Hledám z okýnka nějaké česky znějící jméno. Objevuju Vanouse, 
Kocourka a Kadlece. A to jsme projeli jen nepatrnou část hřbitova. Ze hřbitova je rozhled na celé 
San Diego. Tady by se mi líbilo. 

„Nechte mě tady. Já chci zůstat.“ 
„Seš nevoják.“ Za to ručím. 
„A nejseš padlá.“ Za to neručím.

Vracíme se domů na oběd. Zbytečná investice. Odpoledne je výlet na lodi. Návrat neznámý. 
A ráno odlet.  Trvám na  zapakování.  Karlův  skenr  projede  místnost.  Čelní  displej  udává  počet 
volných kubíků v zavazadlech a počet kubíků, který zaberou věci určený k přepravě. Kufry mají 
hendykep asi pět kubíků. 

„To se nevejde. Něco tady musíme nechat.“ 
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Jenže co? Moje věci jsou z mého hlediska všechny důležité. Karlovy jsou důležité z Karlova 
hlediska.  Leda bychom pakovali  jeden druhému.  A můžu odjet  s kabelkou. Určitě by cenzúrou 
neprošly šišky, kamínky, husí péra … nojo, to jak Karel zjistí, poletím i s brkama. 

„Běž si sednout k bazénu. Zkusím to tam nacpat. Ty budeš mít druhej pokus.“ 
Jsem ochota sama. Sedám ke kufrům. Takhle bezradně jsem si připadala, když jsem druhý 

měsíc skládala rubikovu kostku a barvy byly pořád rozházený. Beru do ruky věci jednu po druhé a 
po třetí a zjišťuju, že polovinu oblečení jsem vůbec neměla na sobě. Ani malou večerní toaletu ani 
velkou.  Leda  bych  si  ještě  vzala  toaletu  na  toaletu.  Malou  na  malou,  velkou  na  velkou. 
S povzdechem zapakovávám nepoužitý šnorchel. Já měla ideály, že budu sbírat škebličky. Zatím 
jsem tady jediná škeble byla já. Po rozloučení se s některými objemnějšími částmi oblečení jsem 
nacpala do kufru a bigbagu všechno. I kamení, i šišky, i husí pera. Čáry máry fuck, je zapakováno.

Hlásím vítězství vůle  nad hmotou.  Karel se jde nevěřícně přesvědčit.  Zkouší  jeden kufr 
zvednout. 

„Nejsem vzpěrač. Něco musí ven.“ 
Dobrá,  tak vystřel.  Já  to  tady přebalím.  Jenže to se  řekne.  Už tady jsou jen věci,  které 

nemohu opustit. Pro klid duše vyhazuju husí brka a končím s pakováním.

Jede  se  na  loďku.  V přístavu  nacházíme  na  určeném  molu  určenou  loď  i  s určeným 
Kapitánem. Kapitán je původem Čech a majitel  lodi.  Kapitán má dva metry do výšky, loď má 
dvanáct metrů do délky. Jezdí s ní i závody. Snad Brácha Kapitána upozornil, že to dnes není o 
ceny. Přijíždí i další členové posádky – Pepa s rodinou a Jana. Můžeme vyrazit na oceán. 

Má to drobný háček. Sandiáckej záliv, v kterým jsou civilní i vojenské maríny, je vlastně 
chráněnej poloostrovem. Ten jen tak trochu vyběhne do vody a pak běží podél pobřeží. Takovej 
hubenej ukazováček. Na nehtu má vojenské letiště a čtvrť Coronado. Právě na tu bambulku vede z 
pevniny most  Coronado, ale to  by vám asi  došlo.  Prst  je  hubenej  v některejch místech jen pár 
desítek metrů, jenže i to je pro mořský plavidla nepřekonatelná překážka. A tak lodě, který kotví na 
konci zálivu, nebo to je začátek, prostě tam, co je prst spojenej s rukou, tak ty lodě musí celej prstík 
obeplout  a pak se teprve dostanou na širý oceán.  Je  to takovej prst  klavírního virtuosa – o co 
hubenější o to delší. Patnáct kilometrů. Dlouho už se prý uvažuje přetnout prst u ruky. Jenže by to 
ovlivnilo všechno možný v zálivu. Ony zase ty lodě tady jsou za tím paznechtem pěkně schovaný. 
Na moři bouřka a tady drobné vlnky.

Vyplouváme.  Devět  osob  na  palubě.  Kolik  tady  můžou  mít  záchranných  vest?  Nebudu 
vyvolávat  paniku,  zatím  pojedem  zálivem.  Na  obě  strany  se  to  dá  dokraulovat.  Kapitán 
vymanévroval z doku a Karel už toužebně kouká po volantu. On by řekl, že kouká po něčem jiným, 
ale bylo by to to samé. Kolo na řízení lodi. Jen tomu Karel říká nějak odporně odborně. Kapitán 
nevydrží jeho psí oči a předává mu řízení. God bless you!

Po uvolnění ruk od řízení do nich Kapitán bere kytaru. Za zvuku písně … na Okoř je cesta 
... plujeme okolo kalifornského pobřeží. Karel chtěl mermomocí na oceán, že se vždycky plácal jen 
na moři. Jenže do oceánu vjedeme podle Kapitána za dvě hodiny. Pro Karla je to Ách jó, pro mě je 
to Hurá. Co někde na oceánu – voda voda. To kdybyste viděli, co tady je okolo nás – válečný lodě. 
Jedem okolo válečného přístavu. Normálka tady kotví válečné letadlové lodě. A my je normálka 
fotíme a natáčíme. Pro mě je to nenormálka. Domorodá část posádky tvrdí, že se k nim může na 
patnáct, nevím jakejch domorodejch jednotek. Nikdo to nepřeměřuje. 

Náš  rodinný  kameraman  řídí  loď  a  není  šance,  že  se  kormidla  před  přistáním  pustí. 
Kamerování zbývá na mě. Sem si myslela, že je to jednoduchší. Vždycky, když se mi po delším 
úsilí podaří zapnout kameru, namířit ji na požadovaný objekt a zoomem přitáhnout, zákeřná vlna 
zhoupne lodí. Výsuvný hledáček naší kamery se úderem o moje oko zasune částečně do kamery, 
částečně do oka. A objektiv bere strop. Budu mít monokl a přepychové záběry kalifornské oblohy. 

Lepší pořízení mám s foťákem. Nedivte se, na co fotím, hodnej Brácha mi daroval film. 
Fotím každý obří necky, který míjíme. Připadám si jako špión Minařík. Okolo některých lodí jsou 
natažené  látkové  opony.  Bojím  se,  že  to  je  proti  šmírákům  mého  kalibru.  Není.  Kapitán  mě 
uklidňuje, ať fotím, co oko ráčí. Závěsy jsou kvůli tomu, aby při broušení lodi nepadal prach do 
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moře. Tak fotím i lodě v opravě i nemocniční loď. Ostatní sledují dalekohledem, jestli se opraváři 
neflákaj. Flákaj. Žádnej není vidět.

Kilometry válečnejch lodí jsou přerušený jen v místech, kde stojí na jedné straně centrum 
města s přístavem jachet a hotelem Hayat a na druhé straně je čtvrť Coronádo. A my podeplouváme 
coronádovej most. Kapitán vysvětluje, že to je jeden z mála plovoucích mostů. Moc nechápu. To asi 
jako jsou některý visutý,  některý zavěšený, tenhle  je plovoucí.  A co když sou vlny? Zajímavé. 
Naštěstí se Pepovy dcery ptaj, jak takovej most může plavat. Koukám na ně, jak se na takovou 
samozřejmost můžou ptát, a stražím uši. Celej most není plavací, ale jeho díly. Jsou dutý, takže 
kdyby most spadnul třeba při bombardování nebo zemětřesení, tak nezatarasí vjezd do zálivu. A 
hlavně výjezd lodí ze zálivu. Jeho díly by plavaly na hladině, vjel by do nich vodní buldozer a 
prostě by je rozhrnul. Doufám, že vydrží, ještě než se vrátíme. 

A zase jsme mezi NAVY. Na poloostrovní straně zálivu je vojenské letiště, na pevninské 
straně  zálivu  je  opravna  vojenských  ponorek.  Atomové  ponorky  vytažené  z vody  pózujou  pro 
fotografy. Využívám toho a valím na film od Bráchy, co to dá. Kapitán mě varuje, ať si šetřím 
snímky na zpáteční cestu. Bude západ slunce. Buďto mě zná, nebo má stejnej vkus. Je fakt, že už se 
blížím k číslu dvacet. Že bych pak fotky střelila naší armádě? Mohli by něco obšlehnout. Pak by 
bylo referendum, jestli spustit atomovou ponorku na Slapy, nebo nespustit. 

Kapitánův odhad se ukázal úchvatně přesným. Po dvou hodinách jízdy zálivem se konečně 
dostáváme k jeho konci. Vyústění do oceánu je označeno bójema. Na nich se sluněj tuleni. Nebo 
lachtani. Karel manévruje co nejblíž, ať můžeme fotit. Jeho manévry mě docela děsí. Rozhlížím se, 
na které bóji by se v případě nouze našlo volné místo pro trosečníka. 

Plní se Karlovo přání a před osmi svědky řídí loď do bouřlivých vln Tichého oceánu. Rozdíl 
mezi vlnama v zálivu proti těm, které nás houpou teď, je velkej. Asi dva metry. Především proto, že 
v zálivu žádný nebyly. A teď nás to začíná řádně kolíbat. 

Kapitán na nás povzbudivě volá: „Nebojte se! Stačí, že se bojí kapitán.“
Část posádky zmlkla. Část, Karel a Kapitán, je ve svém živlu. Notují … my přepluli jsme 

lodí přes širej oceán … a vedou loď podél poslední části pevniny Point Lomy. A jsme v tom … 
První akce - oblékám svetr. Druhá akce – oblékám druhej svetr. Je kosa kosa a ještě k tomu 

okolo jen voda voda. Jízda zálivem byla záživnější. Teď je to se zažíváním problematické. V okolí 
pevniny bylo pořád co sledovat. Tady by bylo jediné zpestření, kdyby místo voda voda, bylo voda 
šavle voda šavle. Doufám, že nebudu pestřit já osobně. 

Slunce se nebezpečně blíží k pevnině. Část posádky se chce vrátit. Část posádky, Karel, chce 
jet dál. Vypadá to na vzpouru. Já jsem neutrál. Nechci si rozzlobit žádnou ze stran. Držím jazyk za 
zuby.  I  s obědem.  Rozhoduje  Kapitán.  V nejbližší  celou  hodinu  otočíme  k pevnině.  Vzhledem 
k tomu, že je za deset minut pět, je vzpoura zažehnaná. Asi má strach, abychom neuvedli do praxe 
hoptropáckej hit „… hej kapitáne, jestli přežijem, tak se nedoplatíš, tenhle vrak ti rozbijem a rumu 
vypijem sedum galónů a ty to zaplatíš …“

Úderem páté přehazujeme plachty a loď se kupodivu obrací. Země … Země … Ve vodě 
plave  lahev.  Plastová.  Dem  lovit,  né?  Co  když  je  v ní  esemeska  od  nějakýho  zoufalýho 
ztroskotance? Nikdo se ke mně nepřidává. Kašlou na trosečníky. Cynici. Cynikové. Oboje.

Kapitán hlásí:  „Na pravoboku největší  loď na atomový pohon. Dlouhá kilometr a na tři 
miligramy uranu jezdí celej rok.“ Jestli má pravdu nebo nás jen kulí, za to neručím. Ale loď je větší, 
než kdyby si na vodu lehlo, typuju, tak patnáct hotelů Olympiců za sebou.

Blížíme  se  k daun  taunu.  Kytaru  vyloudil  Pepa.  A loudí  na  ní  staré  trampiády.  Takže 
sandiáckým zálivem zní třeba  ... řeka nám píseň bude hrát, že tebe, děvčátko, stále mám rád ... 
Jenže ze zpívání a hulákání všem vyprahlo. To by nebyla problema, máme pivo. A v plechovce. Ale 
bojíme se ho otevřít. Co když nás pozoruje pobřežní hlídka? Navrhuju hnědý pytlík. Karel s Pepou 
svorně odpoví: „Nikdy!“ Holt jsou tady jen na návštěvě, tak nemají tyto demokratické zvyky tak 
zažité. Odvážně rozděláváme nemaskované pivo. To je slast.

Máme výhled na vysoké skleněné budovy daun taunu. V západu slunce to je teda něco. 
Mrakodrapy jsou  podobné  svíčkám na  dortu.  Všichni  fotíme jako  divý.  Ještě  že  mi  zbylo  pár 
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snímků. Kapitán měl pravdu. Kapitán a Karel mají vždycky pravdu. A nejhorší kombinace vznikne, 
když je Karel kapitán. To už se ostatním může vyoperovat mozek. 

Z moře se loučím se San Diegem. Mávám přístavu, daun taunu, Coronadu ... všemu a všem. 
A opět vlhnu. V očích. Brácha to poznal. Snaží se mě rozveselit. Dělá mi do kamery opičky. Až 
opičákovi spadne čepice do vody. Kapitán velí zastavit, otočit a kroužit okolo čepice. Pepa vytahuje 
bidlo. Karel se snaží kroužit. Všichni ostatní volají: „Támhle plave!“ Brácha, když vidí celolodní 
akci,  tvrdí,  že čepice je stará, nepotřebná a že ji  stejně chtěl už zahodit.  Ovšem teď jde o čest 
Kapitána.  A kormidelníka.  Jsme  u  čepice.  Brácha  dostává  od  Pepy bidlo  a  leze  přes  zábradlí. 
Vyklání se z lodi. Asi budeme lovit nejen čepici. Snažím se záchrannou akci zdokumentovat na 
kameru.  Kdyby se tak dalo vypnout  kejvání.  Točím takové důležité  prvky jako zábradlí,  vršek 
stěžně, vzorek paluby. Jenom lidi se mi nedaří hledáčkem dohledat. A to stojíme všichni na jednom 
boku lodi. Asi jí to nedělá moc dobře. Naklání se jako vyklápěčka. Lidi neblbněte, v oceánu sem se 
koupala už včera. A stačilo!

 Hip hip hurá - kčiltovka zachráněna. Brácha ji láskyplně hladí. 
„Bylo by mně jí líto. Je památeční. Z Aljašky.“ 
Podle  Kapitána  má  Brácha  štěstí,  většinou  jdou  čepice  hned  ke  dnu.  Mně,  původem 

textilákovi, je příčina její nepotopitelnosti jasná. Na Aljašce byl Brácha vloni. Od té doby čepici 
poctivě nosí. Mastnota na ní vytvořila kvalitní nesmáčivou úpravu. Ta by neklesla ani za rok.

Blížíme  se  k domovskému  přístavu.  Pepa  s kytarou  preluduje  Wabiho  píseň  …  desítky 
důvodů si sháním, už abych na cestu se dal, pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi  
slunce  mosty  pálí,  tak proč bych ještě  vyčkával  ... Jana  s Bráchou stahují  plachty.  Karel  je  od 
kormidla  dálkově  ovládá.  Rolujou  to  jak  špinavý  prostěradlo.  Já  předstírám náročnou  práci  s 
kamerou, abych se nemusela zúčastnit. Mohla by bejt žena přes palubu. To by mě docela zajímalo, 
jestli  se  při  povelu  muž  přes  palubu  rozlišuje  pohlaví.  Ne  délka,  ale  druh.  Určitě  jo.  Místní 
feministky by jistě nedopustily (nebo už sou tak daleko, že nedopustili), aby je snad zachraňovali 
jako muže. Možná se podle pohlaví tonoucího odvíjí i rychlost záchranné akce.

Až když jsme tak blízko mola, že by doplavaly i děti, je svěřen volant Bráchovi. Obětuju na 
tuto atrakci poslední snímek. Ne, že by se Karel pustil kormidla dobrovolně, ale Kapitán ho povolal 
k odborným přistávacím pracem. S nějakým odborným provazem skáče odborně na molo a odborně 
přitahuje loď. To všechno nemyslím ironicky. Hladké přistání je dost velkej kumšt. A musím uznat, 
že zatím, kdykoliv jsme byli na moři, Karlovi se povedlo. A to posádky zaparkovaných lodí, jakmile 
vidí  přijíždět  českou  vlajku,  vylézají  na  palubu  v očekávání  velké  legrace.  Pak  nechápou,  že 
příslušník  suchozemského  národa  nekřápne  s lodí  o  břeh  nebo  o  sousední  loďky.  Jako  jiné, 
nejmenované, namyšlené, přímořské národnosti, které se někdy probíjejí ku břehu stylem biliárové 
koule. Richtig.

Loučíme se s Kapitánem. Za ochotu mu lodní  zásoby obohacuju lahví  Becherovky.  Zde 
slouží Becherovka jako tvrdá a volně směnitelná valuta. Jsme na břehu. Molo se pod námi houpe, 
ač pevně zabetonováno. Venku je tma tmoucí. Ve vodě světýlka. S údivem sleduju, čto éto. Kapitán 
vysvětluje, že se tomu říká mořští červi. Svítící. Takový vodní světlušky. Ony naše světlušky jsou 
taky červi. Teda ženský. Mužský svítěj a lítaj. Ženský červi svítěj a seděj na listu a musej jen čekat, 
kterej světlušák si jich všimne. Prej. Povídal to šéf. A ten má pravdu skoro stejně často jako Karel.

Vracíme se k Bráchovi domů. Naposledy. Projíždíme městem. Naposledy. No tak, Pelda, aby 
ses z toho nepodělala. Naposledy. Doma nás čeká Petra a slavnostní večeře. Na dvorku je takový 
zařízení  na  grilování.  Ve Státech to  je  správně  na bárbikjování.  Ale  vypadá  to  jako  gril.  Petra 
nachystala kuřecí maso a slavnostně bárbikjujeme. Na grilu.

Odskakuju si jenom zkontrolovat mailbox. Moji zlatí kluci. Jsou rádi, že jsem se ozvala, že 
žiju a že se vrátím. Jenom nevědí, bude-li kam. Nebo se teda nemám vracet? Mám tady Bráchu, 
nějakej džob by se našel. Brácha mi navrhoval, ať odstraňuju brouky z počítačů. Sedím tady při 
světle monitoru a uvažuju. Přichází Karel: „Co tady smutníš? Já sem se bál, že ti kluci píšou, že už 
máš taky výpověď, a že brečíš.“ 

„Co kdybychom tady zůstali?“ 
Karel je nekompromisní: „Já zítra letím.“ 
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„Tak já taky.“ 
Vracím se do kolektivu grilovačů. Probíráme, co nám cesta dala a co vzala, co jsme všechno 

zažili.  S větší  či  menší  mírou  dobrovolnosti.  Brácha  pátrá,  co  ještě  by  nám  Kalifornie  mohla 
nabídnout. Úplně zavýskne: „Zemětřesení! Ještě jste neokusili místní specialitu – earthquake.“ 

„Fakt. Trochu vzrušení by bejvalo neškodilo. Pobyt tady byla dost nuda.“ :-)) 
Ještě, že se země neklepe na požádání. Jinak by Brácha už podával písemnou žádost, jen aby 

nám  předvedl  úplně  všechno.  My  na  to  ovšem  nejsme  připravený.  Jen  si  vzpomeň  na  sebe, 
mameluku! To vám na něj ještě prásknu. Když zakotvil v Kalifornii, prodělal i nácviky na zemětřas. 
Tady to berou vážně. To není jako u nás cvičný požární poplach v předem stanovenou neznámou 
hodinu. A taky to mají se vším všudy. Musí se to každýmu zadřít pod kožich. Jedno z témat je: 
zemětřesení  v noci.  Nejdůležitější  zásadou  je  krýt  se.  Takže  pokud  vás  zemětřesení  přepadne 
v posteli, nacvičuje se skok pod stůl, pod postel, pod manžela, pod cokoliv. Za nějaký čas přijel 
Brácha zase domů. Do českého domů. Naši bydlí v domku poblíž kolejí … my s Bráchou máme 
pokojíček v patře … první noc Brácha spokojeně spal … jen do průjezdu nákladního vlaku … ten 
dokáže celej domek rozklepat tak, že se Brácha zorientoval až pod stolem … 

Jídlo je bezvadné. Cpeme se a povídáme. Naposledy :-(. Když se přiblíží desátá hodina, 
Brácha upozorňuje, že je noční klid a vlastně bychom už venku neměli vůbec mluvit. Šeptáme. Já 
mám po policejní hodině zakázáno se smát. Sytý Karel se svým ještě sytějším terorem tenorem má 
zakázáno i šeptání. Další střet s demokracií. Naposledy :-).

Brácha se nás šeptmo ptá, jak jsme si vlastně tu dovolenou představovali.  Já zněžnělým 
šepotem vyprávím o ležení na plážích a o sbírání mušlí a o Davidovi. Karel s tím souhlasí, jen 
v jeho představách místo Davida byla Pamela a dávala mu hrudní masáž. Hruď byla její. Šeptem se 
smějeme rozdílu mezi snem a skutečností.

Zítra vstáváme v nekřesťanskou hodinu. Skoro stejně nekřesťansky vstávám do práce. Ale 
nemá cenu chodit  brzo spát.  Stejně ze spánku nic nebude.  Snažíme se docpat poslední věci do 
přecpaných báglů. Petra mi tajně podstrkuje na rozloučenou balík mandlí. Skoro půl kila. Mňam. To 
sním, ale kam s ním? Jediný náznak volného místečka je v botách. Volím svoje tenisky a do jedné 
zastrkuju mandle. Když už mají mít příchuť, tak s dovolením moji a taky moje je prasklá. Bude lépe 
větrat.  Jsme  tímhle  nápadem  nadšený  a  do  druhý  boty  se  nám  s Petrou  podaří  nacpat  láhev 
kalifornského vína. A to mám boty číslo pět. Mít dvanáctky, mohla sem si vzít nějaké kameny do 
skalky.

Někdy po půlnoci, vlastně už v další kapitole, uléháme. Poslední zbytek noci v Kalifornii. V 
duchu compiluju poslední čtyři týdny. Takže: jedna zničená kytára, jedna pořezaná kuchyňská linka, 
jedno proražené autočalounění, jedna voblemtaná klávesnice. Něco mezi uragánem, větrnou smrští 
a virem Ebola. Skoro se divím, jak to Brácha a Petra s námi vydrželi. Já sem nás měla plný zuby. I 
když … jen vám pošeptám: jich někdy taky. 

Až do vstávání v hlavě znova a znova rovnám puzzle. Nechápu, proč já sem to na začátku 
nechápala. Je to jako jednou složený hlavolam. Vše jasné a divím se, proč je to vůbec hlavolam. 
Vždyť je vše ouplná jasňačka.

Film třicátý druhý: Opět v letadle a na letišti
25.6. pátek

Dnešní noc jsem nespala. A jsme zase na začátku. Po zatížení víka kufru Bráchou, Karlem a 
půlkou Petry se nám ho podaří zavřít a zamknout. Na zazipování bigbagu chce Brácha půjčit lis z 
autošrotiště.  Nakonec se ho pomocí nadpřirozených sil  podaří  zapnout. Jestli  celníci  zatouží po 
shlédnutí obsahu našich zavazadel, jsme tady navěky.

Brácha  s Petrou  nás  vezou  na  letiště.  Na  několika  vozících  přepravujeme  zavazadla 
k celníkovi. Brácha s Karlem riskují kýlu a hází je na pás. Nedívám se na váhu. Nejhorší smrt je 
z vyděšení. Kufry jsou odbavený. A už zbývá zbavit se nás. Stojíme na terminálu a nikdo nemáme 
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sílu říct Tak ahoj. Prodlužování agónie. Na to nemám nervy. Sice ještě nějaký čas do odletu zbývá, 
ale nevydržím. Obtočím Bráchu svejma šlahounama: „Opatrujte se a za měsíc u nás.“ Všichni se 
poobjímáme  a  poolíbeme.  Padaj  dvojitý  Chruščovy.  Z venku  to  musí  vypadat  jako  loučení  se 
sovětskou delegací. Říkám si Už jděte vy krávové. Mám strach, aby neviděli, že sem měkota. 

Uvelebíme se v letadle. Karel mě hladí po ruce. 
„Nebul. Za měsíc Brácha přijede do Čech. Akorát si stihnete od sebe odpočnout.“ 
To je taky klika. Jinak bych jim slzama vzedmula břehy zálivu. Jenže já tady nenechávám 

jenom Bráchu.  Já  tady  nechávám i  kus  … nevím,  jak  to  říct  … jako když  člověk odjíždí  po 
prázdninách od babičky … opouští kamarády, lásky, zážitky. Sentimenťák. Vzlétáváme. Mávám 
San Diegu.

Přemýšlím, co jsme asi tak jako obvykle mohli zapomenout. Nic mě nenapadá. Podezřelé. 
Až myšlenkový zkrat … propánajána … dyť my jsme nepoděkovali. Jsme tupci, ze všech tupců 
nejtupcovatější. Napravuju to: 

„Brácho a Petro, děkuju vám, co se do vás vejde.“

Sedím u okýnka a sleduju krajinu pod sebou. Poznávám místa, kde jsme byli. Vidím Salton 
Sea. Tamhle budou Džošuáčci. Mávám Kalifornii.

Škoda, že už nemám film. Letíme nad nějakou úrodnou částí Států. Úrodnou, ale suchou. 
Takže se zavlažuje pojízdným ramenem. Rameno jezdí v kruhu a kam dozavlaží, jsou rostliny, kam 
nedosáhne, je sucho. Podle druhu rostlin nebo podle stupně suchosti mají kruhy barvu. Všechny 
odstíny zeleně, žlutě, okru. Vypadá to jako na jiné planetě nebo moderní obraz. Váhám, jestli si 
mám půjčit od Karla foťák? Asi by měl kritické řeči o focení z letadla. 

Přistáváme v New Yorku.  Tentokrát  tady nemusíme bloumat.  Letadlo máme nachystané. 
Jenom jim nějak dlouho trvá, než nás do něj pustí. U terminálu provádí letuška selekci pasažérů. 
Nejprve nastupují vyvolení s letenkama od čísla 30 výš. My máme 23 a 24, tož čekáme. Za námi 
slyším nervózní češtinu: 

„Kurva, stojej tady jako rampy.“ 
Otáčím se: „A jaký máš, kurva, číslo letenky?“ 
„Vosumnáct.“ 
„Tak stůj taky jak rampa a nemel. Kdyby ses líp učil anglicky, věděl bys, že teď jdou od 

třiceti nahoru.“ Děsně machruju. Tvářím se, jako bych jim mohla simultánně tlumočit.
Konečně jsme k nástupu pozvání i  my podtřicítky.  Karel  mně přenechává svoje místo u 

okýnka.  Je  fajn,  mít  takovýho hodnýho chlapa.  Když z okýnka  dvacet  minut  prohlížím letiště, 
ozývá se v reproduktorech kapitán letadla. Omlouvá se. Někdo si poslal do letadla zavazadla a teď 
na odlet nepřišel. Musí tedy prověřit, jestli v zavazadlech není výbušnina. Potěšující informace. Ale 
asi se bomba nekoná, protože za další čtvrthoďku se chystáme na odlet. Pozorujeme cwrkot a až teď 
si všímáme, že měli nachystané i nouzové východy. To bylo asi doopravdy hustý. 

Ale už popojíždíme na ranvej. To je dobrá část zprávy. Horší část je vidět okýnkem. Před 
námi stojí dobře patnáct stejně nadrženejch letadel. Fronta na vylítnutí. Aspoň se mi změnil výhled. 
Karlův displej odpočítává letadla 15 … 14 … … 2 …1 … frrrrrrrr do vzduchu. Se zpožděním. Jako 
České dráhy. Můžu si vykroutit hlavu, jen abych viděla Státy co nejdýl. V západu slunce poslední 
záblesk pevniny. Mávám Státům. 

Letíme sluníčku naproti. Vypadá to, že po zbytek dnešní noci bude pořád západ slunce. Jen 
tak tak viditelně se pod námi mihly kanadské pobřežní ostrovy. Mávám Americe.

Letuška roznáší deky a polštáře. Venku stále zapadá sluníčko. Můj zlatej Koperník se mi 
snaží vysvětlit princip otáčení Země okolo Slunce. A prý je pak logické, že cesta zpět je kratší. 
Dodatek pro ty vzadu: letíme přece proti směru otáčení Země. Chápu jen to, že to je nad moje 
chápání.  To bychom pak  mohli  jenom vystoupat  nahoru,  popoletět  o  deset  hovnoběžek vejš  a 
počkat, až se k nám země natočí Čechama. Podám si to jako zlepšovák.
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Uléháme ke spánku. Do mysli se mi stále vdrásává dětská říkanka: „Letí, letí letadlo bojing, 
bojing,  bojing,  aby  se  mnou  nespadlo  bojim,  bojim,  bojim.“  Snažím  se  rozptýlit  pohledem 
z okýnka.  Venku zapadá  sluníčko.  S láskou vzpomínám na  spaní  v Micince.  To jsem si  mohla 
lehnout i na bůček. Tady ležím na zádech jak v dřevěným fusaku. Jenom na mě přiklopit víko. Beru 
tuhle noc jako nácvik do truhly.

Stejně nespím. Vzpomínám na Bráchu. Ten má ještě den. Amíci jsou teď o několik hodin 
pozadu. Prostě jsou pozadu. Nejen v čase. Nebo nás předběhli tak, že je nechápu?

Je fakt, že my, hrdí Evropané, bychom se od nich mohli leccos přiučit. Tu jejich soutěživost. 
Každej stát má svoji státní vlajku, svoji květinu, svoje zvíře, svýho ptáka, svůj strom. Každej stát je 
něčeho,  je  na  to  hrdej  a  chlubí  se  tím.  I  na  SPZkách  u  aut.  Třeba  Utah  má  na  espézetkách 
vymalovanou Delikátní bránu, Colorádo v barvě vyvedené Denverské hory. Každé město chce v 
něčem vyniknout, každá čtvrť, každá rodina, každý jednotlivec chce mít nějaký nej.  Je to opak 
české závisti a průměrnosti. U nás lidi sotva vědí, kolik má českej lev ocasů.

Jednou nám na přednáškách říkal genetik, že Američani mají soutěživost v genech. Je to 
dáno tím, že se tam všichni běloši museli nějak dostat. A kdo se na takovou cestu vydal, chtělo to 
odvahu, průbojnost a trochu drzosti.

Já jsem se mu snažila vnutit protiteorii, že opici nepolidštila práce, ale naopak lenost. Kdyby 
člověk nepřemejšlel, jak si ulehčit práci, tak dodneška běháme s kyjem za kořistí. A vzhledem k 
tomu, že český člověk pořád přemejšlí, jak se vším vykejvat => jsme na vyšším stupni rozvoje. 

To sou jen teorie. Faktem je to, že jsem nikde neviděla tak plejtvat jako tady. Plejtvaj vším, 
protože asi všeho mají dost.  Plejtvaj i  písmenama. Uznejte, je normální psát třeba: Mississippi, 
Tennessee? Je to mrhání. A kdyby moje babička viděla to vyhazování jen tak rozďoubanejch porcí 
jídla, tak by hořce zaplakala.

A co, je to jejich věc. Go, Džany, go!

Čechy krásné, Čechy mééé …..
26.6. sobota 

V poloze špatně ztuhlé mrtvoly probdím do rána. Venku zapadá sluníčko. Podle mapy jsme 
už u Evropy. Letuška roznáší snídani. Ale co snídani? Křupavé, nadýchané, s l a n é  pirožky. To je 
záplata na moji rozbolavělou dušičku. I na Karlovu, podle pronesené věty: „Už se zase těším domů. 
Takový pečivo by Amíci nezvládli, ani kdyby se posrali.“

Přidáváme si pirožky. Letuška se ptá, jestli má přinést i marmeládu. Okamžitě voláme No, 
no (čtěte nou nou). Nemůžeme se nabažit. Cpeme se jak po měsíčním pobytu v tundře.

Vidíme zuryšské letiště. Podle informace na displeji jsme uletěli 5 250 mil neboli 8 400 
kilometrů. To jsme naletěli, jako s Micinkou najeli. Mohli jsme klidně jet domů po svých. Kdyby 
Micinka byla obojživelná. 

Jdeme na přistání. 8.08 SEV. Evropo naše zlatá, zahnojená. Na letišti nezvládají. Jediné, co 
tady šlape, jsou švýcarské hodinky. A ukazují nám, že jsme měli touto dobou být ve vzduchu. Jako 
České dráhy. Čekáme na odbavení. Míst k sezení je poskrovnu. Lidi jsou nervózní. Konečně nás 
odvážejí autobusem k letadlu. 

Sedím u  okýnka.  Kapitán  se  omlouvá  za  zpoždění.  Prý  posádka  dostala  pozdě  letadlo 
k převzetí.  Aspoň se  nám revanžují  čokoládou a  hezkým stevardem.  Krasavec  roznáší  pirožky. 
Zřejmě má Swissair osobního pekaře. Nevadí. Hrňte to sem lopatou.

Šimrá mě v nose. Vypadá to, že jsem v očekávání pořádný rýmy. Neovládnu se a zdravě 
kýchnu. Zdravě = nahlas. Z kuchyňky vyběhne letuška a zjišťuje, kdo tady střílel.  Šak říkám – 
zdravě. Kluci v práci už vědí, že jsem schopná svým kejchancem rozchodit i uspanej pevnej disk. A 
vždycky je musím předem varovat, aby nedošlo k srdeční příhodě.

93



Poznáváme svoji domovinu. Pod námi to vypadá tak hezky, zalidněně. Na Ruzyň je to podle 
displeje už jen 62 km. To bychom došli. Za tři dny, ale došli. Bez kufrů.

Už pod námi vidím město veliké, jehož sláva … a jsme dole. Chce se mi políbit letišťovej 
beton. Ovládám se. Z front u pasáků vybírám tu kratší. Ať se Karel nevzteká. Jenže ta kratší je 
pomalejší.  Karel  se  vzteká.  Jsme  na  řadě.  Pasovec  nás  propouští  bez  vyptávání,  ale  taky  bez 
úsměvu.  Jsme  doma.  Další  drama.  Přiletí  zavazadla?  A  obě?  A  do  Prahy?  A  dneska?  A 
nepoškozený?  Je  to  napínavý.  Bigbag  máme  dávno  na  vozejku  a  kufr  nikde.  Po  páse  krouží 
zavazadla, který nikdo nechce, a my bysme chtěli a není. Ještě k tomu jeden satelitní kufr je našemu 
dost podobnej. Karel spřádá plán, že si ho z nouze vezmeme, protože majitel satelita odešel určitě 
s naším. Možná by se to vyplatilo. Pokud se k němu nikdo nehlásí, je určitě plnej heroinu. Karel 
uznává moji logiku. 

„Tak počkáme na náš.“ 
Nechci mu brát iluze, ale je klidně možný, že někdo podstrčil hérák i do našeho. S odstupem 

půl hodiny nervů padá na pás další várka. A s naším kufrem. Vrháme se na kořist. Zaplňujeme už 
zaplněný vozejk a bez zastavení projíždíme celnicí. Celňoši si něco vypravují a nenechají se rušit. 
Sakra, to jsme klíďo mohli provízt i ten nadrogovanej kufr. Ještě tam krouží. Pozdě!

Před letištěm Karel shazuje bágly a jde vrátit vozejk. Stojím tam nad horou vytvořenou ze 
dvou zavazadel a rozhoduju se, kterej zvolit na nesení. Zkouším je potěžkat. Neuzvednu ani jeden. 
To bude rychta.

Taky že jo. Do autobusu ještě kufry nasouká Karel. Jenže pak ... schůdky z autobusu … 
dvoje lomený schody do metra … do vagónu metra … nekonečný přestup z áčka na céčko … 
schody z metra. Konečně Hlavní nádraží. To, že jsou obě zavazadla vybavený kolečkama, je nám 
v naší  zlaté  stověžaté  Praze  na  dvě věci.  Na nic  a  na  howno.  Jediný pojízdný schody jsou  na 
metrovým  několikametrovým  přestupu.  Jinak  pěkně  v teplejch.  Trochu  vychládám  z návratový 
eufórie. Závidím handykepům ve Státech. Tam bych si na letišti mohla na kufr sednout a Karel by 
mě odtáhl až do vlaku. Jsme doma. 

Vlak  nám  jede  teoreticky  za  půl  hodiny.  Vyčerpaně  padám  na  lavičku.  Karel  prohlásí: 
„Konečně  ve  svobodné  zemi.  Jdu  si  pro  pivo.“  a  obloží  mě  kufrem,  bigbagem  a  příručníma 
taškama. Vypadám jak salám v sendviči.  Blbě. Zastavuje se u mě chlap nevábného zevnějšku a 
nevábné vůně. Chce pět korun. Tvrdím že I don´t understand a snažím se obejmout všechny bágly. 
Na to bych musela mít rozpětí křídel jak kormorán, a né pelikán. Chlap vidí, že ze mě nic nevyrazí 
a  popochází,  k vedlejší  lavičce.  Ale  stále  mě  má v merku,  co  kdybych vytáhla  peněženku.  Jo, 
hochu, takový věci jako peníze a tajemství mně Karel nesvěřuje. O kousek dál se potácí stejná 
figura.  Asi  společník.  Vypadá to  na rychlou rotu s rozdělenejma funkcema – jeden vás zabaví, 
druhej  odejde  s  taškou.  Vaší.  Bezradně  se  rozhlížím  po  policajtovi.  Jediná  uniforma  v hale  je 
vojenská. Řeším hlídání zavazadel po svém. Bigbag má dlouhé ucho na karabinu. Odkarabinkuju 
ho, provlíknu držadlama všech zavazadel včetně prkýnek lavičky a znovu přikarabinkuju. Pak jsem 
teprve klidná. 

Karel se vrací. Na lavičce není místo. Je mu to fuk, má pivo. Slastně upíjí. Vtom se kousek 
od nás objeví uniforma drážního polocajta. S Karlem to škubne. Hořký pivo mu ještě víc zhořkne. 
Uniforma nás mine a jde zabásnout somráka. Karel na jeden zátah dopíjí pivo a prohlašuje: „Z 
Ameriky máme tiky. Jdeme!“ Popadne kufr, zabere a … nic. 

„S mně tam dala kamení?“ 
„Ježkote, karabina.“ 
Předvádím svůj protizlodějskej patent a sleduju uniformu. V dobrém rozmaru si vypravuje 

se somrákem, jak jde život. Jsme doma.
Bágly do ruky a schody do horní haly, schody na nástupiště, schody do vlaku. Za deset 

minut odjezd. Sedíme dva v přeplněném kupé a nabíráme dech. Kufry sedí na zemi. Do prostoru 
pro zavazadla by je vyhodil možná vzpěrač těžké váhy. Snad se průvodčí smiluje. 
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Je za deset minut a my odjíždíme. Přesně. Na čas. Jako České dráhy :-))). Se omlouvám. 
Nabíráme směr domov. Náš zlatej byteček, chatička, zahrádka … Mávám Praze … ále na Prahu 
kašlu.

V noci dojíždíme do rodného města. Přesně. U těch Českejch drah už není spoleh ani na to 
zpoždění.  Na  koho  já  budu  nadávat,  jestli  ty  potvory  začnou  jezdit  na  čas.  Bagáž  odtáhneme 
z perónu do podchodu, z podchodu do haly. A už nemůžu. Ukecáváme pana Úschovníka. Úschovnu 
má prázdnou, jenže váhový limit uschovaného zavazadla je 15 kilo. To má každej kufr. Nejmíň 
dvakrát. Ale pan Úschovník se slitoval. Prej když si je dáme sami dovnitř. Sami dovnitř je dává 
Karel. Úschovna je plná. 

Tmou se potácíme domů jako opilci. Konečně, moje milovaná postýlko … já už tě nikdy 
neopustím.

Jsme z5
27.6. neděle 1999 

Pořád se budím. Nevím, kde jsem, co jsem, čí jsem. Ohmatávám postel. Ujišťuju se, že ani 
nejede,  ani neletí.  Bojím se natáhnout  nohy, abych nekopla do volantu.  Bojím se otočit,  abych 
nekopla do Karla. A pokaždé sladce zjišťuju, že su doma, a zase usínám.

Vstávám. Škrábe mě v krku a šimrá v nose. Kufry už jsou doma. Karel je přivezl autem, 
ovšem nijak nadšeně se netváří. 

„Nějakej problém v úschovně?“ 
„Ne. S autem.“ 
„Co je s autem?“ 
„Coby. Má spojku. Vypadal sem jak kretén, kterej právě dostal řidičák a to jen z protekce.“ 
Nemůžu se probudit, pořád nechápu. 
„Já sem si úplně odvyk řadit. Nejdřív jsem málem z garáže vyjel místo dozadu otevřenejma 

vratama tak dopředu zavřenou zdí. Pak sem na každý křižovatce skákal jak blbeček, než sem si 
vždycky uvědomil, že musím používat ten klacek vedle nohy. Ostuda.“ 

„Tak si to tak neber. Za odměnu můžeš jít na nákup. Něco ti uvařím.“ 
Jídlo, lepší Radepuru.
Ještě,  že  je  naše  samka  otevřená  i  v neděli.  Půlhodina  pryč,  Karel  nikde.  Určitě  líčí 

prodavačkám zážitky a mě tady nechá o hladu. Za třičtvrtě hodiny do bytu vkráčí jedna taška, pak 
druhá taška. Nosiče Karla za nima není ani vidět

„Všechno, na co jsem měl v Americe chuť, tak sem koupil.“
To je můj kanec! Mělo tam být ‚konec‘, ale takhle to jde taky :-). 
Karel odkládá nákupní bigbagy v kuchyni a rázem se tam nedá projít. Průběžně odebíráme a 

průběžně  ujídáme.  Kombinací  se  nezatěžujeme.  Slaný,  sladký,  kyselý.  P*del  si  to  přebere.  Ke 
všemu přikusujeme chleba. Nemůžeme se ho nabažit. I já, která normálně, když si dá půl krajíce, 
tak jí tříčtvrtě krajíce zbyde, teď žvejkám chleba i k čokoládě. A čím byste řekli, že asi tak všechno 
zapíjíme? Ano, správná odpověď, získáváte deset bodů – pivem. Pivo taky zabíralo téměř jednu 
tašku.

Zatím nemá cenu  vařit.  Odjíždíme  zkontrolovat  naši  latifundii.  Pak  budeme pokračovat 
v konzumaci  dobrých českých nezdravých poživatin.  Přijíždíme na  zahradu.  Dobře  zarostlá  :-(. 
Rozhlížím se po vhodném místě, na které píchnu sekvoje. Dojdu k záhonkům. Kopřivy do pasu. 
Přechází mě humor. To zase bude plazení, kopání, dloubání. Karel vidí můj ustaranej výraz: „Víš, 
co by se v Kalifornii nazalejvali, než by jim vyrostla taková krásná kopřiva?“ Karlík utěšitel.

Raděj  jedem domů.  Vaříme šunkafleky.  Pěkně mastný  rajcovně-žlučníkový.  Žaludek mě 
tlačí až na plíce. To je žrádlo. Upravujeme heslo ‚Naper se a pukni‘ na ‚Naper se a lehni‘ a padáme 
do postelí. Usínám a Brácha asi vstává.
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Budíme se navečer. Vcelku svěží a vyspalí. Ten časovej posun nám dává pod kopyta. Ještě je 
světlo. Rozhodujeme se jet omrknout chatu. 

Jsme  v Přívratě  na  chatě.  Sedíme  na  lavičce  pod  lískou.  Okolo  běží  veverka.  Tady  je 
nádherně … Jenom nám  ještě  chvíli  bude  trvat,  než  se  zbavíme  kontrolních  pohledů  do  lesa, 
nepřichází-li medvěd.

Procházíme  se  mezi  polem,  lesem,  vesnicí.  Bože,  tady  je  krásná  krajina.  A to  musíme 
najezdit takový tisíce majlokilometrů a utratit tisíce dolarokaček, aby nám to došlo! Zapadá slunce. 
Obzor má odstíny krvavé lázně Čachtické paní. 

„Vidíš, v Americe už bys fotila.“ 
Sedíme  dál.  Slunce  zapadlo.  Nasáváme  vůni  rozkvetlé  louky  a  díváme  se  nahoru  na 

rozkvetlé hvězdy.
Hmm,  Karel  má  pravdu.  Jako  vždy.  Jsme  my  to  ale  nevděčníci.  Že  nás  ten  Pán  Bůh 

nespráská na jednu hromadu. Ale co, jaký si nás udělal, takový nás má. K obrazu svému.

Po příjezdu zpět do bytu, jakmile rozsvítíme, přicházejí naši nejlepší kamarádi, kteří nám 
měsíc  zalévali  kytky.  A protože to jsou nejen nejlepší  kamarádi,  ale i  nejlepší  kuchaři,  přinesli 
chlebíčky,  kus  dortu,  jednohubky,  zákusky  a  se  slovy:  „Vítáme  vás  doma.  Tohle  jste  určitě 
v Americe neměli,“ nám těma dobrotama zarovnali stůl. Potvrzuji, že tohle jsme fakt v Americe 
neměli. Třeba Honzův vynikající nakládaný bůček kdyby Amíci viděli, určitě by si mysleli, že je to 
nová biologická zbraň. A přitom, když si ho dáte kousek na jazyk (! bez chleba) a on se pomalu 
rozpouští a vytvoří v puse směs chuti orientu a babiččiny kuchyně a po těle se rozlévají vibrace 
blížícího se gurmánského orgasmu ... už vám kapou sliny? Prostě se zase ládujeme ... tak vás tady 
vítáme, haťa paťa, už v tom zase lítáme ...

Začínají dny všední

Vstávat do p*áce. Horší, než strávit noc s medvědama. Útěcha jsou moji bezvadní kolegáčci. 
Obdivují opálení viditelných míst.  Neříkám, že zbytek těla má barvu čerstvě nadojenýho mlíka. 
Ještě  by  to  chtěli  zkusit.  Dojit.  Nač  jim  brát  iluze.  Další  potěšeníčko  –  moje  mašinka.  Otřu 
láskyplně prach a pouštím do ní šťávu. Ach, ta rajská hudba, jak mi ten pevnej disk půl hodiny 
chroustá. Jenže disk dochroustá a na obrazovce zůstává okýnko: Prošlo heslo. No jasně, v rámci 
konspirace máme heslo na tři měsíce. Pak se musí změnit. Nemůže se použít některé ze starších. 
Pohroma pro nás s malou operační pamětí. V hlavě. 

Takže od začátku: Zadejte staré heslo: ********. Zadejte nové heslo: *********. Odentruju 
a entýčka mi odpoví: Staré heslo bylo zadáno špatně. Sem se asi uklepla. Znovu. Zadejte staré 
heslo: ********. Zadejte nové heslo: *********. Hláška se opakuje. No, tak přece nejsem blbá. 
Dyť mám to heslo viditelně napsaný. Ještě jednou. Opisuju písmenko po písmenku. Zadejte staré 
heslo:  ********.  Zadejte  nové heslo:  *********.  Výsledek jenom nová hláška:  Nové heslo je 
krátké. Jak to, když má víc písmen než staré?! Snad abych vybírala širší písmena, nebo co. Sedíme 
nad tím s klukama a marně vzpomínáme, kolik je nastaveno regulérních pokusů. Další neregulární 
to už bonzuje síťařům jako pokus o prolomení hesla. Co s tím? Jak to heslo prolomit? Nebyl by na 
internetu nějakej krek? Nebyl. 

Dochází  k tomu  nejhoršímu.  Musím  za  síťařem.  Co  do  příšernosti  se  to  vyrovná  jen 
návštěvě zubaře. Kouká na mě jako na debila, kterej není schopen udržet heslo. 

„Fakt sem ho dávala dobře, dyť ho mám …“ 
Vidím mohutný nádech. Ten mě zpere, že si píšu heslo. 
„… přesně v paměti.“ 
Uvolňuje mi přístup do sítě. Vysvětluje, jak mám zadat nové heslo, jak se mám přepínat 

v oknech a jak se píše na klávesnici. Skřípu zubama. Taková potupa. Já ty wokňousy prohodím 
woknem. Minimalizovaným.
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Vracím se ke svému počítači s pocitem idiota. S hrůzou se připojuju do sítě. Heslo ťukám 
pomalinku jedním prstem. Sláva! Jsem v tom. V síti. A přesně takhle sem to předtím dělala taky. 
Líčím  klukům jednání  síťovky.  Domlouváme  se,  že  si  každej  nalepíme  na  počítač  obrovskou 
samolepku a na ní bude: Heslo do sítě to a to, Heslo do Windows tamto a tamto. Napíšem tam třeba 
i vymyšlený hesla a máme od síťaře klídek. Protože ho mrskne.

Je divný, že klukům nepřišel pohled. Byly v první várce a letecky. Už tady měl aspoň tejden 
zdobit nástěnku. Že by ho vrátná zašantročila? Baba. Tak já vám pak přinesu ukázat fotky. Nojo, já 
musím s filmem. 

První pracovní den za mnou. Jsem vyčerpaná jak po výstupu na Vernal Falls. A to se mi 
povedlo jenom připojit do sítě, povypravovat klukům stěžejní zážitky a zrušit jeden systémovej 
soubor. Kluci mně prolíčili, co se dělo za mé nepřítomnosti. Hlavně kdo dostal výpověď, o kom se 
předpokládá,  že  dostane  výpověď,  kdo  se  bojí,  že  dostane  výpověď.  Vyjmenovali  všechny 
zaměstnance. Každý jsme v určité fázi očekávání. Za celejch devět hodin v práci jediná pozitivní 
informace byla hláška: Nyní můžete počítač bez obav vypnout.

Z práce nesu první film ke kamarádům do fotolaboratoře Irena. Bude zítra. Na víc fotek 
nemáme zatím chechtáky. Půjde to postupně. Krok za krokem. Film za filmem.

Jedeme k rodičům. První, co slyším: „Ani ste nám nenapsali.“ 
„To dojde. Byli jste v první várce.“ 
Nebylo snad ve zprávách nic o spadlém poštovním letadle? Pokud to šlo lodí, tak to budete 

mít k Vánicům. Vypravujeme našim všechny hrůzostrašné zážitky. Podle našeho vyprávění Státy 
vypadají jako průnik pekla a očistce. Hrdě prohlašujeme, že tam teda už nikdy.

Doma začíná podvečerní směna. Pro mě. Dávám do pračky další várku a začínám žehlit 
včerejší. Pouštím si k tomu Dobešovo cédéčko Něco a Americe. Stylové. Dřív se mi líbilo, ale tak 
nějak normálka. Teď mě oslovuje úplně jinak. Zevnitř. A pěkně se mnou cvičí. Zevnitř. Pan Dobeš 
zpívá … bágly jedou rentgenem a ty si říkáš možná jednou někdy příště a pak jde všechno hladce  
jako poprava … a já bulím. To sem si to prádlo nemusela kropit. Kurňa fix. Svírá se mně pajšl. 

Večer přichází mail od Bráchy. Náš večer, jeho ráno.
Ahoj, 
tak jsme radi, ze jste vy i flasky doleteli v poradku. Uz jste se vyrovnali s casovym posunem a 
pocasim v Cechach? Vcera tady na O.B. byla kazdorocni slavnost (street fair), 3 podia, kde se 
stridaly kapely. Odpoledne jsme od 1 do 6 hodin hrali nohejbal (i s Pepou), s Honzou jsme vsechny 
porazili - super. Vecer Jana a Lada delali ohen na plazi (Pepa slavil 41. narozeniny), tentokrat 
vsichni (az na Skinheda) byli hodny - zadny sklo a po osme hodine uz nepili. Zatim se mejte co 
nejlepe, brácha a Petra

Usínám na kapesníku.

Na kapesníku se i  budím. Teče mně z nosu.  Venku od rána prší.  V práci  si  zvykám. Po 
závěrečném odpíchnutí jdu pro fotky. Kamarád foťák Ireňák má už všechny prohlídnutý a chválí 
záběry. Dokonce i kvalitu fotek. 

„Nechval den před večeří. Zatím to jsou filmy nakoupené u tebe, ale až ti přinesu filmy 
neznámé značky a neznámé kvality, to se uvidí, co seš za borca.“ 

„Zmáknu. A co sis z Ameriky přivezla?“ 
„Dřevěnýho pelikána, rýmu a třicet filmů.“ 
Poznámka pod čarou … a tři popsaný Milý deníčku.
Další  plánovaná  akce  –  banka.  Vtrhnu  dovnitř  jako  bohyně  pomsty.  Málem  porazím 

ochrannýho vazbiče. Na to sem se těšila! Teď si smlsnu! Dovedete si představit ten stress a press 
zůstat na cestě bez koruny? I bez dolaru? A s Karlem? Takovej šlendriján! Vysvětluju paní Bankéřce 
moje problémy s kreditní kartou ve Státech. Snažím se o zdvořilost, ale nejraděj bych spustila Co 
ste mně to dali za šmejd, debilové. Paní neví. Volá druhou paní. Líčím všechno Bankéřce číslo dvě. 
Číslo dvě ví to samý. Kulový. Volají Šéfbankéře. Vztekle hrčím svůj příběh potřetí. Šéfbankéř kejvá 
a tváří se, že ví. Když dohrčím, bere si slovo a snaží se mi vysvětlit rozdíl mezi kreditní a debetní 
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kartou. Tak to dřív pochopím Keplerovy vesmírný zákony! Šéfbankéř má ovšem evidentně praxi 
v jednání se slabomyslnejma jedincema. 

„Vysvětlím vám to jednoduše.“ No, to chci vidět. A hlavně slyšet.
„Když si založíte účet a dáte si na něj svoje peníze a ty svoje peníze z účtu čerpáte, je to 

debetní účet a máte k němu debetní kartu. Když si založíte účet a můžete z něj čerpat námi půjčené 
peníze, je to kreditní účet a máte k němu kreditní kartu. Takže vaše platební karta je jaká?“

„Debetní.“
„Zajisté.“
„Ale to pak jsou všechny kreditní karty debetní?“
„Zajisté. Vyjma kreditních.“ 
To je na mě silný kafe. Jak od žida. Se zvyšujícím se obsahem adrenalínu v krvi zvyšuju 

hlas. Přímo úměrně. „Ale jak má tuhle fintu normální člověk vědět? To si mám udělat maturitu 
z ekonomiky, když si chci v cizině vybrat peníze na vaši kre… debetní kartu?“

„Zajisté  ne.  Při  vystavení  karty  jste  od nás  zajisté  obdržela  i  tuto  Příručku pro držitele 
platebních karet. A zde na straně osm …“

„Zajisté obdržela.“
A zajisté  bez  čtení  uložila.  Jsem úplnej  kredito-debil  nebo debeto-kreten.  A vy  se  moc 

nesmějte, vaše karta určitě taky není kreditka, ale debetka. To sou věci, co?
Pro  zlepšení  sebevědomí  se  uchyluju  k  manuální  práci.  Zasazuju  semínka  z  americké 

sekvoje do českého kompostu. Už mám barevné vidiny: v létě odpočívám v jejich stínu, v zimě 
z nich je národní vánoční tree. Ne, národní né, stačí rodinné tree.

Beru  všechnu  domácí  literaturu  o  Americe.  Zarovnám  půl  obýváku  a  fotku  louky 
z Yellowstonu nenacházím. Kde já sem ji sakra viděla? Že bych v minulém životě zaskočila ze San 
Franciska a Monument Valley i na louku do Yellowstonu? Jiné rozumné vysvětlení nemám. Zato 
podle slovníku amerikanismů zjišťuju, že butte je tabulová hora nebo osamoceně stojící vyvřelina. 
Takže v Monument Valley to byla Sloní vyvřelina a Velbloudí vyvřelina.

Večer slavnostně prostírám na stůl mandle a láhev kalifornského vína. Zátiší ozdobím šiškou 
a kamínkem. 

„To chceš říct, že tohle sem táhnul v kufru přes celou Prahu?“ 
„A stalo se ti něco?“ 
Sklenka vína na usmířenou. Lahvované kalifornské slunce. Pouštíme video a kontrolujeme 

nahrávky. Karel se spokojeně usmívá: „Konečně vidím Ameriku v barvě.“ Nojo, dyť my máme u 
kamery  černobílej  hledáček.  Chudáček.  Třeba  Starou  fajfku  vlastně  vůbec  barevně  fajfkovat 
neviděl. Celou dobu točil. Po třetí skleničce si troufám zavést hovor na téma: tak kam příště? 

„Já sem s tebou letos přetrpěl Ameriku, příští rok plánuju dovolenou já.“ 
A basta. Je to jasné, jsou jen dvě možnosti – loď nebo střelnice. To si zase protrpím já. Ještě 

by tu byla třetí možnost …. ale to snad ne … Karel si chce dělat papíry na letadlo … dá se stanovat 
na letišti? … asi  dá,  ale blbě se  do ranveje zatloukají  kolíky … na příští  dovolenou pojedeme 
s příklepovkou.

Venku prší. Mám hotové další filmy. Zatím stále značkové. Z fotek zjišťuju, že mám jednu 
nohavici u kraťas kraťší. Okamžitě kontroluju předmět doličný. Fakt. Každá nohavice byla střižena 
z látky jiným směrem. A před odjezdem jsem je prala, pak se zákonitě musela každá jinak vysrážet. 
Co chtít od zboží z rákosového stánku. A já v tom měsíc dělám mezinárodní ostudu! To ste mně to 
nemohli říct! Křupani! 

Chci  se  zorientovat  ve  fotkách  z teplých  pramenů.  Výsledek  expozice  mého  foťáku 
bezdatumového.  Já  jsem  stála  za  foťákem,  takže  jako  styčný  bod  beru  Karla.  Hodlám  podle 
oblečení rozklíčovat, která fotka pochází z kterého dne. Chyba … ten můj čuník chodil tři dny v 
jednom tričku. Ještě tak zezadu je poznat poslední den. Jak v noci přiopitej a připocenej usnul na 
igilitovým pytli, obtiskl se mu nápis na triko. Škoda, že není čitelnej. Karel počmáranej …
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Zato fotky z Karlova foťáku se budou rovnat jedna píseň. Na všech má datum. Sice sem 
umělecké fotky měla dělat  já,  ale podle Karlova naříkání je poznat,  že si  na ocenění  Pressfoto 
myslel taky. Fotky má hezký, jen dole ty čísilka mu porota asi nesežere …

Venku prší. V novinách se dočítám, že Mexiko uvažuje o zrušení víz pro české občany. Ty 
vole! My fakt měli mít víza. No počkat, to není žádná sranda, taky si nás tam mohli nechat. A co by 
ti,  Pelda,  scházelo?  Máš  se  plahočit  na  zahradě,  nebo  na  prérii?  Místo  slivovice  tekilu,  místo 
kšiltovky sombréro, místo chaty haciendu. Všude dobře, tak co doma.

Venku  prší.  Nesu  kamarádovi  první  noname filmy.  Přebírá  je  jeho  syn.  Hyn  sa  hukaž, 
fotokůzelníku.  Vracím se v dešti  domů.  V promočenejch botách cifruju mezi  psíma hovnama a 
vzpomínám na Kalifornii. Na kalifornskou čistotu a na kalifornské počasí. Má tu výhodu, že víš, jak 
bude zítra, za týden, za měsíc. U nás nevíš, jak bude za hodinu. Vlastně víš, bude pršet.

Musím přijít  na  kloub té  americké  demokracii.  V městské  knihovně mně paní  Půjčovní 
nachází Ústavu Spojených států amerických. Ve skladu, není moc žádaná. Podle vypůjčního lístku 
zjišťujeme, že ji už dva roky nikdo nečet. Aspoň jim tu demokracii provětrám. Večer se dávám do 
studia, Karel na mě kouká divně, ale netroufá si proti tak silné literatuře argumentovat. V dodatku 
IV. z roku 1791 nacházím: „Právo národa na ochranu svobody osobní a domovní,  písemností  a 
majetku  nesmí  být  porušováno  neoprávněnými  prohlídkami  a  konfiskacemi;  nesmí  být  vydán 
rovněž žádný příkaz, který by se neopíral o zdůvodněná zjištění,  doložená přísahou nebo jiným 
způsobem potvrzená a který by neobsahoval přesné určení místa, které má být prohledáno, přesný 
popis  osob,  které  mají  být  vzaty  do  vazby,  a  věcí,  jež  mají  být  zabaveny.“  Dovolte,  abych se 
zasmála - Hahahaha. Možná v roce 1791. Teď je všechno trochu mimo mísu.

Venku chčije. Křížovým výslechem všech kamarádů jsme zjistili, že první várka pohledů 
nedorazila. Jasně, že to byla ta největší. Ti ze známých, na který jsme si vzpomněli dodatečně, nám 
děkují  za  krásné obrázky.  Ještě,  že  jsem tu zatracenou ztracenou várku házela  pod Bráchovým 
dohledem. Jinak by mě obvinili, že jsem s tím mrskla do automatu na prezervativy.

Jdu do foto Irena. Kamarádův syn se na mě tváří nešťastně: „Mně ty fotky nejdou udělat. 
Buď vylezou červený nebo zelený. Prosím vás, počkejte, až přijde maminka z dovolený. Možná 
s tím něco udělá.“ No, pane jo, to je dvanáct filmů. Maminko, přijeď z dovolený brzo a hlavně s tím 
něco udělej. 

Venku prší. Přichází další mail od Bráchy. Za týden má přiletět. Já se na něj těším děsně, ale 
to je prd proti těšení našich. Taťka osahem zjišťuje tučnost králíků. Mamka chystá seznam českých 
jídel.
Ahoj, 
tak dnes jsem dostal letenku od cestovky. Odletam ze San Diega ve stredu 7. cervence, do Prahy 
priletim ve ctvrtek 8. cervence v 3.25 odpoledne. Zpatky poletim 9. zari. Vcera byl Pavel u soudu, 
jeho syn dostal pokutu 75 $ a podminku na tri mesice, dale musi chodit do skoly pro opilce. Pavel 
zatim restauruje kytaru a snazi se ji uvest do puvodniho stavu. Zitra vecer odjizdime do Colorada na 
potlach s Mirkem, Pavlem a Kvacou. Jedna cesta je 1 200 mil, takze to bude dost maraton. Vratime 
se v pondeli vecer. Dnes se mi jako na potvoru porouchaly obe auta, a tak je zitra, nez odjedu, 
musim zprovoznit (na Jette vodni pumpa a na Lincolnu motorek na stahovani okna). Pripravuji si 
vsechny veci, co si chci vzit s sebou, a vypada to, ze bych do Cech musel jet trikrat za sebou, abych 
je vsechny odvezl. Nepotrebujete něco konkretniho privezt? Zatim se mejte fajn, pozdravujte nase a 
uz se na Vas vsechny tesim. 
Brácha

Jo, potřebujeme něco konkrétního přivézt – zabal trochu malej kousek kalifornského tepla a 
velkej  kousek  kalifornskýho  sluníčka.  V mailu  nechápu  několik  věcí.  Jak  mohl  Tomáš  dostat 
pokutu? Dyť neměli žádný důkazy? Balónek, krevní zkoušku, neviděli ho pít. Nic. Druhý, co mě 
zaráží, i když ne tak moc, že ten můj sourozenec je tak cáklej. On pár dní před odletem jede na 
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potlach někam do Tramtárie. Teda do Coloráda. Jen tak si zaskočej 1 920 kilometrů na potlach. 
Psychické následky pobytu ve Státech. To jen abyste si udělali obrázek, jak sou vadný.

Venku prší. Maminka foťačka se vrátila z dovolené a něco s tím udělala. Nevím co, ale fotky 
z prvních neznačkových filmů jsou skvělé. Co do kvality. Co do obsahu opět zjišťujeme, že Karlovy 
nádherné snímky Antilopího kaňonu jsou v rohu ozdobeny číslicí 12 6 `99. Ani nebudu publikovat, 
jak se Karel otituloval. Pressfoto nebude. Ale nejsem na tom líp. Z mojích západů slunce v Bryce 
Canyonu jsou jen černé fleky. A tolik mě stály slz!

Stavuju se za klukama z životního. Konečně zjišťuju, jaký zvířata jsme kdy viděli. Kluci se 
mně smějou, ale jen do té doby, než jim svěřím, že mě s nima Karel posílá příště na dovolenou. 
Když sou tak chytrý. Nálada se jim vrací, až když vylíčím celou historii se sexováním komárů. Ale 
vyděsila sem je hezky. 

Zmoklá přicházím domů. „Chceš vědět, jak to je s těma lachtanama – tuleněma? Kluci ze 
životního říkali …“

„Víš, co mně kluci ze životního můžou …?“
Tuším. Ale vám to snad prozradit můžu. Tajemství je v ocasu. Lachtan má ocas rozdvojenej, 

kdežto tuleň né. Taková blbost a já se s tím měsíc trápím. Jenže já mám od Karla zakázaný koukat 
po cizejch ocasech. A tuplem když mě k tomu naváděj kluci za životního :-).

 Večer prohlížíme obrazové publikace o národních parcích. Při pohledu na známé obrázky 
mi naskakuje husí kůže. Mám Ameriku pod kůží a dere se ven. Je to jako parazit. Jak ho zarazit? 
Nejhorší je to s Monument Valley. Tohle údolíčko nemám jen pod kůží, ale uvnitř. Jako když se 
horník nadejchá uhelnýho prachu a je to v něm. Odnese si to i do důchodu. Můžu to ze sebe dostat 
jedině, když se tam vrátím. Třeba Karel dojde jak erteple v páře a ještě jednou ho zmanipuluju.

Venku prší. Karel jede pro Bráchu na letiště. Na uvítanou mu koupil plechovku piva. Doma 
probíhají mohutné přípravy. Ententyky dva špalíky, přijede strejček z Ameriky. Mamka smaží řízky 
a peče koláče, taťka chladí pivo a slivovici. Já v práci chladím šampaňský. Když mě Brácha vítal 
bublinkama,  musím ho taky zkropit.  Jenže jedu  z práce  přímo na uvítací  ceremoniál,  tak  jsem 
musela podstoupit tento riskantní úkon a dát láhev šampáňa do naší služební ledničky. Teď ho ještě 
uhlídat.

Konečně. Jsem u našich. Přijíždí auto. Z něj vystupuje zelenej Brácha. Vytlemenej Karel 
oznamuje, že Brácha cucal třetinkovou plechovku piva až do Poděbrad. Raděj se neptám, jestli 
odvykl pivu, nebo našemu silničnímu provozu. Obzvlášť v podání Karla jako řítiče. Bouchám šáňo. 
Připíjíme. Naši září štěstím, že mají zase všech pět pohromadě. 

Taťka konstatuje, že Brácha nějak vyrost.  Karel má okamžitě vysvětlení:  „Není divu. Já 
myslel, že z tý Ameriky taky vyrostu.“

Po  bublinkách  následuje  večeře  mohutně  zapíjená  pivem.  Po  večeři  zapíjené  pivem 
následuje Jim Beam, kterýho Brácha vytáhl z jednoho ze svých metrákových zavazadel. 

Sedíme, popíjíme, vykládáme. Brácha vykládá. Zarovnáváme ho dotazama. Já nejdřív tím, 
co mě trápí – jak mohl dostat Tomáš pokutu??? „Už sem ti to říkal - nezletilej se alkoholu nesmí ani 
dotknout. A to není slovní obrat, ale doslovná právnická formulace.“ Ještě se mně pokouší vysvětlit, 
co  je  škola  pro  opilce,  který  držej  tátovi  pivo.  Ne,  ne,  ne.  Nechci  víc  poslouchat  o  jejich 
pseudodemokracii. Měním téma: „Co potlach? Dobrý?“ 

„Hrůza. Nejdřív jsme měli otravu masem. Pavel jel sám, jeho držka s ním za to nemluvila. 
Udělala  mu na cestu maso a  asi  ještě  teplý ho narvala  do plastovýho boxu.  Pavel  při  nástupu 
povídal: Je nasraná, aby mě nechtěla otrávit. Maso jsme načli až druhej den odpoledne. Za chvíli se 
všem udělalo špatně. Někdy jsme ani nestihli zastavit. Tak zle mně v životě nebylo. Pak jsme zjistili 
další ekologickou pohromu. Odlil jsem si na cestu do lahve půllitra slivovice. Jasně, že do skla. 
Přece nedám takovej poklad do plastu, nejsem prase. Zabalil jsem lahvinku do oblečení, aby se 
nerozbila. Nerozbila se. Ale vedrem v kufru praskla. Vono bylo taky přes sto fáhrnhejtů. Většinu 
pohltilo oblečení, a až když se nějaký páry dostaly na povrch, začla bejt cejtit  i  v autě. Pozdě. 
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Všechno  oblečení,  bylo  tak  načuchlý,  že  se  za  mnou  na  potlachu  táhli  bezdomovci  z celýho 
Coloráda. To byl teda vejlet. Sem rád, že sem ho přežil.“ 

To taťkovi připomnělo, že chladí i  něco víceoktanového. A tak po ruském šampaňském, 
českém pivu a whisky z kentuckejch hroud otvíráme slivovici z moravskejch drnů …

Svítí sluníčko. Brácha přivezl požadované :-). Jen ty plody hroud neměl vozit. Mám pocit, 
že jsem tak zralá jít taky pod hroudu. Ta hlava … ten žaludek … ty koláče sem neměla jíst :-). 
Dnešní den přežívám na suchém rohlíku bohatě zapíjeném šumivým acylpirínem.

Svítí sluníčko. Odjíždíme s Bráchou a dalšíma asi sto dvaceti kamarádama na bluegrassový 
festival do Kopidlna. První Bráchovy kroky míří ke stánku s pivem. My zabíráme místa. Brácha se 
vrací. 

„Tak co pivo? Dobrý?“ 
„Kvalitka, ale nějak vám tady podražilo.“ 
„To víš, tady se zdražuje furt. A teď i pivo, tak se těšíme, že padne vláda.“ 
„Nojo, ale pivo za čtyři pětky, to už měla padnout.“ 
???? Co to kecá? Konečně jeden více mazaný a méně namazaný kamarád rozluštil záhadu: 

„Ty vole, to je záloha tři pětky na půllitr.“ To si Brácha oddechl. Honem dopíjí a běží pro další. 
Takhle veřejně chlastat, to se mu v zámoří nepoštěstí. Mění značku a stupně piva. Každý se mu zdá 
dobrý.

Začíná fesťák. První kapela, druhá, třetí … pátá … všechny písničky v angličtině. Brácha je 
v tranzu: „Já si připadám jak doma!“ Jak doma? Kde doma? Schizofreniku!

Až osmá kapela nastupuje se slovy: „Kdyby se vám zdálo, že tady zpíváme ňákým divným 
jazykem, tak to je čeština.“ Petr Kůs, to je kus. A taky ukázka, že čeština je použitelná i pro modrou 
trávu. 

Brácha všechno točí na kameru. Ke konci druhýho dne za ním přichází pořadatel s prosbou, 
jestli by byl ochoten natočit příští rok celej festival. 

„No, když já nevím, jestli přijedu.“ 
„Tak my vám cestovné zaplatíme.“ 
„A nebude se vám zdát drahý?“ 
„Určitě ne, to uneseme. A odkud ste?“ 
„Ze San Diega.“ 
Pořadatel odchází bez kameramana, Brácha bez cesťáku.

Svítí  sluníčko.  Od té  doby,  co je  tady Brácha,  se  urodilo  krásné  počasí.  Mohli  jsme si 
vyzkoušet, co to je za pocuc provětrat všechny trička, nenosit deštník, nechat venkovní práci na 
zítra. Doufám, že si ho Brácha zase neodveze s sebou. 

Dnes je poslední rozloučení. S Bráchou a jeho kamarádem Jelenem děláme mejdlo u nás na 
chatě. Ách jó, Bráško, to to uteklo, asi budu brečet. Loučit se ve všední den je dobrá hovadina. Do 
práce musím zítra jen já. Všechnu dovolenou jsem vyplácala na blbou Ameriku. „Dneska žádný 
velký chlastání, ráno musím na autobus.“ „To neřéš! Řidičů je tady jako sraček, tak tě někdo odveze 
až na pracoviště.“ Jen aby.

Oheň ohní, kluci hrají na kytary, Karel procítěně zpívá upravenou píseň …Já nechci jet na  
Havaj  tam za  vodou,  tam po osmý dávaj  jen  mošt  se  sodou … Já  zajišťuju  pravidelný  přísun 
potravin. A lihovin. A dřeva … 

S baterkou přecházím potok k naší skládce polen. Ohýbám se a ve světle baterky vidím ze 
dřeva čouhat bílou ruku … hejbe prstama … jen zběžně mrknu k ohni, jestli tam všichni jsou a není 
to nějaká krávovina … nikdo nechybí … bez rozběhu skáču přes dvoumetrovej potok, přes kterej se 
normálně bojím i po lávce … ječím na celej les: „Ve dřevě je mrvola! A ještě je živá!“ 

„Nekecej!“ 
„Kdo má mobil?“ 
„Kolik mají policajti?“ 
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„Má cenu ještě volat doktora?“ 
Probíhá  příšerná  akce.  Mně se  klepou kolena  a  nevím,  jestli  mám srdce  v krku  nebo v 

kalhotech. Karel aktivuje mobil. Brácha mu ho bere a usmívá se. 
Zapaluje mně to: „Ty kreténe. Jestli je to nějaká … sakra, běžte se tam někdo podívat!“ 
Jde  Brácha  osobně.  Přináší  ruku.  Umělou  bílou  pazouru  po  zápěstí.  Od  ní  vede  drát 

k udělátku s baterkama a  s knoflíkem, kterým se volí  směr  kejvání  prstů.  Klasická Bráchovina. 
Zbite ho! Zmučte ho! Sprovoďte ho ze světa! Nebudu brečet. Ať už klidně vypadne. I když vím, že 
ruka je dílo lidských rukou, ekluju se na ni šáhnout. Vypadá morbidně. 

„Pitomče! Dyť by z toho slabší povaha mohla mít smrť!“ 
„Copak sem věděl, že se poženeš pro dříví? Já to chystal na Karla. O něm vím, že je silná 

nátura. Když přečkal i měsíc v Americe.“ 
Asi ho fakt ztřískáme. A pak už to jde fernet, whisky, slivovice – to je rána do palice. A 

ztřískaný jsme všichni.
Probírám se za světla. Chvíli mně trvá, než zaostřím na budík … do hajzlu … půl osmý … 

už sem měla půl hodiny sedět u mašiny. Jednu nohu na zem. Po chvíli se mně podaří přibrzdit 
otáčení  Zeměkoule.  Vystupuju  z postele.  Ustrojená  jsem  od  včerejška.  Ostatně  umytá  taky. 
Obcházím řidiče. Zbytečná touha, marné volání. I kdyby se mi je podařilo nějakým hodně násilným 
způsobem vzbudit, nejsou k použití. 

Beru kolo a vyrážím. Dvanáct kilometrů není moc. Jenže pět z toho jsou serpentýny do 
kopce, pět serpentýny z kopce. Statečně zdolávám první etapu. Míjí mě sanitka. Přibržďuje. Řidič 
zvažuje, jestli mu tady na kole nešlape nějakej kšeft. Roztahuju pusu do náznaku úsměvu, jako že 
všechno  dobrý.  Všechno  je  dobrý,  jen  mně  ten  úsměv  obohatil  žaludek  asi  pěti  spolklejma 
mouchama. Vydržte, holky! Vypadá to, že jakmile přijedu do zaměstnání, ihned vás vysvobodím. 

Klouzavá pracovní doba nám dovoluje příchod do osmi hodin. To máme … za čtvrt hodiny. 
Před příští chlastačkou musím klukům prozradit heslo. Aspoň opticky by mě mohli přihlásit do sítě. 
Na šéfově terminálu by to vypadalo, že makám. Jsem nahoře na kopci. Zbývá deset minut. To by šlo 
dolů zmáknout. Nahazuju největší převod a pouštím se zatáčkama dolů. Hlava se mně motá tak, že 
ve druhé serpentýně nevím, po které straně silnice jedu. Ve čtvrté serpentýně nevím, jestli jedu po 
silnici.  Možná  jsem  to  už  nabrala  zkratkou  po  kapličkách.  Křížovou  cestou  Ježíše  Krista. 
Jéžišikriste … Pelda, brzdiiiiiiiiiii! Brzdy smrdí, ale brzdí. 

Pod kopcem je moje pracoviště a s vyvrácením zákonů setrvačnosti se mně u něj podařilo 
zastavit.  Vrátná  otvírá  dveře  a  pusu:  „Co  se  vám  stalo?  Ste  úplně  fialová!  Nemám  zavolat 
záchranku?“ To jo, bábo, ještě si budu nadpracovávat pobyt na záchytce.

První akce v pracovním procesu je, že osvobozuju mouchy. A včerejší večeři. Druhá úspěšná 
akce přihlášení do sítě. Dávám si fest bacha, abych se neuklepla. Dnes bych snad raděj podstoupila i 
tu amputaci hlavy než diskuzi se síťařem. Dejchnout do jeho abstinenčně-vegetariánské tváře, tak to 
do smrti nerozchodí. 

Kluci se mně tleměj. Nic jinýho bych od nich ani nečekala. Letto soucitně odchází pro kolu. 
Zkušenej.  Cybe přináší  acylpyrin.  Zkušenej II.  Všivák vaří  kafsona.  Zkušenej III.  Mám tělesné 
pocity, jako kdybych strávila noc na centrifuze. Bojím se pracovat. Moje milovaný Delfíčka jsou 
sice značně blbuvzdorná, ale možná ne notorikovzdorná. A dnes jsem v takové kondici, že bych si 
mohla klíďo píďo pár tahy smáznout několikatýdenní práci. 

Jenže když nedělám, hlava padá.  Nerada bych šla  z práce s klávesama vytetovanýma na 
ksichtě. Nebo by mně slušela čelenka qwertzuiuopú? Bez otazníku, ten by vyšel na pravou část lícní 
kosti. Moji zachránci mě v tom nenechají. Už dlouho totiž odkládáme oboustránkový tisk jednoho 
tukaního dokumentu. Prinťačku máme dobrou, ale občas zchramstne dva listy najednou. Takže sudé 
stránky musíme tlačit po jedné. Je to práce na zblbnutí a vyžaduje inteligenci cvičené opice. Při 
mým dnešním íkvé tykve nejvhodnější způsob obživy. Telefonicky odhlašuji oběd a přemisťuju si 
židli, kafe, acylpirin a kolu k tiskárně.   

Okolo jedenácté volá vrátná, že mám návštěvu. Do paroma, co po mně kdo chce? Jen ať to 
není nikdo životně důležitej! Snažím se rozlepit oči, vypláchnout pusu, vyrovnat faldy na obličeji i 
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na  oblečení.  Moc se  nedaří,  to  by  nezvlád  ani  mandl.  Jdu  dolů  a  tam je  životně  důležitej  … 
neživotně bílej … Karel. 

„My jedem s Bráchou domů, tak ti vezmem kolo do auta.“ 
Můj zlatej, milovanej manžílek, tomu to pálí. 
„A kde je Brácha?“
„V autě. Nějak mu nejde chodit. Já sice chodím, ale zase se mně nemůže vejít mozek do 

hlavy.“ 
Vedu kolo a Karla k autu. Bráchu udržuje ve vzpřímené poloze bezpečnostní pás a opěrka 

hlavy. Má barvu svěžích okolních lesů. Je ještě kvalitně navátej.  Aniž by ke mně otočil  hlavu, 
zašeptá přednímu sklu: „Já se tak těším do Států na prohibici.“ 

„A nechceš rači umřít doma?“ 
Smích žádnej. To mejdlo s Jelenem nám dalo pod kopyta. Mejdlo s jelenem, kdoví jestli se 

ještě vyrábí ...
Nakládáme kolo do auta. Jako na sviňu se řidítka šprajcnou mezi sedačky. Karel si chladí 

čelo o střechu auta a konstatuje: „Jestli se ohnu, nabliju si do kufru.“ Beru to na sebe. Já už tam 
nemám co poslat. Kolo je v autě stylem ježek v kleci. Chlapi odjíždějí a já jim závistivě mávám. 
Určitě hned zalezou do postele. Nebo na záchod. 

Vracím se ke své kvalifikované práci. Beru první list a strkám. 

Svítí  sluníčko.  Brácha odjel.  Hezký počasí  nám nechal,  ale  stejně je  bez něj  tesklivo a 
truchlivo.  Karel  mně žádné  naschvály  neprovádí.  I  když  by  jistě  stačilo  jen říct.  Naštěstí  díky 
internetu víme, že Brácha doletěl dobře. Ale že by se nějak rozepsal, o tom žádná.
Predem vas vsechny moc zdravim ze San Diega. Zitra rano odjizdime se Skinheadem asi na 5 dni 
do Mexica. Az se vratim, tak napisu vice. AHOJ BRACHA

Nostalgicky procházím trofeje z dovolené. Mezi prospektama nacházím lísteček z čínskýho 
bufíku. Proč čekat na listopad? Co když ty čínský čísla vytáhnou zrovna v příštím tahu? Musím 
tomu štěstí trochu pomoc. Začnu už teď a budu sázet do konce listopadu. Když se neotelí, kašlu na 
to.  Jelikož jsem naposledy dávala  Sportku před dvaceti  lety,  nechávám si  od synovce vysvětlit 
postup. Od Karla ne, udělal by ze mě blbce. (Takhle mám velkou šanci ho ze sebe udělat sama.) 
Synovec mě poučuje, co jak kde zaškrtnout, ale nepamatuje doby, kdy se Sportka sázela pokaždý na 
jinej tiket. Bylo na něm napsaný i číslo sázkovýho týdne a platil jen jednou. Jenže tohle si zase 
pamatuju já. Takže jsem si spočítala počet tahů do konce listopadu. Ve sběrně nafasuju dvacet čtyři 
tiketů. Doma si rezervuju celej večer a ten věnuju pečlivému vyplňování všech tiketů stejnejma 
číslama. Vždycky zvlášť na nedělní tah a zvlášť na středeční. 

Druhý den hrdě vstupuju do Sazko-Sportkové kanceláře. Okýnkovou slečnu upozorňuju, že 
sázím podruhý v životě a to poprvé bylo, když ona ještě nebyla na světě. Slečna mi hezky ukazuje, 
jak strká tiket do mašinky, vrací mi ho a k němu nějakej lísteček z mašinky vylezlej. 

Vidí ovšem, že pořád dost nechápavě čumím, tak povídá: „S tím lístečkem přijďte, já vám 
zjistím, jestli jste vyhrála.“ 

Pořád nevím, jestli chápu, a tak se jen ujišťuju: „Pro výhru si přijdu s lístečkem a s tiketem.“ 
Slečna už to vysvětluje asi tak, jako kdyby učila mentálně hendykepovanýho vázat tkaničky: 

„Ne. Pro výhru jenom s lístečkem. S tímto tiketem sem můžete chodit sázet pořád dál.“ 
Teprve v ten okamžik mně dochází, proč sem nikde nevyplňovala číslo sázkového týdne. 

Stručně jí oznamuji: „No, já tikety budu asi střídat ... mám doma ještě dvacet tři úplně stejnejch.“

Každý večer kontroluju maily. Konečně! A je toho plnej monitor! Sourozenec překročil svůj 
stín.
Ahojky za velkou louzi! Tak konecne jsem se dostal k tomu, abych napsal par radek. Hned po 
priletu do San Diega jsme se Skinem vyjeli na tyden asi 700 km na jih do Mexika. Takze z 
prelidnene Evropy, relativni pohody a klidu jsem se nahle ocitl v extremnich podminkach = 45C ve 
stinu, v naproste pustine, odkud jsme na malem clunu kazdy den odplouvali k 10 km vzdalenym 
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ostrovum Kortezova more, kde jsme se potapeli a harpunama lovili ryby. Po navratu z Mexika jsem 
s Janou a Ladou jel na bluegrassovy festival v Julianu. Hrala tam moje oblibena kapela 
BLUEGRASS ETC. Malina jim zarizuje nekolik koncertu v Cechach na kveten 2000. Urcite na ne 
bezte, vsichni jsou super muzikanti a nehraji jen tradicni bluegrass, ale i swing, newgrass, blues... 
Negativni poznatek z festivalu (zvlaste po navratu z Cech) - neprodavalo se tam pivo (ani jsem 
nikoho pit alkohol nevidel ) a byly tam zensky, proti kterym je i dvoumetrakovej Max drobecek. 
Jinak vas vsichni pozdravuji. Vecer jdeme s Janou, sladkem z Tijuany, Romanem a Renatou do irske 
hospody. Jana byla 14 dni v Irsku a vratila se cela nadcena z irske muziky. Zatim si praci nehledam, 
davam si do poradku veci a hledam v byte bombu :-). Pavel tady totiz v době, co jsme byli 
v Cechach, nechal bydlet nejakyho pochybnyho atentatnika. Musim koncit, slysim ve skrini neco 
tikat. 
 Ahooooooooj Brrrrrrrrrrrachaaaaaaachacha

… jak to všechno skončilo. 

Takže se dostávám do současnosti. Je konec víkendu. Fotky i vzpomínky mám srovnané. 
Ležím tu v oboře,  nožku, mám nahoře,  bojím se,  bojím … a nejde mně pošta.  To je ze všeho 
nejhoršejší. Vyzkoušela jsem vše, co mě napadlo. No, ono toho moc nebylo. 

Dva  dny  jsem  s nikým  nemluvila,  čtyři  dny  s nikým  nemailovala.  Mám  abstinenční 
příznaky. Postel mě nebaví, ložnice mě nebaví, celej byt mě nebaví. Mandle od Petry jsem sežrala. 
Načuchlý nebyly. Číhám, až aspoň přijede Karel za závodů. Politujte ho předem. 

Klika  cvakla,  dveře  letí,  Karel  vchází  do  chodby … První  objetí  své  oběti.  A už  melu 
pantem. Loudím o dovezení na chatu. 

„Jo, a budu tě po lese nosit, né? Ne!“ 
Áchich auvej, to to bolí,  ale Karel nepovolí  … Mám já to ňákou radost na světě. Jsem 

nevychatovaná (čti  nevyčatovaná) a  nevychatovaná (čti  nevychatovaná).  Lituju se.  Ále,  zítra je 
pracovní den. Svolám valnou pomocnou kupu. To by bylo, aby českej programátor před MS utíkal. 

Ráno číhám, až Karel odejde za pracovními povinnostmi, a hned se plazím k telefonu. Ještě 
že funkuje aspoň tydlifoun.

„Klucííííí, co mám s tím počítačem dělat.“ 
Letto: „Musíš ho jemně vzít, velice opatrně dát na zem a pomalounku rozchodit.“ 
„Blbče.“ 
„Ne, fakt, já sem nad tím přemejšlel i doma. Vyser se na Outlooka a zkus jinej poštovní 

program. Dyžtak ti něco pošlem … aha, nepošlem. Hmmm se blbě opravuje pošta bez pošty. Tak se 
mrkni, co máš, a zavolej. Něco ti vezmu na cédu, až k tobě pudu pro tu neschopenku.“

Dobrá rada nad sůl. Nacházím v nabídce Start\Programy jednoduchej poštovní prográmek. 
Nastavuju mu servery a modem a pouštím. Neříká nic o podělaným spoolerovi ani mapovi. Na 
monitoru se objevuje nejlíbeznější hláška: Získává se zpráva 1 z 13. Miluju třináctku. Sem king! 
Sem kingová! Sem king kong … ová! Se škodolibým šklebem na tváři házím celej Outlook do 
koše.

Jako první se nacucnul mail od Bráchy.
Uz sem zase nastoupil do prace. Mam to kousek, coz je pohoda. Delam od 7.45 do 6 vecer a kazdou 
druhou sobotu do 2 hodin. Na obed jen 15 minut, domu chodim pekne hotovej - proste kapitalismus 
jako z ucebnic VUML. Jediny stesti je, ze plati tema zelenyma papirkama, jinak bych se na to pekne 
vy... Posilam dopis od Libora, ktery je ted v Antarktide (tatka ho zna). 
Ahoj 
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Dalších dvanáct mailů je od kamarádů. Některé z nich obsahují rady, co vyzkoušet, aby šla 
pošta. Smích. Emča přišpendlila vtipy. Skvělý. A mám se na svět dívat vesele jen vesele. Teď už jo. 
Jakmile mi jede pošta, můžete na mně dřívat štípí.

Pozítří mi dají pochroumanou lodyhu do syntetické opory. Sádra z umělé hmoty za dvě stě. 
Sádra z umělé hmoty … to zní stejně blbě jako plechová sklenice. Hlavně, že spojí nožku. A zase 
bude veseló … knedló … vepřó … zeló …

----------------------------------
Omluva

Teď  jsem  to  po  sobě  přečetla.  Mám  touhu  nechat  celou  americkou  story  zformátovat. 
S parametrem  /u.  Potlačí  možnost  obnovení  původního  obsahu.  Ale  neudělám  to.  Sem  srab 
srabovič. Omlouvám se.

Omlouvám se všem autorům citovaných písniček. Ale já sem je zařadit musela. Bylo to 
silnější než já. Od dětství mám tyhle písničky asociovaný s Amerikou (to jako kontinentem). Nejde 
to zrušit, vybavují se nezávisle na mojí vůli.

Omlouvám se  za  používání  sprostých  slov  v přímé řeči.  Je  to  doslovná  citace.  Já  bych 
sprostý slovo z počítače nevypustila ani za pytel s*aček, ale když je někdo kanál, tak co bych ho 
kryla.

Omlouvám se za kritiky. Všechno jsou jen moje názory, úvahy, postřehy a myšlenky. Ber, 
nebo nech ležet. 

Omlouvám se Amíkům za moje hodnocení. Nemůžu si pomoct. Jak jsem je otypovala na 
začátku, tak mi to po cestě jen potvrzovali. Myslím, že Amíci jsou slepá vývojová větev určená 
k zániku. Snad si na nich Pán Bůh něco ověřuje a jsou jen cvičná demoverze. A nejde o to být 
občanem USA. Amíkem není Indián, protože Indiáni jsou docela normální a milí. Jen mají smůlu, 
že je Amíci převálcovali. Ostatně mě taky. 

Omlouvám se Indiánům, ale nemůžu jim říkat tak, jak je ve Státech nařízeno - původní 
obyvatel. Každej sme odněkud původní.

A jen závěrečná informace: 
Za  první  měsíc  mojí  neschopenky  jsme  platili  dva  litry  za  telefon.  Karel  mně  utnul 

internetění.
Ze sekvojovejch semínek vyrostlo prd. Aťsi. Se nebudu po Amících opičákovat. Smrček je 

na  Vánoce  stejně  hezčí.  Ještě  bysme  museli  dokupovat  ozdoby.  Asi  tři  metráky.  Ale  nic  není 
ztraceno. Kluci za životního mně nakukali, že musím semena ratifikovat nebo stratifikovat nebo jak 
se to jmenuje. Prostě dát zbytek semínek na zimu do písku a do ledničky. A mám na to napsat 
‚Nesežrat‘. 

Ve Sportce sem vyhrála další prd. Na žádným z mých čtyřiadvaceti stejných tiketů nebyla ta 
správná numera. V listopadu sem nezbohatla. Tikety schovávám a čekám na některej další listopad. 
Zatím se živím p*ací. Je to fuj.

A to je definitivně fšecko.

Loučí se Peld@

marta.pelda@wo.cz

/QUIT
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