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Usly&scaron;el jsem to jakoby z dálky: &bdquo;HovoÅ™í k vám &scaron;erif. OkamÅ¾itÄ› uvolnÄ›te cestu. Parkujete mimo
vyhrazené parkovi&scaron;tÄ›. JestliÅ¾e ihned neuposlechnete, budete odtaÅ¾en a sankcionován!" Zdá se mi to? NestaÄ•il
jsem se ale je&scaron;tÄ› ani poÅ™ádnÄ› probudit, abych se moh´ regulérnÄ› rozhodnout, jestli se mi to fakticky zdá nebo
ne, a uÅ¾ jsem to, teÄ• uÅ¾ naprosto zÅ™etelnÄ›, usly&scaron;el za svou hlavou znovu.
Hlas z tlampaÄ•e, kterýmu jsem kupodivu i rozumÄ›l. Stroze znovu oznamoval: &bdquo;HovoÅ™í k vám &scaron;erif. Oka
uvolnÄ›te cestu. Parkujete mimo vyhrazené parkovi&scaron;tÄ›. JestliÅ¾e ihned neuposlechnete, budete odtaÅ¾en a
sankcionován." To je jako na mÄ›? ZaÄ•ínám, je&scaron;tÄ› dost rozespalý, uvaÅ¾ovat... Ze spacáku, poÅ™ád s napÅ¯l
zalepenýma oÄ•ima, teÄ• sleduju barevné záblesky z majáÄ•ku, zÅ™ejmÄ› &scaron;erifovy káry, pÅ™icházející odnÄ›kud zezad
Z místa, co je nepochybnÄ› hodnÄ› blízko. Co teÄ•, jestli je to na mÄ›? DÄ›lat mrtvýho brouka, jako tenkrát na parkovi&scaron;ti
Yellowstone a zkusit, kdo má lep&scaron;í nervy a je drzej&scaron;í, anebo vylézt a zjistit, vo co tomu &scaron;erifovi
´de a absolvovat tak zase dal&scaron;í, sice trapnej, ale dostateÄ•nÄ› fungující divadelní výstup negramotnýho, napÅ¯l nÄ›mýho
blbeÄ•ka z ÄŒeskoslovenska, z Evropy, se zástupcem a ochráncem zákona v týhle zemi?
Je&scaron;tÄ›, Å¾e uÅ¾ to mám
parádnÄ› secviÄ•ený, Å¾e se tomu tady nedá nevÄ›Å™it. A s blbcem - to mnÄ› jistÄ› potvrdí kaÅ¾dej inteligent, co uÅ¾ mÄ›l n
pÅ™íleÅ¾itost - se dlouho nerad zabejvá kaÅ¾dej. AÅ¥ uÅ¾ je to na jakýmkoliv místÄ› týhle kulatý planety. Ani v &bdquo;Zemi
neomezených moÅ¾ností" tomu není jinak. Na&scaron;tÄ›stí A na to já sázím. Pravda, doma v práci to vÅ¾dycky nevyjde a
kdyÅ¾ tomu mí vedoucí uvÄ›Å™í - coÅ¾ není tak tÄ›Å¾ký (jsem fakt pÅ™esvÄ›dÄ•ivej :-)) - Å¾ádný výhody pro mÄ› se nekon
Ale tady ve Státech jsem s tímhle - kdyÅ¾ uÅ¾ jsem sem proklouz´ - jsem zatím vyklouz´ ze v&scaron;eho.
V&scaron;ude
kolem je hluboká noc. A taky pÄ›kná kosa. Na to, Å¾e jsem v Kalifornii, kousek od moÅ™e a Golden Gate, tedy Zlaté brány
a vÄ•era bylo 4. Ä•ervence, tak celkem pÅ™ekvapení. PÅ™ijel jsem sem na RA na severní stranu San Francisský zátoky, resp.
San Pablo Bay, co na ní na severu navazuje, na mezistátní dálnici I 80, uÅ¾ pozdÄ› veÄ•er. Nejspí&scaron; silou vÅ¯le.
Na&scaron;el jsem poslední volnej flek na konci Å™ady, ale jestli to uÅ¾ bylo mimo vyznaÄ•ený parkovi&scaron;tÄ›, tak to jsem
fakt nesledoval. V mý situaci se je&scaron;tÄ› zabývat takovýma drobnostma, jako je správný zaparkování na odpoÄ•ívadle, tak
to by asi teÄ• na mým místÄ› nezajímalo vÅ¯bec nikoho. Je to totiÅ¾ prvnÄ› za celý ty roky, co sem jezdím na vandr, Å¾e nemá
zatím nejmen&scaron;í ponÄ›tí, jestli se mi vÅ¯bec - pÅ™ípadnÄ› jak - podaÅ™í vrátit se zpátky domÅ¯. To jediný, Ä•eho mám z
je&scaron;tÄ› dost, abych nepropad´ naprostý trudnomyslnosti a zmatku ve svý hlavÄ›, je Ä•as. Zatím.
CoÅ¾ - pÅ™eloÅ¾en
nezasvÄ›cené - znamená: 4 dny na pÅ™ekonání asi 700 mil. To je totiÅ¾ nejkrat&scaron;í vzdálenost odtud na leti&scaron;tÄ›
v Boise v Idahu, odkud mám letenku zpátky do ÄŒech. Odlet - za Ä•tyÅ™i dny. Problémem je, Å¾e nádrÅ¾ uÅ¾ je skoro
prázdná a kdyÅ¾ jsem to v&scaron;echno propoÄ•et - tedy spotÅ™ebu káry, vzdálenost a cenu benzínu, tak mnÄ›
vy&scaron;lo, Å¾e nemám pokrytých asi tak 100 mil, i kdyÅ¾ pojedu maximálnÄ› úspornÄ›, coÅ¾ dÄ›lá pÅ™i souÄ•asný cenÄ›
tady 10 $. A já nevím, kde bych ty prachy vzal. Navíc neumím dostateÄ•nÄ› anglicky, abych si tu pÅ™ípadnÄ› Åˆáký vydÄ›lal, tÅ
mytím nádobí. Na umývání oken auÅ¥ákÅ¯ zase nemám prachy na saponáty, skvídÅ¾í (squeegee), kýbl a tak a k tomu mi
navíc zase chybí ta angliÄ•tina. No a Å¾ebrat nebo nÄ›co prodávat je tady v&scaron;ude zakázaný a stejnÄ› vám nic nikdo
nedá, kdyÅ¾ vidí, Å¾e si jezdíte v káÅ™e. Mám sice nÄ›jaký kalendáÅ™e a pár triÄ•ek, co vezu jako dárek domÅ¯ - i za poloviÄ
cenu by to tu pÄ›tku samozÅ™ejmÄ› dalo - ale moc pochybuju, Å¾e by si je nÄ›kdo koupil.
Jediný, co je&scaron;tÄ› mám
funkÄ•ní - pokud jde vo mý vÄ›ci - je telefonní X karta z ÄŒech. ÚÅ¾asná vÄ›c. I to mý léty pracnÄ› získávaný sebevÄ›domí se
zaÄ•íná pomalu vytrácet.I kdyÅ¾ svý nervy je&scaron;tÄ› poÅ™ád drÅ¾ím na uzdÄ›, je&scaron;tÄ› mi necuká v oku, ani se
nekontrolovatelnÄ› nehýbá celej veÄ•er palec na pravý ruce, jako na &scaron;kole tehdá, pÅ™ed první zkou&scaron;kou, stejnÄ
musím pÅ™iznat, Å¾e tohle je krize.
NejvÄ›t&scaron;í, co jsem tu zatím ve Státech zaÅ¾il . A to uÅ¾ jsem tu projel, za ten
víc jak rok pobytu, pÅ™es 60 tisíc mil a pár vÄ›cí uÅ¾ jsem tu zaÅ¾il fakt hustých.
Kdybych teÄ• odjíÅ¾dÄ›l do Boise z jinýh
Kalifornie, moÅ¾ná by mnÄ› prachy staÄ•ily. JenomÅ¾e jsem vezl Helenu do San Franciska, odkud veÄ•er odlétala a tady v
Kalifornii je benzín z celých StátÅ¯ nejdraÅ¾&scaron;í. NejmíÅˆ tak o 1/4 nad prÅ¯mÄ›rem.
A já je&scaron;tÄ› vyhodil pár
Ä•mrdlíkÅ¯ v Yosemitským národním parku za ten úplnÄ› nejdraÅ¾&scaron;í, co jsem tu kdy pÅ™edtím koupil. V létÄ› se tam
vÄ›t&scaron;inou nechytá&scaron; legálnÄ› na pÅ™espání ani v kempu, v&scaron;echno je totiÅ¾ rezervovaný mÄ›síce dopÅ™
A tak jsem vybral na spaní mnÄ› známou RA na hwy 395, ov&scaron;em na druhý, východní stranÄ› Sierry Nevady. TakÅ¾e
jsem po horský silnici Tioga Rd aÅ¾ do vý&scaron;ky 3 km projel celej park napÅ™íÄ•, aby si na RA Helena sbalila vÄ›ci pÅ™e
návratem do v&scaron;edních dnÅ¯. Ov&scaron;em, hlavním dÅ¯vodem byl pÅ™ejezd vysokohorské silnice samotné. Aby
Helena je&scaron;tÄ› uvidÄ›la tu krásu, kterou vÄ›t&scaron;ina z tÄ›ch asi 4 mil. KaÅ¾doroÄ•ních náv&scaron;tÄ›vníkÅ¯ Yosem
neuvidí. Také kvÅ¯li tomu, Å¾e ne kaÅ¾dý si pÅ™eje pÅ™i vysokohorské turistice potkat nÄ›koho ze zdej&scaron;í populace Ä
medvÄ›dÅ¯, pÅ™ípadnÄ› pum, ale i proto, Å¾e nÄ›kdy je&scaron;tÄ› i zaÄ•átkem Ä•ervence je prÅ¯smyk Tioga (kliknÄ›te si) z v
strany aÅ¾ k Tuolumne Meadows uzavÅ™ený kvÅ¯li snÄ›hovým závÄ›jím.
Je&scaron;tÄ› veÄ•er se na jiÅ¾ zmínÄ›né RA uk
si toho ve svým vÄ›ku kupodivu zase tolik nepamatuju. MylnÄ› jsem totiÅ¾ HelenÄ› tvrdil, Å¾e si tu v pohodÄ› nejen ráno sbalí,
umyje hlavu v teplý vodÄ›. Ale teplá voda se v týhle pustinÄ› nekonala. Tak mistake, sorry. TakÅ¾e tou správnou informací v mý
hlavÄ› zÅ¯stala jen vzpomínka na pomník v lese poblíÅ¾, na kterým je ve zkratce pro ty, co umí anglicky, sepsanej pohnutej
pÅ™íbÄ›h nÄ›kolika padouchÅ¯, co kdesi ukradli poÅ™ádnÄ› velikou hromadu zlata v cenÄ› tehdy nÄ›kolika milionÅ¯ dolarÅ¯ a t
pÅ™ed víc jak sto lety. Ale jeden z nich, kterej ten zlatej lup nÄ›kde v okolí schoval, nÄ›jakým nedopatÅ™ením asi nestaÄ•il tÄ›m
dvÄ›ma ostatním, kdyÅ¾ znenadání umíral, Å™íct, kde Å¾e ta skrý&scaron; je a tak se to zlato tady poblíÅ¾ poÅ™ád nÄ›kde s
a Ä•eká na svýho nálezce.
Dneska má samo sebou mnohonásobnÄ› vÄ›t&scaron;í cenu a tak, kdyby mÄ›l nÄ›kdo z vás Ä•as
a chuÅ¥ zkusit, jestli se na nÄ›j mÅ¯Å¾e usmát &scaron;tÄ›stí v podobÄ› zlatých nuggetÅ¯, klidnÄ› vám prozradím, Å¾e ta RA, o
je nutný s pátráním zaÄ•ít, je jiÅ¾nÄ› od Mono Lake a prÅ¯smyku Mrtvého muÅ¾e, u Crestview, coÅ¾ tedy nemÅ¯Å¾ete minou
JasnÄ›, Å¾e by bylo lep&scaron;í je&scaron;tÄ› doplnit milník, aby to bylo urÄ•ený úplnÄ› pÅ™esnÄ›. JenÅ¾e, tady jste v Amer
bláznivý Kalifornii a tak s oznaÄ•ováním zdej&scaron;ích silnic Ä•íslem a milníky nemÅ¯Å¾ete moc poÄ•ítat. Musí vám staÄ•it, Å
se tu zaÄ•ali pÅ™ibliÅ¾ovat okolnímu svÄ›tu uvádÄ›ním vzdáleností i v kilometrech. ZÅ™ejmÄ›, aby se tu zdej&scaron;ích nÄ›k
miliónÅ¯ ilegálnÄ› Å¾ijících HispáncÅ¯ snadnÄ›ji vyznalo pÅ™i cestÄ› ze zemÄ›dÄ›lských farem, kde vÄ›t&scaron;ina z nich pra
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domÅ¯. Je&scaron;tÄ› tak milníky v jednotlivých okresech, dejme tomu. Ale k milníkÅ¯m na státních nebo mezistátních
dálnicích, jako je tomu uÅ¾ ve v&scaron;ech zbylých státech Spojených StátÅ¯, vÄ•etnÄ› Floridy a JiÅ¾ní Karolíny, tu
je&scaron;tÄ›, pokud vím, v roce 2003 nedorostli... Toulavej
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