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Jak sem Å™ek minule - nikde Å¾ádná pumpa! A tak jsem musel u tý první, v naprostý díÅ™e, dát dal&scaron;í 4 $ za 2 galony,
abych se odsud urÄ•itÄ› dostal a zase nám neuletÄ›lo letadlo, jako v Denveru, coÅ¾ by teÄ•, bez penÄ›z, byla situace dost tÄ›Å
Å™e&scaron;itelná. Navíc, musel jsem objet celou San Franciskou zátoku. Mosty, který by nám pÅ™es ní znaÄ•nÄ› zkrátily
cestu, jsou
v&scaron;echny v jednom smÄ›ru placený, jenÅ¾e já nevÄ›dÄ›l, kterým smÄ›rem jsou placený a kterým free, pÅ™ípadnÄ›, které
free mým smÄ›rem.
Tak alespoÅˆ jsem vyuÅ¾il odboÄ•ky na zapadlý golfový hÅ™i&scaron;tÄ› a Helena se mohla koneÄ•n
do cestovního a opatÅ™it si tváÅ™, pro ni obvyklým, barevným nátÄ›rem. MoÅ¾ná to tu odkoukala od místních indiánÅ¯, co jso
na váleÄ•né stezce. Ale, asi ne. S tímhle zvykem, co si pamatuju, uÅ¾ sem pÅ™iletÄ›la a poÄ•ítám, Å¾e ho provozuje asi uÅ¾
doby, co zaÄ•ala rozeznávat barvy.
A tak jsme museli fofrem na mezinárodní leti&scaron;tÄ› v San Francisku. UÅ¾ jsem
sem Helenu jednou, pÅ™ed Ä•tyÅ™mi roky, vezl, ale tenkrát bylo leti&scaron;tÄ› právÄ› v rekonstrukci a tak vypadalo jinak. Tak
uÅ¾ jsem si zapamatoval, Å¾e pÅ™ílet je arrival - protoÅ¾e nejdÅ™ív sem musí&scaron; pÅ™iletÄ›t a nejdÅ™ív je i písmeno
abecedÄ›, aÅ¾ potom je odlet - departure, Ä•ili písmeno &bdquo;d" je aÅ¾ po &bdquo;a" :-))).
Tuhle mnemotechnickou
konstrukci jsem si musel vytvoÅ™it, abych si tahle dvÄ› slova vÅ¯bec moh´ nÄ›kdy zapamatovat. PÅ™i na&scaron;í první
náv&scaron;tÄ›vÄ› leti&scaron;tÄ› jsme to nikdo z nás nevÄ›dÄ›l a neÅ¾ to Helena na&scaron;la ve slovníku, uÅ¾ jsem byl zase
cestÄ› z leti&scaron;tÄ› ven a pÅ™emý&scaron;lel, jak se sem zase v tom dálniÄ•ním labyrintu dostat nazpátek. Jó, se mnou se
spolucestující pÅ™i cestování nenudí a vÅ¾dycky mají nev&scaron;ední záÅ¾itky. I pÅ™i cestÄ› na leti&scaron;tÄ›. Pak jsem v
Helenu pÅ™ed odletovou odbavovací halou a musel hned odjet, protoÅ¾e se tam smÄ›lo parkovat jen na vyloÅ¾ení zavazadel.
Ani jsem rad&scaron;i nevypnul motor, protoÅ¾e nebylo vÅ¯bec jasný, jestli bych ho tu je&scaron;tÄ› nastartoval.
Na&scaron;tÄ›stí se tam poflakoval jeden volnej vozík na kufry, tedy free, takÅ¾e jsme u&scaron;etÅ™ili dva dolary za jeho
pÅ¯jÄ•ení, protoÅ¾e v&scaron;echny ty bágly by Helena sama neodnesla. V&scaron;ude jen ty prachy by chtÄ›li,
vydÅ™idu&scaron;i! Dál uÅ¾ si musela Helena vystaÄ•it sama. Je dospÄ›lá, anglicky umí líp neÅ¾ já a výÅ™eÄ•nost, jak by jis
potvrdil nezaujatý pozorovatel - pokud se týká hádek se mnou Ä•i její mámou - jí rozhodnÄ› nechybí. Hned pÅ™i výjezdu z
leti&scaron;tÄ› jsem zjistil, Å¾e k tomu velikýmu problému s chybÄ›jícíma prachama, teÄ• uÅ¾ opÄ›t zaÄ•al zas ten tradiÄ•ní s t
károu - prostÄ› nÄ›co s elektrikou. JenÅ¾e, od Miami poÅ™ád je&scaron;tÄ› nevím, co to vlastnÄ› je. A jestli mnÄ› tady chcípn
nÄ›kde na svÄ›tlech motor, uÅ¾ to nenastartuju...
NeÅ¾ jsem se proplet´ na ten slavnej Golden Gate Bridge mÄ›stem, pÄ›kn
to zakufroval a i s pomocí mapy a kompasu mÄ›l honiÄ•ku, kromÄ› udrÅ¾ení motoru v chodu, se odsud vymotat a najít - uÅ¾ za
&scaron;era - správnej smÄ›r. Dálnice Ä•.101 tady ve Frisku konÄ•í najednou uprostÅ™ed mÄ›sta, Ä•ili Å¾ádný dálniÄ•ní korid
mostu na sever se musíte prokliÄ•kovat pÅ™es mÄ›stský ulice, který jsou sice oznaÄ•ený i Ä•íslem dálnice, ale pÅ™i zmÄ›nÄ› s
musíte obÄ•as rozhodovat na kÅ™iÅ¾ovatkách pekelnÄ› rychle.. Malý zaváhání, &scaron;patnej pruh a jedete úplnÄ› jinam.
vrátit se, je pak problém. Je&scaron;tÄ› neÅ¾ jsem se dostal k mostu, pÅ™i&scaron;la tma. A s rozsvícením hlavních svÄ›tel se
hned rozsvítila i kontrolka, Å¾e to nedobíjí baterii. A jak jistÄ› vÄ›t&scaron;ina ví, &scaron;Å¥ávu na svícení dodává primárnÄ›
baterie a ta se pÅ™itom, kdyÅ¾ bÄ›Å¾í motor, dobíjí. TakÅ¾e, kdyÅ¾ nebÄ›há dobíjení, baterie se za chvíli svícení vybije a má
ptákách, v mým pÅ™ípadÄ› - po svÄ›tle.Tak jsem rozsvítil jen obrysová svÄ›tla, ta berou míÅˆ proudu. StejnÄ› mezi v&scaron;em
tÄ›mi auty ve veÄ•erní dopravní &scaron;piÄ•ce mÄ› musel kaÅ¾dej vidÄ›t ve svých reflektorech i pouliÄ•ním osvÄ›tlení, tak co.
pomalu popojíÅ¾dÄ›jících vozidel na &scaron;estiproudé ulici - po tÅ™ech pruzích kaÅ¾dým smÄ›rem, rozdÄ›lené ostrÅ¯vkem
uprostÅ™ed, se pomalu sunul k mostu. PÅ™ed jednou kÅ™iÅ¾ovatkou jsem uvidÄ›l na ostrÅ¯vku stojícího, dost o&scaron;untÄ
vyhlíÅ¾ejícího chlapa, s velkým papírem v ruce. Stál jsem na Ä•ervený a tak mÄ›l dost Ä•asu si pÅ™elouskat, co tam má napsá
&bdquo;Mám hlad, prosím o nÄ›jaké drobné. Dva dny jsem nejedl". Ale NIKDO nezastavil, NIKDO pÅ™ede mnou mu
nehodil ani penny, tedy cent. NIKDO se kupodivu, v tady tak poboÅ¾né zemi, plné kostelÅ¯ a nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích církví,
nestaral o osud bliÅ¾ního svého.
Ani já nezastavil a nic mu nehodil.
Je ov&scaron;em moÅ¾né, Å¾e kdybych zastavil,
jsem tam uÅ¾ zÅ¯stal s ním stát a to natrvalo. PÅ™ejel jsem Zlatou bránu a musel zase rozsvítit hlavní svÄ›tla. Tady uÅ¾
pokraÄ•ovala dálnice na sever, ale chybÄ›lo tu to mÄ›stský osvÄ›tlení, ve kterým jsem vidÄ›l a byl vidÄ›t. A hned oranÅ¾ová
kontrolka hlásí, Å¾e to nedobíjí. A já mám pÅ™ed sebou je&scaron;tÄ› dobrých 30 mil na vyhlédnutou RA (rest area =
odstavné parkovi&scaron;tÄ›), &scaron;iroko daleko jedinou, vo který vím v tomhle regionu, na tady poblíÅ¾ zaÄ•ínající interstat
hwy I 80, co konÄ•í aÅ¾ na východním pobÅ™eÅ¾í v New Yorku. ProtoÅ¾e uÅ¾ je pÄ›kná tma, sotva jsem projel kopce, zakrý
na vzdalující se San Francisko, zaÄ•aly noÄ•ní nebe osvÄ›tlovat tradiÄ•ní ohÅˆostroje. KaÅ¾dý národ holt slaví jiný datum. U ná
bylo dlouhý roky 7. listopadu VÅ˜SR a tady mají zase 4. Ä•ervenec - Den nezávislosti. Zatímco u nás si na Å˜íjnovou revoluci v
listopadu vÄ›t&scaron;ina uÅ¾ ani nevzpomene, 4. Ä•ervence, jako jeden z mála zdej&scaron;ích svátkÅ¯, pevnÄ› spojených s
urÄ•itým datem, se bude slavit, dokud bude Amerika Amerikou.
Za jiných okolností bych se na ty ohÅˆostroje celkem se
zájmem mrknul, ale teÄ• jsem jen v duchu poÄ•ítal, jestli k tý RA staÄ•ím dojet, neÅ¾ baterie definitivnÄ› chcípne a tahle kára
pÅ™estane svítit mnÄ› i okolo mÄ› jedoucím vozidlÅ¯m a malér bude definitivní... Toulavej
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