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Slunce se uÅ¾ pomalu sklání k obzoru, kdyÅ¾ se pÅ™ede mnou na horizontu objeví kÅ™íÅ¾. Tady v rovinatý krajinÄ› severní
Texasu je vidÄ›t uÅ¾ z dálky. Málem bych na nÄ›j zapomnÄ›l. UrÄ•itÄ› to bude ten, co na nÄ›j upozorÅˆovaly poutaÄ•e uÅ¾ pÅ™
hodinama. První dokonce je&scaron;tÄ› v Novým Mexiku. A to bylo víc neÅ¾ sto mil odtud. Hlásaly &ndash; &bdquo;Spiritual
Experience, You´ll Never Forget&ldquo;, tedy &bdquo;duchovní proÅ¾itek, který nikdy nezapomene&scaron;&ldquo; nebo
tak nÄ›co.

Jsem od kÅ™íÅ¾e je&scaron;tÄ› pár mil, ale Ä•ím víc se k nÄ›mu blíÅ¾ím, tím víc je zÅ™etelný, Å¾e ty poutaÄ•e v nÄ
&ndash; bude fakt velikej. NedokáÅ¾u posoudit, jestli je opravdu nejvÄ›t&scaron;í, zvlá&scaron;Å¥ v západní hemisféÅ™e,
jak se tam psalo &ndash; Amíci dost pÅ™ehánÄ›jí, ale je to klidnÄ› i moÅ¾ný, Å¾e je.

KdyÅ¾ kolem nÄ›j koneÄ•nÄ› projíÅ¾dím, napadlo mÄ›, Å¾e by to mohla být zajímavá fotka &ndash; kÅ™íÅ¾ se zapa
pozadí. I kdyÅ¾ je&scaron;tÄ› nevím pÅ™esnÄ›, kde budu dneska spát a pro takovej pÅ™ípad je vÅ¾dycky dobrý mít dostate
Ä•asovou rezervu na pÅ™ípadný del&scaron;í hledání spaní, tu chvilku bych tomu vÄ›novat moh´.
A tak hned na
následujícím exitu 112 sjíÅ¾dím s I-40 na provinÄ•ní silnici uprostÅ™ed prérie. KromÄ› toho kÅ™íÅ¾e, uÅ¾ zase v dálce, tu
&scaron;iroko daleko nevidím zhola nic. Silnice je úzká, bez tady vcelku obvyklýho odstavnýho pruhu na krajnici, alespoÅˆ
v jednom smÄ›ru i u regionálních highways. Na&scaron;tÄ›stí je liduprázdná, takÅ¾e s chvilkovým zastavením u krajnice tady
nebude problém. Pobíhám sem a tam a hledám nejlep&scaron;í místo na fotku. Taková sláva to ale nebude, jak jsem
Ä•ekal.

Na silnici se nedá otoÄ•it a tak musím popojet aÅ¾ ke kÅ™iÅ¾ovatce s odboÄ•kou ke kÅ™íÅ¾i, na kterou upozorÅˆuje
KÅ™iÅ¾ovatka je jenom kousek odtud. K mýmu pÅ™ekvapení sem nepÅ™ijíÅ¾dím sám. Po je&scaron;tÄ› uÅ¾&scaron;í ces
od kÅ™íÅ¾e velikej truck. Dávám mu pÅ™ednost, aby kÅ™iÅ¾ovatkou mohl projet zpátky k dálnici jako první, protoÅ¾e na je
silnici bychom se tedy vyhnuli jenom tÄ›Å¾ko. To je velký pÅ™ekvapení pro mÄ›, co tu ten truck dÄ›lá. Myslel jsem, Å¾e na zb
zajíÅ¾Ä•ky Å™idiÄ•i truckÅ¯ nemají Ä•as. AlespoÅˆ z kamioÅˆáckýho vyprávÄ›ní Michala z Boise to tak vypadalo.
Z
nebyla zbyteÄ•ná. Å˜idiÄ• je snÄ›dej, asi Hispánec, ti tady jsou dost poboÅ¾ní. Ale, stejnÄ› mÄ› pÅ™ekvapil, Å¾e si sem zajel
podívat &ndash; a moÅ¾ná se pomodlit? Nevím, neznám zvyky místních vÄ›Å™ících, nepatÅ™ím k nim.
Ten truck mÄ› a
Å¾e tu byl. MoÅ¾ná je ten kÅ™íÅ¾ zajímavej i nÄ›Ä•ím jiným, neÅ¾, Å¾e je nejvÄ›t&scaron;í. A tak místo otoÄ•ky zpátky na
otáÄ•ím smÄ›rem ke kÅ™íÅ¾i, kdyÅ¾ uÅ¾ tu jsem. Byl to zas jeden z mých momentálních nápadÅ¯, ty uÅ¾ mÄ› dlouho vedo
Na parkovací plac u kÅ™íÅ¾e pÅ™ijíÅ¾dím tak akorát na pár fotek, neÅ¾ se slunce definitivnÄ› schová za obzor.

Ani nevypínám motor, jen pÅ™eÅ™adím na P - jako parking, aby kára neodjela, protoÅ¾e za moment uÅ¾ zase pojed
na automatu vlastnÄ› jako ruÄ•ní brzda. Jenom udÄ›lat v rychlosti ty dvÄ› tÅ™i fotky, neÅ¾ bude na focení definitivnÄ›
&scaron;ero&hellip; JenomÅ¾e, ten ohromný kÅ™íÅ¾ tu není sám. Kolem nÄ›ho do kruhu jsou rozestavena souso&scaron;í. A
je tak v rychlosti obcházím, poznávám v nich neomylnÄ› v&scaron;echny nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í okamÅ¾iky JeÅ¾í&scaron;e
Nazaretského pÅ™ed jeho ukÅ™iÅ¾ováním.
Od Poslední veÄ•eÅ™e, mytí si rukou Piláta Pontského, pÅ™es celou KÅ™íÅ¾ovou cestu JeÅ¾í&scaron;e, jeho pÅ™ibi
Pietu. Tedy, s tou veÄ•eÅ™í to trochu odflákli, asi jim do&scaron;el bronz nebo peníze na nÄ›j, protoÅ¾e pár jeho uÄ•edníkÅ¯ t
viditelnÄ› schází, ale já pÅ™i tom tenkrát nebyl, tak to vím jenom z doslechu, kolik jich bylo &ndash; no ale je to jenom
symbolika, já to chápu, nejsem &scaron;Å¥oura.
Aby to bylo v&scaron;echno i pro &scaron;Å¥ouraly komplet a
tenhle objekt pÅ¯sobil maximálnÄ› monumentálnÄ›, udÄ›lali tu k tomu ohromnému kÅ™íÅ¾i je&scaron;tÄ› tÅ™i dal&scaron;í
men&scaron;í vedle sebe na návr&scaron;í, ve kterým kaÅ¾dej musí poznat Golgotu s ukÅ™iÅ¾ovaným JeÅ¾í&scaron;em up
Ke kÅ™íÅ¾Å¯m s ukÅ™iÅ¾ovanými vede schodi&scaron;tÄ›, které má dodat výjevu patÅ™iÄ•nou monumentálnost. Celkem z
pokud to celý nebudeme povaÅ¾ovat za jeden velkej kýÄ•, coÅ¾ by tedy nÄ›kdo mohl, ale tady v poboÅ¾ný Americe z poboÅ
domorodcÅ¯ asi nikdo.
Tohle je prostÄ› daÅˆ za americkej kult kÅ™esÅ¥anství, nÄ›kdy pokrytecký poboÅ¾nosti a jejích sy
Trochu bokem stojí náv&scaron;tÄ›vní stÅ™edisko. Na ceduli pí&scaron;í, Å¾e jsou tam kanceláÅ™e, recepce, výstavní síÅˆ a
divadlo. A restroom, samozÅ™ejmÄ›, jsme pÅ™ece v Americe. A obchod se suvenýry pro poutníky &ndash; no jasnÄ›, je to pÅ
poutní místo.
Ten obchod bude moÅ¾ná to nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í místo z celého poutního místa tady, jak znám Amíky :-))). A
hlavní dÅ¯vod existence tohohle poutního místa uprostÅ™ed placatý nicoty. Nakonec, uÅ¾ jsem to jednou vidÄ›l v SedonÄ›
v ArizonÄ›, v kostele Svatého kÅ™íÅ¾e, mezi Ä•ervenými skálami. Taky tam mÄ›li u svatostánku obchod pro poutníky
s neuvÄ›Å™itelnými vÄ›cmi. Majitel tohohle pozemku u dálnice &ndash; nechci mu kÅ™ivdit, jen uvaÅ¾uju &ndash; pÅ™i&sc
koneÄ•nÄ› na to, jak udÄ›lat, aby tenhle, jinak bezcennej pozemek, zaÄ•al koneÄ•nÄ› nÄ›co vydÄ›lávat. Ale jeho úmysly mohly
být i zcela duchovní, to nevyluÄ•uju &ndash; v souÄ•asný Americe je totiÅ¾ fakt moÅ¾ný to i to.
Budova je postavena do
podkovy, tak jenom nakouknu do vnitÅ™ní dvorany, protoÅ¾e tam sly&scaron;ím bublání vody. Celou ji zaplÅˆuje fontána
s JeÅ¾í&scaron;em. Tady se mu musí líbit, moc pÄ›knÄ› mu to tady udÄ›lali, samá tekoucí voda, která mu to tady v tomhle hic
pÄ›knÄ› ochlazuje. PÅ™íjemný místo, dali si fakt záleÅ¾et.

Jenom ho asi bude uÅ¾ bolet ruka, kterou kyne pÅ™íchozím. ProtoÅ¾e sochaÅ™e napadlo, Å¾e takhle bude pro poutn
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dÅ¯stojnej ... No a protoÅ¾e uÅ¾ jsem tady vidÄ›l fakt dost, otáÄ•ím to rovnou ke káÅ™e, protoÅ¾e Ä•as rezervovanej tomuh
uÅ¾ jsem vyÄ•erpal. Naposled se rozhlédnu, pohledem se louÄ•ím s tímhle neobvyklým svatostánkem uprostÅ™ed prázdné
krajiny a najednou zahlédnu u jednoho protÄ›j&scaron;ího souso&scaron;í holku, který jsem si v té rychlosti prohlídky nÄ›jak
nev&scaron;iml.
CoÅ¾ je tedy divný, protoÅ¾e JÍ si tedy nejde nev&scaron;imnout. Za celou dobu v&scaron;ech mých vý
sem jsem tady nic podobnýho nevidÄ›l a tÄ›Å¾ko je&scaron;tÄ› nÄ›kdy uvidím. I kdyÅ¾ ji vidím jen zezadu, její zjev a chování
naprosto vymyká v&scaron;emu bÄ›Å¾nýmu.

Ty zvlá&scaron;tní &scaron;aty u&scaron;itý z rÅ¯znÄ› barevných cárÅ¯ prÅ¯svitných látek, jak se vlní a vzdouvají ve veÄ•ern
vánku, ta nádherná hÅ™íva dlouhých tmavých vlasÅ¯ (na takovýhle jsem ujetej), ty zvlá&scaron;tní ladné pohyby rukou, to
vzne&scaron;ené drÅ¾ení tÄ›la. Je to prostÄ› taková nádhera ji pozorovat! Jsem z ní úplnÄ› u vytrÅ¾ení, naprosto
konsternovanej, jak by Å™ekl pan SvitáÄ•ek &ndash; stiffe!!! (&scaron;tajf), je to prostÄ› síla, jak dneska Å™íkají mladí.

Je&scaron;tÄ› zaslechnu, jak v káÅ™e právÄ› zase spustil pÅ™ídavný ventilátor na chlazení, aby v tom letním teplým tex
podveÄ•eru uchladil uÅ¾ víc neÅ¾ pÄ›t minut na prázdno bÄ›Å¾ící motor a dál z ní nespou&scaron;tím oÄ•i a uÅ¾ cvakám
spou&scaron;tí. PÅ™itahuje mÄ› jako magnet. Je prostÄ› jako ZJEVENÍ - jo, pÅ™esnÄ› tak. PÅ¯sobí tu tak nepatÅ™iÄ•nÄ›, jak
VÅ¯bec nechápu, jak to, Å¾e jsem si ji nev&scaron;iml dÅ™ív. Kde se tu tak najednou vzala? Objekt mýho zájmu zatím
pÅ™echází k dal&scaron;ímu souso&scaron;í a vybírá si nejvhodnÄ›j&scaron;í místo pro stativ s foÅ¥ákem. Pak jde
k souso&scaron;í, dotýká se JeÅ¾í&scaron;e rukama, nÄ›co si s ním povídá, dotýká se hlavou jeho hlavy, je to
v&scaron;echno tak zvlá&scaron;tní, ty její dÅ¯vÄ›rnosti, ta intimita.
ONA je zvlá&scaron;tní, její ladný elegantní kÅ™ehký z
mezi mrtvou strohou hmotou kamene, betonu a kovu obzvlá&scaron;tÄ› vyniká.
MomentálnÄ› jsme tu témÄ›Å™ sami, tak udrÅ¾uju nezbytnou vzdálenost, aby si nev&scaron;imla, Å¾e ji sleduju. ObÄ•
maskuju, Å¾e fotím i nÄ›co jinýho, neÅ¾ ji. Tak mi dokonale zaujala, Å¾e uÅ¾ jsem do ní prakticky zamilovanej. Jenom je&sca
potÅ™ebuju takovou maliÄ•kost &ndash; vÄ›dÄ›t, jak vypadá i zepÅ™edu :-). Né Å¾e by na tom nÄ›jak záleÅ¾elo, láska je lás
ale vÄ›dÄ›t, jak líbeznou tváÅ™ má má nastávající, neÅ¾ budu pod pantoflem, bych pÅ™ece jenom chtÄ›l.
Jsem holt zv
JenomÅ¾e, s tím je potíÅ¾. MoÅ¾ná si mÄ› v&scaron;imla, Å¾e ji fotím, poznala, Å¾e jsem si ji vybral za Å¾enu a tak si mÄ›
vyzkou&scaron;et, jak si s takovou banální situací dokáÅ¾u poradit, neÅ¾ se vyjádÅ™í. Jestli nejsem trouba. Abych se
neprozradil, nemohu ji sledovat nepÅ™etrÅ¾itÄ› a tak se mi nikdy nedaÅ™í její tváÅ™ zachytit vÄ•as. A ONA nepostojí, eviden
dobrovolnÄ› ukázat nechce.
Slunce uÅ¾ na to nemÄ›lo nervy, jak to s náma dvÄ›ma nakonec dopadne a tak &scaron;
rad&scaron;i spát. A ONA zatím je&scaron;tÄ› vyfotila i Poslední veÄ•eÅ™i, zase se pomazlila s JeÅ¾í&scaron;em, snad abych
Å¾árlil, nebo co a ladným krokem se odebrala na Golgotu, co jí místní tady nazývají Calvarie. TeÄ• jsem to mÄ›l k ní je&scaron
dál a vypadalo to, Å¾e se mi bude uÅ¾ jen vzdalovat. Navíc, jakmile do&scaron;la aÅ¾ nahoru ke kÅ™íÅ¾Å¯m, zaÄ•ala provo
zase ty dÅ¯vÄ›rnosti s JeÅ¾í&scaron;em na kÅ™íÅ¾i, líbat a objímat mu nohy, coÅ¾ bylo vidÄ›t i na tu dálku v zaÄ•ínajícím &
na pozadí oranÅ¾ového nebe.
Tak jsem pochopil, Å¾e u této Å¾eny s postavou a zjevem bohynÄ› bych byl evidentnÄ›
v nejlep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› vÅ¾dycky aÅ¾ na Ä•estném druhém místÄ›, Å¾e na JeÅ¾í&scaron;e u ní nejspí&scaron; nikd
UÅ¾ se smiÅ™uju ve svým srdci s faktem, Å¾e ONA mi není souzená, zdálky jí posílám poslední pozdrav, uÅ¾ jsem dokonce
udÄ›lal i pár krokÅ¯ ke káÅ™e, ale viditelnÄ› si se mnou hraje.

Nevím, kde se vzal, najednou vedle ní stojí vysokej, podle drÅ¾ení tÄ›la starej chlap, s podivnou Ä•epicí a jakoby to mÄ›l
secviÄ•ený, na pozadí blednoucího nebe se mezi kÅ™íÅ¾i rozehrává velmi zvlá&scaron;tní stínohra tÄ›ch dvou, kteÅ™í se prá
seznamují. Je to zas tak zvlá&scaron;tní podívaná, Å¾e odjezd se opÄ›t odkládá na neurÄ•ito, aÅ¥ si ventilátor chlazení
Å™ve jak chce. A zase cvakám, teÄ• uÅ¾ se nemusím nijak maskovat, kdyÅ¾ dala pÅ™ednost jinýmu a je tak daleko.

Jenom, aby ty fotky v tom &scaron;eru aspoÅˆ trochu vy&scaron;ly a nebyly rozmazaný. PÅ™edstavení konÄ•í, herci se
rozcházejí, vypínám foÅ¥ák a odjíÅ¾dím v nastalém &scaron;eru hledat spaní na dne&scaron;ní noc. Na prérii to není tak
snadný, kdyÅ¾ jim tu chybí les. A zrovna tudy vede alej tornád, o který tu zvlá&scaron;tÄ› v tomhle období není nikdy nouze
&hellip; TOULAVEJpokraÄ•ování co nejdÅ™íve
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