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Ráno si na staré RA na I-40 na stranÄ› smÄ›r západ, uÅ¾ v OklahomÄ›, kde jsem pÅ™espal, v rychlosti prohlíÅ¾ím na foÅ¥áku
fotky ze vÄ•erej&scaron;ka. I kdyÅ¾ v OklahomÄ› se spaním na RA není Å¾ádnej problém, na tom novÄ› postaveným Welcome
Centre hned na hranicích s Texasem jsem se na velkým prázdným parkovi&scaron;ti necítil moc dobÅ™e.

Tak jsem musel je&scaron;tÄ› popojet pár mil a na nejbliÅ¾&scaron;ím exitu pÅ™ejet do opaÄ•nýho smÄ›ru. Abych se za
mohl vrátit naproti Welcome Centre, ale pÅ™es dálnici, na starý dálniÄ•ní odpoÄ•ívadlo. Není totiÅ¾ tak osvÄ›tlený, takÅ¾e na
pÅ™espání je jako dÄ›laný. AÅ¾ teÄ• vyjedu, na nejbliÅ¾&scaron;ím exitu zase pÅ™ejedu na opaÄ•nou stranu a otoÄ•ím to vý
smÄ›rem, kam mám namíÅ™eno. Jo, dobÅ™e se vyspat v káÅ™e není v Americe Å¾ádná sranda, tÄ›ch mil, co musí nÄ›kdy
najet :-). VÄ•era byl na záÅ¾itky úspÄ›&scaron;ný den - i kdyÅ¾ to nebyly ty pÅ™edem naplánovaný. Jako ty v Amarillu
&ndash; coÅ¾ mÄ›la být pÅ¯vodnÄ› náv&scaron;tÄ›va restaurace s nabídkou 72 oz velikýho steaku (2 kg), kterej kdyÅ¾ do hod
sní&scaron;, tedy vÄ•etnÄ› pÅ™ílohy (viz http://bigtexan.com/72oz-steak-rules/), má&scaron; ho zadarmo a je&scaron;tÄ› se
stane&scaron; slavným. Dostane&scaron; se na seznam výjimeÄ•ných jedlíkÅ¯ a dají ti na to i certifikát jako potvrzení, Å¾e jsi
fakt dobrej. PotÄ›&scaron;ující je, Å¾e se na seznamu objevují i jedlíci z ÄŒR, dokonce z PlznÄ› a nÄ›kteÅ™í si nevedli vÅ¯be
&scaron;patnÄ› &ndash; samozÅ™ejmÄ›, soutÄ›Å¾it místo v polykání hovÄ›zího v pití piva, bylo by na&scaron;incÅ¯ urÄ•itÄ› ví
tÄ›ch nejpÅ™ednÄ›j&scaron;ích místech. No, a kdyÅ¾ to nedá&scaron;, zaplatí&scaron; za tuhle srandu v souÄ•asnosti nÄ›co
70 dolarÅ¯ &hellip; Né Å¾e bych byl takovej jedlík, ale kouknout jsem se tam chtÄ›l. Restaurace je totiÅ¾ hned u dálnice, ale
jenom jsem kolem ní projel a ani nezastavil na foto &ndash; bylo totiÅ¾ málo Ä•asu.
Toho Ä•asu bylo málo, protoÅ¾e jsem hned na zaÄ•átku Amarilla hledal Cadillac Ranch na Stanleyho polích (March´s),
kde jsou v Å™adÄ› do zemÄ› zakopaný starý cadillaky z hipízácký doby. JenÅ¾e jsem nemÄ›l podrobnou mapu, a podle tý
z autoatlasu se to nedalo najít. ProjíÅ¾dÄ›l jsem tam kÅ™íÅ¾em kráÅ¾em na pÅ™edmÄ›stí, hledal nÄ›jakou smÄ›rovku do po
a dal&scaron;í Ä•as jsem ztratil asi Ä•tyÅ™icet mil je&scaron;tÄ› pÅ™ed Amarillem, v Adrienu, milník 22.
PÅ™esnÄ› tady, v Texasu na I-40, se totiÅ¾ slavná Route 66 dÄ›lí na dvÄ› poloviny.Kupodivu to není tak úplnÄ›
v&scaron;eobecnÄ› známý místo.I kdyÅ¾, podle podpisÅ¯ na tý vystavený káÅ™e, pár lidí o tomhle místÄ› uÅ¾ vÄ›dÄ›lo :-) a to
jak jsem zjistil podle podpisÅ¯ na kapotÄ› malýho, tady k tomu úÄ•elu vystavenýho, trucku.
No a nakonec ten nezapomenutelnej závÄ›r dne, to poutní místo, tedy tamta holka tam... Byla fakt neskuteÄ•ná, prostÄ›
zjevení. Proto mÄ› zajímalo, jestli jsem pÅ™ece jen alespoÅˆ jednou zachytil její tváÅ™. Nakonec jsem ji mezi fotkama
na&scaron;el! Takový dvÄ› jemnÄ› rozmazaný momentky. Jo, a v tu chvíli mÄ› napadlo, Å¾e moÅ¾ná mohly být rozmazaný i
mnohem víc ... Dostalo se mi tak praktického ponauÄ•ení, Å¾e zvÄ›davost vlastnÄ› nemusí být vÅ¾dycky tak dobrá vÄ›c. NÄ
moÅ¾ná lep&scaron;í nevÄ›dÄ›t Ä•i nevidÄ›t úplnÄ› v&scaron;echno a uchovat si tak o druhých své krásné pÅ™edstavy. :-)))
Uplynul rok a já uÅ¾ opÄ›t vidím na stejným místÄ› v dálce kÅ™íÅ¾. Dneska ho vidím z opaÄ•ný strany, jedu totiÅ¾ z New Yo
Západ a zase mám slunce pÅ™ímo za zády - je dopoledne. MíÅ™ím sem tentokrát programovÄ›, za denního svÄ›tla. Trochu
jsem se zatím o tomhle údajnÄ› nejvÄ›t&scaron;ím kÅ™íÅ¾i západní polokoule informoval.
TakÅ¾e, ve skuteÄ•nosti je aÅ¾
kdyÅ¾ jen o fous, co je osm stop dlouhej. Má 190 stop na vý&scaron;ku (58 m) a rozpÄ›tí ramen 110 stop (33,5 m). A tÄ›ch
1250 tun oceli, ze který ho smontovali z jednotlivých dílÅ¯, svaÅ™ovalo sto sváÅ™eÄ•Å¯ celých osm mÄ›sícÅ¯ &ndash; to se mi
jako nÄ›co neuvÄ›Å™itelnýho.
Na svý náklady ho nechal postavit Steve Thomas se svou Å¾enou Bobby z nedaleké Pampy
je tak navrÅ¾enej, Å¾e by mÄ›l vydrÅ¾et rychlost vÄ›tru aÅ¾ 140 mph (225 km/h) &ndash; za coÅ¾ tady nÄ›kdy mohou torná
dobrý viditelnosti je vidÄ›t ze vzdálenosti aÅ¾ 20 mil (32 km). ToÅ¥ suchá Å™eÄ• Ä•ísel.
A plastiky vytvoÅ™il Mickey Wells
nakonec, prostranství je pÅ™ístupno 24/7, jak se tu Å™íká (24 hodin dennÄ›, 7 dní v týdnu, tedy celoroÄ•nÄ›) a vstup je free.
nejvÄ›t&scaron;í vzácnost tady bude kopie Turínského plátna v náv&scaron;tÄ›vním stÅ™edisku, jedna ze sedmi na svÄ›tÄ›
&ndash; ale tu pÅ™ede mnou, jak za chvíli zjistím, nÄ›kde schovali &hellip;(http://www.crossministries.net/index.htm)
Minule bylo málo Ä•asu i svÄ›tla si to tu poÅ™ádnÄ› prohlédnout, dnes mám Ä•asu dost. A tak zaÄ•ínám prohlídku pod
Golgotou, kde se ukrývá v betonové skále JeÅ¾í&scaron;Å¯v hrob. PÅ™i&scaron;el jsem k nÄ›mu v okamÅ¾iku, kdyÅ¾ uÅ¾ je
betonový kámen, co ho zakrýval, odvalený a hrob je prázdný.
Jenom Ä•erný andÄ›l v bílém se tu modlí. TeÄ• nevím, je-li to andÄ›l smrti, nebo pÅ™evyprávÄ›ní Bible do zdej&scaron;ího
korektního jazyka, v zájmu rasové vyváÅ¾enosti. ProtoÅ¾e venku nad hrobem je pro zmÄ›nu andÄ›l bílý.
Tuhle symboliku
fakt nepochopil &ndash; dÅ¯kaz, Å¾e nejsem ani moc chytrej, ani náboÅ¾ensky zaloÅ¾enej. Zdá se, Å¾e ty hodiny
náboÅ¾enství na základní &scaron;kole v první, druhý, osmý a devátý tÅ™ídÄ› mnÄ› byly asi vyloÅ¾enÄ› na nic.
KoneÄ
po schodi&scaron;ti na Golgotu. SchodÅ¯ je prý symbolicky 33, protoÅ¾e Golgota prý leÅ¾í v nadmoÅ™ské vý&scaron;ce 3300
stop. No, schody jsem nepoÄ•ítal a o GolgotÄ› nic nevím. Zato se mi tu ihned vybavují vzpomínky na tu neobyÄ•ejnou holku
pÅ™ed rokem &ndash; i kdyÅ¾ líbat nohy tady nikomu nemám v plánu.
A znovu si uvÄ›domuju, jak výjimeÄ•nej to byl oka
JI tu potkat. VidÄ›l jsem na zdej&scaron;ím webu tohohle poutního místa nejlep&scaron;í fotky náv&scaron;tÄ›vníkÅ¯ odtud,
ale na ty s ní u mÄ› Å¾ádná nemÄ›la.
Z návr&scaron;í je pÄ›knej výhled po celém areálu. Ale co tady nahoÅ™e se muselo
odehrávat, kdyÅ¾ i ta silná betonová deska na stole opodál to nevydrÅ¾ela. Myslel jsem, Å¾e na takový místo vandalové
nechodí. Tak asi uÅ¾ jo.
Å˜ekl bych, Å¾e o takových Velikonocích tady asi bude cvrkot. No, a kdyÅ¾ uÅ¾ jsem zase dole,
obhlídnul i tu Poslední veÄ•eÅ™i, uvidÄ›l jsem i tÄ›ch tÅ™icet stÅ™íbrných u Jidá&scaron;e, jak si je potají pÅ™epoÄ•ítává pod
hned vedle Johna &ndash; tedy, po na&scaron;em je to Jan, samozÅ™ejmÄ› :-). Tady mu uÅ¾ na stÅ¯l napsali, Å¾e je svatý, a
to bude nÄ›jakej omyl, u veÄ•eÅ™e tenkrát stoprocentnÄ› svatej je&scaron;tÄ› nebyl. To aÅ¾ pozdÄ›ji ho za svatého prohlásili
aÅ¾ po jeho smrti, jak bývá v na&scaron;í dobÄ› normálnÄ› zvykem ve slu&scaron;né spoleÄ•nosti.
Ov&scaron;em, poÅ™á
to v&scaron;ude neplatí, jsou místa na svÄ›tÄ›, kde se stane nÄ›kdo svatým je&scaron;tÄ› za svýho Å¾ivota, tÅ™eba se nechá
prohlásit, aby si tý svý výjimeÄ•nosti je&scaron;tÄ› uÅ¾il, kdyÅ¾ s tím posmrtným Å¾ivotem to nemusí být tak úplnÄ› jistý. A i
jeden neví, jak v nÄ›m dopadne, jestli nebude mít stejnou moc, jako pÅ™ed smrtí, Å¾e :-)
A jen jsem to v&scaron;echno
zdokumentoval (i kdyÅ¾, pro pÅ™esnost, ty mince mÄ›ly ke stÅ™íbru daleko, byl to vyslovenÄ› podvod, byly urÄ•itÄ› bronzový
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mimochodem, nebo jak tu Å™íkají btw - stejnÄ› jako v&scaron;ichni za stolem), pro&scaron;la kolem mÄ› zajímavá Å¾ena. Tak
dlouhý vlasy jako ta minule, i kdyÅ¾ ne tak nádherný a dlouhý. MÄ›la zelený triko a bílý tÅ™íÄ•tvrÅ¥áky. Ale, taky jsem ji uvidÄ
zezadu...
Nebyla tak éterická, jako ta vloni, zato jsem odhadl, Å¾e by mohlo být na co sáhnout i vepÅ™edu, kdyby tomu
osud chtÄ›l. A zase se to opakovalo, takový déjá vu - z její strany líbání nohou JeÅ¾í&scaron;ovi a z mojí netrpÄ›livý oÄ•ekává
jestli se dovím, jak vypadá zepÅ™edu :-))).
Jako by mi to minule nestaÄ•ilo (lidi holt rychle zapomínají a jsou nepouÄ•iteln
&ndash; nejsem v tom výjimka). Tentokrát se ale nepÅ™íjemný pÅ™ekvapení nekonalo, kdyÅ¾ se otoÄ•ila. A bylo by i co pohla
(samozÅ™ejmÄ› teoreticky, kdyby nebyla proti, Å¾e)...
Uspokojen, Å¾e tentokrát mÄ› pÅ™edstavy nezklamaly, jsem si
je&scaron;tÄ› prohlédnout jednotlivá souso&scaron;í. Jednotlivá zastavení JeÅ¾í&scaron;e Nazaretského na KÅ™íÅ¾ové ces
se dala celkem dobÅ™e poznat a pro nevzdÄ›lance tu byly na podlaze Info-tabule. TakÅ¾e postavu s péry na hlavÄ› uÅ¾ jsem
nepovaÅ¾oval za indiána, jako v rychlosti minule &ndash; protoÅ¾e korektnost je tu roz&scaron;íÅ™ena ukrutnÄ› - byl to pÅ™
jen Å˜íman v pÅ™ilbÄ› s péry. Trochu bokem sem pÅ™idali je&scaron;tÄ› souboj archandÄ›la Michaela se satanem v podobÄ›
sanÄ›, ten satan byl uÅ¾ v jasný defenzívÄ›.
Ve dvoranÄ› náv&scaron;tÄ›vního stÅ™ediska jsem rychle zjistil, Å¾e v&scaro
dveÅ™e jsou zavÅ™ený, kromÄ› tÄ›ch do obchodu. Tak jsem pochopil, Å¾e jeho náv&scaron;tÄ›vÄ› se nemÅ¯Å¾u vyhnout, p
jinde ten restroom mít schovanej prostÄ› nemohli. I ve&scaron;el jsem s velikou pokorou dovnitÅ™, nevÄ›da, Ä•eho se tu mohu
nadíti. Abych neupoutal na sebe zbyteÄ•nÄ› pozornost personálu, poÄ•kal jsem ale rafinovanÄ›, aÅ¾ pÅ¯jde nÄ›kdo pÅ™ede m
Povedlo se, prodavaÄ•ka se vrhla na poutníky - motorkáÅ™e pÅ™ede mnou, Ä•ehoÅ¾ jsem hbitÄ› vyuÅ¾il na odpoutání se o
zaÄ•al prozkoumávat zdej&scaron;í nabídku zboÅ¾í. A kdyÅ¾ uÅ¾ jsem si myslel, Å¾e dne&scaron;ní náv&scaron;tÄ›va zÅ¯s
bez pÅ™ekvapení, objevilo se.
To neuvÄ›Å™itelný mnoÅ¾ství kýÄ•Å¯ mÄ› nepÅ™ekvapilo, jsem tady na nÄ› uÅ¾ zvyklej ve
oblastech. Co mÄ› ale dostalo, byly ceny nÄ›kterých kýÄ•Å¯, ty mnÄ› vyrazily dech. FotomontáÅ¾ hrdiny - amerického vojáka,
kterou bych tipoval maximálnÄ› na pÄ›t dolarÅ¯, nabízeli za sto &scaron;edesát plus daÅˆ, tedy, aby to pro zájemce
nevypadalo, Å¾e oni to mají tak drahý :-). To byl u mÄ› vrchol.
Ale ani kovový odlitek vojáka za polovic plus tax,
samozÅ™ejmÄ›, taky nemÄ›l chybu. Tedy, ta cena. To jen namátkou.
Tady se hrálo pÅ™edev&scaron;ím na city. Spousta
amerických rodin má v souÄ•asnosti v armádÄ› nebo národní gardÄ› svý dÄ›ti. Spousta jich je zranÄ›ných a nÄ›kolik tisíc i mrtv
z kaÅ¾dý války. A poslední dobou jsou USA poÅ™ád v nÄ›jaký namoÄ•ený, aÅ¥ uÅ¾ dobrovolnÄ› nebo pÅ™inuceny okolnost
Takovýmto lidem jsou urÄ•eny tyhle neuvÄ›Å™itelný kýÄ•e, který oslavují hrdinství, vlastenectví a odvahu, a taky vÄ›Ä•ný Å¾iv
s JeÅ¾í&scaron;em, na coÅ¾ místní poutníci nepochybnÄ› sly&scaron;í &ndash; a nejen tady, v konzervativním republikánský
Texasu.
S focením tu byl problém, se svÄ›tlem a odrazy, kdyÅ¾ jsem nechtÄ›l dávat blesk. Abych na sebe neupozornil.
Aby si snad nemysleli, Å¾e jim tu kradu nápady. Jestli je pravda, Å¾e se tu zastaví tisíc poutníkÅ¯ kaÅ¾dej den a roÄ•nÄ› k
projede deset milionÅ¯ lidí, jak jsem kdesi Ä•etl, o prosperitu tohohle místa se tu nikdo bát nemusí. Ty tuny oceli, betonu a
bronzu se od roku 1995, co to tu postavili, uÅ¾ urÄ•itÄ› zaplatily a zaÄ•aly majitelÅ¯m vydÄ›lávat. Holt, kdo umí, umí &ndash; a
v Americe tohle platí dvojnásob. KdyÅ¾ má&scaron; dobrej nápad, v&scaron;ude se válí spousta prachÅ¯, který
mÅ¯Å¾e&scaron; pak jenom sbírat. Tady, na kousku týhle vybetonovaný, ale jinak pustý prérie, tedy urÄ•itÄ› :-))). Po obÄ›dÄ
jsem vyrazil dál, na Západ, za dal&scaron;ími záÅ¾itky. VÅ¯bec jsem neÄ•ekal, Å¾e na mÄ› budou Ä•ekat uÅ¾ za pár dní,
v ArizonÄ›, na pÅ™edmÄ›stí Phoenixu. ChtÄ›l jsem se tu mrknout na starou ApaÄ•skou stezku v horách a neÅ¾ jsem tam zam
osud sám mi ukázal, jakÅ¾e to bývalo tenkrát na ZápadÄ› &hellip;
TOULAVEJ
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