
Věnováno Bráchovi a Petře za to, že mě bez keců vzali, 
Karlovi za to, že mě bez keců pustil,
a rodičům za finanční dotaci, taky bez keců.

Pokaždé jsem byla zaskočená, když na mě někdo vyrukoval: „Tak vypravuj o Austrálii!“ a 
myslel si, že mu v deseti minutách podám vyčerpávající hlášení. Já nevěděla, mám mluvit o 
príma lidech, o krásné přírodě, o našich hrůzostrašných a přitom srandovních zážitcích, nebo o 
tisíci dalších postřezích?

Tak jsem to sepsala. Kdo máš zájem a umíš číst, ber nebo nech ležet.

Podobnost míst a lidí se skutečnými je naprosto záměrná. A můžou si za to sami.

:-) tenhle a podobné obrázky pochopíte prostým nahnutím hlavy vlevo 
 (Vaše levo, moje pravo)
* nahrazuje cokoliv – písmeno, číslici, znak
V případě, že si hvězdičku nahradíte takovým způsobem, že výsledné slovo bude sprosté, 

Váš problém.

Omlouvám se za surovost své češtiny, ale píšu, jak mi zobák narost.
Pelikánová

Když jsem doma, těším se na cestu,
když jsem na cestě, těším se domů.
A tak se pořád těším.
Není ten život nádhernej?!

Pokud chcete rovnýma nohama skočit do Austrálie, ignorujte následující tři kapitoly. Popisují 
opruz se získáváním víza, moji kvalitní přípravu a další kokotiny, které byly tak neskutečné, že 
jsou hodny zaznamenání.

Dny slibů a plánů

Vypuštěné slovo nevtáhneš zpátky ani párem volů, vole!

Je zima. Venku závěje, mráz a fujavice. Už mě to nebaví. Jak já se těším na jaro! A do toho 
telefonuje Brácha ze svého momentálního bydliště - San Diego, slunná Californie. Provokuje 
mě řečma, že dnes je u nich opravdu nepříjemné počasí, musel si vzít košili s dlouhým 
rukávem. Ví holomek moc dobře, jak mě nas*at. Domlouváme jeho přílet do Čech a kdy se 
bude muset vrátit, aby stihl na podzim odlet pro změnu do Austrálie. Se smíchem pokládá 
řečnickou otázku: „Nepojedete s námi?“ 

A moje ego za mě odpoví: „Pojedeme! Už se těším.“ 
Na druhém konci je pár vteřin ticho a pak se drátama prodere udivený dotaz: „I Karel?“ Zná 

dobře mého peciválka.
„Ten se taky těší. Jenom o tom ještě neví.“ 
Brácha má ovšem rychlé trávení, takže mu nedělá problém překvapivou informaci vsáknout 

a už do telefonu řičí: „No to je skvělý, paráda, úplná bomba!“ Membrána ve sluchátku se 
prohýbá jak topol ve vichřici. Rozloučíme se s tím, že podrobnosti namyslíme po jeho příjezdu.

Nojo, jenže co já teď s tím?! Karla zbytečně nebudu děsit, sotva se po dvou letech stihl 
vzpamatovat z mýho a Bráchovýho velení při cestě po USA. Nejdříve seženu informace. Zatím 
jenom vím, že se v Austrálii právě na podzim koná 6. celosvětový potlach československých 
trampů. A na ten bych ráda. Koná se jednou za tři nebo pět let a já jsem na něm ještě nebyla, 
já tramp tělem, duší, srdcem, myšlením, rodokmenem.

Co dát do kupy:
informace - k tomu je internet
vízum, letenky - k tomu je cestovní kancelář
peníze - na ty nikoho nemám a asi měly být na prvním místě
svoji fyzickou schránku - znám Bráchu, to bude makačka
angličtinu - od cesty do USA jsem v angličtině pokročila. Asi o deset slovíček. Taky už můžu 

plynule anglicky hovořit. Ovšem jen v přítomném čase :-)).



Tak Pelda a de se na to.

Druhý den ofocuju mapu Austrálie. Nejpodrobnější, kterou jsem sehnala, je v šéfově 
Československém atlasu vojenství. Bichle váží asi deset kilo a na víko od kopírky si musím 
sednout, abych ho utěsnila.

Na internetové stránce světového trampa zjišťuju, že se potlach koná u městečka 
Tumbarumba. Hledám ho na mapě vojenství, jenže si ten název nemůžu zaboha zapamatovat. 
Stále se mi vnucuje Tararingapata z televizního zpracování Uspořený libry. Takže jinak. Jako 
další orientační bod beru městečko Batlow. To nacházím ve Sněžných horách lehce. A blízko 
opravdu leží Tarar... kuš, Tumbarumba. Obě města zvýrazňuji zeleně, místo potlachu červeně a 
mapu věsím doma nad počítač. 

Horší zjištění na trampské stránce je ostrá prosba přecházející až k varování „Skupiny 
strejčků a tetiček nejsou vítány, ba co více, ani je tu mezi sebou nechceme.“ A basta! Zběžně 
si kladu otázky: „Sem tramp?“ „Sem.“ „Sem tetička?“ „Sem.“ Neteř mi na adresu píše Tetinka 
a oni zájezdy-nájezdy tetinek nechtějí. Propadám schizofrenii. Ale já do Austrálie chci! A basta! 
Schizofrenie se odkládá na později.

Romantický večer. Na stole hoří svíčka a stojí láhev vína. Počkám, až Karel dopije druhou 
skleničku a začínám diplomatickou ofenzívu. 

„Tak v květnu přijede Brácha ... ticho ... na podzim jede do tý Austrálie ... ticho ... bude tam 
mít koupený auto ... ticho ... to tady bude zase zima ... ticho ... nebylo by špatný si prodloužit 
léto ... ticho ... hele, vůbec, co kdybychom jeli s nima?“ ... hrobové ticho ... 

Karlovo trávení nedosahuje rychlosti Bráchovýho. Tlachám nějaké běžné nesmysly a i bez 
kontrolky vidím, jak Karlův harddisk chroustá. 

Po čtvrthodině se ptá: „A na jak dlouho bysme jeli?“ Hurááá! Nabootoval! 
Probíráme možnosti. Karla odrazuje nutnost pořízení víza. Ještě má v živé paměti frontu 

před americkou ambasádou. „To zase bude Jó byl to vostrej australák, pro víza poslanej.“ 
Slibuju víza zařídit. Slíbila bych cokoliv. V této fázi je to stejně jedno. Po prodiskutování všech 
variant a dopití lahve jdeme lehnout. Umývám skleničky a slyším z ložnice už ležícího Karla, 
jak si tam stěžuje peřině: „Budu muset projet celej svět, než se dostanu konečně do Kanady … 
mojí milovaný.“ 

Při cestě do Prahy na školení se zastavuju pro vízové formuláře. Čím déle studuju, co 
k tomu je všechno potřeba, tím víc se vytáčím. Možná nebýt to školení zrovna o práci 
s utajovanými skutečnostmi a s osobními údaji, tak bych byla klidnější. Ale když mně 
dopoledne přednášející nakazuje, jak všelijak musím zabezpečit údaje o komkoliv a odpoledne 
po mně k vízu chtějí přiložit výpisy z účtu a sám formulář vypadá jako dotazník FBI, tak mě to 
krká. Ještě že nechtějí potvrzení od doktora, že nemám ajds a potvrzení od veterináře, že 
nemám vzteklinu. Ale možná u mne vzteklina při téhle anabázi propukne. Akutní stádium. A 
nesmím se o tom moc rozepisovat, kdyby to četl někdo z ambasády, mohlo by ho napadnout 
ještě nějaké to potvrzeníčko požadovat. Asi mají velké skladovací prostory

Osmého května - den Bráchova příletu. Karel pro něj jede na letiště. Mamka jede s Karlem, 
protože má ráda rychlou jízdu. Já nejedu s Karlem, protože mám ráda sebe. Brácha přilétá na 
měsíc a sám, Petru musel nechat ve Státech. Vzali se teprve před rokem a imigrační úřad je 
důležitě prověřuje, zda to opravdu byl sňatek z lásky a ne ze zištných důvodů a za účelem 
zruinování amerického hospodářství. Do konce vyšetřování nesmí Petra vycestovat. Kvůli 
Austrálii si musela zažádat přes advokáta o povolení a ani to není jisté.

S Taťkou činíme přípravy na příjezd Amíka. Mamka už včera upekla koláče, teď se na 
sporáku smaží řízky, v lednici se chladí pivo a šampaňské, já dochucuji bramborový salát. A 
pak mě tak napadne, že bychom ho měli přivítat nějak typicky česky. Chlebem a solí. Na půdě 
najdu starou ošatku, do ní dáme půl bochníku chleba, přidáme slánku. Obleču si mamčinu 
dlouhou sukni, vycpu si přednosti do velikosti playmate roku 1999+2000+2001 a hlavu obalím 
šátkem. Taťka se chce taky zúčastnit. Otvírá typicky českou slivovici a na hlavu nasazuje 
typicky mexický klobouk o poloměru dva metry.

Zastavuje auto. Vystupuje rozesmátý Karel, rozesmátá Mamka a zelený Brácha. Taky se má 
rád. Já jdu vstříc s chlebem a solí. Taťka nejde, klobouk se mu šprajcnul ve verandových 
dveřích. Smějeme se, líbáme se, fotíme se. Po uvítacím ceremoniálu přichází soused, vítá 
Bráchu a míří vítat mě. Při podávání ruky zařve: „Jéžiši to seš ty! Já myslel, že si Brácha 
přivezl nějakou exotickou manželku.“ A mlsně se podívá na mé vycpaniny.
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Během konzumace a řečí, jak se kdo má, co kdo dělá, z Bráchy vypadne otázka: „A co vy 
s tou Austrálií?“ Neurvale ho pod stolem kopu do holeně. Ihned pochopí, že Karel ještě 
nedozrál a měníme téma. 

Vracíme se k němu až asi po týdnu, když se k nám Brácha dostaví na návštěvu. Chce využít 
našeho počítače k odeslání mailu Petře. Jenže dřív než počítač využije náš bar a návštěva se 
zvrhává v náborovku na Austrálii. S pomocí alkoholických nápojů se nám daří Karla přesvědčit, 
že tam moc chce. Ale nadšenej z toho není. Děláme rekapitulaci financí. Sčítáme účty. Nic 
moc. Přepočítávám tisícovky v nepoužívané polévkové míse, kam odkládám osobní úspory. 
Stále nic moc. Vytahuju posledního trumfa - dětskou pokladničku medvěda, do kterého občas 
šoupnu pětikorunu. Uvažuji, že bych do kolonky ‚Kolik peněz máte na cestu k dispozici‘ napsala 
dvě kila v pětikorunách. Stále je to nic moc. Pro dva. 

K mailování se dostáváme někdy okolo půl druhé v noci a půl druhé promile. Brácha na 
klávesy nevidí, nabízím se za písaře. Brácha přijímá, ale má podmínku: „Dělej tam chyby, nebo 
Petra pozná, že sem to nepsal já.“ Podaří se nám cosi sesmolit. Brácha odchází. Karel leží 
v obýváku, padl pod naším nátlakem. Vyprovodím Bráchu na chodbu a šeptám mu, ať si 
rozsvítí. Karel z polohy ležmo hned volá: „Co si tam domlouváte?“ Vždy ve střehu.

Formulář vyplněný, výpisy z trvalého i běžného účtu nachystány. Další blbost, která mě 
čeká, je potvrzení od zaměstnavatele o mé funkci, o délce dovolené a o tom, že budu 
zaměstnána i po návratu. Volám na personální oddělení. Paní Personová se sice diví, do jaké to 
jedu podivné země, že chtějí takové intimní informace, ale ochotně sděluje, že to napíše, a ať 
se za chvíli stavím. Za chvíli se stavuju, děkuju a za další chvíli to se mnou málem praští o 
zem. Paní Personová opsala moji funkci doslova a na potvrzení pro australskou ambasádu se 
skví ‚Potvrzujeme tímto, že paní ta a ta, narozena tehdy a tehdy, bytem tam a tam, zajišťuje 
na našem úřadě úkoly pro válečný stav, stav ohrožení státu a krizové situace v oblasti 
hospodářské mobilizace‘. Už to nemohl zachránit ani dodatek, že mám k dnešnímu dni 26 dnů 
řádné dovolené. Mariapanno, vždyť to vypadá, že v tomhle státě jsem v pořadí důležitosti hned 
po ministru obrany. A pak dlouho nic. Vyzvědač jako vyšitej. Chce se mně brečet. 

Z práce jedu zrovna k našim. Brácha se nadšeně ptá: „Máš?“ 
Já bez nadšení odpovídám: „Mám.“ 
Brácha přeletí papír očima, odloží ho a naprosto rezignovaně prohlásí: „To se běž zrovna 

oběsit.“
Druhý den oznamuji šéfovi, že s touhle prací končím, protože kvůli mé zk**vené funkci mě 

nikam nepustí. Šéf volá paní Personové a oba přemýšlí, jak moji funkci kulantně opsat. Podaří 
se najít kompromis, který sice nelže, ale taky neříká všechno. Ještě domlouváme možnost 
vybrání celé dovolené najednou a už se mi nechce brečet. Jenom to šéf potřebuje vědět jistě a 
s přesným termínem.

Díky šéfe, tak já jedu!!!

Karel jako podnikatel musí mít sáhodlouhé potvrzení z finančního úřadu o stavu své firmy, o 
placení daní, o tom, že jeho firma není ve ztrátě, o tom, že platí sociální pojištění a kdoví co 
ještě. Při studování požadavků prohlašuje, co jim na to a kam si celou Austrálii můžou strčit. 
Říkám si, že to do zítřka rozchodí. Jenže do toho navýsost nešťastně Karlovi volá kamarád, že 
mají volné místo na lodi - v říjnu, na dva týdny, přeplavba Středozemního moře z Chorvatska 
do Tunisu, pro silné nátury, v říjnu bude foukat. Brekekeke. Naopak Karel u telefonu poskakuje 
radostí: „To beru!!! Čoveče, tady už to vypadalo, že budu muset do Austrálie.“ Bral by i cestu 
na pól, jedno zda severní či jižní. Je rozhodnuto. Pojedeme každý jinam, ale každý tam, kam 
ho srdce táhne. Nakonec, tak to má být.

Večer si na oslavu našeho skvělého rozhodnutí dáváme panáčka Baylies na balkóně. 
Sledujeme rudý západ slunce nad městem a já v bejlísovém rozpoložení říkám: „Tady je tak 
krásně.“ 

Karel na to okamžitě pronáší jedno z mnoha svých mouder: „Vidíš, a ty bys mě tahala zase 
po ňákejch šutrech.“ 

Brácha vyráží do Prahy za kámošema. Bere všechny moje doklady s tím, že je předá 
v cestovní kanceláři Austropa. Ti už zařídí vše ostatní. Jenže v poledne v práci telefon. 

Brácha: „Ty vole Ségra, vždyť ty máš málo peněz!“ 
„Jak to?“ 
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„No tady slečna prošla ty výpisy z konta a prej s touhle almužnou ani nemá cenu žádat o 
vízum. Letenky sem zamluvil. Sháněj peníze. Ostatní zítra až přijedu.“ 

To snad není pravda! Sháněj peníze! Kdyby šlo jen o to sehnat peníze. Jenže to musí být tři 
po sobě jdoucí výpisy z účtu, aby bylo jasné, že tam ty peníze jsou dlouhodobě. Tudíž tisíce, 
které mám doma připravené na letenky, jsou pro žádost o vízum platné asi jako toaletní papír. 
Stejně tak platné by mi byly i milióny v matraci. Kdybych nějaké měla. To nám to naši trvale 
opálení spoluobčané pěkně zavařili. Do rici. 

Díky šéfe, tak já nejedu!

Uvažuji, že bych to obešla uložením peněz na vkladní knížku a z ní bych si nechala udělat 
výpis. Tam se snad nedělají měsíční, ale prostě vypíší, kolik tam mám. Prostě prostá úvaha 
prosťáčka. Z práce mířím přímo do Komerční banky. Ptám se na možnost založení vkladní 
knížky. Paní Komerční na mě nechápavě kouká a mezi koukáním mi nabízí založení konta. 
Trvám na vkladní knížce. Paní Komerční nechápe, snad prý v České spořitelně ještě takové 
historické záležitosti vedou. Během naší diskuze u ostatních přepážek tichnou hovory a pátravé 
zraky se obrací na mě. Zračí se v nich zklamání, že nejsem oblečena do kožešin a netřímám 
v ruce kyj, čemuž by tak můj dotaz odpovídal. Paní Komerční mi ještě pro jistotu nabídne 
běžný účet, termínovaný účet, sporoúčet, vázaný účet, Expres konto, Ideal konto, 
podnikatelské konto. Když ovšem vidí moji pevnou touhu po vkladní knížce, pokrčí rameny. Já 
poděkuju a odcházím středem. Všechny přepážkové baby sledují moje kroky. Černý šerif mi 
podrží dveře a ještě za mnou vykoukne ven, jestli nemám před bankou zaparkovaného 
mamuta. V době možnosti stovek typů účtů, kont, karet, bankomatů, placení po internetu, po 
telefonu nebo z mobilu jsem vypadala, jako že jsem právě uhasila oheň, zamkla jeskyni, 
osedlala ochočenýho mamuta a vyrazila do civilizace.

Tak tudy cesta nevede.

Brácha se vrací z Prahy. Začíná obligátním: „Mám dvě zprávy.“ Dobrá je, že mám zamluvené 
letenky. Přílet do Melbourne, odlet z Darwinu. To abych se nemusela vracet. Jenom to budeme 
muset za měsíc do Darwinu stihnout. 

„Špatná je ta, že chtějí, abys měla na účtu 15 tisíc korun na týden pobytu.“ 
Prej 15 tisíc na týden ?!?! Blbci. Já se tam přece nehodlám živit kaviárem a ústřicema. Ani 

zapíjet šampaňským to nebudu.
Napadají nás už jenom dvě východiska - za prvý pozvání, o to se pokusí Brácha, za druhý 

výhra ve Sportce, o to se pokusím já.

Podávám tiket Sportky, který jistojistě vyhraje. Jsem o tom tak přesvědčena, že pokračuji 
v přípravách. Na internetové stránce trampů píšu do Cancáku: 

Ahoj kamaradi, vsechny zdravim z Cech. Simvas, neletite nekdo okolo 20. rijna 
z Prahy do Australie? Planuji v tu dobu odlet na celosvetovy potlach a nechce se 
mi letet samotny. Krasne dny preje Pelda, T.O. Nezavisly Westmen

Třeba najdu parťáka na cestu. Alespoň by bylo s kým pokecat. Brácha s Petrou poletí ze 
Států a sejdeme se až v Melbourne. Představa dvaceti hodin v letadle a okolo jen anglicky 
mluvící hotentoti, brrr.

Při hledání po internetu všemožných odkazů s klíčovým slovem AUSTRALIA se mi podařilo 
narazit na vyprávění Čecha žijícího v Brisbane. Nejen, že je to vyprávění zajímavé, ale je 
v něm i nabídka pomoci komukoliv, kdo se rozhodne vyrazit do okolí jeho bydliště. Ten Stáša 
musí být buď děsný dobrák nebo děsný blázen. Cvičně posílám mail.

Taky jsem objevila, že se ve stejném termínu jako potlach v Austrálii koná Mistrovství světa 
v rýžování zlata. A není to daleko od sebe. To vypadá lákavě.

V papírnictví kupuji několik malých zápisníků. Osvědčily se mi už ve Státech. Mohla jsem si 
zapisovat veškeré na mně učiněné křivdy, a pak je dodatečně všem zúčastněným vyčítat.

Všichni jedeme na výlet. Brácha, Karel, naši a já. Já mám na zádech svůj oblíbený 
ruksáček. Brácha na něm může nechat oči. „Doufám, že s touhle aktovkou do Austrálie 
nepojedeš?!“ Nechápu, co se mu na mém krásném svítivě modrém baťůžku nelíbí. To ještě 
neviděl můj květovaný spacák, silně podobný babiččině peřině.

Jízdu nám Brácha pestří vyprávěním o svém minulém pobytu v Austrálii. „To si chceš v lese 
sednout na kládu a těsně před dosednutím se kláda odplazí. Jednou nám v tropickém 
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Queensladu vypovědělo auto a vzala nás k sobě na noc osmičlenná rodina žijící v džungli. 
Vyprávěli nám, že když děti přinesou hada, poměřují jeho délku s délkou stolu. Pokud had 
nepřesahuje, je to prcek. A to byl stůl pro osm lidí.“ Pak ještě něco o pavoucích, pijavicích a 
stonožkách.

Při výstupu na hrad Pernštejn funím. Brácha na mě hučí: „Kdo tě bude v Austrálii nosit?“ 
Tím mě vyprovokoval k otázce: „A budu moct v Austrálii po obědě spát? Na dovolené počítám 
vždycky s poledním dvouhodinovým mikrospánkem.“ Preventivně se schovávám za Karlovu 
mohutnou figuru. Karel se čím dál víc těší na moře.

Po návratu pomáháme našim sklízet seno. Brácha se v jednu chvíli začne culit a mně, 
natvrdlounovi, to není nápadné. Přitočí se ke mně a už mám za trikem slepýše. A s ním já chci 
jet na nejjedovatější kontinent! Tedy s Bráchou, ne se slepýšem. Musím hned večer zamailovat 
Petře, co si to vzala za hulváta. Já jsem ho jako Bráchu dostala přidělenýho, ale ona měla 
možnost výběru. (No mezi námi, mohlo to být horší. Třeba kdybych dostala ségru.)

Zjišťuji odpovědi na trampském webu. Jedna z nich je jakýsi kamarád Čaroděj ze Slovenska. 
Jenže odlétá z Vídně. Nic pro mě. Ovšem druhá odpověď stojí za ocitování: 

Jestli si s sebou vezmes Peldo ten svuj jedovatej zapisnik, tak s tebou asi 
nikdo nepojede. Ahoj v Australii, Vosak

Mirek! Ten mizera! Je fakt, že jsem popsala jeho akce, kterými nás ve Státech šikanoval, 
naprosto věrně. Ale pravdivě.

Okamžitě odpovídám.

Tyyyyyy Mirkuuuuu, ty mne delas mezinarodni ostudu, ja ti dam jedovatej 
zapisnik! Uz si nekdy dostal v Australii na budku? Mohlo by se ti to v rijnu 
povest :-))). Ale jinak jsem rada, ze si dal o sobe vedet. Jestli pojedu, jeste 
nevim, australaci delaj velky drahoty s vizama. Pozdravuj Anicku, kluky a Sejc, 
opatrujte se a doufam, ze se na me pro tu vytistenou pravdu nezlobis. Pelda

A Mirek nezůstává pozadu: 

Ahoj Peldo, cos to tam psala, ze mely deti hlad? Vzdyt s nama byl pes, a ani 
jsme nemuseli z neho delat pecinku. Tak to mas za to a nebojim se te, Anicka me 
pred tebou ubrani! Tesim se, ze te v Australii na potlachu uvidime, chystame se 
tam oba. Pozdravuj Karla a Brachu. Ahoj Vosak

Sportka se neujala. Do toho Bráchovy strašidelné řeči. Propadám panice. Jenže jsem tak 
natěšená. Tenis se nestihnu naučit, že bych si vydělala hraním. Napadá mě varianta jet 
s cestovkou. Ti jistě nevyhledávají plazy a štíry a vízum zařizují hromadně. Bylo by to bez 
starostí. Volám do Montány. Volná místa mají. Ještě mě trápí jeden zádrhel: „A není to nějak 
náročné, abych cestu zvládla?“ Ochotná slečna mi odpoví: „Paní, s námi jezdí i důchodci.“ 
Dobrá.

Brácha mně vynadá, že chci cpát peníze do chřtánu cestovky. A ještě mě ujistí, že Rákoska 
slíbila poslat pozvání. Pak by bylo vízum bez problémů. Snad.

Díky šéfe, tak já jedu!

Dny nervů

Jedu, nejedu, jedu, nejedu atd.

Brácha odjíždí. Loučíme se a nevíme, jestli na několik měsíců, nebo na několik let. Je 
červenec: mám dva měsíce na přípravu. Začnu s fyzičkou. Podnikám dlouhé pěší túry. Ale není 
to ono. Přidávám zátěž. Do baťůžku navalím pár knížek a jdu pěšky k našim. Naši se diví, co 
jim to nesu. Vysvětluji můj záměr vylepšení kondice. Taťka se ptá: „A co tam máš?“ „Já ani 
nevím. Hodila jsem tam náhodně nějaký těžký knížky.“ Pro názornost vytahuju a předčítám: 
Výroba lihovin - V. Gregr - J.Uher; Lihovarnictví II. díl - V.Grégr - A. Sailer; Výroba nápojů 
z ovoce - Jiří Uher a kolektiv. Paličskou image zachraňuje jenom Organická chemie - Oto 
Wichterle. Naši se smějí. Já za to nemůžu, to byla nejtěžší literatura v naší knihovně.
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U našich prohlížím Bráchův vyřazený cestovatelský baťoh. Nešťastně nad ním dumám. Už 
opravdu něco pamatuje a já si zase pamatuji, jak mně při čundru do Štěchovic zkolabovaly 
všechny jeho zipy a vnitřnosti vyhřezly ven. Na jeho omšelý povrch bych ani nemohla přidělat 
česku vlajku. Vypadalo by to jako znevážení státního symbolu. Ach jo, čeká mě vydání.

Cestou domů mě stíhá déšť. Mám strach o knížky. To nebylo nejlepší řešení. Doma jim i 
sobě fénem suším hřbet a uvažuji, kde sehnat cihlu. 

Po týdnu marného uhánění kamaráda zedníka Hipíka o jednu pitomou cihlu se vykrádám 
pod rouškou tmy z domu. První staveniště, konkrétněji zbořeniště, které nacházím, je u bývalé 
sauny. Hodím do batohu cihlu a za stálého ohlížení mažu domů. Nikdo mě nepřistihl, ale já 
jsem se docela pronesla. Doma naříkám nad tíhou a Karlovi sděluju, že bych stavět nechtěla. 
Karel mrkne na můj úlovek: „Nojo, vždyť máš na tý cihle tak tři kila betonu.“ Jenže to já pod 
rouškou neviděla. Ale už je moje.

Druhý den beru cihlu na procházku. Zatím nikam daleko, jen abych testla, co vydržím. 
Ovšem po rovině je to houbec trénink, a tak volím taktiku jednou ulicí z kopce dolů, druhou 
ulicí vylezu do kopce nahoru, třetí ulicí kopcem dolů, čtvrtou ulicí kopcem nahoru a tak dále. 
Na našem kopci je takto souběžně osm ulic. Když je vystřídám, mám dost. Vracím se a až teď 
jsem postřehla, že naše pouliční drbny, které jsem zdravila při startu, jsou stále zakořeněné na 
stejném místě. Všechny tři babizny na mě zírají jak na UFO. Uvědomuji si, že strategicky stojí 
na nejvyšším bodě našeho kopce. Tím pádem ze své rozhledny musely zaregistrovat, jak jsem 
vždy z jedné ulice vyšla a hned do druhé zašla. A to prosím s baťohem! Musím se smát při 
představě, jak tuto záhadu zpracovávají jejich informační technologie nastavené pouze na 
program Jednapanípovídala.exe. Tím, že okolo nich procházím se smíchem a opět je zdravím, 
potvrzuji výsledek jejich pozorování - Je to blázen a má to z těch počítačů, kdo dělá dlouho 
s počítačem, zblázní se, povídala tuhle Nováková.

Snažím se pochodovat každý den. Odvážně si vybírám vzdálenější cíle. Jakmile po příchodu 
z práce házím na podlahu úřednickou aktovku a na záda baťůžek, Karel zpívá pohádkovou 
písničku: „Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže ...“ Ale 
když vyrážíme k Šerifovi na boudu, jsem mu dobrá. Hned hlásí: „Místo cihly mně vezmeš 
piva.“ Po cestě cinkám jak rolničky. 

Další přípravná akce - odnaučit se chodit v noci čůrat. To by s těma místníma jedovatejma 
potvorama mohla být riskantní záležitost. Daří se mi to tu s větším, tu s menším úspěchem. Ne 
nebojte, ještě jsem se v noci nepočůrala, ale takový pemprsky by mohly být taky řešení.

Mailuje Stáša z Brisbane. Odhadla jsem ho dobře, je to děsný dobrák a děsný blázen. Hned 
nás zve, ať se stavíme, posílá rady a snad by ve své dobrotě poslal i pozvání. A to o mně ví 
leda mailovou adresu. Hned odepisuji. 

Ahoj Staso,
desne se do Austrálie tesim, protoze … sou tam endemicky zvirata a rostliny, 

bude tam celosvetovy trampsky potlach, bude tam mistrovstvi sveta v ryzovani 
zlata a spousta dalsiho. Cteni Tvych stranek mne pomaha při skladani korunky ke 
korunce. 

Rychlík Stáša odepisuje taky bryskně a už se mezi námi rozjíždí mailová korespondence s 
dosti vysokou frekvencí.

Hojda Peldo, 
hlavne se u me nezapomente stavit. Kdybyste potrebovali sehnat nebo opravit 

auto na cestu, tak dej klidne vedet. 
Cajda Stasa
PS. Co to jsou endemicky zvirata?

Cauky Staso,
zdravim druhou polokouli. O pripadne navsteve bych te predem varovala. Budu 

totiž vydana na milost svemu Brachovi, který bude sedet za volantem. Mne se 
povedlo uz jedno auto upgradovat na kabriolet a to jsem ridila vpravo.

Diky za tvoje clanky
Pelda
P.S. Endemicky zvirata a rostliny sou ty, který se vyskytuji jen na jednom 

miste na Zemi a vubec nikde jinde (zoologicky zahrady nepocitam :-).
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Ahojda Marto,
a na jak dlouho to sem jedete? Ja jen jak budete mit naspech. On je teda fofr 

kdykoliv, kdyz to tu clovek chce pořídit za min jak za rok :-).
Ze znicenyho auta si nic nedelej, já jednou roloval s kabrioletem a zastavil 

se kolama nahore, rict "na strese" nemuzu, kdyz to zadnou nema. Byla to Tatra 
K57 jestli to znas.

Dik za vysvetleni, co sou endemicky zvirata. Tak to maji sousedi takovou 
kocku. Vyskytuje se jenom na jejich zahrade. To jim musim rict, ti se budou 
divit, ze maji endemickou kocku.

Cau a nak to sem stihnete!

Zdarec Staso,
ja jedu do Australie na pet tydnu :(. Vim, je to kratky, ale zatim se mi 

nechce rusit zamestnani. Bracha se svagrovou tam budou asi pul roku. Jedu hlavne 
kvuli celosvetovemu potlachu ceskych trampu, ktery je 25.10. ve Viktorii. Ale 
jeste jsem nedostala vizum :-(. Delaji desny drahoty.

Tebuchte Marti,
No to teda je na kratko a skoro skoda penez za letenku, clovece!! 

Prokrinda pana, a dostali ste uz pozvanky na potlach??? Jak jsem zjistil, NEJNI 
TO JEN TAK, ze by si na potlach prijel, koho napadne, navstevnici se budou muset 
prokazat platnou pozvankou, kterou bude potlachova policie prisne vyzadovat. 
Aspon tak jsem se to dovedel, kdyz jsem zjistoval jak a kde to bude, pro nejake 
trampy, co taky chteli jen tak prijet. Trampske organizace dnes nejsou zadnej 
holubnik a dobre si hlidaji, kdoze by je chtel navstivit. 

Hojky Staso,
musim si prece neco z Australie nechat na priste ...

Hoj Marto,
na to si na priste nechavas asi 99 %.

A tak to vypadá, že mám o kamaráda víc. Sice je to jen písmený kámoš, ale je fajn.

Jedenáctého září. Útok na newyorská dvojčata. Když nám Taťka telefonoval, že v New Yorku 
spadly dvě nejvyšší budovy, položila jsem sluchátko a říkám Karlovi: „Je to děsný, ale tomu 
Taťkovi se to asi už mate.“ Pak pouštíme televizi a zjišťujeme, že se to mate někomu jinému. 
Když konečně pochopím, že to není film, napadá mě další hrůza: „A mám po cestě.“

Ráno v práci jdu opatrně za šéfem. Kouká stejně nešťastně jako já. V téhle chvíli mně 
opravdu povolení slíbených pěti týdnů dovolené v jednom zátahu nezaručí. Musíme počkat, co 
z toho bude. Já z toho nebudu!

Díky šéfe, tak já ... nevím!

Blíží se den mých narozenin. O čísle pomlčím. Karel a naši zjišťují, co bych si tak přála za 
dary. „Já vám letos ušetřím peníze. Nemusíte mně vůbec kupovat, jak máte ve zvyku, zlato, 
diamanty, rychlá auta. Letos beru peníze, budou potřeba.“ Naši mi společně dali peníze do 
obálky nadepsané ‚Na Austrálii‘. Mamka mi tajně podstrčila další obálku, nadepsanou ‚Na 
Austrálii od mámy‘. V nestřeženém okamžiku mi Taťka strčil do kapsy tisícovku a zašeptal: „Na 
baťoh.“ Připadám si jako ve filmu a čekám, s čím se vytasí Karel. Karel se vytasil taky 
s obálkou. Ozdobil ji nápisem ‚Na spacák‘, ale protože je grand, koupil ještě svítící glóbus. Ten 
jsem si přála už mnoho, mnoho let. 

To byly krásné narozeniny. A užitečné. Na stolku svítí glóbus natočený aktuálním 
kontinentem a já na něj koukám, přepočítávám utržené peníze a sním svůj sen o cestě.

A ještě ke všemu štěstí mi šéf sděluje, že nebezpečí teroristického útoku i třetí světové 
války je snad už zažehnáno a on se bude snažit, abych mohla jet.

Díky šéfe, tak já jedu!

Volá Brácha, přeje mi k výročí a že ho něco napadlo. Mám prý zjistit, jestli by nestačily 
cestovní šeky. Volám do Austropy. Nestačily. Nejsou za tři měsíce zpátky.
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Pozvání stále nepřichází, čas zaplacení letenek se blíží. Brácha má opět telefonický nápad. 
Jestli by nemohl napsat pozvání z kapitalistické ciziny on a zaručit se, že mě bude v Austrálii 
živit a šatit. Volám do Austropy. Nestačilo.

Pro změnu mám nápad já. Oprašuju výpisy ze stavebního spoření. Společně s Karlem 
zjišťujeme, že mi letos končí. Celý večer slavíme, až je vidět dno u lahve whisky. Druhý den se 
nám dotazem na příslušnou stavební spořitelnu vyjasňuje. Spoření sice končí, ale peníze si 
mohu vybrat až příští rok. Rázem vystřízlivíme. Jsme zase švorc, jenom nás bolí hlava. Volám 
do Austropy, jestli by nevzali na milost výpisy ze stavebka. Nevzali. 

Připadám si jako těžký recidivista. Jako kdybych něco provedla, někoho zavraždila, jako 
něco méněcenného, zkrátka vyvrhel společnosti, kterého nikdo nechce a za kterého se musí 
zaručit někdo normální. Podle mne je to rasismus. Ne podle barvy pleti nebo podle druhu 
vyznání, ale podle výše konta. Možná že chudý lidi nejsou menšina, ale diskriminace to je jako 
vyšitá. A to původně vozili Angličani do Austrálie trestance za trest. A já se tam teď přes ty 
jejich potomky nedostanu ani za odměnu. Přebírám Karlův slovník a posílám ambasádu někam 
i s celým kontinentem. 

Díky šéfe, tak já nejedu!

Zbývají dva týdny do posledního termínu zaplacení letenek. Rozhoduji se riskovat. Volám do 
Austropy, že letenky zaplatím a budu na vízum čekat dál. Bohužel. Letenky mi bez víza 
neprodají. Ale jelikož mi termín zaplacení vychází na neděli, mám prý k dobru ještě celé 
následující pondělí. To jsem si pomohla.

Ale aby dobrým zprávám nebylo konce, přichází pozvání. Hurá, hurá, hurá! Zlatá stříbrná 
Rákoska, která se uvolila na sebe vzít břímě mé návštěvy. Napakuju všechny papíry a vyrážím 
do Austropy osobně. Ať vidí tetu, která je neustále otravuje. Slečně předávám doklady a 
dokumenty. Kontroluje výpisy, opisy a potvrzení a jen tak mimochodem z ní vypadne: „Vy jste 
ani pozvání nepotřebovala. Máte peněz dost.“ 

Držím se stropu a slyším, jak říkám: „To si děláte srandu!!! Někdo tady Bratrovi řekl, že mě 
tam takhle chudou nepustěj.“ 

Slečna Austropová zbystří, sčítá konta, násobí kursem a dojde k závěru: „Kolegyně zřejmě 
nepostřehla, že to jsou výpisy ze dvou účtů, trvalého a běžného.“ 

Naštěstí je Brácha daleko, aby mohl kolegyni identifikovat. Jela bych určitě místo na druhý 
konec Zeměkoule jenom druhý konec Prahy. Na Pankrác si posedět za vraždu. Snažím se 
uklidnit a vysvětlit slečně, že na oplátku toho, že je tam nezmasakruji, zase oni vyřídí vízum 
v potřebném termínu. Šibeničním. Rozcházíme se v dobrém. A mám si zavolat. Stejně jako 
sem volám už několik týdnů.

Ještě v Praze pořizuji mapu a průvodce a štěstím bez sebe sedám na vlak domů.
Díky šéfe, tak já jedu!

Doma se poprvé naštvu při čtení průvodce. Historie Austrálie podle autorů začíná v roce 
1788, kdy na jejích březích přistála první flotila s nákladem trestanců. Předtím prostě nic 
neexistovalo. Je to klasická nabubřelost nás bělochů.

Podruhé se naštvu při telefonátu s Bráchou. Snad se to nedá nazvat naštváním, ale směsí 
lítosti, zoufalství a beznaděje. Brácha s Petrou se dnes účastnili na imigračním úřadě prověrek. 
Jelikož si Brácha, občan USA, vzal Petru, neobčana USA, musí je několik let takto kádrovat. 
Nesmí dopustit, aby se náhodou z neobčana stal občan, který by chtěl sociální podporu, 
podporu v nezaměstnanosti nebo prostě cokoliv po Státech. Nový občan jim má být pouze 
přínosem, a ne něco vyžadovat. Vím, že se na to Brácha poctivě připravoval a trénoval 
odpovědi na otázky, které když jsem cvičně položila Karlovi po dvacetiletém manželství, zjistili 
jsme, že bychom neprošli. Brácha tvrdí, že opravdu nic nespletl, že nezaváhal ani nad tak 
záludnou otázkou, jako je datum Petřina narození. Jenže narazili na úřednici černošku. Petra je 
blondýna a zřejmě vypadala jako nekalá konkurence. Takové ve Státech nepotřebují. 
Vyšťourala na Bráchu to, že byl nyní měsíc v Čechách, kvůli této cestě přerušil zaměstnání a 
není jistota, že bude pracovat a že neobčana uživí. Petra nedostala trvalé povolení, takže 
nemůže cestovat. Tím pádem Brácha nedostane od Petry povolení a nemůže taky cestovat. 
Ptám se na možnosti. Jak tvrdil i Švejk, možnosti jsou dvě. Čekat do příštího pohovoru nebo 
sehnat sponzora. Jenže funkce sponzora obnáší to, že se téměř až do Petřiny nebo svojí smrti 
zaručuje, že v případě nutnosti za ni bude hradit lékaře, sociální, bydlení, jídlo, pití, k tomu 
musí bankovními konty doložit, že na to má. Brácha prohlašuje, že takového sebevraha 
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neseženou. Pozeptají se některých známých, ale je to takový úvazek, že nebude nikomu 
vyčítat, když odmítne. 

Sedím zhrouceně u telefonu. Takže teď, když mám všechno, tak nemám s kým jet. Je to 
šílený a k zešílení.

Karel mě lituje. Copak on, ten má svoje jistý. Bude se dva týdny koukat pořád na ty stejný 
obličeje.

Díky šéfe, tak já nejedu!

Následující dny se mnou není řeč. Nakazuji nešťastností i své okolí. Šéf opatrně sděluje, že 
by potřeboval vědět, jestli si tu dovolenou vyberu nebo ne. Jen po něm štěknu, že to já taky. 
Doma je napjatá atmosféra. Karel má moře v suchu a já nic. Nevím, jestli se víc bojí, že budu 
chtít jet s ním, nebo že ho budu přesvědčovat, ať zůstane doma. Do toho nás provokuje 
telefon. Vždycky jednou zazvoní, my zvedneme sluchátko a na druhé straně se nikdo neozývá. 
Když se to opakuje asi po desáté, už ani Karel si nemyslí, že je to nějaký můj tajný milenec. 
Oba víme, že je to debil, který zkouší naší trpělivost. Při dalším zazvonění Karel popadne 
sluchátko a zařve do něj: „Ještě jednou, tak ti natrhnu prdel, žes to neviděl!“ Praští se 
sluchátkem do vidlice takovou silou, že tam ještě pět minut osciluje. Takto optimisticky 
naladěni jdeme spát.

V poledne místo oběda bloumám po městě a dobloumám do prodejny upomínkových 
předmětů. Nostalgicky očumuju výrobky z různých koutů Země a upoutá mě náramek. 
Navlečené dřevěné kuličky popsané čínskými znaky a u toho lísteček popsaný českými znaky 
‚Budhistický náramek pro štěstí‘. To přesně potřebuju! No nekupte si štěstí za dvacku. 
Nenechávám si ho zabalit, ale zrovna jej dávám na ruku. Potřebuju okamžité štěstí.

Po příchodu domů startuju počítač a prohlížím poštu. Mail od Bráchy. Ještě při jeho otvírání 
jsem flegmatická, po přečtení první věty se katapultuju ze židle a řvu radostí. 

Segra, setri dovolenou, Honza nam dela sponzora. Jedeme. Vcera jsem ti to 
chtel zavolat a domluvit podrobnosti. V ocekavani dlouheho hovoru jsem zkousel 
vselijake sluzby, ktere nabizeji levne telefonaty. Jenze se mi nedarilo pochopit 
jejich finty. Nakonec jsem to vzdal, volal normalne za draho a dozvedel jsem se 
jenom, co mne Karel priste natrhne.

Chudák Bratříček. Ten se včera divil, s čím to už dvacet let žiju.
Díky šéfe, tak já jedu!

V televizi sledujeme pořad o plazech Austrálie. Všichni jsou jedovatí. Minimálně smrtelně. 
V duchu si říkám: „Tam já jedu?!“ 

Karel spokojeně vzdychne: „To mě může na moři ohrozit jen žralok masorád.“ 
Při ukázkách pakobry a tajpana si už téměř říkám: „Tam já nejedu!“ 
Jenže pak jdou na obrazovce titulky podmalovaný západem slunce nad pouští. „Jedu! 

Jedu!!!“
Je poslední týden. Příští pondělí musím zaplatit letenky a stále nemám vízum. Každý den a 

to dvakrát, ráno a odpoledne, volám do Austropy. Vízum vyřizuje ambasáda ve Vídni, která má 
veškeré moje doklady. A zpátky zatím nic neposlala. Ptám se, zda by bylo ku prospěchu a 
hlavně k urychlení věci, kdybych tam zavolala a celou věc pourgovala. Slečna Austropová mi 
důvěrně sděluje, že ambasáda už několik dní nebere telefony. Ani od nich, a to mají nějakou 
horkou linku. Ujišťuju se, že alespoň rezervace letenek platí do pondělí. Platí. Ke všemu 
neštěstí je v pátek volno - svatého Václava. Jak na sviňu. Austropa nepracuje a mě nechají na 
pochybách. Přemýšlím, že se sice nepracuje u nás, ale v Rakousku ano. Mohla bych jet do 
Vídně a to vízum vydupat. Jenže FATAL ERROR. Špatně se jede do Vídně, když můj pas už tam 
je. Sháním telefon na příbuznou, bydlící v rakouském hlavním městě, a nabírám odvahu 
k prosbě, aby vlétla na ambasádu a brutálně ji zdemolovala.

Evu jsem nesehnala, propadám apatii. Z prodlouženého víkendu nic nemám. Připadám si 
jako blbec. Chodím spořádaně do práce, vedu spořádaný život, spořádaně střádám a teď, když 
chci utratit svoje našetřené peníze, tak oni snad o ty pětikoruny z medvěda ani nestojí. 
S cihlou na procházku nejdu, všechno vzdávám, jenom náramek pro štěstí si nechávám 
v rezervě.

V neděli jsem ve Sportce opět vyhrála kulový. Jenže teď by mně už u Australanů nepomohl 
v hotovosti ani milión. Ale hodil by se.
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Je pondělí prvního října. Poslední možnost. Hned v devět nula nula volám do Austropy. „Ano 
vízum tady máte. Dnes vše přišlo.“ Ve výkřiku sděluji slečně, že okamžitě sedám na vlak a 
jedu. Letím za šéfem, dám mu pusu, on mně podepíše propustku a už sedím ve vlaku. Tak já 
fakt pojedu!!!

K Austropě dobíhám ve dvě hodiny odpoledne. Na dveřích mě zarazí cedule ‚Dne 1.10. 
letenkové oddělení nefunguje.‘ Mně dnes náladu nezkazíte, to teda ne! Jdu ke slečně 
Austropové - vízové. S úsměvem mi předává vízum a pas. S úsměvem ještě požaduji vrácení 
výpisů z účtů. S úsměvem se dozvídám, že si je ambasáda ve Vídni nechává jako doklad. 

„Jak doklad? To je můj doklad, přesvědčili se, že tam ty peníze mám, tak ať to nakulí 
zpátky.“ 

Nenakulí. Nechápu. Kdyby jim stačily kopie, pochopila bych, takhle nechápu. Ale dobře, ať 
je po jejich, oželím výpisy. Hlavně, že v ruce držím vízum. Děkuji slečně za vyřízení a za 
trpělivost s mými každodenními telefonáty. Jako zářící sluníčko odcházím ke slečně Austropové 
- letenkové. Sice dnes nemá fungovat, ale snad se nějak domluvíme. Představuji se a vznáším 
moji prosbu o zaplacení objednaných letenek. 

Slečna na mě chvíli zírá a pak nesměle hlesne: „Ale my jsme rezervaci v poledne zrušili.“ 
Já taky hlesnu: „Jak zrušili?“ 
„No, když jste si pro ně nepřišla a bylo po termínu.“ 
Můj obličej nabírá rudou barvu a hlas nabírá na obrátkách: „Rezervace byla do dneška a je 

stále ještě dnešek.“ 
„Ano. Ale já jsem myslela ...“ 
Už ve vysokých točkách hulákám: „Tak nemyslete a hledejte jiné letenky!!“ 
Slečna se neodváží odporovat a projíždí počítačový terminál, který dnes neměl fungovat. Po 

čtvrthodině nachází letenky za šedesát tisíc. Pohledem na mě zjistí, že tak vysoko nepudu. 
Začínají mně téct slzy a nervy. Po dalších předlouhých deseti minutách mi sděluje, že našla 
možnost na čekačku a letenky jsou jen o dva tisíce dražší. Vysvětluje: „Na čekačku je zapsání 
do pořadí a když někdo let odmítne, poletíte.“ 

Já si v duchu dodávám: „A když nikdo let neodmítne, tak poletíš ty, vráno.“ S tím se 
rozloučíme. Nemohu říci, že v dobrém.

Díky šéfe, tak já nejedu!

Domů se vracím naprosto apatická. Všechno vzdávám, na všechno kašlu. Já bych brečela, 
až bych brečela. Otáčím zhasnutý glóbus Austrálií ke zdi a dávám si panáka. Po druhém se 
rozhoduju mailově omluvit Bráchovi. Bude to hodně lítostivý mail. Třetí štamprdle si beru 
s sebou k počítači. Než mně pisino nabootuje, prohlížím si vyvěšenou kopii Australské mapy. A 
najednou z ní do mě prosakuje to prvotní nadšení, radost a těšení, když jsem ji kopírovala 
z atlasu vojenství. Možná průsak zavinil čtvrtý panák, ale mail vůbec není lítostivej. Jenom 
konstatuju, jaké všechny překážky mi osud klade do cesty, ale tučným písmem Bráchovi 
sděluju, že to nevzdávám a budu bojovat o cestu jako lvice o mláďata.

Nemůžu usnout. Přemýšlím. Zpočátku můj výlet do Austrálie vypadal asi stejně 
pravděpodobně, jako že cestou z práce potkám sněžného muže z Hindukúše a teď už jsem byla 
tak blízko. Uvažuju, jestli to všechno jsou nástrahy, které musím překonat, abych se 
dopracovala k pokladu, nebo to jsou varování, že mám sedět doma na prdeli. Zeptám se 
kouzelných karet! Nelením, vstanu z postele a po delším prohrabání několika zásuvek 
nacházím Karty uvědomění, na kterých jsou citáty z knihy Hovory s Bohem. Náhodně jednu 
vytáhnu a na ní je text „Hledáš jiný svět. Přestaň jej hledat a začni jej tvořit.“ To sem si 
pomohla :-)(.

Den poté. V práci okolo mě všichni chodí po špičkách. Po deváté zazvoní telefon. Jenom 
uslyším dívčí hlas: „Cestovní kancelář ...“ a už chci položit sluchátko zpět do vidlice, to zase 
bude nějaký průzkum. Těsně nad vidlicí ze sluchátka zazní: „... Austropa.“ Okamžitě držím 
sluchátko zpět u ucha. Sama jsem jedno velké ucho. 

„Tak nám tu čekačku potvrdili. Máte let přes Londýn do Melbourne.“ 
Hezký!!! Asi třikrát za sebou děkuji a kašlu na to, že mě cizí omyl přijde na dva tácy. Líbám 

Jíťu, líbám šéfa.
Díky šéfe, tak já jedu! 

V pátek vyrážím opět směr Praha. V Austropě dostávám letenky a podrobné instrukce o 
letu. Do Austrálie s sebou mohu vzít litr alkoholu (v Bráchově rozkazu je sice litr ferneta, ale 
taky dva litry slivovice), nesmím vézt žádné jídlo (v Bráchově rozkazu jsou konzervy a 
pytlíkové polévky). Ale to už je fuk, všechno je fuk, mám doma vízum a v ruce letenky.
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A teď do akce! V nejbližší směnárně vyměňuju české koruny za australské dolary. Alespoň 
pro začátek, abych hned po příletu nemusela shánět bankomat. Po příletu, jak sladce to zní.

Další potřebná investice je baťoh a spacák. Baťoh mi nakázal Brácha. Prý jestli mě na letišti 
uvidí s kufrem nebo tou mojí aktovkou, tak se ke mně nebude hlásit. A to je, prosím, mladší 
sourozenec. Drzoun. Vcházím do Bráchou určené prodejny a obšlapuji vystavené spacáky. 
Kluk-prodavač mě chvíli sleduje, než se zeptá, co si přeju. Sice si myslím, že by mu to mohlo 
být po čtvrthodině mého motání okolo spacáků jasné, ale slušně odpovídám, že si vybírám 
spacák. Kluk-prodavač mě sjede pohledem ‚aha, teta z vesnice‘ a povídá: „No vy asi na chatu, 
tak to bych vám ...“ a já si v duchu dodávám „... mohl políbit.“ Kluk-prodavač mně nabízí asi 
dvacetikilovou duchnu. V ten okamžik bych mu nejraděj dala spontánní ránu do nosu. Vzbouří 
se ve mně ješitnost křížená s úspěšností dnešního dne a slyším se, jak tomu parchantovi-
prodavačovi říkám: „No to právě ne, letos děláme Austrálii. Začínáme v horách, končíme na 
poušti, a tak váhám, jak teplej. Ještě mám v živé paměti, jak sem vyklepla kosu v Rocky 
Mountains...“ a nechávám větu nedokončenou, jako že to taky není všechno. Kluk-prodavač 
něco blekotá, ale to já již odcházím středem prodejny pryč. 

Naštěstí je nedaleko další. A v ní stejně starej, teda mladej, Kluk-prodavač, ale s naprosto 
rozdílným přístupem. Zamířím k baťohům. Po jeho otázce jestli chci poradit souhlasně kývnu a 
Kluk-prodavač spustí. Velikosti, materiály, typy konstrukcí, možnosti dokoupení dalších dílů, 
ceny, váhy... zkrátka profík. Ochotně batohy sundává, předvádí na svých i na mých zádech. 
Sice jsem původně chtěla obsah 60 litrů, ale po předvedení vybírám litrů 80. Ještě spacák. 
Prodavač opět předvádí svoje profesionální vystoupení, tentokrát v oddělení spacáků. Vybírám 
jeden, s názvem Zimní Bambusa. Je pro třísezónní použití s velkou teplotní rezervou, zaručuje 
pohodlí do mínus 10 stupňů Celsia. Abych opravdu nezmrzla, ještě mě napadá nafukovací 
karimatka. Kluk přechází ke karimatkám a vysvětluje. Závěr je ten, že pokud už mám 
normální, tak určitě neumrznu. Takže to opravdu nedělá jen kvůli kšeftu. Karimatku tedy 
ruším, ale napadá mě něco, co mě trápilo a nevěděla jsem jak z toho. 

„Když už jste takovej ochotnej, můžu se na něco zeptat a nebudete se mi smát?“
Profesionálně mě ujistí, že se můžu ptát na cokoliv a smát se bude až odejdu. „Nevíte, kde 

bych sehnala moskytiéru? Takovou jenom na obličej.“ Kluk mě odvádí někam dozadu a já mám 
obavy, zda tam není oddělení svěracích kazajek. Není. Figurína oblečená v outdooru má na 
hlavě něco jako včelaři, jenomže to je zelené a lehké. „Nononono, přesně to potřebuju!“ 
Jásám, i když mám obavy, že až ji uvidí Brácha, tak jsem jedináček, protože se uchechtá. 
Princezna pod závojem. Platím, odcházím. Spokojenost na obou stranách.

Jedu vlakem domů. Úroveň cestování připomíná Indii nebo jiné přelidněné země. Na 
chodbičce se stojí na jedné noze. Někdo ani ne na svojí. Se svým mnohalitrovým batohem se 
nacpu do umývárky a usadím se na podlaze. Doufám, že cestující nechodí močit do umyvadla, 
ale možná by mě nerozházelo ani to. Ve svém soukromí si prohlížím letenky, dolary, návod na 
používání batohu. Mám všechno!!! Lépe řečeno všechno základní, sepisuju drobnosti, které 
ještě budu muset dokoupit. Teď už fakt jedu. Jediné, co šlo hladce a napoprvé, byla výměna 
dolarů. Snad nejsou falešný. Musím uznat, že kdyby to takhle lehce šlo všechno od začátku, 
tak nemám o čem psát.

Přijedu domů, Karel se na mě tázavě dívá a bojí se zeptat. Zařvu na celý panelák: „Rozsviť 
Zeměkouli a rozdělej láhev. Mám všechno...,“ a potichu dodám: „...jen nemám peníze.“

Karel poslušně plní rozkazy. Rozsvítí glóbus a hledá vývrtku. Před časem zakoupil od 
jakéhosi dealera dvě lahve dobrého (= drahého), francouzského (= drahého) vína. Jednu že si 
vypijeme na rozloučenou, druhou na přivítanou. Vypijeme tu na rozloučenou a mně je trochu 
úzko, aby tu druhou Karel nemusel pít sám. „Jestli v tý Austrálii umřu, tak ji vypij na moje 
zdraví.“

Druhý den vstávám s bolením v krku. Mám všechno a navíc ještě angínu.

Dny nákupů a příprav

Jedu!!

Jedu! To už sem vlastně psala. Mám čtrnáct dní na přípravu. Každý den něco musím - 
zařídit, nakoupit, připravit. Karel má už jen deset dní, odjíždí dřív než já. Když tak sleduje 
moje horečné přípravy, horečka přechází i na něho a vypadá to, že tentokrát nebude balit dvě 
hodiny před odjezdem. Každý den hlásím, co jsem si koupila a většinou Karel dojde k závěru, 
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že to potřebuje taky. Potom vyráží do města jako druhá frontová linie. V bytě se odehrávají asi 
takovéto dialogy:

Přijdu domů: „Koupila jsem si baterky do foťáku.“ Karel: „Nojo, ty já potřebuju taky.“
Další den. „Koupila jsem si Endiaron, proti průjmu.“ Karel: „Nojo, ten já potřebuju taky.“
Další den. „Koupila jsem si lambádu.“ 
Karel chvíli nic a pak: „Nevíš, jestli ji potřebuju taky?“ 
Odpovídám: „Já fakt nevím, to je taková bavlněná podprsenka.“ 
Karel si oddychne: „Tak tu nepotřebuju.“

Horečkou cestovkou jsem nakazila i kolegy v práci. Mají o mě strach. Ve vojenském atlasu 
zjišťujeme, jestli poletím přes Afghánistán. Jenže na placaté mapě to nikdo z nás není schopen 
pochopit. Šéf popadne svoje svačinové jablko, zapíchne do něj propisku: „To je bod A.“ Obyč 
tužka poslouží jako bod C a fixem šéf vyznačuje trasu na jablkové Zeměkouli. Sakra, trasa 
vede přesně přes území, kde vojska USA provádí bombardování. No moc ste mě nepotěšili.

Ptám se doma Karla, kudy vlastně poletím. Jenže Karel pojal vysvětlování vědecky a 
používá při tom sprostě znějící slova jako ortodróma, loxodróma. To jsou snad nějaký nemoce? 
Vzdávám to. Karel je prý rád, že on pojede jenom autem do Chorvatska. Tak to mě konečně 
uklidnilo! Než do Chorvatska s Karlem za volantem, to raděj poletím i nad tím Afghánistánem. 
Je mnohonásobně větší pravděpodobnost, že by mě z Karla v autě mrsklo, než to, že mě 
sestřelej. Pouštím problém z hlavy.

Můj milovaný šéf nachází na internetu stránku www.hradubicko.cz, kde lze zvolit kterékoliv 
místo na Zemi a na obrazovce se objeví aktuální snímek z družice. Nadšeně na nás volá svůj 
objev, že je v Japonsku ještě tma a je tam vidět pouze rozsvícené Tokio. Zkoušíme Austrálii. 
Taky tma. Jen světla velkých měst. Někoho napadá, že bychom si mohli dohodnout určitou 
hodinu a já bych v Austrálii baterkou vysílala morseovku a oni by se tady dívali. Krávové.

Po cestě z oběda se stavuji v second handu, třeba budou mít něco inspirativního. A taky jo. 
Bílou, plátěnou čepici s kšiltem, ale hlavně s takovou tou zástěrkou vzadu přes krk a přes uši 
proti spálení od slunce. Za celých 15 korun českých. Nekup to?! Vracím se z oběda a už od 
dveří volám, že jsem učinila sekáčový nákup. Jíťa vychází z kanceláře v očekávání nějakého 
nového modelu. Když mě spatří v pouštní čepici, směje se až do konce pracovní doby. Krávové 
II.

Dělám další ústupek Bráchovu vkusu. S těžkým srdcem kupuji nový příruční baťůžek. Ten 
starý se mi stále líbí, ale co naplat, když to je pro Bráchu nepřekonatelná aktovka. Paní 
prodavačka u kupovaného baťůžku hlavně vychvaluje protiskluzovou úpravu popruhů. 
S baťůžkem na zádech kráčím domů a musím uznat, že měla pravdu. Fakt vůbec nekloužou, 
než si posunu baťůžek na zádech, tak mě svlíkne z trika.

Angína naštěstí zmutovala jenom v pořádnou rýmu. Dopuju se acylpyrínem. S Karlem se 
spravedlivě dělíme o obsah domácí lékárničky. Co si mám vzít s sebou za prášky? Co se mi tam 
tak může stát? Všechno! Nachystám si tolik prášků, že si budou celníci určitě myslet, že si tam 
budu přivydělávat vařením perníku. V lékárničce zůstává jen něco na dně. 

Ptám se Karla: „Chceš Mydocalm?“ 
Karel odpovídá: „Ne. Beru slivovici.“ 
„Chceš Diazepam?“ 
„Ne. Beru slivovici.“ 
Tak přibalím i Diazepam, aby mu tady nebylo smutno. Taky je na nervy a s Bráchou jde 

někdy o nervy. I o život.

Začínám oprašovat angličtinu. Když telefonuje Brácha, chlubím se mu a on zděšeně 
vyhrkne: „Jéžiši, zase Prokop Family!“ Má pravdu, Prokop Family jsem začínala asi desetkrát a 
vždy jsem došla pouze k tomu, že mají hezkou dceru a chytrého syna. Už mě to nebaví, proč 
by někdy nemohla být chytrá dcera a hezký syn?!

Hlavně se musím naučit potřebné fráze. Například kolik je mi roků, abych si zase neuřízla 
kšandu jako na hodině angličtiny, kde jsem řekla 55 místo 44. No čistě pro zjednodušení se 
naučím jen 40. Nebo by se líp pamatovalo 30? Twenty by mi asi nesežrali, co? Taky se musím 
naučit anglicky, co dělám v práci. Co tam vlastně dělám? Dyť to neumím popsat ani česky. 

Pelda, vzpamatuj se! Už máš popsaných šestnáct stránek a ještě si neodletěla!!!
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Sháním taštičku na krk. Do ní bych si mohla dávat doklady, aby mi je nikdo nečórnul. Jenže 
všude mají jen dětské. Ta velikostně nejvhodnější má na sobě obrázek Pokemóna. Dovedu si 
představit, co by to udělalo s Bráchou, kdyby uviděl na mém krku Pikaču. A následně co by 
udělal Brácha se mnou. Až v jednom sportu chápou, co vlastně chci a vytahují zpod pultu 
taštičku, sice větší než jsem myslela, ale zelenou a bez obrázků.

Večer děláme s Karlem opět revizi příprav. Směju se, že bereme kontinenty podle abecedy - 
spolu jsme byli v Americe, já teď jedu do Austrálie, Karel do Afriky, na příště nám zbývá Asie. 
Karel rezolutně rozhoduje: „Na příště přeskakujeme všechny písmena a jedeme do Kanady. To 
je jediná země, kam mě ještě dostaneš.“

Volá Vašek. Měl by jet s Karlem na loď, ale neví. Má nějaké problémy v práci a taky (hlavně) 
doma. Volá z práce a po chvíli diskuse vyzvídá: „A Martě nevadí, že odjedeš?“ 

Karel: „Marta? Ta je šťastná, že jedu!“ 
Vašek: „Kecáš! Mě chceš naštvat!“ 
Karel: „Nekecám. Ona aspoň může klidně odjet do Austrálie.“ 
Vašek: „Jéžiši, proč Eva taky nechce do Austrálie?!“ 

Teď ještě trampská výbava. Zvadlo na potlach mám já i Brácha, tak nás tam snad pustí. 
Vlajku naší osady mi slíbil Šerif. Naše osada se jmenuje Nezávislý Westmen, ale mlaďoši nám 
říkají Závisláci. Snad proto, že je pro nás tramping droga. To ti sopláci nemohou pochopit.

Z chaty přivážím maskáč, na kterém mám našitou domovenku a kterému Karel říká Angola 
nebo Kongo nebo tak nějak. Váží skoro dvě kila. Tak to ne! Přešívám domovenku na lehký 
mlaskáč a vzpomínám na to, jak mi ho na jaře Brácha přivezl. A já jsem si ho zkoušela jen 
proto, abych Bráchovi udělala radost. V duchu jsem si říkala: „Bóže, kam já ho asi tak budu 
nosit.“ A už je to tady, odříkaného chleba největší pecen.

K domácím pracem si tématicky pouštím cédéčko Greenhornů Oheň z dříví eukalyptu. 
Chtěla bych se taky naučit australskou neoficiální hymnu Waltzing Matilda. Je to sice lidová 
píseň, ale renomé má stejné jako hymna. Především proto, že oficiální hymna Advance 
Australia Fair se neujala a další zase nabádá Boha, aby ochraňoval královnu. Ještě k tomu 
britskou.

Po celém městě sháním české pozornosti, nějaké drobnosti na rozdávání. Obchody jsou plné 
amerických hovadin vietnamské výroby. Snad úplně vymizelo český zboží. Prodavačky mi 
neustále vnucují - Mickey Mouse, Supermany, Želvy Ninža atd.

Vyřizuji pojištění. Uzavírám tu nejjistější pojistku. Karla uklidňuji, že mám pojištění rakve, 
včetně převozu nebožtíka, ale pojišťovna už nehradí náklady spojené se smutečním obřadem a 
pohřbem. Karel na oplátku uklidňuje mě, že to už teda on zaplatí. A skoro vypadá, že rád. Jak 
povzbudivé :-(.

Karel mi přivezl ze zahrady náš letitý ešus. Teď, v dobách našeho usedlého života, jej 
používáme na trhání rybízu, praní mrkve, zabíjení vos. Drhnu ho drátěnkou, ale ne moc, aby 
nezmizela patina minulých vandrů. Holt se chystám jak chudej král do boje. Změna, jak chudej 
tramp do světa.

Telefonuje Brácha. S Petrou zítra odlétají a chce se ujistit, že vše klapne. 
„Tak sraz v Melbourne pod parníma hodinama.“ 
Odpovídám: „No to byste mě možná našli pod párou, to jo.“ 
„Neboj, my tě nenecháme napospas Aboridžincům.“ Sice přilétám do Melbourne ve čtyři 

hodiny ráno, ale Brácha slibuje, že pro mne na letiště určitě včas přijede. Ve čtyři ráno?!

Rozháním rýmu soluxem. Krásně hřeje. Proč já před každou dovolenou musím mít rýmu? 
Snad si tak tělo na cestu vytváří protilátky. 

Oznamuji Karlovi, že zítra přijdu domů později. Z práce půjdu přímo ke kadeřnici, musím se 
nechat ostříhat. Karel se zhrozí: „Co chceš na tomhle mechu stříhat?“ 

Odpovídám: „No aby mi to za ten měsíc nezarostlo.“ 
Karel oponuje: „No právě, když bys to teď nestříhala, tak bys za měsíc vypadala konečně 

jako ženská.“ 
Nedbám jeho impertinencí a z práce mířím ke kadeřnici. Po návratu domů se ptám: „Dobrý, 

ne?“ Karel přejede můj skinhedovský zástřih: „Jako kdybych tě vzal křovinořezem.“ Tomu 
nerozumí.
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Je večer před Karlovým odjezdem. Máme sraz s našima v Esperantu. Dáváme si panáka na 
rozloučenou a panáka na šťastný návrat. Naši nám přinesli upečené buchty, svázané 
v ranečku. Jedeme přece do světa. A taky přinesli spoustu rad. Taťka mě nabádá, ať si nechám 
na letišti kožich, jinak po příletu zmrznu. Mamka mi nabízí svoji průkazku pro tělesně 
postižené. Jí se osvědčila při cestě do USA. Všichni jsme se nervovali, jak zvládne přestup na 
letišti v Paříži. A díky průkazce pro ni k letadlu přijel černoch s vozíkem a s úsměvem. Dovezl ji 
k druhému letadlu a tam ji předal letušce. Ne že bych takovou péči taky neuvítala. Obzvláště 
s mojí hluchoněmostí na cizí jazyky. Ještě o tom pouvažuji. Mamka mi neustále nakazuje, 
abych se nezapomněla v letadle procházet. Prý tuhle ukazovali ve zprávách, že jsou z dlouhého 
sezení trombózy v nohách a může se na ně umřít. Moje pojistka na převoz nebožtíka Mamku 
neuklidňuje.

Vracím se domů s Karlem a s buchtama. Oba máme trochu teskno v duši. Bereme glóbus a 
ukazujeme si, kudy se poplaví Karel, kudy poletím a kudy budu jezdit já. Posilněna alkoholem, 
se Karlovi svěřuji, že stejně pořád nechápu, proč mají v Austrálii jaro zrovna v době, kdy my 
máme podzim. Karel okamžitě rozhoduje provést názornou ukázku. Zhasínáme lustr. Karel 
bere do ruky rozsvícenou lampičku a postaví se s ní doprostřed pokoje. Já dostávám do rukou 
glóbus a musím obíhat okolo Karla - mého Slunce. Po první oběžné dráze na mě Karel řve: „Ta 
zemská osa musí bejt furt stejným směrem. Nekruť s tou Zeměkoulí, severní pól drž stále 
k oknu!“ Po uběhnutí-oběhnutí asi jednoho kilometru jsem pochopila, proč máme den a noc, 
ale čtyři roční období se stále vymykají mému chápání. Když jsem naobíhala asi pět kilometrů, 
formálně jsem zajásala a řekla, že už je mi to jasný, že už všechno chápu a že se divím, proč 
jsem to nepochopila dřív. Chápala jsem pořád stejný prd, ale bolely mě nohy. Taky jsem si 
všimla, že nemáme zatažený závěsy. Jestli někdo pozoroval naši světelnou šou, možná už volá 
záchytku.

Nemám odvahu zeptat se Karla, jak dlouho vlastně budu v letadle. Vím sice čas odletu 
našeho času a čas příletu australského času, ale vzhledem k časovému posunu nejsem 
schopná spočítat, kolik hodin budu fakticky sedět na zadku v éroplánu. Ale neptám se, mám 
strach, že bych musela dělat letadlo. Karel by pro sebe určitě vymyslel nějakou statickou roli, 
třeba by byl Greenwich, a já bych kolem něho kmitala. To se raděj nechám překvapit.

Konečně sama. Na těch pár dní už mám útěchu jen u kolegů v práci. Chlubím se, jak jsem 
mazaná a vytiskla jsem si z internetu mapy letišť v Londýně a v Singapuru, abych při přestupu 
věděla kudy kam. Zatímco Jíťa obdivuje moji inteligenci, šéf rozšafně říká: „Já nevím, jestli je 
to rozumné. V době, kdy na letištích v každém vidí teroristu. Až je u tebe najdou ...“ Fakt 
útěcha.

Mstím se jim tím, že je zaměstnám. Vymyslela jsem totiž, že dám slivovici do lahve od 
Sprajtu a ferneta do lahve od Coca-Coly. A teď má každý za úkol rozdělat láhev bez porušení 
uzávěru. Nejde nám to. V kantýně už jsem byla čtyřikrát, rozdělaných lahví máme na celý rok, 
ale na všech je to rozdělání vidět. Přitom vím, že to jde. Znáte to, když se vám podaří strhnout 
závit a odšroubujete uzávěr i s tím krejzlíkem okolo. Jenže to se podaří, když to nepotřebujete 
a když se potom vztekáte, že to nejde zašroubovat. Teď nic. Děkuji za snahu a přehlédnu 
baterii načnutých lahví: „Doufám, že mně něco necháte, než přijedu.“

Konzultuju tento problém s klukama na obědě. Letto na mě nevěřícně kouká a říká: „Víš, že 
do Austrálie nesmíš vozit jídlo, ani potraviny?“ 

Jsem v klidu: „Vím.“ 
Další Lettův pokus: „Víš, že jsou kvůli antraxu zpřísněný kontroly na chemický látky?“
Stále jsem v klidu: „Vím.“ 
Lettův pokus do třetice: „Nedávno posílal známej do USA poštou balík, který obsahoval 

mimo jiné i slivovici v lahvi od Becherovky. Za týden mu přišla pozvánka na poštu. Balík se 
totiž vrátil na dodávací poštu s tím, že při přebírce zásilky do letadla v ní detektor indikoval 
hořlavinu.“ 

Nejsem v klidu: „Nekecej! A kolik měla?“ 
„Nějak okolo padesáti procent.“
Po návratu z oběda okamžitě volám Taťkovi, kolik má ten jeho ekrazit. Taťka mě ujišťuje, že 

šedesát nemá. Tak to teda pěkně děkuju. Napadá mě naředění, ale přece se nebudu tahat přes 
půl Zeměkoule s vodou. Risknu to. Nechám slivovici čistou. Pravou moravskou. Pálenou v 
Moravský ulici.

Poslední víkend doma. Vychutnávám si pakování. Na Karlově gauči stavím úhledné komínky. 
Ze všeho musím nechat vyčuchnout novotu a odlepit cenovky, aby Bráchu nešlehlo. 
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Z rádia zní nedělní pohádka a já cvičně stavím v chodbě stan na čas. Z rádia se ozývá 
‚Zaříkám tě nebe‘ a já mám postaven základ, při ‚Zaříkám tě skálo‘ mám i vrchní přehoz. Když 
zaříkávají vítr, mám napnuté šňůry. Jen kolíky nezatloukám. Dovnitř vsunuju spacák Bambusku 
a do Bambusky se vsunuju já. Hlavou mi proletí, že to bude nádhera, a v tu ránu usnu. Budím 
se, až když v pohádce všechno šťastně skončilo. Pokud je svatba šťastný konec.

Celou sobotu a neděli se cpu chlebem. Jestli budou mít v Austrálii stejně hnusnej jak ve 
Státech, tak si ho musím ještě užít.

Poslední dva dny v práci. Ptám se známých i neznámých, jestli nepojedou ve středu do 
Prahy. Sháním odvoz. Kdybych jela v pondělí, v úterý, ve čtvrtek nebo v pátek, můžu si 
vybírat, ale ve středu naschvál nikdo nepojede. Ze zoufalství se na odvodech ptám i chlapů 
z ÚVS (to není ústřední výbor strany, ale územní vojenská správa). Chlapi ochotně odpovídají, 
že jedou. Zajásám a oni se s potutelným úsměvem ptají, jestli mi nebude vadit jízda obrněným 
transportérem. Jedou chránit Svobodnou Evropu, gumy zelený! Zabírá až jeden z posledních 
dotazů, tatínek kamarádky pojede na ministerstvo. Nevím jaké a je mi to jedno. Hlavně že 
jede.

S klukama jsme naposledy na naší polední základně v restauraci Avion. Číšník se ptá: 
„Polévku?“ Já odpovídám: „Ne, tři fernety.“ 

Číšník udiveně: „Jůůůva.“ 
Kluci udiveně: „Se s námi loučíš napořád nebo co?“ 
Já: „Ne. Se pak zase budeme vítat.“ Kluci se nenechají zahanbit a po mém vzoru opakují 

bezdrátové připojení na Fer-Net. Vypadá to, že od nich sice nedostanu poslední pomazání, ale 
poslední namazání určitě. Letto nás uklidňuje závěry posledních výzkumů: „Alkohol prý 
paměťový buňky nezabíjí, jenom paralyzuje.“ Odcházím z oběda a připadá mi, že mám 
paralyzovaný nejen paměťový buňky, ale především nohy.

Odpoledne se zastavuju u našich na poslední rozloučení. Po příchodu domů mě vzápětí za 
sebou vítají dva telefonáty. První je Karel. Volá ještě od chorvatských břehů. Všechno je 
nádhera, včera měli třímetrové vlny. Opravdu nádhera, ovšem jak pro koho. Přeje mi šťastný 
let a ještě šťastnější návrat. Druhý hovor není už tak veselý. Kamarádčin tatínek odvolává 
cestu do Prahy. Omlouvá se, celé odpoledne mě sháněl. Teď večer už přichází v úvahu jediná 
varianta - vlak. Spojení do Prahy je v pohodě, na nádraží mě slibuje odvézt soused a nejlepší 
kamarád. To je jedna osoba a to taková, která vždycky nastupuje, když jsme v průseru a bez 
ptaní a vytáček pomáhá. Náš zlatej Hipík.

Nastává pakování. Vždycky si s Karlem před cestou opakujeme základní pravidlo, co vzít 
s sebou „PPP - pas, pojištění, peníze.“ Jenže teď mám od Bráchy nakázáno „SSS - stan, 
spacák, slivovici.“

Takže nejdůležitější akce - přemístit komínky do batohu. Během přemisťování kontroluji 
oblečení – jedny kalhotky na jeden den, jeden kapesník na dva dny. Batoh je plný a na gauči 
zůstala polovina komínků. Provádím redukci. Jedny kalhotky na dva dny, jeden kapesník na 
čtyři dny. Vešlo se všechno, jenže zase přesahuji váhový limit. Tož ještě jednou. Jedny 
kalhotky na tři dny, jeden kapesník na týden, pyžamo je přepych - pryč s ním, jeden svetr na 
celý pobyt musí stačit, kolíčky na prádlo - nepotřebné, pastu na zuby si koupím až tam, 
cestovat musím v pohorkách, ferneta vezmu do příručního baťůžku, stan musím v batohu 
nechat. Konec akce. Batoh má přesně určených 21 kilo, které do letadla vzít můžu, jen nevím, 
jestli je zmůžu. Hlavně moje záda.

Malý baťůžek má šest kilo. Především díky litru Coca-Coly a litru ferneta přestrojeného za 
Coca-Colu. Jsou od sebe k nerozeznání. Do letadla se může vzít pět kilo. Pokud budou mít 
výhrady, tak holt něco upiju. Co nahmátnu, to vyžahnu.

Na závěr převažuju sebe. Výchozí stav 61 kg.

Smolím posledního maila Stášovi. 

Hojda Staso,
Kominky mam nahazene do batohu a zitra razim. Diky za popsani cesty. Pokud 

zvitezi varianta okolo pobrezi, rada bych se za tebou zastavila na kus reci.
Trochu mam bobky, protoze poletim sama a Bracha me bude cekat az v Melbourne 

(doufam :-).
Desne se na vsechno tesim a doufam, ze se uvidime.
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Zatim se opatruj Marta

Postup cesty upřesníme s Bráchou až podle situace. Z Melbourne do Darwinu se můžeme 
dostat podle pobřeží (což bych ráda) nebo středem Austrálie (což bych taky ráda). Na projetí 
obou variant není čas. Holt uvidíme, jestli se se Stášou uvidíme.

Nad počítač věším tahák pro Karla, na kterou mailovou adresu mi má psát, až se vrátí. 
Začíná mi být bez něho smutno. A to jsem ještě doma. Raděj jdu spát.

Letecké dny

Lépe řečeno letecká už byla noc. Cestovní srajda mě vynesla z postele asi pětkrát, 
vynervovaný močový měchýř asi osmkrát. 

Ještě kytky do koupelny, stáhnout topení a přesně v určenou hodinu přichází Hipík. Směje 
se mé zelené barvě, bere batoh a odchází do auta. Já naposledy obkroužím všechny pokoje, 
sjedu je smutným pohledem, nasadím příruční baťůžek a odcházím. Na chodbě při zamykání 
potkávám souseda. 

Ptá se: „Kam razíš?“ 
Odpovídám po pravdě: „Do Austrálie.“ On ustane ve všech pohybech a je na něm vidět, jak 

zuřivě přemýšlí. Vidí mě s baťůžkem tak na svačinu a určitě uvažuje, kde v okolí Třebové je 
Austrálie. Máme tady přece Benátky, Saharu, Habeš, Ameriku, tak proč ne Austrálii. 
Ponechávám souseda úvahám a po schodech svištím za Hipíkem.

Hipík dotáhne baťoh na nástupiště, poplive mě pro štěstí, já jeho olíbu a to je poslední 
kontakt s domovem. V kupé se usadím s batohem mezi nohama. Že bych ho dokázala vyhodit 
nahoru do zavazadlového prostoru to nehrozí.

Sedím a analyzuju svoje vnitřní pocity. Těším se, bojím se, teskno mi je, veselo mi je. 
Napadá mě, jak muselo být emigrantům, když takto odjížděli, ale bez naděje návratu, bez 
naděje opětného shledání se vším, co opouštěli. Nedivím se, že měli plné hrsti prsti 
z Růžového paloučku. 

Jediné, co mě jako správnou ženskou může zabavit je žvanění. Zapřádám hovor se slečnou 
sedící naproti a opravdu celou cestu do Prahy prokecáme. Podařilo se jí zbavit mě veškerých 
strachů a pochybností. Možná je to tím, že pracuje v Anenské Studánce v ústavu pro mentálně 
postižené.

V Praze mi ještě pomáhá s baťohem na stanoviště taxíků. Myslela jsem, že na pomoc klofnu 
fešného mužského a zatím se mi podařilo ulovit jen ženskou. Ale fešnou. Metro zavrhuji. 
Možná po cestě zpět už risknu vyskočenou plotýnku, ale teď ne. Domlouvám to se starším 
taxikářem na letiště za 800. No čekala jsem i víc. Jenže než se k němu nacpu do auta, 
zasahuje mladý taxikář, že je na řadě on. Ptám se na cenu. 

„Tisíc.“ 
Vracím se ke staršímu. Starší omluvně krčí rameny: „Má pravdu. Nemůžu předbíhat. Ale 

s ním budete zase na letišti dřív, má v autě turbo.“ 
Pražští taxikáři versus my vesničani. Bez komentáře.
Vyjíždíme nad Prahu a dostáváme se do mlhy. Taxikář pronáší: „Jen aby to lítalo, paní.“ 

Teda za tisícovku bys mohl být optimističtější, mizero. Pomůže mi hodit batoh na vozík a řekne 
si 1 048 korun českých. Holt turbo je turbo :-)). Jsem tak zblblá, že mu dám 1 050, rozloučíme 
se a už se doufám nikdy neuvidíme.

Na letišti zjišťuju, že letadlo letí, moje letenka platí a ještě mám čas dvě hodiny do 
odbavení. Samé dobré zprávy. Rozhoduju se, že takhle bude probíhat celá cesta. Hahaha.

To se ukáže hned vzápětí. Čeká mě poslední nepříjemnost - angličtí imigrantští opruzové. Je 
to pech, jsou tady tento týden pouze v úterý, ve středu a ve čtvrtek. A já se zrovna trefila :-(. 
I když v Londýně pouze přestupuju z letadla do jiného letadla a na jejich pitomou Anglii kašlu, 
musím s nimi jednat a je na jejich libovůli, jestli mě pustí. Vyplňuju připitomělou kartičku a 
velkým písmem do ní zapisuji TRANSFER. Paní imigrantsko-opruzová se pro jistotu ptá, jestli 
chci v Londýně zůstat, setrvat, pobýt nebo co tím stay myslela. Říkám No, ale jenom proto, že 
nevím, jak se anglicky řekne ani za nic. Dostanu razítko a milost.

Projíždím se po letištní hale a míjím dvojici. Paní zřejmě dělá jakýsi průzkum a klade pánovi 
vtipné dotazy typu kam letí, jak často lítá, kam jezdívá na dovolenou. Zarazím se při otázce: 
„Kdybyste si mohl vybrat cestu svých snů, kam byste chtěl cestovat?“ 
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Pán zasněně odpoví: „Do Austrálie.“ 
Pokračuju ve své objížďce a v duchu si říkám: „A tam já letím!“
Odjíždím s batohem ke službě, která ho za padesát korun celý jemně uloží do igelitové fólie. 

Přece nenechám svůj nový batoh omlátit letištním personálem. Pán je ochotný a batoh 
předává mladému hochovi. Zaučuje se. Hoch s batohem zachází jako s miminkem a celý ho 
ovinuje. Soustředí se tak, že zapomene hlídat svoji kravatu, která se mu dostala mezi fólii a 
batoh. Se starším fóliovačem se smějeme, jak se hoch začne škrtit a odmotává fólii zpátky, 
aby se zachránil. Zaplatím pajcku a odvážím si mumii. Pod tou průsvitnou folií vypadá moje 
Gema jako batoh s ochranou proti AIDS.

Na lavičce mě odchytí paní průzkumnice. Souhlasím s pokládáním otázek, čas mám. Paní si 
zapisuje odpovědi a údaje o mé osobě. Jen tak pro sebe si říká: „Věk, to bude do třiceti.“ Je mi 
líto, že ji musím opravit a posunout zaškrtnutí o dvě políčka dál. Už ani do čtyřiceti. Ale potěší 
to. Na otázku ohledně cesty mých snů odpovídám: „Právě na ni nastupuji.“ Jsem šťastlivec, i 
když přes čtyřicet.

U odbavení jsem první. Mohu si vybrat sedadlo u okýnka - dobrá zpráva. V Londýně musím 
měnit terminál - špatná zpráva. Autobusem - nejhorší zpráva. Slečna mě ujišťuje, že to 
zvládnu. Já o tom nejsem tak přesvědčena. Mumii mi převážili, označili a poslali kamsi do 
břicha letiště. Kdybych se nestyděla, i bych jí zamávala. Hlavně bacha, jsou tam dva litry 
tekuté bojové látky.

Letenky vkládám do prsní tašky. Jenže jsou dlouhé a tvarují můj ladný profil do hranata. 
Přesněji - moje kozy vypadají, že mají rohy. Na terminálu obhlížím lidi. Snažím se objevit 
Čechy letící do Melbourne. Poprosila bych je, aby na mne dohlédli. Jako my jsme při cestě do 
Států dostali na starosti devadesátiletou babičku. Naší péčí málem docestovala už v Curychu. 

Je to zvláštní, ale jediná podezřelá je tady slečna, která si čte české noviny. Jinak všechno 
cizinci. Už to začíná. Maminkó, Tatinkůů, Karlíkůůůůůů!!! Přichází kapitáni letadla. Připadají 
mně hrozní mlaďoši, tajně doufám, že už někdy letěli. Do letadla se dostávám bez problémů a 
usazuji se u svého vyškemraného okýnka. 

Jelikož náš Boing 757 poletí nad mořem, letušky předvádí, co máme udělat v případě 
nouzové situace. Kde je záchranná vesta, jak se nafoukne, kde je píšťalka na vypískání 
pomoci. Naštěstí to předvádí pantomimicky, takže se budu schopna zachránit i já. 

Užívám si letu a vzpomínám na kamaráda Pepu. Byl v Austrálii před rokem. Odjížděl poté, 
co jsem mu já (opakuji: já) překládala žádost o vízum. To dostatečně vypovídá o jeho 
neznalostech angličtiny. A jak se mu tam dařilo! Je to taková slunečná a bezkonfliktní povaha. 
Na všechno se těší, ze všeho se raduje. Je zkrátka takový, jaký jsme byli všichni, než z nás 
výchova a konvence vymlátily projevy citů. Jen člověk natáhl moldánky - neřvi, začal se nahlas 
smát - neřvi, radostí poskakovat zakázáno - chováš se jak pako. Takže povoleny decentní 
úsměvy a na ty já právě kašlu. Barometr vnitřní pohody ladím na slunečno. A bude to 
konstantní hodnota. 

Jak říkávala Karlova moravská babička: „S klobókem v roce a s ósměvem na papule pródeš 
celé svět.“ Jenže ona myslela jít tak nejdál do Vídně, to už byl pro ni konec světa. Kdepak by ji 
napadlo, že já s tím poletím až do Austrálie. Jistě by na mě použila svoje druhé pořekadlo: 
„Nevé co rópama. Deby rači šla kopať zemské.“ Zemské = zemská jablka = brambory, 
poznámka překladatele.

Podle displeje průběhu cesty jsme nad Frankfurtem a nad Mohanem. Roznáší se jídlo. 
Letuška mi vyjmenovává celé menu, jenže vyjmenovává anglicky a já pochopím jenom 
chicken. Mám kuře se zeleninou. Sotva dojíme a je sklizeno nádobí, dostává se letadlo do 
turbulence nebo bouřky nebo co to kýho čerta je. Začne svítit světýlko nabádající k připoutání 
a světýlko nabádající k típnutí cigarety. Letadlem to hází a světla blikají. Do mikrofonu začne 
mluvit letuška. Tragickým hlasem vede monolog, z kterého rozumím pouze cosi o změně 
situace, těžké životní situaci, krizové situaci a další podobně povzbudivá slovíčka. Souvislost mi 
naprosto uniká, ale první mě napadne, že kvůli počasí musíme měnit letiště. Pot mi teče po 
páteři až do žlábku. No to nestihnu přestup, pak nestihnu moje letadlo, v Singapuru nestihnu 
už vůbec nic a jestli někdy náhodou ještě doletím do Melbourne, Brácha už tam čekat určitě 
nebude a já se stihnu leda tak oběsit. Slunečno je v... kdesi.

Pot hrůzy teče dál. Klepu na rameno přede mnou sedící slečně, která si četla na letišti české 
noviny. Mám naději, že jí budu rozumět víc než letušce. 

Ptám se: „Prosím vás, nevíte, co to říkala?“ 
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Slečna s úsměvem odpovídá: „Říkala, že před sebou v sedačce máme obálku a pokud 
chceme změnit těžkou životní situaci afrických dětí, máme do ní vložit peníze.“ Je vám asi 
jasné, co mi v této chvíli africké děti můžou. Já se snad tu angličtinu budu muset naučit!!!

V Londýně pomocí vytištěné mapy prudce inteligentně nacházím autobus, který mě doveze 
na další terminál. Jsem spokojená sama se sebou. Ovšem už méně inteligentně autobus 
čtyřikrát obejdu, než se mi podaří najít řidiče. Člověk by nevěřil, jak ho dokáže zblbnout 
taková maličkost jako řidič na místě spolujezdce. Z našeho kontinentálního pohledu. Sedám si 
vedle něho, tedy na místo řidiče. Z našeho... Poprvé si vychutnám jízdu vlevo. Řidič se na mě 
usmívá a sviští to příšernou rychlostí. Z našeho... Připadám si jak Alenka za zrcadlem. Všechno 
je obráceně. Z našeho... Začíná se mi zvedat žaludek. Snažím se nedívat dopředu, ale pohled v 
bok, taky není uklidňující. Má to takové účinky, jako když se při jízdě vlakem díváte do odrazu 
ubíhající krajiny ve skle. A krajina ubíhá na druhou stranu, než cítíte, že by měla ubíhat. Na 
zastávce se za doprovodného smíchu řidiče vymotám z autobusu a přežvýkám kuře deroucí se 
na světlo Boží. Je mi pěkně zle. Z našeho pohledu.

První akcí na terminálu číslo 4 je tedy konzumace Kindrylu. Teď ještě ho zapít Coca-Colou a 
ne fernetem. 

Sama sebe se ptám: „Pelda, vidíš, je ti toho zapotřebí?“ 
A sama sobě odpovídám: „Je!“
Druhá akce je najít záchod. Nikde nevidím ani povědomý nápis, ani obrázek. V angličtině 

nás slečna učitelka poučovala, že konzervativní Angličané nikdy neřeknou záchod, ale vždy 
dotaz maskují jako, kde je koupelna a tak. Aby to tady nemaskovali nápisem Nouzový východ. 
Do nouze už se začínám dostávat. Naštěstí mě zachraňuje úplně srozumitelná cedule Toilets. 
Takže už jen prokličkovat podzemním labyrintem, vystát frontu a ... konečně. Snad najdu i 
cestu z labyrintu zpět, nerada bych strávila dovolenou na toilets. 

U odbavení je taky fronta, ale to nás, frontové veterány zocelené vyspělým socialismem, 
nemůže rozházet.

Sedím v dalším letadle. U dalšího okýnka, v dalším Boingu, tentokrát společnosti Qantas. Co 
já jsem se doma nasnila nad jejich logem s klokanem! Když jsem na záchodě četla Lidé a země 
a byla tam jejich reklama, touhou jsem zapomínala i tlačit.

Letušky opět předvádí záchranou pantomimu pro let nad mořem. Na monitoru se objevuje 
vzdálenost do Singapůru 10 893 kilometrů. To jsme s Karlem ve Státech jezdili čtrnáct dní. 
Popojíždíme po ranveji a na monitoru se objevuje 10 895 km. Safra, nabrali jsme špatnej 
směr. Naštěstí letadlo otáčí a po vzlítnutí už vzdálenost ubývá. To jsem si oddechla.

Nad Frankfurtem dostáváme opět jídlo. Já opět kuře. Lítám tady nad Evropou jako blbštajn 
a cpu se kuřatama. Nad Prahou uvažuji o nouzovém východu a záložním padáku. Nad Vídní se 
uklidňuji a konečně vím, že fakt letím do Austrálie. Pelda, jak je to dlouho, rok? Kdy jsem byla 
v Praze na týdenním školení a každý večer jsem sledovala letadla, přemýšlela, kam asi které 
letí a záviděla. Tak moc jsem jim záviděla.

Pohledem skenuji spolucestující. Jsem už asi jediný Čech, takže to na pokec nevypadá. 
Vedle mne sedí dvojice středních let a ač napínám uši, jak to jen jde, vůbec nechápu, jakou 
řečí mluví. No, v nejhorším mám v baťůžku na čtení Černé barony.

Vzpomínám si na mamčinu radu, abych se v letadle procházela. Zřejmě nejsem jediná, 
komu to maminka nakázala. V uličce to vypadá jako na promenádě. Lidi korzují, usmívají se na 
sebe, uhýbají si z cesty, občas se zastaví na kus řeči. Já dělám to samé. Mimo toho posledního. 

Na mapě sleduji s obavami dráhu letu. Bude to přes Afghánistán, nebude to přes 
Afghánistán? Je večer a začíná příprava na nocleh. Dostáváme dárkový balíček s pastou a 
kartáčkem na zuby a teplými ponožkami. Letušky zatahují rolety na okýnkách. Asi to bude 
přes Afghánistán. Musíme zatemnit, aby nás nesestřelili :-). Sklopím sedadlo, natáhnu 
qantasové fusekle a poslouchám hučení motorů. Taky je aspoň na noc mohli vypnout. Nedaří 
se mi usnout. Ve vlaku spím po prvním hrknutí a tady nic. Kdyby to letadlo aspoň jednou hrklo, 
možná bych usnula. Nejspíš navěky.

Nakonec mě spánek přemohl. Budím se do tmy. Na hodinkách mám pět hodin ráno. Ale 
české ráno. Chvíli se vrtím a pak nevydržím a trošinku odšoupnu zatemňovací závěs. Nádhera! 
Venku je slunce a dole pod námi pouštní hory. Polštářem okolo hlavy utěsňuji přístup světla. 
Nechci se prozradit. Sedím tady jako špión a kochám se pohledem na suchou, hornatou krajinu 
se suchými koryty řek. Nikde není vidět lidská obydlí. Zvenku táhne. Aby ne, podle monitoru je 
venku mínus čtyřicet stupňů Celsia a pod námi Irán. Afghánistán těsně mineme.
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Kapitán letadla vyhlašuje ráno. Letušky roznáší snídani. Qantas, co dnes vaříš? Vaří housku, 
párky, ovoce. A já si dokonce mohu svobodně vybrat z nápojů. Tentokrát totiž rozumím letušce 
úplně všechno, tea i coffee. Úspěch se dostavil po těch rocích studia angličtiny :-(.

Najedená usínám a když se za hodinu podívám z okýnka, je pod námi jiný svět. Všude 
zeleno, všude voda, všude lidi. Indie. Pro mě je pohled ven mnohem zajímavější program než 
ten, který běží na monitoru - film Gladiátor, v původním znění, a ještě k tomu bez titulků.

Jsme nad Bengálským zálivem a já jsem fyzicky dvacet čtyři hodin v letadle. Začíná to být 
otrava. Už abych měla let za sebou. Pelda, nerouhej se! Tady můžeš sedět, ležet, odpočívat, to 
se ti s Bráchou nestane! Važ si toho! Svatá pravda, svatá pravda.

Pod námi se objevují tropické pralesy a rýžová pole obtočená okolo kopců. V naše české 
pravé poledne přistáváme v Singapůru, kde je šest večer. Z letadla fotím svůj první západ 
slunce. První na této cestě a určitě ne poslední. Tady mám jenom mezipřistání, letadlo 
neměním a ani se z něho nehnu. Kdepak v Singapůru a vylejzat, drogy, prostituce, zločinnost. 
Procházím se po stojícím letadle, dokud nenastoupí úklidová četa. Parta krásných malajek a 
malajců pulíruje letadlo asi tak, jako já uklízím jenom před velkými svátky (Vánoce, 
Velikonoce, návštěva tchýně). Broukám si píseň „Malajko černooká tvoje krása divoká mě tak 
vábí ...“ a pomáhám rovnat deky. Všichni se na mě usmívají. 

Náladu mi kazí jenom to, že teď určitě nastoupí nová směna, plynule přejde na večeři a já 
mám tím pádem dnešní den bez oběda. Plynule pokecám s nastupujícím pilotem, který si přišel 
zkontrolovat úklid. On plynule hovoří, já plynule odpovídám Yes, No. Spíš tak jako vycítím, co 
mi říká. Pravda, chvílemi necítím nic, kromě jeho kolínské, tak jen moudře pokyvuji.

Vedle mne se vrací stejná dvojice. Zdravíme se a já opět nerozluštím jejich rodnou řeč. 
Personál nastupuje na poučení o spasení. Mohla bych jim napovídat. V češtině. Čeká mě 
posledních šest tisíc kilometrů. No a jak jsem říkala, za chvíli letušky roznáší večeři. Po 
zvednutí poklopu analyzuji, jestli ty dvě šištičky jsou malé párky nebo velcí červi. Nejsem 
žádná ofrňhuba, ale odlétáme z Asie a člověk neví, co ho může potkat. Podle chuti to budou 
párky, červi by nemohli být takhle hnusní.

Těším se na přelet rovníku. Poprvé v životě na jižní půlku. Jestlipak to na tom spoji drcne 
nebo něco. Ne, spoj poznávám jenom podle obrazovky a na oslavu si dávám loka ferneta. 
Jenom si ho nesplést s Coca-Colou :-).

Přelétáváme Indonésii a Indický oceán. Toužebně na něj koukám a s trochou zlosti 
vzpomínám na Praotce Čecha. Ne že bych ho pamatovala, ale mám mu za zlé, že se musel 
zastavit zrovna uprostřed kontinentu. Na Zeměkouli jsou dvě třetiny moře a oceány a zrovna 
v Čechách nic.

Mankote, kapitán zase vyhlašuje noc! Což sice tentokrát opravdu je, ale moje tělo má 
odpoledne. Čtvrtka Kinedrylu to spraví, pokud to byl Kinedryl, co jsem spolkla. Prášky se mi 
totiž záhadným způsobem uvolnily z celofánu a několik se jich volně potlouká po baťůžku. Na 
noc nám Qaňťáci rozdali slané oříšky, to si u mě šplhli.

Na monitoru jde zpravodajství. A jako na potvoru rozumím - Austrálie je ve válce, zapojuje 
se do útoků, po boku britských vojáků, výsadek v Afghánistánu... povzbudivé. Na chvíli raději 
usnu a po probuzení zjišťuju, že změnili program - jde film, ve kterém hrají kočky a psi. Nejen 
hrají, ale i mluví. Kočky i psi anglicky. Jsou lepší než já. Ještě že to kočky a psi nevidí, ti by 
zanaříkali. Anglicky.

Pod námi je Austrálije. (Já vím, že to je hrubka, ale rýmuje se). Na rozloučenou se podává 
jídlo. Z letuščiny nabídky deseti jídel rozumím jedno, a tak jdu na jistotu: „Chicken.“ Nad 
kuřetem v kari si přísahám, že začnu angličtinu dřít, nebo z těch čikinů budu kvokat. Nacpu do 
sebe i zákusek, naprosto sterilní rosol. Tak nějak si představuji amarouny, ale vím já, jestli 
bude Brácha čekat a kdy zase budu jíst.

Od letušek dostáváme na vyplnění vstupní formuláře do Austrálie. Vytahuji slovník a jsem 
z toho nešťastná. Taková slovíčka vůbec ve slovníku nemám a tím pádem vůbec nevím, co po 
mně chtějí. Ale zato konečně pochopím, jakou řečí mluví vedle sedící kolegové. Pán totiž nad 
formulářem slyšitelně pronesl: „Šajze!“ Stále se uklidňuji heslem: „Když to zvládnul Pepa.“ No, 
taky nepašoval dva litry vysokooktanové slivovice, litr ferneta, na vypsání léků by nestačil celý 
dotazník a vůbec. Jediné, čím si jsem jistá a v čem jsem vzorná - nemám žádné jídlo. Kamarád 
Čaroděj letěl už před týdnem a hned mi mailoval svoje zážitky. 

Osobne poznam Janka Lehotskeho a bol tu prednedavnom. Vystupil z lietadla, 
siel na kontrolu a mal len blbe jablcko, ktore neskonzumoval v lietadle. Mal z 
toho obrovsky problem a mal zaplatit 50 dolarov pokutu. Nesmies sem totiz nic 
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podobneho doviezt. Takze si pochopila spravne :-)) 0,75 litra alkoholu je 
povolene na hlavu a ak ta pusti prijimaci pracovnik, aj tak musis podrobit velku 
batozinu kontrole ... 

Fajn, jablko nemám a ostatní budu řešit za pochodu. Přistáli jsme. Pelda, seš v Austrálii!! 
Sama sebe musím přesvědčovat. Hlavně abych si to užila a nevracela se hned od celníků. Při 
oblékání bundy nahmátnu v kapse kaštan. Občas je tak seberu a žmoulám v kapse pro štěstí. 
Teď by to ale zrovna pro štěstí nemuselo být. Australani by mysleli, že jim tady chci rozmnožit 
naše rostlinné druhy a nemoci. Nerudovské Kam s ním vyřeším zastrčením kaštanu hluboko 
mezi sedačky. Doufám, že jim tady nevyklíčí.

Beru baťůžek, úsměvem se loučím se Šajzama a s posádkou. Hrdě vstupuji do letištního 
prostoru. Tak teď to začne! Začíná to hned u jakýchsi přepážek, kde sedí uniformovaní borci. 
Vybírám si borkyni a doufám, že bude mít více slitování. Něco na mě howdujůdá a já nechápu. 
Borkyně se chápavě usměje, vstane, sama si vezme z mé ruky v letadle vyplněný dotazník a 
pokyne mi, ať pokračuju. Tak to máme jeden horor za sebou. Teď pro batoh. 

Stojíme u pásu, na který průběžně padají zavazadla. Všude je nejen napsáno, ale pro úplné 
pitomce i zobrazeno, co v zavazadlech nesmí být. Mezi zavazadly po páse běhají psi a každý 
kufr oňuchají. Jestli ta láhev s taťkovou žíravinou při transportu praskla, tak to bude poslední 
psí čuchnutí. Mám žaludek stažený do velikosti toho kaštanu. Najednou se od místa, kde 
vypadává batožina na pás, začíná po lidech linout takový potutelný smích. A už vidím i příčinu 
- můj batoh. Jelikož je komplet celý zašprckovaný ve folii, psi ho naprosto ignorují. Honem ho 
nakládám na vozík, aby se nestal středem pozornosti jejich páníčků. 

Následují celníci. Vedou k nim dvě cesty - červená a zelená. Červená barva mi nepřipomíná 
nic pozitivního a jsem přece tramp, takže hurá po zelené. Batoh nechám projet rentgenem a 
modlím se, aby panu rentgenovníku nebyla nápadná ta dvoulitrovka. Usměje se na mne a 
odmávne. To je úleva! Jenže v tom po mně skočí druhý celnický borec a ukazuje na baťůžek na 
mých zádech. Já na něj zapomněla a nedala ho prorentgenovat. Takže sundat, otevřít a borec 
do něj orientačně nahlíží. Neupoutá ho ani láhev Coca-Coly, a naštěstí ani láhev maskovaného 
ferneta, ale zarazí jej prášky svobodně pochodující po baťůžku. Poručí vyndat. Vytahuji volně 
ložené tabletky, i ty, které poslušně zůstaly v pytlíku. Ptá se, na co je acylpyrin. Nevím, jak se 
řekne anglicky bolení hlavy, ale pantomimicky předvádím záchvat migrény. Ukazuje na 
mydocalm. Následuje herecká etuda předvádějící hexenšůs. To už nás sleduje i borec od 
rentgenu. Další ukázka vysvětluje použití septoletu při bolesti v krku a chrapotu. Když se 
celníkův prst blíží v endiaronu, polévá mě horko. Neustále si pletu výrazy shit a fuck. Vím, že 
jsou oba sprosté, ale znamenají rozdílné věci. Nakonec ze mě vypadne shit a celník se smíchy 
zlomí přes opasek. Tak nevím, jestli pochopil, že je to proti průjmu, nebo myslí, že je to prášek 
na ho*no. To už u nás stojí další dvě uniformy a všichni se chechtají. Za moje herecké kousky 
by se nemusel stydět ani Debyro. Celník schválně, už jen pro srandu, ukazuje na další prášek, 
který mám jen tak odsypaný v malém pytlíčku a na jehož účel si v té hrůze nemůžu 
vzpomenout. Stojím tam jak tvrdý ypsilon, celníci se přestávají smát a já se začínám bát. Pak 
se bouchnu do čela a prohlásím: „Skleróza.“ Následuje výbuch smíchu. Asi jsou přesvědčeni, 
že jsem dnes zapomněla na jeho pravidelnou konzumaci. Můj prohlížitel už jen se smíchem 
mávne rukou a ptá se, proč mám tolik medicamentos. Jediná odpověď, kterou v angličtině 
splácám dohromady: „I am old person.“ Celník se podívá do pasu na datum narození, anglicky 
souhlasně zamručí a podá mi pas zpátky. Teď mě naštval! To měl být vtip, ty australskej 
burane!

Neva, hlavně že jsem tady. Pelda, teď už opravdu! Austrálie ti leží u nohou! Jenže nevidím 
Bráchu. Projíždím letištní halou a Brácha nikde. Obhlížím všechny lidi. Při Bráchově vtipnosti 
bych se ani nedivila, kdyby tady stál opilý bezdomovec a v ruce držel ceduli Mrs. Pelikanova. 
Ale ani ten tady není. Sklesle sklesám na lavičku. Je půl páté ráno místního času, tak jim 
musím zpoždění tolerovat. Na svých hodinkách mám nostalgicky domovský čas půl deváté 
večer. Karel někde na moři usíná. Možná.

Po deseti minutách nad davem pluje vyčnívající a rychle se pohybující hlava. Brááááácha, 
tady sééém! Skáču mu kolem krku a výskám radostí. Upoutáme na sebe pozornost celého 
okolí. Všichni se na nás culí a přejí nám, že jsme se našli. Já si to přeji nejvíc. Radostí ještě 
obskáču Petru a valíme z letiště.

U parkoviště mě Brácha úkoluje: „Jestli poznáš, které auto je naše.“ Obhlížím auta všech 
možných značek, velikostí, barev a různého stáří. Upoutá mě to nejmenší, nejstarší a hlavně 
nejzelenější ze všech. Ukážu na něj. Brácha souhlasí: „Trefila ses. To je náš žabák Hugo.“ S 
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ním jestli se někde v tropech ztratíme, tak nás nikdo nikdy nenajde. Vypadá fakt jak přerostlá 
rosnička.

Ale jede. A veze mě, Petru a Bráchu k Petřinýmu strejdovi.
Jsem tady!? Ten otazník je proto, že tomu stále nemůžu uvěřit.

Lidi, já jsem v Austrálii!!

Pátek 19. října 2001

Prošli jsme strejdovým domkem po špičkách. Dali jsme si kafe a kapku na přivítanou, chvíli 
jsme pokecali a já se jdu dospat. Mám pro sebe celý zahradní domek. Kuchyňku, koupelnu, 
ložnici. Pak mám na Petru zabouchat.

Jediný zádrhel je - zima. S tím jsem vůbec nepočítala. Mám tady nachystaný přímotop a 
v posteli elektrickou deku, ale nějak se mi nedaří nic zprovoznit. Oblékám celý obsah batohu, 
zalezu do peřin a v pohodě usínám.

Budím se v deset, odpočatá a svěží. Prohlížím si zahradu nabalena ve svetru jak Eskymák. 
Zatím to s tou slunnou Austrálií moc nepřehánějí. Bouchám na Petru. Když už mám ve dveřích 
vybouchaný důlek, přichází strejda. Vzájemně se představujeme. Strejda se jmenuje Ante, je 
mu přes osmdesát a je rád, že má nového posluchače. Seznamuje mě s kocourem, 
s manželkou mě neseznámí, je bohužel už druhý měsíc v nemocnici. Ona je vlastně Petřina 
pokrevní příbuzná - sestra Petřiny babičky. Mezi řečí mi strejda Ante práskne, že si ze mě 
Brácha s Petrou vystřelili. Nebudeme cestovat Hugem. Hugo byl jen z půjčovny a Petra ho 
právě jela vrátit. Na cestu mají koupený autobus. Jéžišmarjá, my pojedeme na potlach 
autobusem! Strejda Ante registruje můj vyděšený výraz. „Ale to je jen malej autobus. Brácha 
ho jel opravovat.“ No těprsk, to bude ostuda. Autobus! Minule se podělalo Bráchovi cestou na 
potlach auto a v půjčovně měli jenom bílou limuzínu lincolna. Když přijížděl po polní cestě, 
vhodné spíše na terénní auto, k potlachovišti, kamarádi se vyděsili, že jede kontrola 
z Pentagonu. 

Petra se vrací bez Huga. Utěšuje mě, že autobus není autobus, ale dodávka. Utěšuje 
neúčinně. Lepší uklidňující vlastnosti má Bráchův příjezd. Autobus je van neboli taková stříbrná 
dodávečka, Nissan, rok výroby 1986. Brácha předvádí sklopení sedaček a tím vytváří prostor, 
ve kterém se všichni tři krásně vyspíme. Bohužel při předváděčce také vyjmenovává, co 
všechno měl za závady. Přičemž ty, které se šikovnému Bráchovi podařilo opravit, a ty 
neopravené mají skóre 1:1. To zase tak potěšující není. A ještě je tu další zádrhel - při 
přehlášení na nás by s ním Brácha musel na technickou kontrolu. A to by byl konec. Brachův, 
Autobusův a i náš. Ale bez přehlášení nás nepojistí. Mezi Bráchou, Petrou a strejdou Antem 
probíhá diskuze, z níž některé varianty ani nechápu. Hlavní prý je, že bývalá majitelka prodej 
podepsala a nečekala na převod. Do toho všeho ovšem telefonuje její chytřejší boyfriend a 
Bráchu varuje, aby s autem bez převodu nejezdil. No jasně, případné pojistné události by šly 
na konto jeho přítelkyně. Jenže pojistka na Bráchu si vyžaduje přehlášení, přehlášení si 
vyžaduje technickou kontrolu, technická kontrola si vyžaduje časově i finančně náročnou 
opravu auta, ne-li přímo nové auto. Je to jako o kohoutkovi a slepičce.

Kašleme na to, jedeme na nákup. Před domem se s Autobusem otáčíme. Při každém 
manévru se Bráchovi podaří zavadit o houkačku, která je umístěna dost nešťastně na třech 
místech volantu. Když už troubí asi popáté, Petra ho okřikuje. Brácha se nedá: „No co co, aby 
sousedi viděli, že máme nové auto.“ Nové :-)))).

Jízda je zážitek. Já sedím vzadu a mlčím, stejně nevím, kam jedeme. Petra sedí vpředu a 
naviguje, ale ví asi to samý co já. Brácha řídí a nadává. Řízení mu nezávidím. Jede se vlevo, 
což je ten nejmenší zádrhel. Horší je, že Autobus nemá posilovače řízení. Místo nich je na 
volantu v jednom místě taková ... no klika nebo jak to nazvat. Volant vypadá jako kolo od 
míchačky. V prudších zatáčkách, kdy nestačí prosté točení volantem, musí Brácha vzít kliku do 
obou rukou, napnout svaly a vší silou volantem pootočit. A to ho čeká celý následující půlrok. 
Má kliku :-).

Ale obchoďák jsme trefili skoro napoprvé. Vraceli jsme se jen dvakrát. Nákupu máme plný 
Autobus. U strejdy Anteho všechno přemisťujeme do lednice a přemýšlíme, co z toho bude 
večeře. Strejda Ante se chvíli tváří potutelně a pak vyndá z lednice guláš. Vlastnoruční výroba. 
Chtěli ho prý sníst včera, ale Petra k němu nedokázala udělat knedlíky. Tak čekali na mě! 
S knedlíkama! Že je udělám! Karle, ty to slyšíš a máš z toho děsnou srandu. O dobré knedlíky 
jsem se za celé naše manželství pokoušela jen jednou a vyšly z toho hnusný noky. Já a 
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knedlíky! Strejda Ante se mě nevěřícně dvakrát ptá, jestli opravdu knedlíky neumím. Když 
konečně uvěří, začne chodit kuchyní kolem dokola, lomí rukama nad hlavou a provolává: 
„Jsem zhnusen! Ta mladá generace. Ani knedlíky to neumí.“ Stydím se, ale na věci to nic 
nemění. Strejda Ante vyndá z mrazáku knedlíky opět vlastnoruční výroby. Guláš i knedlíky jsou 
vynikající.

Po večeři sedíme nad vínem a vyprávíme. Přesněji strejda Ante vypráví. O tom jak 
emigroval, jak začínali v Paříži, jak začínali v Austrálii. Hezky se poslouchá. Obdivuji jeho 
paměť a stydím se podruhé. Než jdeme spát, žehlím si ty knedlíky pusou na dobrou noc.

Tedy my jdeme spát. Strejda Ante odchází péct vánočku. Zítra mu přijde kamarád na 
partičku šachů. Sakra, vánočku taky neumím.

Černí pasažéři v Melbourne

Sobota 20. října

Krásně jsem se vyspala. Vůbec mi nevadí časový posun. Spíš mně vadil possum 
(Pseudocheirus peregrinus). V noci chodil po střeše mého zahradního domku a děsně dupal. 
Hulvát. 

Brácha mi včera sice opravil pojistky v zahradním domku, takže jsem mohla topit, ale venku 
to stále připomíná náš duben. Reklamuji strejdovi Antemu počasí. Na takovou kosu jsem 
nebyla připravena. Petra se mnou souhlasí. A dobrák strejda Ante pokývá hlavou, odejde 
někam do nitra domku a za chvíli se vrací s náručí oblečení. Je to výběr, který už teta nenosí. 
S Petrou se spravedlivě dělíme. Největší spravedlnost je v tom, do čeho se která vejde.

Vyrážíme do města. Když už jsme na ulici, strejda Ante za námi běží a volá: „A Autobus 
necháte tady?“ Brácha ho informuje, že pojedeme tramvají. Strejda Ante se vrací domů a pro 
sebe si brumlá, že nám tedy Autobus ohlídá. Při jeho pečlivosti bude do našeho návratu sedět 
u okna. Je opravdu děsně hodnej.

Že pojedem tramvají mi sice řekli, ale že načerno jsem se dozvěděla až po nástupu. Dobře 
vědí, že bych na to nepřistoupila a nenastoupila. Každý mužský v tramvaji mi připadá jako 
revizor, každá ženská jako převlečenej revizor. Dobře vynervovaní dojíždíme do centra.

Po hlubokém oddychnutí začínáme prohlídku nádražím. Není to normální bánhóf, ale 
starobylé Flinders Street Railway Station. Pokračujeme po Princes Bridge přes řeku Yarru. 
Prolezeme botanickou zahradu, kde jsou pro nás největší atrakcí hejna kaloňů (Pteropus 
alecto). Jsou to savci letouni stejně jako netopýr a anglicky se jim říká Flying Fox - létající 
liška. Visí na stromech jako hrušky a smrdí. Procházíme památník padlých Australanů ve všech 
válkách. Ve světě se o australských vojácích moc neví, ale padlo jich nemálo. Slyšeli jste třeba 
ten příběh, jak v květnu 1945 bylo u Plzně zasaženo spojenecké letadlo s australskými vojáky? 
Ještě stihli vyházet náklad bomb do polí a pak se katapultovali s tím, že vlastně padají do 
spřátelené země, kterou pomáhají osvobozovat. Jenže měli smůlu a trefili se do vesnice 
sudetských Němců. Ti je umlátili krumpáčema a motykama a zakopali do kompostu. Sudeťáci. 
Pryč chmurné myšlenky. 

Dál jdeme po břehu řeky a na nábřeží sledujeme vystoupení pouličních umělců. Dochází mi 
film a povoluji si pouze dalších deset snímků. Přecházíme opět na druhou stranu řeky a tam 
míříme do mrakodrapu Rialto Tower Observation Deck na vyhlídku. Brácha se vtipně rozhlíží, 
jestli někde neletí letadlo. Petra kupuje vstupenky. Tři studentské. CO? Pro mě studentský? 
Brácha mě odbude pouhým: „To neřeš a dej si čepici víc do čela.“ Zatímco Petra hledá 
neexistující třetí studentskou průkazku, věžový vrátný jí podává tři vstupenky, takže procházím 
jako student, i když věkově bych spíše odpovídala pedagogickému dozoru. Dole nás do výtahu 
pouští hezká usměvavá Japonka. V padesátém pátém patře nám výtah otvírá její dvojče. Nebo 
že by stihla vyběhnout? Procházíme, fotíme. Brácha je stále vtipný a stále sleduje okolo letící 
letadla. Já sleduji směrovky a vzdálenosti k dalším australským městům. Takže můj cíl Darwin 
je odtud vzdušnou čarou 3 178 km. Jenže já se k němu nedostanu vzdušnou čarou, ale 
pozemskou klikaticí. Doufám. Z výšky vypadá Melbourne jako střed tvořený mrakodrapy a pak 
už okolo jen samá předměstí. Domky, zahrady, parky. Příjemné, klidné město. Uvidím, jak já 
posoudím jeho odvěkou rivalitu se Sydney. Zatím u mě vede Melbourne, především proto, že 
Sydney neznám :-).

Po návratu na pevnou zem a opuštění mrakodrapu stojíme na ulici a uvažujeme co dál. 
Nejpádnějším argumentem jsou bolavé nohy. Najednou Brácha zařve: „Hele Praha. Honem 
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fotit!“ A ukazuje na zastavující historickou tramvaj. Chvíli mně trvá, než na jejím boku 
postřehnu nápis CITY OF THE PRAG, takže vyfotím pouze zadek odjíždějící Prahy. Takhle tu prý 
jezdí několik tramvají s názvy různých měst.

Tramvají bez nápisu se vracíme ke strejdovi. Opět bez lístku. Moje nervozita přeskakuje na 
ostatní. Petra odchází k automatu na lístky, který je uvnitř každé tramvaje. Dělá, jako že se 
rozmýšlí, kterou z variant zvolit, ale nakonec si vezme jen prospekt a zase si sedne. Najednou 
se nad Petrou zastaví paní. Všichni ztuhneme. Paní něco říká, Petra odtuhává a kroutí záporně 
hlavou. Prý se jí ptala jenom na cestu. Petra se diví, proč si vybrala zrovna ji. Takhle nás 
vyděsit. Brácha studuje prospekt a zjišťuje, že je v něm plánek Melbourne a trasy hromadné 
dopravy. Utěšuje nás: „Už vím, proč si tě paní vybrala, ona myslela, že umíš číst.“ Naštěstí 
vystupujeme.

Od tramvaje jdeme s Petrou vpředu. Brácha v závěsu za námi ještě studuje prospekt. 
Najednou s Petrou uvidíme na kontejneru krásné, pečené, voňavé, křupavé, skoro nepoužité 
kuře. Uvědomujeme si, že jsme od rána nejedly a slintajíc jedna druhé šeptáme: „Jéžiši, to je 
hezký!“ Slyšíme Bráchu, jak do našeho přemýšlení říká: „Tak já ho teda ...,“ s Petrou se na 
sebe podíváme, „... vyhodím.“ Otočíme se a vidíme Bráchu odhazujícího prospekt. Máme 
záchvat smíchu. 

U strejdy Anteho okamžitě pleníme naši část ledničky. Strejda nám hlásí, že šachy vyhrál 
3:1. Aby ne, s takovou dobrou vánočkou.

Bez odpočinku odjíždíme k Jiřině a Pavlovi. Čeští emigranti s jednou dcerou, ale místo dcery 
mají nyní na hlídání jejího psa. Fenu rottweilera. Nevím, jak se dívá jejich dcera, ale její pes 
zrovna moc přátelsky ne. Do toho přichází další kamarád - Rumíček. Sotva dosedne, psici se 
znelíbí a vletí na něho. Taktak že ji Jiřina zvládla v letu zachytit. Dostáváme předobrý dort a 
Jiřina upekla jakési kornouty z lístkového těsta plněné masovou směsí. No lahůdka! To máme 
jako odškodnění za pečené kuře. Fotíme se. Brácha mě a Rumíčka žádá o větší přitulení se 
slovy: „Jedna fotka pro manžela.“ Jen tak pro srandu skočím Rumíčkovi okolo krku. On mě 
k sobě přitiskne se slovy: „Ať máš fotku s největším kancem Austrálie.“ Vtom cvakne závěrka. 
Netušila jsem, že mám tak rychlého Bráchu. To bude drahý negativ. Opět chvíli jíme a opět se 
fotíme. 

Jiřina si sedá k Rumíčkovi: „Raději půjdu k tobě, než na tebe ta koza zase skočí.“ 
Hned se ozývám: „To myslíš mě?“ Jiřina se smíchem upřesňuje, že měla na mysli jejich 

fenu, ale moc přesvědčivě to nezní.
Brácha se ptá, co nového na Licole, což je místo v Australských Alpách, kam parta 

z Melbourne jezdí na chatu. Tedy spíš na chaty. Jestli jsem to pochopila dobře, mají vedle sebe 
dvě chaty. Chata A je pravověrných až ortodoxních trampů, chata B je těch, kteří berou 
trampování jako doplněk života, ne jeho náplň. Divím se, že nejednou na potlach. Pavel 
vysvětluje: „Potlachat se jedou jenom áčkový.“ To zase udivuje Bráchu. Jmenuje kohosi 
z béčkové party, o němž ví, že na potlachu bude. Rumíček to upřesňuje: „Ne, on je z áčka, ale 
s námi kolaboruje.“ Díky tomu, že se celá tahle diskuse o dělení trampské osady odehrává se 
smíchem a s dobrosrdečnou nonšalancí, předpokládám, že nejde o boj na ostří zálesáckého 
tesáku a válečný tomahawk je stále zakopán dostatečně hluboko. Spíš než boj se na Licole 
odehrává úplně něco jiného, protože ji Rumíček nazývá Lihola.

Jiřina nás neustále nabádá ke konzumaci. Nejvíc nabádací práce jí dá Rumíček. Ten odmítá 
jídlo i pití. Když už mu Jiřina po stoprvé říká, co by si dal, Rumíček prohlásí: „No, když už se 
tak ptáš, zasouložil bych si.“ 

Do všeobecného smíchu se snaží Jiřina upřesnit: „Ale já jsem myslela, buchtu jestli 
nechceš.“ 

Smích sílí a Rumíček: „No, dyť to ti právě říkám.“
Zkrátka sranda a bezvadný lidi. Jenom nevím, jestli stejně bezvadné vzpomínky na nás 

budou mít i oni, my tři burani jsme se totiž nevyzuli. A tady jsou všude bílé koberce. Chudák 
Jiřina. Pavel nám připomíná, ať se zítra stavíme, že přichystá věci, které bychom na cestu 
mohli potřebovat. Chudák Pavel. Ale máme se stavit až odpoledne. Ráno jedou na blešák. 
Rumíček pohotově vysvětluje: „To je takovej trh, kam někdo přinese to, co nepotřebuje a my 
další, co to taky nepotřebujeme, si to koupíme.“ Chudák Rumíček.

Vracíme se v noci. Tentokrát mimořádně vynecháváme ledničku, což naprosto dezorientuje 
kocoura. Ten nás totiž přivítal a automaticky zamířil k ledničce. Pro jistotu odchází spát 
s Bráchou a Petrou, co kdyby si nějaké jídlo nesli s sebou. Já si místo kocoura na zahřátí 
zapínám elektrickou deku.
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Pakování 

Neděle 21. října

U snídaně Brácha strejdovi reklamuje kocoura, v noci ho musel vyhodit. Prý mu bral deku. 
Petra kocoura brání, že spal u ní. Aha, takže Brácha žárlivec, a ne deka. Všichni jsme si všimli, 
že si kocour viditelně nejvíc oblíbil Petru. Jakmile je v místnosti, nehne se od ní. Strejda Ante 
to uzavřel tím, že kocour není blbec a poznal, že má Petra tetiny džíny. V tom případě jsem 
ovšem asi blbec já, protože tomu nerozumím. Petra na sobě džíny nemá a snad nám ani 
strejda po tetě žádné džíny nedal. Leda by mi je Petra zatajila.

Ptáme se strejdy, jestli zná Jiřinu a Pavla. Strejda Ante suše odvětí: „My se s těma 
Dubčekovejma emigrantama nestýkáme.“ Pravda, strejda Ante je tu už někdy od padesátých 
let. Petra mně šeptá: „Áčko a Béčko.“ Smích zatlačím zpátky rohlíkem.

Brácha odjíždí provést ještě nějaké úpravy na Autobusu. Já s Petrou posíláme maily. 
Strejdova dcera, bydlící hned přes ulici, nás s úsměvem pustila k počítači. Po hodině našeho 
datlování přechází úsměv jejího manžela a po další hodině přechází úsměv i ji. Mají internet 
připojený přes telefonní linku. Ukončujeme naši korespondenci a hlásíme, že útratu za telefon 
zaplatíme. Oba už zase s úsměvem odmítají. Hlavně že vypadneme.

Ptáme se Bráchy, jak vypadá Autobus. Sděluje nám, že kdyby ještě tak měsíc strávil s jeho 
opravou, možná by pak technickou kontrolou prošel. S odřenýma ušima, blatníkama. Strejda 
Ante se opět chytá za hlavu, co budeme dělat. Brácha ho dle Pavlovy rady ujistí, že Autobus 
přehlásíme až v Severním teritoriu, tam prý technickou prohlídku nevyžadují. Stejnou odpověď 
máme připravenou i pro mazaného boyfrienda původní majitelky. Všichni jsou spokojeni a my 
sami věříme, že to tak uděláme.

Jedeme k Jiřině a Pavlovi. Dostáváme půjčeno - kanystr na vodu, kanystr na benzín, 
startovací kabely, klíče, šroubováky, hever a spoustu dalších věcí, které nevím ani jak se 
jmenují, ani k čemu slouží. Pavel lítá po garáži a snáší nám věci, které bychom mohli 
potřebovat. Jiřina se nás snaží před cestou vykrmit. Jsou fakt moc hodní. Pavel s Bráchou 
uvažují, jestli z Autobusu sundat zahrádku. Máme totiž na střeše rezatou konstrukci, na kterou 
by šel klidně postavit stan pro čtyřčlennou rodinu. Zvyšuje spotřebu, ale vypadá docela 
užitečně. Nakonec zahrádka zůstává. A my se loučíme se dvěma nejhodnějšími člobrdy na jižní 
polokouli. Na oplátku jim tam nechávám jediné, co mě tak napadlo, Černé Barony, které jsem 
v letadle stejně nepřečetla. Jiřině hrkly do očí slzy. Nenapadlo mě, že ji to tolik vezme. Je 
ovšem pravda, že taky nedostali nic zadarmo. Když emigrovali s malou dcerou, byli 
v rakouském lágru. Potom dostali povolení do Austrálie. Mazaní Rakušáci jim řekli, že 
v Austrálii teplé oblečení nebudou potřebovat, takže oni jim všechny svoje kabáty a svetry 
nechali. Přijeli do Austrálie s kufříčkem letních věcí. V květnu, což je začátek australské zimy, a 
mrzlo. Když zjistili, že se v charitě rozdává oblečení, šli pro něco alespoň holce. Jenže charita 
je vyprala, že se rozdává jenom Číňanům. Přiznám se, že za všech mých pobytů v cizině, 
kdykoliv jsem mluvila s emigranty, nikdo neměl v začátcích na růžích ustláno. Spíš jen na 
jejich trnech. A my jsme jim tady záviděli, jak dostanou všechno zadarmo a jak jim lítají 
pečení holubi...

Pokračujeme do obchodního centra. Já s Petrou jdeme nejprve vybrat z mé karty a Brácha 
zatím bude opravovat cosi na Autobusu. Mám dojem, že s opravami začíná nekonečný příběh. 
Ovšem s mojí kartou je to podobné. Ve Spojených Státech jsme na ni nebyli schopni 
z bankomatu vybrat peníze. Stále na nás displej pokřikoval, že je problém s kartou nebo s PIN. 
U přepážky nám ovšem peníze dali. Po návratu jsem tento zádrhel reklamovala, šéf Komerční 
banky ze mě udělal debeto-kretena, jelikož nevím, co je debet a co je kredit a že jsem 
mačkala určitě něco jiného. Takže teď jsme s Petrou vyzkoušely naprosto všechny varianty. 
Hrůzou máme stažené zadnice i přednice, protože čekáme, kdy nám to kartu schramstne. 
Naštěstí nám to kartu vrátilo, ale to je tak jediný úspěch. Musíme do banky. Tam Petra 
vysvětluje paní Bankovnici naše problémy. Paní Bankovnice nám vysvětluje, že možná moje 
banka nemá smlouvu na některé služby, třeba právě na bankomat. No sakra, jen co přijedu 
domů, já jim zvednu mandle, já jim ukážu kredito-debilům! Peníze ovšem dostáváme a navíc 
úsměv.

Další akce - nákup. Bereme supervozík a lezeme do supermarketu. U každého regálu 
zvažujeme, co z jeho nabídky budeme potřebovat. Nekonečný příběh # 3. Po hodině nás není 
za vozíkem vidět a stále máme pocit, že jsme něco zapomněly. Brácha už čeká u pokladny. 
Petra vykládá poživatiny na pult, paní Pokladní markuje a Brácha na konci kontroluje. Nad 
konzervou šunky se Brácha rozzáří a při zjištění ceny už přímo taje. Jenže my vzaly jenom 
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jednu. Navrhuji, jako jediná nevytížená pro další zaběhnout. Náš nákup budou ještě chvíli 
markovat. Běžím na jisto tam, kde byly konzervy se šunkou. Nejsou tam, jdu o regál doleva, o 
regál doprava. Nikde nejsou. Kurňa, vždyť si úplně přesně pamatuju! Tak to bude tamhle. 
Tamhle to není. Tak tuhle. Tuhle šunka není. Kde může být? Horší, že už ani nevím, kde jsem 
já. Ten obchoďák snad museli, zatímco jsme stáli u pokladny, nějak přestavět nebo 
přestěhovat. Když už mám slzy na krajíčku, potkávám Bráchu u regálu s pracími prášky. Hned 
nadává: „Jéžišmarijá, ona se ztratí v obchoďáku.“ Za ruku mě protáhne pokladnou, ukáže další 
dvě konzervy šunky a při placení se omlouvá paní Pokladní, celé čekající frontě a vůbec celému 
světu, že tohle je bohužel jeho Sestra, kterou zrovna dneska jako na potvoru pustili z ústavu 
na vycházku. Ach jo, to nám to vesele začíná.

Po návratu začíná pakování. Hlavní je systém. Každá věc musí mít svoje místo. Potřebné 
věci nahoru, nepotřebné pod sedačky. Ptám se, jestli mám plavky zařadit mezi potřebné, nebo 
mezi úplně nepotřebné. Prý hlavně nemám provokovat. Ach jo, to nám to pěkně pokračuje.

Peníze si schovávám do svého mexického pásku. Mexičani totiž nejsou vůbec žádní hlupáci. 
Dělají pásky, které mají uvnitř zip a za něj se dají nastrkat srolované bankovky. S vědomím, 
nebo spíš touhou, že pojedu do Austrálie, jsem Bráchu na jaře prosila, aby mi pásek přivezl. 
Prosba zněla - krátkej a černej. Petra mi pak s chutí práskla, že Brácha napoprvé přijel 
z Mexika a měl pro mě pásek dlouhej a hnědej. Takže si ho nechal a napodruhé přivezl pásek 
akorát. A když už Petra byla v tom bonzování, vylíčila, jak měl jednou Brácha podobný pásek 
v kraťasech a na Tahiti bylo takové vedro, že skočil do moře i s kraťasama. I s páskem. I 
s penězma. Potom sušili dolary napíchané na kaktusech. Vypadaly jako květy, ale nerozmnožily 
se, potvory.

Je večer a my máme všechno v Autobusu. Snad. Brácha s Petrou se ještě za půl roku ke 
strejdovi vrátí, ale já tady nesmím nic zapomenout. Já už se se strejdou Antem neuvidím. Chce 
se mi brečet. Ach jo, to je dneska den!

Sedíme všichni nad vínem. Strejda nám vyřizuje pozdrav od tety. Chodí za ní každý den a 
než jsem dorazila, chodila za ní i Petra s Bráchou. Jen kocoura prý s sebou vzít nemůže. Petra 
si ho bere na klín s tím, že mu tetu alespoň trochu nahradí, když má ty její geny. Ahááááááá, 
to nebyly tetiny džíny, ale strejda vyslovil geny anglicky. A já podezřívala Petru, že mi zatajila 
zděděné rifle.

Dohadujeme se, jestli bude lepší vyjet před trafikem (to chce Brácha) nebo po trafiku (to 
chci já a Petra). Brácha objevuje v televizním programu pořad s názvem ‚Gypsies, Tramps And 
Thieves?‘ V překladu ‚Cikáni, trampové a zloději‘, produkce Česká republika. To musíme vidět! 
Odrazuje nás jenom popůlnoční vysílací čas. Jenže stejně než se vypovídáme, sestavíme 
zítřejší trasu, zkontrolujeme zapomenuté věci ... je hodin jak u hodináře.

Zpočátku jsme chtěli pořad vidět jen kvůli tomu, abychom se dozvěděli, co spojuje ta tři 
slova v názvu, jenže postupem promítacího času jsem čím dál zvědavější, jak to skončí. Děj se 
odvíjí asi v tomto duchu: všichni cikáni jsou chudáci, nikdo se o ně nestará, nikdo jim nedá 
žádné peníze, nechají je bydlet v domech bez sociálních zařízení, nikdo jim je neopraví, nikdo 
jim nedá peníze na doktora. Celým pořadem se nese příběh staré cikánské ženy, kterou 
reportér přesvědčuje, ať se na to místo s ním jede podívat, ona se brání, že to její srdce 
nevydrží. Pak další žena čte zasněně dopisy od svého manžela, kterého jí zabili. Je vám jasné, 
kdo ho zabil, jenom mně není jasné, co dělal v noci s patnáctiletou dcerou v restauraci. Dceru 
prý bránil a za to dostal kudlu mezi žebra on. A zase přesvědčování staré ženy, ona že tedy 
možná, ale určitě se ji vybaví, jak ji tam mučili a její srdce to nevydrží. Do toho mladá matka 
říká, že má nemocné dítě a nikoho to nezajímá. Záběr z dětského domova, kde smutný, 
romský chlapec sděluje světu, že by chtěl být pilotem, ale asi ho nevezmou, protože je 
z děcáku a má vychozenou zvláštní školu. Stará paní podlehla přesvědčování. Pojede, ať to 
všichni vidí, i kdyby ji to mělo stát život. Záběr na suterén budovy s ucpanými záchody, které 
těm chudákům nikdo nechce uklidit. Stará paní už jede autem a já se bojím, že cílem jejich 
cesty je prasečák. Kamera projíždí byt, ve kterém bydlí asi dvacet lidí a nikdo jim nechce dát 
další byty. Starou paní už dovezli k bráně a já se bojím čím dál víc. Vdova po zavražděném 
dočetla dopisy a převázala je růžovou stuhou. Stará paní se od hlídače dozvídá, že na místě 
německého koncentračního tábora pro romy je prasečák. Já to věděla! Jenže ten tam postavili 
už komunisti. Srdce staré paní to vydrželo, ale moje začíná podezřele vynechávat. Stále 
doufám, kdy reportér oznámí, že takhle by to mohlo vypadat, ale nevypadá a začne 
vyjmenovávat sociální dávky, podpory, státní byty, přídavky na děti a všechny výhody, které 
většina promění za cigarety a alkohol. Ne, nic takového. Konec je podán tak, že Česká 
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republika se chová k cikánům hůř než Američani k černochům nebo Indiánům, hůř než Číňani 
k Tibeťanům, hůř než... než ke zvířatům. 

Všichni tři sedíme naprosto v šoku. Hlavně proto, že všichni víme, jaká je pravda. Uvažuju, 
jestli by bylo možné tvůrce dokumentu zažalovat. Do toho přichází strejda Ante, který pořad 
sledoval ve svém pokoji. 

Říká: „To je hrůza, co?“ 
A já v domnění, že hrůzou myslí zkreslení skutečnosti, souhlasím: „No to je děsný.“ 
„Když to tady šlo poprvé a ještě k tomu v hlavním vysílacím čase, já jsem se potom styděl 

jít mezi svoje australské kamarády.“ 
Pomalu mi dochází, že tomu strejda Ante věří. Snažím se odporovat: „Ale vždyť to tak vůbec 

není.“ 
Strejda Ante mě odbude: „To by to nenatočili.“ 
Chybí mi protiargument. Jsem vyděšena silou média televize. Byl to jakoby dokument, 

cikáni v něm hráli sami sebe. A hráli dobře. Netvrdím, že pravda je černobílá. Chyba bude 
třeba na obou stranách, ale takhle to zkrátka není!!! Chce se mi strejdy zeptat, jestli si jeho 
australští přátelé nepamatují, co se stalo s původními obyvateli, co jejich vzletné asimilační 
programy, kdy sebrali domorodcům děti a posílali je do táborů, kde se měli naučit domácí 
práce, aby mohli sloužit bílým. A není to tak dávno. Teprve v roce 1960 získali původní 
obyvatelé státní občanství ve své původní zemi. A do té doby bylo zákonem povoleno 
domorodce střílet. Síla, co? A volební právo dostali až o dva roky později. To už u nás dávno 
měly volební právo dokonce i ženský. Právo na půdu, kterou jim přistěhovalci ukradli, bylo 
domorodým Austrálcům přiznáno zákonem Native Title Act dokonce až v roce 1993. Na 
Tasmánii, která je součástí Australského svazu, byli domorodci vyvražděni úplně, a to v roce 
1876. Vzhledem k tomu, že holandský mořeplavec Abel Tasman objevil Tasmánii 1642, musím 
uznat, že s vylidňováním pohnuli. Dokonce víc než s vyhubením tasmánského tygra. Jenže má 
cenu se hádat? Každý budeme mít kus pravdy a ten si budeme hájit. A ráno máme vstávat. 
Ovšem jediný, koho napadla ta nejpodstatnější otázka, byla Petra: „A proč se to jmenovalo 
Cikáni, trampové a zloději?“ Jó, tak to jsme nepochopili. A toho je víc.

Ze vzteku nemůžu ani usnout. Nade mnou si spokojeně pochoduje possum a já se převaluju 
na posteli. No ráno to před trafikem nedopadne.

Apoštolové

Pondělí 22. října
Stav tachometru: 288 100 km
Ujeto: 0 km ZAČÍNÁME

Vstáváme podle Bráchy pozdě, podle mě a Petry brzo. Objímáme se se strejdou Antem, 
s kocourem, naposledy zamávám svému zahradnímu domečku a šup do Autobusu. Petra začíná 
řešit, jestli měla vzít zpáteční letenky, kdyby si chtěli přerušit pobyt v Austrálii a někam 
poodletět. Brácha za hromového klení a nechtěného troubení otáčí Autobus. Strejdo Ante, tak 
jsme zase tady. Bereme letenky a snad už opravdu odjíždíme.

Ve městě zjišťujeme, jak osud krásně zařídil, abychom se nehádali. Není ani po Bráchově 
vůli, ani po naší, trefili jsme se přesně do trafiku. Já se do ničeho nepletu, nevím, jak jedeme, 
ani kam jedeme. Občas mám pocit, že to neví nikdo z nás. Na jedné naprosto nepřehledné 
křižovatce Brácha zkrátka určí světovou stranu a krouhne to tam, kam potřebujeme. Petra jen 
suše konstatuje: „Přesně takhle říkal strejda, že je to zakázaný.“ Bráchovu odpověď citovat 
nebudu, ale ta suchá nebyla.

Další problém je, zda jet po dálnici. Melbourňané mají jakýsi osobitý systém placení 
dálničních poplatků. Popíšu to tak, jak jsem to pochopila, nebo spíš nepochopila, já. Někde se 
koupí za určitý peníz jakási kokotina, která se přidělá na přední sklo. Na vjezdu na dálnici je 
čidlo, které z té kokotiny sejme údaj a z toho určitého peníze sejme poplatek. No a teď babo 
raď. Máme si kvůli jednomu průjezdu kupovat kokotinu? Brácha rozhoduje, že nebude riskovat. 
Případná pokuta by totiž přišla bývalé a úředně i současné majitelce a byly by nepříjemnosti. 
Jenže na poště zjišťujeme, že nejlevnější určitý peníz je hrozně drahý. Kašleme na to, je to 
stejně kokotina.
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Vyrážíme po několikaproudové dálnici Princes Highway bez poplatku podél pobřeží na jih 
směr Geelong. Je to silnice číslo jedna a vede téměř okolo celé Austrálie. Ach jo, mít tak čas a 
projet ji celou. V důchodu, Pelda. 

Nabízím Petře sluneční brýle. Mamka ze mne doma udělala naprostého sklerotika a věnovala 
mi dvoje s tím, že jedny určitě ztratím. Petra odpoví: „Jen si je nech.“ A to skoro takovým 
tónem, jakým mi říkala Mamka: „Jen si je vem.“ 

Zastavujeme u benzinky. Brácha obchází Autobus a hledá díru, kterou by tam mohl nastrkat 
benzín. Po chvíli se mu to povede. Já a Petra zatím provedeme odlehčení a rozdělení funkcí. 
Petra zapisuje, kolik benzínu bereme, za kolik bereme a kolik jsme ujeli. Já mám také 
kvalifikovanou práci - myju okna. Brácha nás nažene zpět do Autobusu a při usedání za volant 
prohodí: „Nechceš řídit?“ Nevšímavě dál nastupuji na zadní sedadlo. 

„To říkám tobě, Ségra!“ Provokatér!
Ignoruji jeho návrhy a pohodlně se uvelebím vzadu. Odjíždíme a já zjišťuji, že mi něco 

chybí. Nemám brýle! Do kelu! Prosím Bráchu o zastavení a běžím na záchod. Nejsou tam. U 
pokladny je taky nepotkali. Vracím se s nešťastným výrazem. Neštvou mě ani tak ztracené 
zatracené brýle, ale to, že musím dát za pravdu Mamce i Petře. Jsem blbec.

Nekomunikativně sedím a sleduji jízdu. Na každé křižovatce a v každé zatáčce to se mnou 
škubne, protože jsem přesvědčena, že proti nám jede auto v našem pruhu. Že sedím vlevo a 
koukám do příkopu mi nevadí, ale protijedoucí auta mi nahání hrůzu. Naštěstí ve většině 
prudších zatáček a na většině křižovatek, kde musíme odbočit, Brácha spolehlivě zatroubí. Už 
mu ani nenadáváme. Ujistil nás, že si možná na ten klakson ve volantu zvykne. Nebo si 
zvykneme my na troubení.

Ve městečku Torguay vjíždíme na Great Ocean Road, nejkrásnější to pobřežní silnici. 
Městečko je rájem surfařů. Brácha se mě ptá, jestli bych si to chtěla zkusit. „Což o to chtění. 
Chtěla. Ale za prvé by musela být voda asi o dvacet stupňů teplejší a za druhé, jelikož se se 
surfem neumím vracet, musel bys nějakého žraloka naučit aportovat.“ 

Míjíme u silnice ceduli, která nás nabádá, abychom odpadky vzali domů. To snad nebudu 
muset. Jo domov ... kde domov můj ...

To mi připomnělo, že jsem přivezla českou vlajku na auto. Přemýšlíme, kam ji v Autobusu 
přidělat, aby každý viděl, co jsme zač. Zkouším různé varianty. Brácha mě ustaraně sleduje ve 
zpětném zrcátku a když jednu ze zatáček opět krouhne s vydatným zatroubením, zklamaně 
pronese: „Já bych to tam nedával. Lidi si řeknou To je zase ten českej trubka.“ Má pravdu. 
Nebudeme naší vlasti dělat ostudu. Ještě k tomu, když trubka je vlastně už americkej.

S páskem vycpaným penězi si připadám jako Jánošík. Ale nejhorší je, že se pod ním potím. 
V Autobuse se začíná oteplovat. Brácha mě uklidňuje: „Bude hůř.“ Po chvíli teplotu reklamuje i 
odolná Petra. Té zase prý nejvíc topí sedačka. Brácha orientačně osahává Petru i sedačku a 
zastavuje. Je to s podivem, ale víc ho vzrušila sedačka. Pod ní je totiž motor a ten je 
rozpálenej. Brácha žádnou závadu nezjistil a se slovy „aspoň se ohřeješ“ jedeme dál. Petra 
něco bručí o připečené kačeně, Brácha o zelí a já dodávám, že neumíme knedlíky. Hlavně že si 
rozumíme.

Chci zapisovat naše zážitky. Vytahuji sešitek, kterému už Petra s Bráchou neříkají ‚Milý 
deníčku‘ tak jako ve Státech, ale po vzoru Mirka ‚Jedovatý zápisník‘. Když jsem se ptala po 
jedovatosti místních hadů, pavouků a jiné havěti, oba shodně prohlásili: „No, je tady toho 
jedovatýho dost, ale nejjedovatější jsou stejně tvoje zápisky.“ Nemůžu najít propisku. To je se 
mnou konec, já snad poztrácím všechno hned na začátku! Brácha mi obětavě podává svoji 
tužku. Začínám psát a oči mi sklouznou na nápis Viagra. 

„To si dostal propisku jako stálý zákazník?“ 
Brácha se ošívá, Petra se směje, že ji přinesla ona. U doktorky ji vykšeftovala za jinou, 

protože uznala, že bez téhle Brácha nemůže být. Ale stejně, být Bráchou, tak bych o tom 
přemýšlela.

Blížíme se k majáku. Není to sice nejjižnější místo Austrálie, ale je nejjižnější, kam já se 
dostanu. Možná za celý život. Vyhlašujeme přestávku. Maják je srandovní tím, že čouhá ze 
křoví. Fotíme maják, moře, skalisko. A nastává ta ještě příjemnější část přestávky - jídlo. 
Brácha s Petrou se totiž vyznačují tím, že když cestují, tak nejedí. Něco slupnou ráno a potom 
až večer po zakempování. Naopak já se vyznačuji tím, že při normálním provozu jím pětkrát 
denně a čím víc cestuji, tím mám větší výdej energie, a tím musím mít větší i její přísun. Teď 
právě došlo k určitému kompromisu a jíme v době, kdy by Brácha s Petrou ještě na jídlo ani 
nepomysleli a já umírám hlady. Moje loudění o žvanec se mi hned vymstilo a na bílém tričku 
vedle včerejšího fleku od kafe přibyl dnešní flek od hořčice. Normálka, čuně.
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Probíráme trasu. Už předem jsem Bráchu důrazně prosila, že jediná dvě místa, na jejichž 
návštěvě si lpím, je Dvanáct apoštolů a Uluru. Zbytek nechávám na jejich velení. Naším 
dnešním cílem jsou Apoštolové. Tím ode mne budou mít na chvíli pokoj. Problém je ten, 
abychom se k nim do setmění dostali. Upozorňuju Bráchu, že je chci nejen navštívit, ale i 
vyfotit. Prý podle toho, co jsme ujeli by to neměl být problém.

Jenže problém se ukazuje hned v následujícím městečku, kterým projíždíme. Podle našich 
představ jsme jím měli už dávno projíždět. Konečně se zorientováváme v mapě. Tenhle maják 
byl úplně jiný, než jsme si mysleli, že to je a k tomu správnému z roku 1848 to máme další 
dvě hoďky. A Apoštolové jsou ještě daleko za majákem.

Poprvé vidím papoušky. Poprvé v životě ve volné přírodě. Brácha milosrdně přibržďuje. Bílí 
papoušci hopkají po větvi a já jsem z toho na větvi. Brácha říká, že z minulé cesty mají doma 
lebku papouška. Copak oni, naši lovci lebek.

Vedro se zvětšuje. Nemůžu udržet nohy na podlaze. Osahávám podlahu a zjišťuju, že pruh 
vedoucí zrovna pode mnou je rozpálený. Sděluju svůj objev Bráchovi. Naprosto v klidu mě 
informuje, že právě tam tudy vede výfuk od rozpáleného motoru. Tím pádem musí být trubky 
taky rozpálené. Logické, ne? Logické ano, ale nepříjemné. S Petrou si vzájemně naříkáme a 
Brácha nás uklidňuje, že nás zachrání jedině pokud přijde od jihu zima. Zima od jihu. Já 
zapomněla, že je tady všechno naruby. Teplý severní vítr, z jihu kosa, Orion vzhůru nohama, 
prý i vodní vír v odpadu se točí na druhou stranu. 

Zastavujeme na prohlídku deštného pralesa. Prales je vlastně pozůstatkem praporostu 
prakontinentu Gondwany. Jsou tu prastaré prabuky jmenující se pabuky (Nothofagus), na nich 
rostou pramechy. Několik metrů vysoké stromovité prakapradiny - dicksonie antarktické 
vypadají jako prapalmy. Zvláštností je, že tento druh deštného pralesa roste v chladných 
podmínkách. Na jihu Austrálie totiž v zimě moc tepla neužije. Prostě na jihu je zima, jasné!

Vcházíme do pralesa a Brácha nás informuje o nebezpečích, která tu mohou číhat. Podle 
mne je největší nebezpečí on, a proto ho hned varuju: „Hlavně až uvidíš tajpana, tak mi ho 
neházej za triko jak máš ve zvyku.“ Brácha se směje. Hadi a ještěři, to je jeho vášeň od 
dětských let. Vy, kteří jste četli moje pomluvy z cesty po USA, jste v obraze. Ale vám, kteří 
Bráchu ještě natolik neznáte, sděluji, že on prostě vezme do ruky všechno, co se plazí. Ručím 
za to, že kdybychom potkali Meresjeva, rozpoutá Brácha záchrannou akci.

Naštěstí jsme v pralese nepotkali žádné zvíře. Brácha je zklamán. Jenže nemáme moc času 
na prolejzání zvířecích schovek. Na závěr se rozcházíme do pralesního mlází vyčůrat. Po 
návratu se ptám Bráchy: „Tak co? Viděl si hada?“ Petra se směje: „Myslíš toho slepejše?“ Konec 
srandiček, musíme valit dál za dnešním apoštolským cílem.

Míjíme odbočku k nejjižnějšímu majáku. Jsme tam, kde jsme mysleli, že jsme již přede 
dvěma hodinami. Jenže po odbočce je to dalších 60 kilometrů. Brácha Petřiny prosby uzavírá 
tím, že mu jeden maják denně stačí.

Petra se nevzdává. Čte za jízdy průvodce a upozorňuje nás, že pojedeme okolo jeskyně, 
ve které jsou svítící červi. Upozornění je tak významné, že téměř plynule přechází do příkazu. 
Brácha odmítá. Není čas. Já se bojím zasáhnout, ale chci Apoštoly. Brácha svádí viditelný 
duševní boj, s kterou příbuznou si to nerozházet. Telepaticky na něj působím: „Se mnou, 
Brácha, se mnou. Manželku můžeš vyměnit, ale Ségru máš na doživotí.“

Telepatie zabrala. Pokračujeme v cestě. A druhá výhoda - Petra přestala mluvit. Vydrží jí to 
skoro stovku kilometrů. Z letargie probouzí Petru i Bráchu až zvíře, které přeběhlo před 
Autobusem a které oni v předních řadách viděli. Prý to vypadalo jako myš a skákalo jako 
klokan. Kdoví co se jim zdálo, ale abych je uchlácholila, hledám v průvodci s obrázky. A fakt 
Klokanomyš spinifexová (Notomys alexis). Brácha mě nabádá: „Zapiš si, cos viděla.“ 

„Jenže já ji neviděla.“
„Tak sem ji měl přejet. Mohli jsme si ji prohlídnout.“
Kručící břicho za mě dodává: „A sníst.“
Zaháním hlad čtením. Ta myš by se k Bráchovi a Petře hodila, vůbec totiž nepotřebuje pít. 

Potřebu tekutin zahání jenom potravou. To by ovšem měla smůlu.
Australských myší mám v průvodci celou řadu. A každá jiná. Upoutává mě Vakomyš 

širokotlapá (Antechinus stuartii), především svým sexuálním životem. Když vypukne 
rozmnožovací sezóna, samečci propadnou takové vášni, že jenom šmejdí, hledají samičky a 
když je najdou tak to ... no. Po čtrnácti dnech sezóna skončí a samečci jsou z toho tak 
vyřízení, že během deseti dnů všichni umřou. Do nového vrhu žijí jenom samičky, které porodí 

28



pohrobky, z nichž je asi polovina samečků. Ti do příští erotické sezóny dospějí a historie se 
opakuje. 

Dočetla jsem poučný článek a Autobusem zavládlo hrobové ticho. Já a Petra si 
představujeme, jaké by to bylo mít na každou sezónu čerstvého samečka. O čem přemýšlí 
Brácha je jasné z jeho vyděšené otázky: „Myslíš, že mě to může zabít i jednou v roce na 
Vánoce?“

Za vakomyší následují v průvodci vakotarbík, vakokrt, vakoplch, vakoveverka, vakoplšík, 
vakojezevec. Z vačnatců by šel docela dobře složit jazykolam. A to vakovlka už farmáři vybili.

Okolo nás ubíhají pastviny a ovce. Ovce se pasou, neubíhají. Petra konstatuje, že na Novém 
Zélandu byly ovce umytější. Brácha dodává: „Však tam taky pořád pršelo.“ Já jsem z těch 
nekonečných pastvin nešťastná. Nedočkavě vyhlížím klokany a místo nich okolo silnice vedou 
stále jenom ploty a ohradníky.

Se soumrakem přijíždíme k Apoštolům. Jsou to skalní útvary v mořském pobřeží. A já 
zkrátka nevím, proč ze všech obrázků Austrálie mě právě oni a Uluru nejvíce oslovují. Trochu 
se bojím. Znáte to, když se na něco strašně těšíte a hodně od toho očekáváte, většinou 
následuje zklamá…, psssssst, Pelda, nic nepřivolávat. Rychle usazujeme Autobus na parkovišti 
a podle značek trapujeme k vyhlídce. Z původních dvanácti zbylo už jen sedm do nebe se 
tyčících skal, vystupujících z písečného břehu. Se zatajeným dechem chodím po vyhlídce a 
kochám se. Je to přesně tak, jak jsem si to představovala. Ne, není! Je to mnohem krásnější, 
tajemnější, velkolepější. Trochu z toho sice Australani udělali atrakci, ale protože přístup dolů 
na pláž až k Apoštolům je zakázán, pohled na ně nehyzdí davy turistů. Fotím a nedbám 
varování foťáku na nedostatek světla, nedbám mraků nad obzorem, nedbám přicházejícího 
soumraku. 

Z vytržení mě vytrhuje až Brácha. Chce pokračovat, dál jsou taky skaliska ve vodě. 
Podvoluji se většině. Odcházím. Chtěla bych zlíbat Petru i Bráchu za to, že mě sem vzali. 
Neznám důvod, ale tohle místo je pro mne jako nabíječka pro autobaterii.

Pokračujeme k proláklině Loch Ard Gorge. V její blízkosti se v roce 1878 převrhla loď Loch 
Ard a 52 lidí přišlo o život. Zachránili se jen kluk a holka. Ale nevzali se. To byla druhá 
záchrana. Není to ovšem jediná loď, která zde ztroskotala. Pobřežní skaliska byla osudem pro 
mnoho dalších.

A nejen těm v lodích. Dokonce i těm na souši. V lednu 1990 se zřítil jeden oblouk skalního 
mostu nazvaného London Bridge. Několik lidí zůstalo uvězněno na zbytku skály vyčnívajícím 
z moře. Ale všichni byli zachráněni. Je to naše poslední zastávka. Není sice poslední v nabídce 
tohodle kouzelnýho pobřeží, ale poslední, které my do tmy uvidíme. A tma už skoro začíná. 

Takže si sedáme na vyhlídce na lavičku a kocháme se. Vedle stojící skupinka se taky kochá, 
ale úplně jiným směrem. Jasně, že to jdeme s Petrou prozkoumat. Sledují pláž, na které je jen 
písek a občas tam zabloudí vlna. V tom musí něco být! Po chvíli se z vln vynoří tečka. Pak 
druhá, třetí ... Tečky se pohybují směrem k pobřeží. TUČŇÁCI!! Mobilizujeme Bráchu, 
dalekohled, kameru. Na foťáky je tma. Sledujeme tečky, jak se nemotorně, za občasného 
odpočívání, blíží k pobřežnímu pískovému valu, kde je čekají mláďata. Jedna tečka zaostává a 
odpočívá častěji a častěji. Stále je ještě v dosahu vln a větší vlna by ji mohla spláchnout 
zpátky do moře. Všichni držíme pěstě. Tečka popojde pár kroků a odpočívá. Zbývá zdolat 
pískovou vyvýšeninu, za ní už bude v ókeju. Mačkáme palce a říkáme: „Do toho, do toho.“ Po 
několika oddychových pauzách je tečka na vršku duny. Zezadu jde vlna. Voláme: „Zdrhej!!“ A 
tečka se oklepe a nabere to z kopečka takovýma fištama, že vlna nemá nárok. Tleskáme, 
objímáme se a jsme šťastní.

Tučňáci vypadají jako scéna z filmu Vrchní prchni, kde všichni číšníci ve fracích honí toho 
falešného. Ale museli by ho honit chůzí japonské gejši.

Nadšeni sedáme do Autobusu. Já si neodpustím jedovatost na Petru: „Že byly lepší než 
červi?“ Ale Petra je frajerka, uzná, že měl Brácha pravdu, že bychom všechno nestihli a že byli 
tučňáci skvělí. První neshoda je zažehnaná a já se modlím, aby byla i poslední. Teď si mě vezte 
zase klidně kam chcete, až do centra Austrálie nebudu do ničeho mluvit. Hlavně že jsem 
v Austrálii!! Juchůůů!

Opouštíme pobřeží, míříme na sever, do vnitrozemí. Teď už se vlastně budeme chvíli jakoby 
vracet k Melbourne. Celá dnešní zajížďka byla jen kvůli mně a mé touze vidět Apoštoly. Ale 
stálo to za to! Zítra se chceme mrknout na zlatokopy. Víme přibližně, kde je Mistrovství světa 
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v rýžování zlata a některé české závodníky známe. Rádi bychom jim zafandili, jenže ve čtvrtek 
musíme být na potlachu. 

Začíná pršet. Alespoň se umyjou ovce. Brácha zjišťuje, že mu světla Autobusu svítí někde 
do pryč. Snaží se odhalit závadu. Záhada je odhalena, ale neodstraněna. Vpředu máme totiž 
na kapotě přidělaný takový, no já bych řekla trubky, a jedna řada trubek je zrovna dost 
nešikovně před světlama. Systém trubek se jmenuje bullbar a jsou to vlastně mříže, které 
chrání auto při srážce s býkem. Dobře fungují i při srážce s krávou, ovcí, koněm. Jenom klokan 
prý, když se chytí ve skoku, tak rozbije přední sklo bullbar nebullbar. Ale přední sklo nám taky 
klidně může rozbít kamen, který odletí od projíždějícího auta. Nejhorší jsou na to kamiony 
jezdící středem Austrálie. Jsou tak široký, že kola berou i štěrk z krajnice a neštěstí je hotový. 
Tak jsme si popovídali o nástrahách cesty, ale to nic nemění na tom, že Brácha na silnici vidí 
kulový. Ještě větší drama nastane, když ho oslní protijedoucí auto, to pak vidí tuplovaný 
kulový.

Po hodinové jízdě se světly svítícími do korun stromů jsme groggy. Vyhlížíme kemp, 
parkoviště nebo cokoliv na přespání. Jako jediné cokoliv se nám jeví odbočka ze silnice. Vede 
kamsi k pastvinám, takže zastavujeme a budeme doufat, že po ní ráno nepoženou kovbojové 
svá stáda.

První nocleh. Sklápíme sedačky, leháme si všichni hlavama k zadním dveřím a 
rekapitulujeme dnešní den. Brácha vyzvídá, jestli se tady budu bát zvířat. 

„Nebudu. Mám trénink z domu. Ke mně letos byla zvířata přítulná. Obzvlášť klíšťata. To bys 
nevěřil, kam všude se takové klíště přisaje. Ještě teď se trochu bojím, aby mi to nezačalo 
hnisat.“ 

Petra směrem ke stropu zauvažuje: „Copak hnisat, ale svědit!“ 
A Brácha to stropu vysvětluje: „A Karel nikde.“ Mizerové! 
To víte, u nás je v lese nejnebezpečnější zvíře klíště nebo myslivec, ničeho jinýho se tam 

bát nemusíte. Tady sice velké šelmy nejsou, ale malých jedovatých potvor spousta. Odvádím 
pozornost reklamací, že jsem ještě neviděla klokana. Brácha mě okřikuje: „Přece nemůžeš 
vidět všechna zvířata hned první den. Já tě ráno na klokany vzbudím.“ Usínám mnohem 
klidnější.

Vlastně neusínám. Brácha s Petrou už chrupou a já nemůžu zabrat. Snad parkujeme v ptačí 
rezervaci. Ze stromů se ozývá nepřetržitý řev. Ale to není důvod, kvůli kterému nespím. Stále 
si opakuji, že ti ptáci, kteří okolo nás krákorají, jsou papoušci a stále tomu nemohu uvěřit. 
Sama sebe musím přesvědčovat, že jsem opravdu v Austrálii. 

Zlatý den

Úterý 23. října
Ujeto: za včerejšek 430 km 

Moc jsem nespala. Bála jsem se usnout, abych se z toho krásného snu nevzbudila ráno zase 
doma ve své posteli. A taky jsem spravedlivě hlídala svoji přidělenou třetinu ložnicové ložné 
ležné plochy. Nechtěla jsem ostatním zabírat místo. Trochu mě tlačila klika od dveří zaklíněná 
mezi mým pátým a šestým žebrem. Petra spí uprostřed, ta sjíždí dolů a Brácha na druhém 
okraji spí s hlavou strčenou do vařiče. No, vždyť to bude jenom měsíc :-(.

Ráno hned s rozedněním vyhlížím z okýnka klokany. Nic. Klokani nikde, zato se mi podařilo 
vzbudit Bráchu. Vyndáváme vařič. Narovnáme dráty, ohnuté podle Bráchovy hlavy do tvaru 
čtverce, a vaříme snídani. Vločky s broskví a kávu. Vůně kávy a Bráchova pěst budí Petru.

Vyrážíme na druhý den dobrodružství.

Petra naříká na přeležený krk. Brácha cynicky poznamenává, že kdyby nespala tak dlouho, 
tak by si nic nepřeležela. Já mám větší pochopení a ze zadní sedačky Petru masíruju. Petra vrní 
blahem. Chválí moje masírovací umění i přesto, že když si to prý dělá sama, taky se uvolní. 
Ptám se Bráchy, jestli se také uvolní, když si to dělá sám. Místo odpovědi se ozve jen varovné 
zavrčení. Chudák, měsíc bude mít dvě ženské na krku. To je taky o zlom vaz.

Po několika hodinách přijíždíme do městečka Ballarat. V jeho okolí byla v červenci 1851 
odstartována zlatá horečka, když James Esmond nalezl u Clumes zlato. V samotném Ballaratu 
se kdysi vytěžilo 25 procent veškerého objeveného zlata. Zastavujeme u skanzenu Sovereign 
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Hill. Má to být napodobenina zlatokopeckého městečka a slibuje i možnost rýžování. Zatím je 
ovšem zavřeno, a tak se rozhodujeme k návštěvě Muzea zlata - Gold Museum. V dešti 
přebíháme silnici, východem vcházíme suverénně do muzea a nestačíme mhouřit oči proti 
zlatem odleskům. Je zde nejen ukázka, jak se kde těžilo, ale i co se vytěžilo. Zlaté nugety 
velikosti mojí hlavy, některé velikosti mojí hlavy i s čepicí.

Navnaděni, co nás čeká ve skanzenu, se vracíme k Autobusu a rozhodujeme přeparkovat 
přímo před vchod. To abychom se s těma hromadama zlata potom nemuseli táhnout přes celé 
parkoviště. Jenže naše rozhodnutí je nám houby platné, protože Autobus nestartuje. Brácha se 
vrtá v jeho útrobách a vykřikuje jakási cizí slova jako nadžampovat, rebuildovat, alternátor a 
podobně. 

První pochopím slovo nadžampovat. Startování stylem baterie-baterie, psáno jumpování, v 
překladu naskočení. Brácha vytahuje startovací kabely od Pavla a odchází k jedinému dalšímu 
autu na celém obrovském parkovišti. Auto je terénní a zřejmě i terénně používané, protože mu 
červené bláto zdobí i střechu. Jeho řidič bude zřejmě taky do terénu, protože po Bráchových 
slovech bryskně startuje motor a stejně bryskně přejíždí všechny trávníky, které dělí jeho auto 
od našeho Autobusu. Chlapi kabelama propojují baterky obou vozidel, nejdříve naskočí teréňák 
a hned vzápětí Autobus. Sláva, je vyhráno! Ale jen na chvíli - do prvního vypnutí motoru. Do té 
doby musíme sehnat opravnu, pak přijdou na řadu další slovíčka.

Od místního starousedlíka se dozvídáme, že ve městě je opravna REPCO a na třetí pokus ji i 
nacházíme. Jenže alternátory opravují v její pobočce na druhém konci města. Brácha uvažuje, 
že by mě a Petru vysadil u skanzenu a sám jel do opravny. Nechceme ho opustit. Opravář 
v repcové pobočce nejprve uklidňuje nervózního Bráchu prohlášením: „No worries!“ Moc to 
nepomáhá. Až když zjišťuje, že alternátor je v pořádku a mění jakýsi řemen, který byl od oleje 
a prokluzoval, podaří se mu uklidnit Bráchu i nás. Nastala ta nejlevnější varianta opravy. 
Huráááá! Brácha nám za jízdy vypravuje, co všechno by s alternátorem musel udělat, kdyby 
byl nucen ho přebuildovat. Vysvětluje nám to tak podrobně, jako kdybychom to mohly někdy 
pochopit. Ale jemu k uspokojení stačí naše souhlasné přikyvování a neutuchající obdiv. 

Jsme opět před skanzenem. Mrholí. Platíme dost vysoké vstupné a doufáme, že se nám 
vrátí ve zlatě. Nejprve prohlížíme hlavní ulici lemovanou dřevěnými domky a dřevěnými 
chodníky. Vše ve stylu Divoký západ. Všechny domky jsou funkční a ve všech se něco 
stylového děje. Vyrábí se stylové svíčky, prodává se stylové koření, vaří se stylové jídlo. 
Funguje stylový poštovní úřad i stylový pohřební úřad. Z programu dne se dozvídáme, že se za 
chvíli koná ukázka stylových zbraní. Docházíme k ohrazenému prostoru. Uprostřed je stůl a na 
něm několik ládovaček, pouta, obušek. Přichází uniformovaný stylový četník. Vítá nás a čte 
zatykač. Bere do ruky pouta a rozhlíží se po obecenstvu. Nevím proč, ale vybírá si mne. Odříká 
zatýkací formuli a nasazuje pouta. Jsou mi volná, což uznává i četník, a tak mám zkusit z nich 
vytáhnout ruce. Docela by to šlo. Četník okamžitě zasahuje, informuje nás, že i proti tomuto 
měli dřív opatření a vytahuje obušek. Prý když se obuškem praští přes ruce, ruce natečou a už 
jsou pouta akorát. Poté, co se napřáhne obuškem nad mýma rukama, ucukávám, ječím a on 
z toho má hroznou radost. Dává mi milost a pouští na svobodu. Jasně, že Brácha fotil jako 
divej. Ach jo, ten bude měsíc sbírat moje snímky se všema chlapama a pak nastane vydírání. 
Na závěr představení vypálí četník pár ran z perkusních zbraní. Ale nic moc. To když naláduje 
Karel a obzvlášť, když se namaže a začne perkuzama smažit v obýváku, to jsou šlehy. Kam se 
hrabe australské četnictvo z předminulého století. 

Prohlížíme si stylovou školu, stylovou kovárnu, stylovou výrobu cínového nádobí. Brácha nás 
neustále láká do stylového dolu. Přesvědčuje mě, že tam budou i skuteční zlatokopové. Mám 
obavy, aby skuteční nebyli vycpaní, ale nechávám se ukecat. Procházíme dolem společně 
s jakousi školní výpravou. Mají to tady udělaný mazaně. Všude jsou čidla a při pohybu se 
spustí tu zvuk závalu, tu zvuk výbuchu, tu výkřik štěstí nad nálezem. Děti jsou z toho u 
vytržení. Ostatně my taky. V jednom podzemním rozšíření se odehrává divadlo. Promítá se zde 
běžný zlatokopecký život. Zajímavé je na tom, že se promítá lejzrově. Lejroví zlatokopové drží 
lejzrové krumpáče a nakládají lejzrové balvany do lejzrových vozíků. Dětem se to líbí. Bráchovi 
taky.

Pokaždé, když potkáme četníka, sehraje scénku, že jsem mu utekla a opět mě zatýká. Lidi 
se chechtají a za chvíli mě zná celé městečko. Každý se na mne usmívá, občas něco prohodí. 
Oni prohazují anglicky, já prohazuji česky a všechno je fajn.

Opouštíme zlatý důl a jdeme se podívat na skutečné zlatokopy. I když spíš na zlatorýžovače. 
Skanzenem totiž protéká potůček, okolo něhož se povalují pánve a kdo chce, může pokusit 
štěstí. Sledujeme, jak se zde snaží staří, mladí, hubení, tlustí, bílí, žlutí. Společně si říkáme, 
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kolikrát už byl ten písek proprán a že by musel být zázrak, najít v něm zrníčko zlata. Najednou 
koukám na okolojdoucího chlapíka a on má na klobouku mezi jinými i odznak z mistrovství 
světa v rýžování zlata na Kocábě. Okamžitě ho oslovuji a provádím křížový výslech, kde 
stanují, kde rýžují, kdy přijeli, kdy je mistrovství. Když mi konečně dojde dech, pán se usměje 
a anglicky odpoví, že on na Kocábě byl, ale je Nor a Češky stojí támhle v potoce. 

Přesunujeme se k Češkám. Představujeme se a dozvídáme se vše potřebné. Město 
Maryborough, kde se mistrovství koná, je odsud šedesát kilometrů. Bohužel začátek a 
slavnostní průvod městem jsou ve čtvrtek, tedy přesně v den potlachu. Ale máme se zastavit 
v kempu. Bohužel se dozvídáme i nepotřebné. Jedna ze zlatokopek nám ukázala, kolik v tomto 
potoce za dvě hodiny vyrýžovala. Nad zpola zaplněnou zkumavkou prohlásila: „Vstupný už 
mám zaplacený.“ Bráchu s Petrou okamžitě popadá mamon. Předávají mi na hlídání foťák a 
kameru a už stojí v potoce. Petra uvolňuje krabičku od filmu na sesypávání zlata. Vydržím je 
pozorovat asi půl hodiny. Na rychlé zbohatnutí to nevypadá, a tak mířím na jídlo. Dávám si 
sendvič s kafem a mým rýžovačům kupuji čokoládovou tyčinku. Začíná pršet. Brácha zhltne 
tyčinku, oblékne si moji pláštěnku a hup zpátky do potoka. Já se odcházím ohřát ke stylovému 
kováři. Jsem promoklá a je mi zima. Petra s Bráchou konečně uznávají, že tudy cesta k obživě 
nevede.

Za šera a za deště odjíždíme z Ballaratu. Ohřívám si nohy o podlahové vytápění a Petra si 
pochvaluje spodní vyhřívání.

P.S. Po návratu jsem zjistila, že dotyčná zlatokopka to mistrovství světa vyhrála v kategorii 
žen. A jí se chtěli Brácha s Petrou rovnat!

Město Maryborough nacházíme bez problémů, ale najít kemp se zlatokopama je horší. Mark 
Twain o Maryborough prohlásil, že je to železniční stanice obestavěná městem. A měl pravdu. 
Ptáme se všech zlatokopů, které potkáváme. Naštěstí jsou dobře poznatelní - klobouky 
s odznakama, kostkované košile, rifle, fousy. Takže poté, co nás navigovali Norové, Švédové a 
Rakušani, nalézáme kemp. Tu pokecáme s Čechama u auta, tu s dalšíma u stanu. Bolí mě 
nohy. Vcházíme do společenské místnosti. Brácha poznává Standu, s kterým se viděli před 
několika lety v USA. Přichází Ríša, Vašek a další. 

Jelikož zlatokopové už mají Austrálii projetou, dostáváme užitečné typy na to, co musíme 
vidět, kde se dá přespat, koho máme navštívit. 

Se škodolibou radostí nám vypravují, jak sháněli v buši jednoho slovenského emigranta, u 
kterého se chtěli podívat na těžbu opálů. Cestu zjišťoval Ríša a jelikož anglicky umí vééélice 
spoře, ptal se na ní pomocí mezinárodních slov: „Slovák! Emigrant! Buš! Exkurze!“ Ríša se 
smíchem upřesňuje: „Ale doptal sem se. A ještě jsem nám zajistil nocleh a občerstvení.“ Po 
příjezdu zjistili, že Slovák je vlastně původem Maďar, a tak na něj Ríša vyvalil jedinou 
maďarskou větu, kterou znal. V překladu: „To je ale milé překvapení.“ Slovenský Maďar, který 
svoji rodnou řeč neslyšel padesát let, se rozplakal a celý večer za ně platil útratu, vzal je na 
nocleh, ráno jim udělal snídani a na rozloučenou daroval bednu opálů. 

Vašek mě uklidňuje, že on má Visa kartu České spořitelny, a taky není schopen 
z bankomatu vyloudit ani kačku, ani doláč. Chyba tedy nebude ve mně. Když se blíží desátá 
hodina, s Petrou dostáváme nápad, že využijeme kempovou koupelnu.

Sbalíme potřebné, jenže já přicházím ke koupelně o moment dýl. Dveře jsou zavřené a 
vedle dveří kódovací zařízení. Zrada! Slyším, jak se Petra cáká ve sprše, ale ona neslyší, jak já 
tady zoufale bouchám. Přichází paní, vyťuká kód a s úsměvem mě, vesničana, vpustí do sprch. 
Neví, že nejsme v kempu přihlášeni, a tudíž nám nebyl kód svěřen. Skvěle se s Petrou 
vyrácháme. Já si umyju hlavu a svůj mechový střih suším pod sušákem na ruce. Je to paráda, 
během pěti minut mám foukanou. Jenom paní, která mě sem vpustila, vypadá, že svého činu 
lituje.

Poté, co se vykoupal i Brácha, uvařili jsme večeři a kávu na snídani, se loučíme se všema 
kamarádama a pokračujeme. Musíme ještě večer nahnat nějaké kilometry.

Jedeme za deště. Stále jsem neviděla klokana. Brácha mě uklidňuje: „Vždyť je počasí, že by 
klokana nevyhnal. Počkej zítra.“ Jo, jenže to už říkal včera.

Po půlnoci jízdu vzdáváme. Petra hlásí, že viděla na dopravní značce stoleček. Brácha otáčí 
Autobus a na značeném odpočívadle zaléháme. Změna je pouze ta, že tentokrát je uprostřed 
Brácha. Vypadá jako Jéžišek v jesličkách. Dříve než se s Petrou dohodneme, která je osel a 
která kráva, spíme jako špalci.
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Emový den

Středa 24. října
Ujeto: za včerejšek 254 km 
celkem za dva dny 684 km

Sotva se rozední, Brácha nás s bojovým výkřikem: „Austrálie není žádná lehárie!“ tahá ze 
spacáků. Vyrážíme.

Jenže směr, kterým Brácha vyjel z odpočívadla, se mi zdá divný. Petra se na mne obrací, 
očima se domlouváme, a teprve potom si troufneme Bráchu upozornit. Brácha otáčí Autobus a 
varovně mumlá: „Jestli mi lžete!“ Do nejbližšího města sedíme s Petrou jako pěny a bojíme se. 
Naštěstí nám první směrovka dává za pravdu. Možná přežijeme.

Vyrazili jsme bez hygieny, bez snídaně, bez nadšení. Zuby si čistíme za jízdy čokoládou. 
Brácha suše oznamuje: „Na osm hodin si naplánujte hlad. To zastavím.“ Vzhledem k tomu, že 
je sedm, zhltneme další dílek čokolády a jsme odevzdány osudu, tj. Bráchovi.

Snažím se za jízdy trochu dospat. Není to jednoduchý. Nejprve mě Brácha vzbudí výkřikem: 
„Klokan!!!“ Když se marně rozhlížím po okolí, opraví se: „To byl jen pošťák na kole.“ Podruhý 
mě vzbudí kazeta v přehrávači. Začínám z ní mít kopřivku. Problém je totiž ten, že máme 
jedinou, opakuji jedinou, kazetu na měsíc. Já na měsíc, Brácha s Petrou na půl roku. Jsou na ní 
Bráchovy oblíbené trampské písničky a do této chvíle jsme je slyšeli zhruba patnáctkrát. Těžko 
mu ji můžeme zakázat večer, když řídí a pouští si ji proti usnutí. Ale po ránu by se na to mohl 
vykašlat.

V osm hodin se u silnice objevila benzinka, takže Brácha plní svůj slib. Bereme benzín, 
snídáme vločky s ovocem, myjeme se. Petra Bráchovi rozděluje ranní příděl vitamínů. 
Rozrovná tabletky na talířku: „Tenhle se zapíjí, tenhle se cumlá ... a to modrý, to je viagra,“ 
provokativně se na mě otočí: „tys říkala, že si postavíš stan.“ Jó, děti, musíte měsíc vydržet. 
Ale stan mám, to je pravda. Jenže bych se v něm sama bála, raděj budu měsíc dělat kazišuka.

Ovšem poté, co sedneme do Autobusu, který nereaguje na otočení klíčku, mizí nadšení i 
sranda. Brácha vytahuje kabely, já odrovnávám věci, aby se dostal k baterce, a Petra 
domlouvá džamping s dalším řidičem. Sehraný kolektiv, to je nádhera.

Při jízdě spekulujeme jak to, že ráno jsme nastartovali bez problému, a teď ani ťuk. Brácha 
podezřívá baterku ze slabosti, ale přitom stále opakuje slovo alternátor. Ke všemu štěstí nám 
po projetí kaluží začalo cosi v útrobách Autobusu vrzat. Jen abychom za měsíc do toho 
Darwinu dojeli.

Vedle silnice vidíme Emu. Ne nějakou Emu, ale největšího australského ptáka. Zastavujeme 
a fotíme. Za chvíli nás mají emové plné zobáky a odklusají pryč. Dohadujeme se, jestli je emu 
pštros. Podle mne není. Existuje pštros africký a emu hnědý (Dromaeus Novaehollandiae). Oba 
sice spadají do nadřádu ptáků - běžci, ale říct pštros emu je blbost. Do stejného neřádu patří i 
kiviové a kazuáři. Ty všechny Brácha s Petrou viděli. Na kivie z Nového Zélandu vzpomínají 
s láskou, ale o australských kazuárech tvrdí, že je to velmi nebezpečné zvíře. Jako má náš 
domácí kohout hřebínek, tak kazuár jej má taky, ale tvrdý, kostěný. Další jeho zbraní je 
prodloužený dráp na vnitřním prstu a protože je samotář, každého rušitele se snaží tvrdě 
ztrestat. Jsou nebezpečnější než krokodýli a hadi.

P.S. Dodatečně jsem od šéfa zjistila, že mám pravdu já. Jako dycky. Je Nadřád - běžci, Řád 
- Kazuáři a do ní spadají Čeleď - Kazuárovití a Čeleď - Emuovití. Kdežto pštros má svůj vlastní 
Řád - Pštrosi afričtí, ten má jedinou Čeleď - Pštrosovití a v ní je jediný druh Pštros dvouprstý. 
Jsou to samotáři.

Pokračujeme v jízdě. Petra nám chce něco sdělit, ale sotva pronese první slabiky, Brácha ji 
okřikne: 

„Nic neříkej! Ségra zapisuje.“
„Ty moulo, já si jenom v zápisníčku škrtám emu.“ Stále mi ovšem zbývá asi třicet zvířat, 

která mám v plánu vidět. Na prvním místě svítí klokan. A taky mě udivuje, že jsme ještě 
neviděli žádného původního Austrálce. I když je nemám v seznamu.

V noci mě něco štíplo na čele. V zrcátku studuju, jak štípanec začíná hnisat a zvětšuje se. 
Jenom Brácha ví, jak mě potěšit:
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„Jestli ti neraší parohy. Kdoví, co Karel dělá. Možná se mu po týdnu na moři začíná líbit i 
kapitán.“

Moji hrubou odpověď naštěstí přeruší Petřiny výkřiky: „Dívej, klokan, tamhle, vidíš, vidíš!!!“ 
Následuje kvílení brzd. Opravdu u cesty panáčkuje pravý australský KLOKAN. Fakt jsem v 
Austrálii!!! Chvíli nás pozoruje, přežvykuje a pak pomalu odhopkává. Okamžitě listuju 
průvodcem s obrázky. To není jen tak, říct klokan, těch je mnoho druhů. Tenhle vypadal na 
klokana obrovského nebo rudého. Nemůžeme se dohodnout. Buď to byl klokan obrovský, 
zbarvený rudě, nebo klokan rudý, ale obrovský. A vždyť to je fuk! V jedovatém zápisníčku 
škrtám klokana!

Míjíme sloupek s dvěma dopravními cedulemi. Jedna upozorňuje Pozor děti! druhá Pozor 
klokani! A sotva ujedeme pár metrů, leží u silnice mrtvý klokan. Za chvíli další a další. Hotovej 
masakr. Děti budou zřejmě opatrnější. 

Je mi jich líto. Zatracení farmáři, všude naprdí ten svůj dobytek, ohrady, dráty, pletivo a 
chudáci klokani ani nemají ve své rodné zemi, kde by si skočili. Jestli na svoje práva budou 
čekat stejně dlouho jako domorodí Austrálci, tak možná příště uvidím klokany jen v rezervaci. 
A to ještě nevíte, že tady kovbojové jezdí okolo stáda na motorkách. To je úroveň!

Pátrám, kde máme schované na zadním sedadle pásy. Občas nám totiž klokan skočí přímo 
před Autobus, a Brácha pak dupne na brzdu oběma nohama. No a má strach, že když už 
uchrání přední sklo zvenku před klokanem, abych mu do něj nevletěla já zevnitř. Vzadu totiž 
v pohodě pochrupuju a provoz před námi jde mimo mě. Poté, co mě brždění dvakrát 
katapultovalo, uznávám oprávněnost Bráchových požadavků a připásávám se.

Je to hrozné, ale musíme zase brát benzín. V malé vesničce objevujeme malou benzinku, 
ovšem neobjevujeme cenu. Brácha jde na výzvědy. Vrací se s informacema jako, že pumpař je 
Srb, jmenuje se Miloš, je hrozně ukecanej, žije tu dvacet let, se ženou a ... Petra nevydrží: 

„A co cena?“
„To nevím, asi ji stanovuje podle toho, jak si s kým popovídá.“
Takže nakazujeme Bráchovi, ať si jde pokecat. Já se dávám do mytí oken celého Autobusu. 

Máme po skle rozplesklých insektů, že už skoro nic jiného není vidět. Pečlivě všechna okna 
drhnu a leštím. Musím uznat, že klokani by se mi ze skla dostávali hůř. Aby Miloš nechtěl 
příplatek za vodu!

Petra chvíli sleduje můj fortel a konstatuje, že bych se v Austrálii uživila. Pak mě volá a 
ukazuje krásně rudě rozkvetlý strom. Jeho květy vypadají jako štětky na lahve. Smějeme se 
tomu, ale jen do chvíle než v průvodci s obrázky zjišťuji, že strom se jmenuje Štětkovec 
nádherný (Callistemon speciosus). Dokonce i v angličtině - Common Bottlebrush. To máme 
postřeh, jsme šikovná děvčata.

Odjíždíme. Miloš byl zřejmě s Bráchou spokojen, cena byla dobrá. Jenže tady jsme stále 
v civilizaci, a proto nemůžou pumpaři ceny moc napínat. Horší to bude v opuštěných krajích 
centrální Austrálie. Uvažuju nahlas:

„Horší kolik bude stát benzín ve středu.“
Brácha sleduje provoz a jen odvětí: 
„Tak ho vezmeme ve čtvrtek.“

Na křižovatce jeden z ukazatelů míří k Melbourne. Brácha zastavuje a zkouší nás: 
„Nevrátíme se?“ 

Já nemám nic proti: „Strejdův guláš!“ 
Petra taky vypadá nerozhodně: „... a knedlíky.“ Jenže Brácha stočí Autobus na opačnou 

stranu, do hor. Pouze nám to připomnělo, že máme hlad. Teda já obrovskej.
V rychlosti vyfotíme cedule - na jedné se s námi loučí stát Viktorie, který opouštíme, a na 

druhé nás vítá Nový Jižní Wales, do kterého vjíždíme. A honem do města.
Ve městě Albury zastavujeme u našeho oblíbeného typu supermarketu Safeway. Brácha 

bude cosi šťourat v nitru Autobusu a my jdeme na nákup. Hlavně máme koupit pivo na 
potlach. To nám Brácha opakuje, dokud jsme v doslechu.

V obchoďáku mi připadá, že mám na všechno chuť a všechno bych snědla. Zastavujeme u 
pytlů s kandovaným ovocem. Petra mě přesvědčuje, že musím ochutnat její oblíbený 
kandovaný zázvor - ginger. Fůůůůj, to je hnus! Na povrchu je to sladké, uvnitř hořko pálivé a 
celkově odporné. Přešla mě chuť na všechno. Kroužíme prodejnou a pivo nenacházíme, zato 
nacházíme pečená kuřata. Zapomínám na ginger a loudím kuře. Kupujeme jedno kuře a jednu 
sklenici kyselých okurek. Další objev provádí Petra. Mě by totiž takové běžné věci jako jitrnice, 
jelítka, kroupáky a uzená kolena nezaujaly, ale Petra vysvětluje svoje nadšení, že takové 
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nezdravé zboží se ve Státech vůbec nevidí. Takže bere sobě a Bráchovi od každého něco. 
Máme plný vozík, ale nemáme to základní - pivo. Paní pokladní si nás po dotazu změří 
pohledem a s opovržením nám sděluje, že tady se alkohol běžně neprodává, musíme na druhý 
konec budovy do Liquor Landu.

Obě sprintujeme s obrovitánským nákupem dlouhou chodbou až k prodejně alkoholu. Je 
nám jasné, že od Bráchy bude zjebung, kde jsme tak dlouho, ale ještě horší by bylo vrátit se 
bez piva. Nacházíme příslušnou prodejnu pro vyvrhele společnosti a spěcháme. Prodavač si nás 
podezřívavě prohlíží, jak se nemůžeme rozhodnout v nabídce piv. Říkám Petře, že nesmíme 
spěchat, protože prodavač si jistě myslí, že máme absťák a jestli si v příští minutě nelokneme, 
tak to s námi praští. Obě na to vypadáme - rudé, zchvácené, pot na čele. A do toho se teď 
ještě smějeme. Sleduju prodavače, jestli nevytáčí horkou linku na psychiatrii a Petra dává do 
košíku šestku piva. Když ovšem uvidím u pokladny, co vybrala, následuje další záchvat smíchu. 
Pivo se jmenuje VB a zelená barva plechovky jenom podtrhuje mé totalitní vzpomínky na 
podobně zbarvené a označené příslušníky Veřejné bezpečnosti. Petra platí a táhne mě pryč. 

Brácha nás už čeká s otevřenou pusou a nachystaným výchovným proslovem, ale když uvidí 
pivo a ucítí kuře, zavírá pusu a startuje. Poblíž města má být jezero Lake Hume a u něho se 
chceme najíst na nějakém krásném místě.

Začíná pršet. Objevujeme sice jezero, ale než k němu objevíme i cestu, leje. Já udržuji kuře 
v teplém stavu na mojí podlaze vyhřívané výfukovými plyny. Sliny mám až na Jánošíkovském 
opasku. Nakonec to nevydrží Brácha. Dupne na brzdu, zastaví u okraje silnice: „Kašlu na 
krásné místo! Dej sem kuře!“ 

Otvíráme okýnka, aby se nám nezapotila. Funíme a cpeme do sebe dlabanec. Kosti házíme 
z okýnka přímo ven. Jistě je nějaké zvířátko ještě dojede. Vše zapíjíme několika loky piva 
Victoria Beer.

Sežráním kuřete středověká hostina končí, ale nemáme řidiče. Leží neschopen pohybu. 
Petra nás volá ven a máme pohnout. Pohnout se, ách jo! Neochotně se plížíme k jezeru, ale 
pohled nás rozhýbe - pelikáni. Krásní pelikáni australští (Pelecanus conspicillatus). Fotíme a 
točíme sexuální hrátky mých jmenovců. Já se svým automatem mám v hledáčku pelikány jako 
nepatrné tečky. Brečím po foťáku s zoomem, jenže ten má Karel na moři. Sakra!!! Snažím se 
k peldům přiblížit co nejvíce. Sedám si na bobek a kolébavými pohyby se k nim šourám. 
Brácha s Petrou se dusí smíchy. Po návratu mě hned Brácha vyslýchá, jestli jsem se tvářila 
jako jedna z nich proto, abych se dostala blízko, nebo aby si mě některý pelikán spletl s tou 
jeho. Blbane, mně jeden Pelikán doma úplně stačí. Ale byl opravdu hezkej, po Karlovi nejhezčí 
pelikán, jakého jsem kdy viděla.

Obdivuji rozkvetlé akáty. Je jaro.

Loučím se s příbuznými a pokračujeme v cestě. Než stihnu v zápisníku škrtnout pelikány, 
vidíme, jak jde ibis žlutohrdlý (Threskiornis spinicollis) polem. Zastavujeme, fotíme. Teda jet 
do Austrálie s foťákem bez zoomu je :-(, možná spíš :-(((.

Po necelém kilometru je zastávka kvůli obrovskému hejnu papoušků. Možná stovky bílých 
kakadu žlutočečelatých (Cacatua galerita) obsedly mohutný strom. Co následuje, je vám asi 
jasné - focení a moje naříkání na automat. Hned potom ovšem následuje Bráchovo naříkání. 
Jestli pojedeme, nebo spíš nepojedeme tímhle tempem, tak na potlach dorazíme po potlachu. 
Bereme si s Petrou výtku k srdci a sedáme do Autobusu.

Zapisuji ptačí přírustky a libuju si, že mi možná šéf - ornitolog navýší prémie. Do toho Petra 
zařve: „Ježura!“ Brácha strhne volant, Autobus přeskočí příkop, já udělám čáru přes celý 
zápisník a kraťasy, vzadu se ozve rána. Vyskakujeme ještě za jízdy jako rota rychlého nasazení 
a utíkáme směrem, kterým před chvílí utíkala ježura australská (Tachyglossus aculeatus). Ta 
ovšem slyší dusot našich kopyt a operativně se zahrabává do země. Kouká z ní jenom 
jehelníček bodlin. Po čtvrthodině čekání Brácha odchází zjistit škody na Autobusu. Po další 
čtvrthodině koukání na naježený ježuřin hřbet navrhuji: „Hele, já půjdu pryč a budu dupat. 
Ona si bude myslet, že jsme odešly obě, a třeba se rozkulí.“ 

Petra s kamerou zůstává na číhané. Docházím k Bráchovi, který opravuje vypadlou rezervu i 
s rámem. Celá konstrukce je nasazena nějak záhadně vzadu pod autem a nepřežila náš skok. 
Ale šikula Brašula ji přemluví, aby to s námi ještě nějakou dobu vydržela. Pak společně 
prozkoumáváme okolí a typujeme, zda čekání dřív omrzí Petru nebo ježuru. Brácha mi 
nakazuje, že tady v lese, když překračuji kládu, musím si stoupnout na ni a ne za ni. Za ni 
totiž nevidím a mohlo by mě tam čekat nějaké přítulné překvapení. To není jako u nás, kde by 
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za kládou ležela leda tak další kláda přikrytá kouskem papíru. Tady se může za kládou válet 
klidně exemplář některého z deseti nejjedovatějších hadů světa, kteří žijí právě v Austrálii. Jak 
znám Bráchu, nejraděj by je viděl všechny. Místo hadů Brácha nachází houby. Chce je vzít 
s sebou a na dotaz, jestli je zná, suverénně odpovídá: „Jasně, to jsou eukalyptové podhříbky 
(Eucalyptus podhribaris).“ Povoluji sběr, ale jsem rozhodnutá, že je jíst nebudu. Nenechám se 
otrávit houbama, když už se mi podaří vyhnout hadům.

Petra se vrací prý s krásnými záběry. Když já jsem odešla a Brácha navíc bouchnul dveřma 
od Autobusu, ježura si odfoukla do hlíny, že konečně odjíždíme, rozkulila se a začala si hledět 
svého, tj. žrát mravence. 

Za jízdy dělám osvětu předčítáním z průvodce. Jenže začínám dost nešťastně, citováním 
rodu. Ježura totiž patří do rodu ptakořitních a to Bráchovi připadá strašně k smíchu. Myslí, že 
dělám humor. Ale fakt to píšou a do ptakořitních patří ještě ptakopysk. Čtu dál a nenechávám 
se Bráchovým smíchem odradit: Ježura snáší vejce jako ptáci, mláďata nosí ve vaku jako 
klokan a je to savec. Samice snese vejce do vaku a tam nosí mládě ještě dva měsíce po 
vylíhnutí. Potom pro něj vyhrabe noru, do ní ježurátko uloží, a chodí jej jednou za pět dní 
krmit. Ježury jsou velmi mazané a obratné. A navíc záhadné - dokáží v případě potřeby svoji 
tělesnou teplotu snížit až k nule. V tomhle záměrném bezvědomí mohou být i sto dvacet dní. 
To kdybychom dokázali my, tak v nemocnicích mohou propustit anesteziology. Informaci, že 
latinský název ježury znamená v překladu hbitý jazyk, si nechávám pro sebe. To by Brácha 
nemusel smíchy vydržet.

Nacházíme městečko Tumbarumba. První úspěch. Dál už budeme muset postupovat podle 
mapky od australských kamarádů. Zjišťujeme, že mapku mám pouze já. No vidíte, sklerotici, 
ještě že jste mě vzali s sebou. Při výjezdu z městečka ukazujeme mapku místnímu chlapíkovi a 
dozvídáme se dvě zprávy. Naprosto klasicky, dobrou a špatnou. Jedeme správným směrem, ale 
na určené místo se asi nedostaneme. Poslední dny dost pršelo a kde byly potoky, jsou řeky a 
kde byly cesty jsou potoky. :-((

V této poslední výspě civilizace bereme benzín. S Petrou si čistíme zuby, kdybychom se 
s někým na uvítanou líbaly. Brácha nasazuje trampský náhrdelník. Taky se přioblékáme. 
Vypadá to v horách nejen na vodu, ale i na kosu. Brácha nás upozorňuje, že jsme přece ve 
Sněžných horách a může chumelit. Prý to tam bude pro tvrďáky. Petra, která není pravověrnou 
trampkou, si dovoluje nesouhlasit: „Spíš pro natvrdlý.“

Z Tumbyrumby vyjíždíme směr Batlow. Podle plánku ovšem musíme po pár kilometrech 
zahnout doprava a tím pádem opustit civilizaci a hlavně asfaltový povrch. Několik kilometrů 
jedeme po štěrku a lebedíme si. Pak přestává štěrk i lebedění. Začíná bahno. Petra pronáší 
optimistické věty typu: „Co když zase ztratíme rezervu? Co když píchneme?“ V okamžiku, kdy 
se Autobus smykem pohybuje z levé strany cesty na pravou a zpět jako biliárová koule, se 
Petra zmůže jenom na výkřiky: „Jéžiši!“ 

Brácha nás i sebe přesvědčuje: „Mám to pod kontrolou.“ Hlavně aby přesvědčil Autobus.
Jediná výhoda hluboko vyjetých kolejí je ta, že snad jedeme dobře. Jinou rozježděnou cestu 

uprostřed lesa není vidět. Po dalších kilometrech Brácha vydává rozkaz najít v batohu zvadlo 
pro případ, že by se objevila potlachová vrátnice a lustrovali nás.

Ovšem místo vrátnice je přes cestu potok. Zastavujeme a vydáváme se na průzkum. Je 
vidět, že přes brod auta jela, ale Bráchovi se do toho moc nechce. Mluví něco o nasávání 
zespoda, a kdyby motor nasál vodu a tak. Přijíždí terénní auto. Chceme sledovat průjezd, jenže 
auto zastavuje a osádka s rozpřaženou náručí běží k nám. Rákoska! Vítáme se, představuje mi 
manžela, diskutujeme o sjízdnosti další cesty. Je to prý už jenom horší. Vzdáváme se. 
Sledujeme, jak si Rákoskovi v pohodě profrčeli vodou a vracíme se k Autobusu. Zaparkujeme 
mezi stromy, posilníme se a v pozdní odpoledne se vydáváme na pochod k potlachovišti. 
Dnešní večer máme na vyhledání místa a kamarádů. Oheň bude až zítra.

První fáze je zdolání vodní překážky. Žádnému z nás se nechce do vody. Prodíráme se 
houštím okolo potoka, až v jenom místě objevujeme padlý eukalyptus. Ručkujeme s Petrou po 
kládě. Brácha už prozkoumává křoví na druhé straně a volá na nás: „Koaly, pohněte!“ 

Asi po dvou kilometrech, během kterých máme na výběr buď bahnitou cestu nebo její 
křovinaté okolí, se dostáváme k parkovišti aut. Vidíme kamaráda v dlouhém australském 
kabátě - olejáku. Ptáme se, jak to je daleko na potlachoviště a jak sem dojeli oni. Odpovídá 
nám měkkou slovenštinou. Napadne mě konečně se taky představit. 

„Pelda!“ 
„Čaroděj.“ 
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Skáču mu kolem krku a chechtáme se. Oba jsme si lámali hlavu, jak se poznáme a bylo to 
docela jednoduché. 

S mnohem lepší náladou docházíme k rojení kamarádů. Zdravíme se a představujeme 
s prvními dvaceti. Pak už na to kašleme. Začíná být tma a musíme najít Mirka. To se nám daří 
po další hodině a jen díky tomu, že Mirek mazaně nad jejich stan pověsil americkou vlajku. 
Diví se, proč jsme pěšky a prý nám vedle svého stanu drží místo. Vysvětlujeme stav potoka a 
stav našeho Autobusu. Snad ráno. Večer si dáme k hladině kameny, abychom poznali, o kolik 
do rána voda poklesne. Chlapi se chechtají, že nám půjdou kameny posunout, abychom se tak 
nebáli.

Téměř do půlnoci postáváme u malých ohýnků, posloucháme kytary a vyprávění kamarádů, 
potkáváme staré kamarády a poznáváme nové. Jenže pak už nám je zima. Mně a Petře je 
zima. Děsná. Takže dvoukilometrový pochod zpátky, při světle baterky, cestou necestou. 
Zpočátku sebou škubnu při každém zašustění ve křoví, ke konci nemám sílu ani na škubání.

Největší zážitek z celé cesty je ledňák obrovský - kookaburra (Dacelo gigas). Ne že bychom 
ho viděli, ale slyšíme jej celou cestu. Jeho řev zní jako chraplavý smích a mně silně připomíná 
kolegyni Jíťu. Snad ji šéf nezlobí.

Po přeručkování ležícího eukalyptu nacházíme Autobus v pořádku a vedle parkuje další auto 
zbabělců. Snažíme se uložit ke spánku. Já už mám od kličky dolík v mezižeberním svalech, tak 
měním polohu. Petra s Bráchou leží hlavou do kufru, já si lehám hlavou k řidiči. Vzhledem 
k tomu, že Brácha leží uprostřed a moje hlava je tudíž u jeho nohou, mám obavy, abych se 
ráno vzbudila. Dneska si je určitě nemyl. 

Den D a hadí den

Čtvrtek 25. října
Ujeto: za včerejšek 498 km 
celkem za tři dny 1 182 km

To byla noc! Autobus máme trochu s kopce a zrovna já musím ležet v nejnižším bodu. Asi 
desetkrát jsem se vzbudila zalehlá Bráchou a nohy jsem si mohla narovnat jen s rizikem, že 
mu vykopnu zuby. A to nás dneska čeká dlouhý, potlachací den! A noc.

Když Brácha s Petrou konečně vypadnou, užívám si alespoň chvíli slastného protahování 
v uvolněném prostoru. Konečně si můžu natáhnout nohy. Při té příležitosti natahuju i hodinky. 
Možná natáhnu i bačkory :-). Petra mě natáčí na kameru: „Chtěla jsem filmovat papoušky, ale 
uletěli, tak aspoň Pelikánovou.“

K snídani vaříme pro změnu vločky s ananasem. Jenže než směs vychladne, připoutají moji 
a Petřinu pozornost mravenci. To sou kusy! Asi tak pětkrát větší než náš Ferda Mravenec a 
jestli jsou i pětkrát kousavější, tak to se jim raděj vyhneme. Zatím je v rámci pozorování 
krmíme cukrem a oni si klidně krystal cukru hodí na záda a uhání s ním do mraveniště. 
Vzhledem k jejich obrovitosti by možná stejně vesele pelášili i s kostkovým. Vracíme se k 
Autobusu a k vločkám, ale marně v ešusu hledáme kousky ananasu. Naše pohledy se upřou na 
Bráchu, ten se ovšem vykrucuje: „No co, byli tady mravenci.“ My ti dáme mravence, ty Pytlíku!

Posilněni vločkama, někteří s ananasem, někteří bez, obhlížíme brod. Voda klesla. Pokud 
nám chlapi opravdu neposunuli nivelační šutr. Budí se osazenstvo druhého auta - kamarádi 
z Kanady. Rozhodují se projet. Mají geniální nápad - nejmohutnějším členem jejich výpravy, 
vážícím jistě přes sto kilo, hodlají přehradit tok a než se nádrž naplní, projedou. Při jeho 
objemnosti prý možná stihneme projet i my. Jenže dotyčný protestuje. Nakonec potok profrčí 
bez budovatelských zásahů. Brácha rozhoduje - jedeme. To jsme trampi, co? Vymýšlíme, jak 
se dostat autem až k ohni.

Petra i s kamerou přechází na druhou stranu, já zůstávám. Kdyby Brácha a Autobus zůstali 
uprostřed, můžeme alespoň obě vyrazit pro pomoc. Brácha rozjede Autobus na plné obrátky a 
projíždí vodou. Slyším Petru, jak do kamery optimisticky říká: „Náš teréňák projede všechno.“ 
Jen to nepřechval, švagrová.

Autobus projel. Následují dva kilometry horské dráhy. Autobus lítá v rigólech, my lítáme 
v Autobuse, Petra ječí, Brácha na ni ječí, ať neječí. Veselá jízda končí u Mirkova stanu. Dáváme 
si protistresovýho loka domácí slivovice. Potkáváme Zuzanu a Matteho, kamarády ze 
Štěchovic. Jezdí po Austrálii už měsíc, takže dostáváme dobré rady. Maťák má na sobě dva 
svetry a bundu a huláká: „Ještě jsem se neohřál. Až mně někdo bude vykládat o slunné 
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Austrálii, tak ho pošlu do prdele.“ Chvíli vykládáme, ale dlouho na jednom místě nevydržíme. 
Vydáváme se na prohlídku okolí.

V mapě i průvodci bylo napsáno, že tady je přehrada na Paddyho řece. Čekala jsem 
mohutné vodní dílo podobné Vltavské kaskádě. Místo toho je tady rybník podobný 
Přívratskému. Břehy jsou rozbahněné a z rákosí jsou slyšet žáby. Na ty mám políčíno. 
Nacházíme se totiž v oblasti australské nejvyšší hory a jenom tady žijí krásné paropuchy 
corroboree (Pseudophryne corroboree). Jsou žlutočerné a vypadají jako tety našeho mloka 
skvrnitého.

K té nejvyšší hoře - jmenuje se Mount Kosciusko. Takhle blbě ji pojmenoval polský 
výzkumník po svém krajanovi, revolucionáři osmnáctého století, který to dopracoval až na 
pobočníka George Washingtona. Pro neslovany je název kopce nevyslovitelným jazykolamem. 
My bychom to při troše snahy zvládli, obzvlášť já s Bráchou, kteří jsme měli polskou babičku, 
ale pro zjednodušení jí říkáme Mount Kozí ouško. A pro upřesnění nejvyšší hora celého 
kontinentu je vysoká 2 229 metrů. Sotva o hlavu vyšší než naše Sněžka.

Plánujeme procházku okolo rybníko-přehrady. Jakmile opustíme potlachoviště, opouštím i já 
cestu. Konečně se v klidu můžu vyčůrat. Sotva ovšem překročím dva keříky, zůstanu strnule 
stát. Ze země kouká prostředek černého hada. Ocas i hlavu má schované, ale podle těla to 
musí být macek. Přechází mě strnulost, běžím na cestu a volám Bráchu: „Had! Had!“ Brácha 
současně volá Petru a mně poroučí zavést je k hadovi. Je tam pořád, jenže takhle ho 
nepoznáme. Brácha bere větev a začne do hada šťourat. Had vystrčí hlavu a my na ní vidíme 
dva růžky. 

Šeptám Bráchovi asi proto, aby had neslyšel, že ho pomlouvám: „Co je to za blbost. Zmije 
růžkatá snad v Austrálii nežije.“ 

Brácha taky šeptem odpovídá: „To musíme prošetřit.“ 
A pouští se do dalšího šťouchání. Had se posunuje směrem od nás, což mě trochu uklidňuje. 

Petra natáčí, já fotím. Had se zastaví a růžky se mu pomalu zasouvají do tlamy. My jsme blbci. 
Byla to žába, kterou had do sebe soukal a čouhaly jí nohy. Brácha zase šťourá. Jenže had 
dosoukal žábu a rozhodl se Bráchovi vzdorovat. Otáčí se proti nám a provádí výpad. Bleskově 
ustupujeme. Nestojíme o to, aby v dalším okamžiku čouhaly z hadí tlamičky naše nožičky. 
Jenže had není žádnej blbec, ví, že jsme pro něj velké sousto a je mu jasné, že nás dostatečně 
vyděsil, takže spokojeně odchází. Hmmm odchází ... plazí se pomalu pryč. Petra ještě točí, já 
už fotit nemůžu, klepou se mi ruce. Brácha je nadšen.

Odmítám jít první. Nastrkuju před sebe Bráchu a ptám se Petry, jestli ona také umí řídit 
vlevo. Umí, je to v suchu, ztráty jsou povoleny. Přešla mě chuť jít pátrat do bažin po 
paropuchách. Obcházíme přehradu po stezičce mezi trávou a různým chrundím. Najednou 
kouknu vedle nohy a řvu na Bráchu: „Ty vole, had! Jako noha.“ Hlavu má jako krajta 
diamantová, pak následuje kus silného těla, zbytek není vidět. Brácha už má v ruce větvičku a 
já mám svírání v okolí žaludku. Had na Bráchu vyplázne modrý jazyk, povyleze ze schovky a 
my vidíme, že had není had, ale ještěrka s nožičkama. Brácha vysvětluje, že barvou jazyka 
zastrašuje nepřítele. Když ještěrka zjistí, že na Bráchu vyplazování jazyka neplatí, otočí se a 
odkráčí ... ta opravdu odkráčí pod keř. 

Brácha lomí rukama a naříká: „Proč já jsem ji nechytil! Nevíte, proč sem tak blbej a nechytil 
jsem ji?“ Naše odpovědi, že asi nechtěl, aby ho kousla nebo že je jedovatá, Brácha odbývá 
jako prkotiny a dál je nešťastnej. Odnešťastnit ho může jenom další ještěrka, kterou si chytne 
a dostatečně osahá. Za tím účelem se mě stále ptá, jestli nemusím čůrat a posílá mě do 
houští. Kdepak Brácha, já už ze správné cesty nesejdu.

Bez dalších setkání třetího druhu se vracíme k autu. Okolostanující kamarádi na nás čekají a 
sdělují nám, že tam byla potlachová policie a že na stanovišti stanů nesmí stanovat auta. 
Bráníme se argumentem, že v autě spíme, a tím pádem je to vlastně stan. Kamarádi krčí 
rameny a do toho přichází jeden z pořadatelů. Autobus musí pryč. Sdělujeme, že se nám 
nechce spát na parkovišti. Pořadatel krčí rameny taky. Nechceme provokovat, loučíme se 
s Mirkem a odjíždíme.

Brácha je nešťasnej2. Nepokousanej od ještěrky a teď ještě vyloučenej z placu. Navrhuji 
zajet k vodě, kde jsme po cestě viděli menší kolonii kamarádů s obytnými auty. Zřejmě taky 
nežádoucích. Přes blátivost a strmost cesty se nám podaří k vodě dojet. Je to tady skvělé! 
Nacházíme bezvadný flek u padlého stromu, který nám může posloužit jako stůl, židle, možná i 
skříň by zmáknul. Spokojeně se zabydlujeme a dáváme se do řeči se sousedy. Představujeme 
se a zalamujeme palce. 
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Když dojde na zalomení Bráchy a souseda a soused řekne: „Bongo,“ Brácha zařve: „Ty vole, 
já tě vůbec nepoznal! Mankote, já tě neviděl dvacet let!“ 

Bongo souhlasí: „To sedí, já před dvaceti lety utek.“ 
Brácha nám radostně vysvětluje: „On pořádal ten pochod Hlemejžďák, na kterej jsem v 

pubertě jezdil,“ a obrací se na Bonga, „Víš, že dlužíš v hospodě za dvacet litrů guláše? Tys ho 
objednal, hospodskej ho uvařil, pak si klidně foukneš a guláš zkejsnul.“ Takže opět všechno 
zlé, pro něco ... ještě horší :-). 

Bongova Irena nás upozorňuje, že tady blízko vody je i blízkost žab a tím pádem blízkost 
hadů. Brácha září štěstím. A když mu ještě s Petrou v naší stromové kuchyni opečeme jitrnici, 
není na světě šťastnějšího člověka.

Při jídle hledám ve svém průvodci s obrázky názvy našich kamarádích zvířat. Takže had byl 
pakobra červenobřichá (Pseudechis porphyriacus) a je to jeden z nejjedovatějších hadů. 
Ještěrka byl scink uťatý (Trachydosaurus rugosus) a Brácha měl pravdu, snaží se ohromit 
nepřítele vyplazováním modrého jazyka. A není jedovatý, takže Brácha opět spouští lament, 
proč ho nechytil.

Večer na sebe oblékám všechno oblečení, které vlastním, a odcházíme k ohni. Rozhlížíme 
se, jak australští kamarádi nachystali místo na oheň. Perfektně postavená hranice ze silných 
kulánků dříví, okolo jsou nadělané lavice na pohodlné sezení, přístřešek s cenama ... a pak 
moje a Bráchovi oči utkví na totemu. Okamžitě se smíchy válíme po zemi a to já doslova, 
protože mám co držet, abych se nepočůrala. Představte si: nádherně vyřezaný, vysoký totem 
a na jeho vršku jako hlavní symbol je v životní, možná i nadživotní velikosti vyřezáno poprsí 
pelikána. I s křídly. 

Brácha mezi záchvaty vříská: „Jak věděli, že přijedeš?!“ 
Nemůžeme se ovládnout. Jenže to už náš smích upoutává některé z tvůrců a ti se k nám 

s nasupeným výrazem rozbíhají. To mně připadá ještě srandovnější a nemůžu přestat. Když se 
ozve výhružné: „Co je tady k smíchu?“ 

Brácha ze sebe po částech tlačí: „Ségra ... škyt ... se ... škyt ... jmenuje ... škyt ... 
Pelikánová ... škyt ... škyt.“ 

Ne že by z toho kamarádi byli odvázaní, ale jako vysvětlení jim to stačilo a snad nebudeme 
vykázáni z potlachu podruhé a na doživotí.

Jakožto vlajkonoš věším vlajku naší osady. Lpím si na pověšení vedle kanadské. Petra 
vyzvídá, v kolik hodin bude zapalování. Jenom já vím, co je důvodem její zvědavosti. Vombati! 
Chlupatá zvířátka velikosti selete, která žijí v podzemních norách a vylézají za soumraku. Nor 
je tady haba kuk, ale termín za soumraku koliduje se zapalováním ohně. Já jsem z toho taky 
zkolidovaná, protože bych ráda oboje. Petra má jasno, chce vombaty, Brácha má jasno, chce 
oheň. Já mám nejasno a než se mi stihne vyjasnit, zahajují australští kamarádi ceremoniál. 
Vstávám, smekám čepici a snažím se zahnat slzy zpátky do očních důlků. Najednou je mi tak 
nějak divno, sladko-hořko, radostno-tesklivo, ouzko-široko zkrátka maglajs citů. Jsem šťastná, 
že jsem se sem dostala, vzpomínám na kamarády doma, na naše, na Karla ... Moji unylou 
náladu narušuje jenom Bráchovo napomínání Petry, která si tvrdošíjně na hlavě nechává čepici. 
I při Vlajce. Fuj, švagrová! Petra ovšem není sama a jeden z kamarádů nevydrží a obejde 
provinilkyně (nevím ženský tvar slova provinilec, ale ony si čepice nesundaly opravdu jen 
ženský). Brácha se stydí, Petra vrčí, protože měla čepici přisponkovanou k vlasům. 

Po pár písničkách se na mne Petra tázavě podívá. Přikývnu a zvedáme se. Za chabého 
světla baterky odcházíme na vombatí výpravu okolo přehrado-rybníka. Po zádech mi sprintuje 
mráz, a to ne zimou, ale při představě, co všechno můžeme v noci potkat, na co můžeme 
šlápnout. Najednou se těsně vedle nás ozve zařičení, zadupání, zahýkání. V ten okamžik se 
s Petrou držíme v náručí. Naše strachy zkamenělé sousoší Sbratření oživne až při zvuku 
vzdalujících se kopyt. Divocí koně. Jsme si kvit, vyplašili jsme my je i oni nás. Pokračujeme 
v naší cestě bobříka odvahy. Našlapujeme potichoučku, polehoučku, protože vombati cítí 
záchvěvy země a hned prchají domů, do rozsáhlých nor. Ale naše opatrnost nám je prdlajs 
platná. Z vombata jsme nezahlídly ani chlup. Zmrzlé se vracíme k ohni.

Už probíhá vyhlašování výsledků zpěváckých soutěží a vypadá to, že není zima jenom nám. 
Většina kamarádů se začíná nenápadně posunovat blíž k požáru, a než známe všechny vítěze, 
je veškerá uspořádanost okolo ohně v čudu. Kamarádi se začínají bavit ve skupinkách, někde 
se zpívá a hraje, někde jenom vzpomíná. Střídám party kamarádů a poslouchám. Seznamuji 
se s kamarádem, který bydlí u Sněžné řeky. Ptá se, kam máme namířeno a když zjistí, že 
chceme projet Austrálii středem, směje se: „To pojedete tři dny rovně po nudě a pak zahnete 
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doleva.“ Vábí nás k sobě domů. Odmítáme a vyměňujeme si alespoň adresy. Od kamaráda prý 
ale nemáme očekávat bryskní odpovědi, ke své dopisní schránce to má 14 kilometrů. Po 
výměně adres následuje výměna přípitků. Za doušek naší lahodné slivovice Popovice 
dostáváme koštnout umrtvovače chuťových buněk ze Sněžných hor. Kvalitní žíravina.

Další skupinka řeší, kde udělat příští potlach. Švýcarští kamarádi litují, že u nich to nejde: 
„Když jsme ho pořádali minule, přijely tam autobusy z Čech. Cestovní kanceláře to inzerovaly 
jako setkání krajanů a přivezly nám tetiny v teplácích a se síťovkama, které se ptaly, kde se 
prodávají vstupenky. Teď jsou taky problémy s rozděláváním ohňů.“ To kamarád z Kanady má 
jasno: „Když mi to nepovolí udělat v horách, tak koupím dalších dvacet hektarů pozemku a 
udělám to na svým. Na soukromý pozemek nesmí policajt vkročit. A to je důvod, proč jsme se 
na tu Evropu vysrali.“ Netroufám se zeptat, proč nikdo neuvažuje o tom, aby se světový 
potlach československých trampů udělal v Čechách. Asi že by to tetiny měly ještě blíž a vzaly 
by i strejduly. 

Od dalších kamarádů je slyšet: „Pamatuješ, jak jsme tam u Vltavy na tom kamenu dělali 
štrůdl?“ Odpověď mi připadá mokrá od slz. A zrovna když si říkám, že to nikdo z emigrantů 
neměl v tom světě lehké, slyším dalšího kamaráda: „A ti, co zůstali, budou litovat, i když si to 
neuvědomí, budou litovat.“ Hmm, někdy stojí víc odvahy zůstat. Těžko soudit.

S přibývající hodinou a přibývajícím alkoholem přibývá i siláckých řečí. A já mám novou hru. 
Poslouchám rozhovory a typuju podle nich, z které země dotyčný kamarád je. Málokdy se 
zmýlím. Je zvláštní, jak člověk nasákne chováním a móresy země, do které se přistěhoval. 
Holt, kdo chce s vlky výti ... Američani jsou zdravě sebevědomí a kamarádští. Největší 
pohodáři mi připadají Australané. Moji domněnku potvrdí i kamarád z Kanady, který si stěžuje, 
jak museli tvrdě dřít v silných mrazech a sebelitování uzavře: „Tady v Austrálii ste v padesáti 
všichni v invalidním důchodu a víte hovno.“ Jenže v tom to není. 

Odcházím za zvukem kytary. S Bráchou zbožně nasloucháme Danovi z kanadského 
Vancouveru, který hraje písničky kamaráda Reda. Při Horách Coloráda se mi chce brečet a při 
písničce Do Kordiller už brečím. Tak konec Pelda, jde se spát. Vytrácím se do Autobusu a tak 
jak jsem, ve všem tom oblečení, zalézám do své Bambusky, která zaručuje komfort do mínus 
deseti s teplotní rezervu. Cvakám zubama, ještě když dorazí Brácha s Petrou. Vzpomínám na 
strejdovu elektrickou deku. Společnými silami se nám podaří Autobus zafunět a usnout.

Pavoučí den

Pátek 26. října
Ujeto: za včerejšek 2 km
celkem za čtyři dny 1 184 km

Od pěti hodin toužebně vyhlížím sluníčko a čekám, jestli rozmrznu. To byla kosa! Moje zimní 
Bambuska naprosto nestíhala. Nechtěla bych v ní zažít těch deklarovaných mínus deset. Po 
východu slunce s Bráchou operativně nasazujeme nemrznoucí směs - loka slivovice a vylézáme 
z auta. Brekekeke. Brácha odchází s ručníkem k vodě. Utahuju si šátek těsněji okolo krku: 
„Jestli teče teplá, tak na mě zavolej.“ Máme ideu, že uvaříme a rozloučíme se. To první se nám 
podařilo vcelku bez nehody, to druhé prostě nejde. Už se loučíme tři hodiny a stále potkáváme 
někoho, s kým si ještě nutně musíme něco říct, vyfotit se, vyměnit si adresu. A když se objeví 
lidový vypravěč Lucky Jim, už ani já se nesnažím Bráchu popohánět. Jimovy příběhy ze života 
na drsném severu Kanady a jeho vypravěčský talent nás zdrží další dvě hodiny. 

Začínají padat kroupy. Pokud chceme odjet, musíme vypadnout hned, než se z cesty stane 
klouzavý tobogán. Poslední stisky a polibky. Nejtěžší okamžik cestování - na jedno Ahoj jsou 
dvě Sbohem. Skáčeme do auta.

Valíme do kopce a modlíme se, ať není důvod k zastavení, nebo se odsud už letos 
nevyhrabeme. Kopec jsme zvládli a po cestě lesem se opakuje včerejší situace. Petra ječí a 
Brácha na ni ječí, ať neječí. Docílil toho, že se Petra naštvala a při průjezdu brodem je v autě 
hrobové ticho. Ovšem kousek za brodem začíná Brácha podivně cukat hlavou. Vypadá jako při 
záchvatu epilepsie. Zastaví auto, vyskakuje a sundává klobouk. Mám obavy o jeho duševní 
stav. Uklidňuji se až pohledem na klobouk, na jehož okraji sedí pavouk velikosti valašského 
koláče. Brácha mně vráží pavouka do ruky: „Drž ho, já si najdu foťák.“ Maminkóó, to je tedy 
uklidnění!
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Po nafocení a omatlání pokračujeme my i pavouk svojí cestou. Podle průvodce s obrázky byl 
pavouk křižák (Gasteracantha vittata), v angličtině se jmenuje ostnatý pavouk - Spiny Spider. 
Vypadal nechutně a je prý nechutný i pro ptáky, protože má tvrdý krunýř. Vytýkám Bráchovi, 
ať si příště takovéhle děsy odpustí nebo že to doma budu žalovat Karlovi. Brácha je v klidu: 
„Žaluj. Já mu zase ukážu tvoje fotky s Největším kancem Austrálie, s Mužem od Sněžné řeky, 
se Švýcarským důchodcem, je zajímavý, že si vybíráš vždycky fousáče, samé takové Karly.“ 
Vyděrač!

Potkáváme protijedoucí auto. Naštěstí je to terénní džíp, a tak slušně uhýbá našemu 
Autobusu z cesty. Uvnitř jsou místní lesáci a mávají nám. Bavíme se představou, jestli pojedou 
okolo tábořiště a tam uvidí tři sta lidí v maskáčích. Určitě jim to bude připadat jako sraz 
teroristů.

Cesta zpátky vypadá nějak jinak. Nevíme kudy kam. Zahneme špatně na Batlow. Dávno 
jsme měli být na kloudné silnici, a zatím jedeme stále po lesní cestě. Naštvání nás přechází, až 
když uvidíme vombata. Konečně! S Petrou se k němu řítíme, Brácha zůstává v autě. Vombat je 
totiž mrtvý u silnice a trochu zatouchá. Ale živého zřejmě neuvidíme. Od hrabání nor má 
vymakané svalnaté tělo a Australané tvrdí, že srážka s ním je jako najet autem na kámen. A je 
to vačnatec, což ovšem s Petrou zjišťujeme až z průvodce, nikoliv průzkumem mršiny

Za chvíli vidíme i klokana. A ještě k tomu živého. Zásluhou obou kapsářů se nálada v autě 
zlepšila a zabloudění už nikdo nelituje. Je zvláštní, že izolovaností Austrálie od ostatních 
kontinentů se vačnatci nevyvíjeli dál v placentáře. To jest v ty savce, u nichž se embryo vyvíjí 
v placentě. U vačnatců se embryo musí samo doplazit do vaku matky, který slouží jako 
inkubátor a tam se dopeče. Mně zatím všechno v Austrálii připadá takový pohodový a v klidu, 
a tak i kapsáře podezřívám, že na nějaký další vývoj byli líní. Spokojeni sami se sebou.

Nakonec jsme i Batlow trefili. Ve městě Tumut mám poslední možnost volby, jestli si udělat 
zajížďku do Sydney nebo to namířit k centru kontinentu. Stáša měl pravdu, měsíc je sakra 
málo. Ráda bych v Sydney viděla Operu a Harbour Bridge, ale je to skoro tisícovka kilometrů 
navíc. Brácha mi chce vyhovět a nechává volbu na mně. Vše rozhoduje duha. Najednou totiž 
ustal déšť a nad Sněžnými horami vylezlo nádherné barevné spektrum. Mám jasno, nechci 
vidět díla člověka, betonové, železné a železobetonové konstrukce, chci vidět díla přírody. 

Najíždíme na Sturt Highway, silnice číslo 20, a té se budeme držet stále na západ směr 
Adelaide. První projíždíme městem Wagga Wagga. To není omylem dvakrát napsané slovo, to 
je celý název. Prý opakovaní jednoho slova znamená znásobení jeho významu. Já si to 
vysvětluju tak, že třeba včera včera by znamenalo předevčírem. Cedule oznamující, že do 
Adelaide je 1 160 kilometrů, nám nepřipadá moc povzbudivá. Především proto, že tuhle cestu 
prostě musíme projet a nemáme na ní plánovaný žádný atrakce.

Aby nám cesta aspoň trochu ubíhala, dělám osvětu a čtu z průvodce o pánovi, po němž se 
silnice jmenuje. Charles Sturt byl Angličan a objevitel. Objevil mimo jiné i řeku Murray, kterou 
jsme my objevili ve městě Albura a kterou ještě párkrát potkáme. Není divu, je to nejdelší 
australská řeka, 2 600 km. Sturt byl znám svým přátelským chováním k domorodcům a 
odmítal vůči nim používat násilí. Tak se hodláme chovat taky. Ovšem podmínky Sturtových cest 
do vnitrozemí byly tak extrémní, že po jedné z výprav na čas oslepl a potíže se zrakem měl 
potom až do konce života. Tak velcí objevitelé snad nebudeme.

Začíná se smrákat. Brácha zapíná světla, která osvětlí okolní křoví, ale silnice před námi 
zůstává ve tmě. Uvažuje o tom, že by bullbar odmontoval. Jenže zrovna když dojde ke 
skálopevnému rozhodnutí, že tuto operaci zítra provede, vyskočí do silnice klokan. 
Hypnotizován našimi reflektory zůstane trčet přímo v cestě. Brácha stojí na brzdě oběma 
nohama, my s Petrou chytáme sebe a ostatní předměty letící Autobusem. Těsně před 
klokanem kola zastaví, Brácha stáhne okýnko a zařve směrem k vačnatci: „Máš chrápat, 
blbče!“ Nevím, jestli klokan umí česky, nebo jestli vůbec nějak umí, ale poslušně odskáče. 
Nebo spíš odhopká. Podle mých vyčtených znalostí to byl klokan velký a ten taky může na 
jeden hop udělat i třináct metrů. Tenhle se flákal. Asi se nemohl rozloučit s našimi světly, se 
kterými by se Brácha nejraději rozloučil okamžitě. Situace zachránila život nejen klokanovi, ale 
i bullbaru. Utvrzen v jeho užitečnost se Brácha smiřuje s tím, že ho nechá a za nočních jízd 
bude cestu nahmatávat.

U města Hay se objevuje cedule Adelaide 866 km a my uznáváme, že jsme si vylepšili skóre 
a máme nárok na odpočinek. Hlavně také proto, že Brácha si proti únavě začíná po stoprvé 
pouštět naši jedinou kazetu. Na potlachu jsem při výměně adres vyslechla všechny kamarády, 
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že bych si vyměnila taky kazetu do auta. Nikdo neměl. Pane Bože, já se snad raděj naučím 
zpívat nebo si ochočíme papouška!

Zapíchneme Autobus pod nejbližší eukalypty, sebe zapíchneme do spacáků a ještě 
probíráme náročný den a Bráchovu skvělou reakci na klokana. Při otázce, v kolik je ráno 
budíček, Petra hlásí: „Já vstanu, až mě vzbudí boucháním ocasem do auta.“ 

Otáčím se na Bráchu a ten polospící zavrčí: „Ona myslí klokana, né mě.“ 
S Petrou se ještě půl hodiny chechtáme do spacáku.

Ještěrčí den

Sobota 27. října
Ujeto: za včerejšek 334 km
celkem za pět dnů 1 518 km

Vyjíždíme za úsvitu. Brácha nás vzbudil naprosto neurvale, nebylo žádné bouchání na auto. 
Stihli jsme sotva kafe a vločky. Remcám.

První zvíře dnešního dne je přejetej klokan. Neměl takové štěstí jako náš noční kámoš. Už 
na něm hodují vrány a Brácha se na nás otáčí: „Mám vám taky zastavit na bufet?“ All you can 
eat. Je mi ho líto. Klokana, ne Bráchy. Připadá mi, že všude jsou dobytkáři, všude se okolo 
silnice pasou krávy nebo ovce, všude jsou ostnaté dráty. A co vlastně zbývá na chudáky 
původní zvířátka? Stejný prd jako na chudáky původní obyvatele. Za chvíli bude v Austrálii 
klokan chráněný zákonem. Jestli je dřív nevyvraždí.

Po pár kilometrech moje černé úvahy potvrzuje přejetá goana. Varuju Bráchu, že se musím 
najíst, nebo se mi na příští mrtvolu začnou sbíhat sliny. Zastavujeme u benzinky. Během jídla 
sledujeme přijíždějící auta. Upoutá nás jedno, jehož osazenstvo na sebe mluví česky. Okamžitě 
zapřádáme hovor a představte si, odkud jedou - z celosvětovýho potlachu! A dokonce bydleli 
na stejném fleku pro vyděděnce jako my, jenže měli nad autem vysunutý nástavec na spaní a 
před autem natažený igelit, takže je nemůžeme poznat. A taky už na sobě nemají maskáče. 
„Ty jsme sundali hned po odjezdu. Teď s těma teroristama ti v nich nedají ani benzín.“ Nikdo 
na sobě nemáme maskáče, za to na sobě máme spousty much. S oteplením přibylo insektů. Už 
to začíná! :-( 

Jsou to bezva lidičky, manželský pár se synem a jejich kamarád. Usedáme ke stolku a mezi 
odháněním much vyzvídáme. Nedají se moc pobízet a valí na nás rady:

• nevynechejte jezero Eliot, 5 km za gridem vlevo, po prašňačce 15 km
• v Andamooce má opálový důl a hospodu Slovák Štefan, pozdravujte ho a určitě se tam 

stavte
• po cestě je městečko Roxby, tam přehlaste auto, mají tam naprosto pohodový policajty
• Daily Waters - hospoda s nejodlehlejším semaforem
• Douglas Hot Springs - horké prameny nad Pine Creak
• Edith Falls ... 
Všechno zapisuju. S přehlášením auta si nemáme dělat starosti, to by policajti kontrolovali, 

jen kdyby nás kvůli něčemu stavěli. Brácha dodává: „No kvůli rychlosti nás určitě stavět 
nebudou.“ 

Kamarádi bydlí v Adelaide a litují, že my přes ní nepojedeme. Vzali by nás na ryby na jezero 
plné pelikánů. Jééé, to je škoda! Tady je prý ve vodách kapr jako škodná. Nikdo kapry nejí a 
když ho rybář vytáhne na břeh, nesmí ho hodit zpátky do vody, ale musí ho zabít. A tohle už 
pelikáni moc dobře vědí a na rozdíl od Australanů kapry jedí a rádi. Takže obchází okolo rybářů 
jako mlsní psi a čekají na dlabanec. 

S nejprosebnějšíma očima, jaké umím, se obracím na kamarády: „Símvás, nemáte na 
vyměnění kazetu do auta? My máme jen jednu ...“ Brácha se na mě oboří, co že mám proti 
jeho oblíbené kazetě, ale i on by ji vykšeftoval. Kamarádi souhlasí a nabízí: ejsídýsí, Doors a 
další názvy, které vůbec nevím, co znamenají. Rezignujeme, necháme si svoji.

Následují rady týkající se západní Austrálie, kterou já už neuvidím. Odcházím do umývárky 
a provádím alespoň symbolickou očistu. Umeju si i hlavu, udělám si foukanou pod sušákem na 
ruce a vracím se k diskutující skupině. A všichni pozorujeme zvláštní úkaz - nejdou na mě 
mouchy. Buď bylo mýdlo v dávkovači smíchané s repelentem, nebo mouchám voňaví lidé 
nevoní. Vidíte to, čuňata!

Loučíme se. Brácha s Petrou musí slíbit při zpáteční cestě návštěvu. Za půl roku, to já už 
budu makat v práci. Fuj práce, co to je za sprosté slovo!
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Naše další plánovaná zastávka, město Mildura, je vzdálená 350 kilometrů, takže se 
pohodlně usazujeme. Rekapitulujeme snídani, ke které jsme si dopřáli párky. Nahlas uznávám, 
že jídlo v Austrálii a u nich ve Státech se vůbec nedá srovnat. Neradi, ale Brácha s Petrou to 
uznávají taky. Koupená jitrnice byla fakt jitrnice, dnešní párečky byly opravdu masovoučké 
párečky. Je pravda, že oboje vyráběl asi Polák, protože firma se jmenuje Kranski. Ale i chleba 
je jedlej chleba, a ne americká, sladká, fujtajblová buchta. U Jiřiny byl koupený koláč stejně 
dobrý, jako kdyby ho pekla moje moravská tchýně. A když připočítám pohodové lidi, vychází 
mi výsledek rovnice, že bych tady klidně zůstala. 

Z rozjímání nás vytrhne Bráchovo dupnutí na brzdy. Na silnici je ještěrka. A ke všemu 
nadělení i živá. 

Brácha je pevně rozhodnut: „Tentokrát ji chytím. A pomazlím se s ní.“ 
Svoje předsevzetí plní do posledního detailu. Musíme dělat snímky typu Brácha s ještěrkou 

v pravé ruce, Brácha s ještěrkou v levé ruce, Brácha s ještěrkou v obou rukách. Ovšem 
nevaroval nás, že to samé bude požadovat i po mně a Petře. Takže nejdřív záběr Petra a 
ještěrka. Když jsem na řadě já a cukám se, Brácha mi vysvětlí, jak mám ještěrku držet za 
hlavou, aby mě nemohla kousnout. S hrůzou přebírám ještěrku od Petry jako štafetový kolík. 
Tvarově je podobná scinkovi uťatému ze včerejška, ale nemá malovanou kůži, nýbrž má na 
sobě černé šupiny. Asi opravdu není nebezpečná, jenom z ní vypadlo cosi teplého, hnědého. 
Chci ji štítivě odložit, ale Brácha požaduje ještě záběry pro kameru, do které hlásí komentář: 
„Holky s ještěrkou. Ještěrka se strachy posrala, holky nevím.“ Na závěr předávám opět 
štafetovou ještěrku Bráchovi a on ji odnáší do louky dál od silnice. Když ho vidím, jak 
v sandálech prochází trávou, modlím se, aby nepřinesl další exemplář plaza, pro změnu 
zakousnutého do jeho lýtka. Brácha se naštěstí vrací k nám a zachráněná ještěrka běží 
nevděčně směrem od nás. Zřejmě se po noci chodí vyhřívat na asfalt a ne každý řidič je takový 
blázen jako Brácha, aby kvůli nim brzdil. Jest pravda – Brácha a slovo normální se málokdy 
sejdou.

Teď je ovšem nadmíru spokojen. Já mu ještě chytrostma z průvodce vysvětluju, proč se 
tenhle scink jmenuje uťatý. Protože vypadá, jako kdyby mu konec ocasu někdo uťal. A není to 
pro nic za nic. Při napadení se scink uťatý stočí tak, že má proti nepříteli hlavu a konec ocasu, 
které jsou od sebe k nerozeznání. Takže má šanci 1:1, že mu bude sežrán zadek místo hlavy. 
No a bez ocasu se dá žít líp, než bez hlavy. I když Brácha nesouhlasí. Proto on se nám tak 
kroutil v ruce. Měl smůlu, že na nás nezabíral ani modrý jazyk, ani utnutá prdelka, ale zase 
měl štěstí, že jsme snídali a ještěrky nežerem. Zatím.

Sleduju a komentuju nepořádek okolo silnice. Brácha dodává: „To by se ve Státech nestalo.“ 
Pravda, nestalo, tam má každý kousek silnice někdo adoptovaný a stará se o něj. Jenže taky je 
pravda, že mně celý Státy připadají jako Potěmkinovská vesnice. Bráchovi to ovšem neříkám, 
je mladší ročník, neví, kdo byl Potěmkin, a kdyby to věděl, mohl by mě tady v buši vybušit.

V rámci přehrabování našeho systematického chaosu v autě nacházím buráky. Jásám nad 
nálezem a se mnou jásají i ostatní. Jenže máme ruce od scinka. Svádíme boj mezi mlsotou a 
smyslem pro hygienu. Zjišťujeme, že do Milďoury je to usmolených padesát kilometrů, a 
pokusíme se tedy ovládnout naše smyslné chutě. Lepší, než abychom chytli nějakou ještěrčí 
infekci. Největší hrůzu má Brácha, že by byl taky uťatý.

Ještě musíme projet okolo cedulí, kterými se s námi pro změnu loučí Nový Jižní Wales a vítá 
nás stát Viktorie. Je poledne a od rána máme za sebou skoro pět set kilometrů. To jediné 
omlouvá můj a Petřin flegmatický přístup k cedulím. Minuli jsme je bez vyfocení.

Zastavujeme v krásném parku u řeky. Jak jinak, u řeky Murray River, naší věrné 
průvodkyně. Tenhle australský veletok je srandovní tím, že pramení kousek (rozuměj - 
australský kousek) od pobřeží v Australských Alpách, jenže na jejich špatné straně, a tak se 
musí další tisíce kilometrů drápat přes tři státy. Zato má čest dělat dvěma z nich, Viktorii a 
Novému Jižnímu Walesu, přirozenou hranici. V Jižní Austrálii se vlévá do Lake Alexandrina, 
které leží těsně u Indického oceánu. Ta řeka má fakt smůlu, taková štrapáce a ani se oceánu 
nedočká.

Jako všude v australské civilizaci jsou i zde na dosah umývárny, záchody a pitná voda, takže 
hned po odmoření rozděláváme na deku zásoby. Sledujete, jak se Brácha s Petrou hezky 
naučili v poledne obědvat? Něco pro ně tak nezvyklého!

Pozorujeme proplouvající kolesové parníky a já taky proplouvající pelikány. Jeden opeřenec 
přijíždí až ke břehu a žebravým pohledem sleduje náš hodokvas. Beru suchý chleba a sedám si 
na břeh. Pelikán párkrát zabere nohama-pádlama a je u mě. Takže já na břehu, pelikán ve 
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vodě a předáváme si chleba přímo z ruky do zobáku. Volám na Bráchu: „Dělej! Foť! To je 
jedinej pelikán, který mi zobe z ruky.“ A ještě k tomu suchý chleba, tím bych svého domácího 
Pelikána neuctila. Na toho by zabralo, kdybych tak držela v ruce stehno z kačeny, nebo celou 
kačenu ... se stehnama, mezi st... nebudeme to rozebírat.

Podle Bráchových informací má být v Milduře nejdelší bar na světě. A Brácha si na něm 
trvá. Zřejmě si myslí, že v něm budou čepovat i nejdelší drinky na světě. Na pět zeptání se 
ocitáme u baru. Všude je ovšem podezřele klid, žádné potácející se postavy, dveře jsou 
zamčené. Čteme ceduli o uzavření baru a nadáváme. Hezky v češtině si ulevujeme. Zastaví se 
u nás stará paní, kterou doprovází něco mezi bodyguardem a pečovatelkou. Paní nás chvíli 
poslouchá, goriloun jí zatím šel otevřít dveře v přistavené limuzíně, a najednou ze stařenky 
vypadne česko-slovenská věta: „Ako sa máte?“ V tu ránu jsme s Petrou u ní, představujeme se 
a vyprávíme, odkud jsme my (to vy víte) a kde se tu vzala ona (to vám musím popsat). 
Vyprávění ovšem pokračuje v angličtině. Paní nám vysvětluje, že její manžel byl Slovák a od 
něho se pár vět naučila. Přišli do Austrálie v roce 1928 a v současné době je vdova a po 
manželovi vlastní pekárny po celé Milduře. Když v jejich pekárně řekneme, že známe Stelu 
Hudak, dají nám rohlíky zadarmo. Ale to už ji táhne gorilo-chůva k autu. Zřejmě zjistil, že paní 
Stela něco rozdává a má strach, aby nezměnila závěť.

Petra chce hledat pekařství a rohlíky zadarmo, Brácha odmítá projezdit benzín za fůru 
dolarů kvůli rohlíkům za pár šušňů. V klasickém obchoďáku nakupujeme zásoby, včetně další 
šestky Veřejné Bezpečnosti. Brácha si libuje. Takhle se v pivu nikdy na cestě nerozšoupl. Svádí 
to na mne, že sem hubená, zelená, neduživá a nutně potřebuju pivo na dobré trávení. Takže 
mi vždycky ochotně otevře plechovku piva, já si dvakrát loknu a on se pak obětuje a dopije ji. 
Copak, mně by dobře trávilo, kdyby bylo co. Jakmile bych nebyla ve střehu, protáhly by se 
přestávky mezi jídlem klidně na celý den. Musím být bdělá a ostražitá. 

Jak už jsem psala, pivo se prodává ve speciálních obchodech pro alkoholiky, ale nepsala 
jsem, že i cena je speciální. Například teď zrovna jsme nakoupili jídlo pro tři lidi minimálně na 
čtyři dny a celý nákup stál stejně jako ta šestka piva. Holt, když seš notor, plať jak motor!

Po výjezdu z města budeme muset doplnit zásoby poživatin i pro Autobus. Vyhlížíme 
benzínku, a najednou je před námi čerpačka, která se nedá přehlédnout. Ne tak kvůli ní 
samotné, ale kvůli okolí. Okolí je totiž vystláno motorkama, harlejáci i silniční, vše naleštěné, 
na stojáncích. Zastavujeme. Obcházíme motorky. Petra chce kamerovat, Brácha ji okřikuje. 
Mají zkušenosti s hárlejáky ze Států, kteří nesnáší žádné jiné lidi. Jestli je podle nich vůbec 
někdo další člověk. Jenže tito se usmívají, na to, že fotíme a točíme, potěšeně kývají, v klidu, 
pohodě. Chystají se na odjezd. To musíme zažít!

Za deset minut jeden zařve: „GO!“ Motorkáři se zvedají jako vojsko krále Artuše, nasedají 
na koně ... blbnu, na motorky, startují! Karle, proč tady nejseš, to je serenáda, to je orchestr! 
Odjíždí první a za ním celý hejno. Někteří nám mávají, my máváme všem. Jeden z nich nám 
zamává, zvedne motorku na zadní a po zadním kole se řítí v protisměru až k obzoru. Tak to by 
ani Artušáci nezvládli.

Plni dojmu bereme benzín a kecáme s čerpadlářem. Tedy já se moc neúčastním, především 
proto, že pohovor se koná v angličtině a taky proto, že jsem uchvácena hejnem much, které na 
čerpadláři hostují. Holt začíná se oteplovávat a taky přimouchovávat. To bude hrůza! Naštěstí 
jsou tyto mouchy se svým hostitelem spokojeny a na nás nejdou. Brácha vypráví o našem 
setkání s paní Stelou a čerpadlář říká, že pan Hudak byl jeden čas jeho šéf. A že to byl šetřil. 
Jeho heslo prý bylo: „Když rozhazuješ 
z cizího, neušetříš na svém.“ No co, 
měl pravdu. Tady není socialismus. 

Okolo nás stále pobíhají 
čerpadlářovy vnučky postrojené za 
jakési kouzelníky. Předpokládám, že 
to patřilo jako atrakce ke srazu 
motorkářů. Střapce z čarodějnických 
čepic jim slouží k odhánění much. 
Budeme si muset taky nějaký pořídit. 
Občas odeženou hejno i z dědečka, 
ale to se k němu vždycky věrně vrátí.

V autě určujeme náš další cíl. 
Zuzana a Petr, dcera a zeť strejdy 
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Anteho, u kterých jsme internetili, nám poradili, že ve městě Paringa je restaurace, kde 
prodávají skoro české řízky za pouhých 2,5 dolarů a velké přes celý talíř. Takže ještě chvíli 
pojedeme státem Viktorie, pak vkročíme do státu Jižní Austrálie a kousek za hranicema budou 
řízky. Vzhledem k tomu, že jsme ráno vyjížděli z Nového Jižního Walesu, tak za den zmákneme 
tři státy. V Evropě by to nebylo nic divného. Karel na jeden zátah projede Rakousko, Slovinsko, 
Chorvatsko a teprve u moře mě pustí vyčůrat. Jenže Austrálie je velká jako celá Evropa a je 
rozdělena na pouhých šest států a dvě teritoria - Queensland (tam bydlí Stáša), Nový Jižní 
Wales (tam byl potlach), Viktorie (tam bydlí strejda Ante), Jižní Austrálie (tam právě 
míříme), Severní teritorium (tam je Darwin, odkud odletím, doufám) a Západní Austrálie 
(po ní budou pokračovat Brácha s Petrou), Teritorium hlavního města (Canberra, tam 
nechceme nic) a ostrovní stát Tasmánie (tam pojede Brácha s Petrou před odletem). Když už 
jsem v tom poučování, na plochu by se Česká republika vešla do Austrálie asi stokrát a na 
celém tom obrovském území žije 18 miliónů obyvatel. Z nich pouze jedno procento jsou 
obyvatelé původní - Austrálci. Konec výukového programu.

Podél silnice se táhnou lány polí, sadů a vinohradů. Jenže my už vše nakoupili v obchoďáku, 
a tak podélcestní prodavače míjíme s nezájmem. Mně to ovšem ladí chuťové buňky. Něco bych 
slupla, jedeme už dvě hodiny. Ptám se Petry: „Jak daleko je to k řízkům?“ Dozvídám se že 
jenom 50 kilometrů. Ovšem než najdeme hospodu, než nás obslouží ... začínám tahat 
potraviny z našich zásob. 

Brácha naříká: „Ségra už zase žere!“ Ale podaný chleba se sýrem neodmítne. 
A jak si tak debužírujeme, objeví se na silnici cedule FRUIT INSPECTION. Dostávám rychlé 

vysvětlení, že to jsou oblasti, ve kterých je přísně střeženo zavlečení jakýchsi much 
napadajících rostliny. Takže se přes ně nesmí převážet žádné ovoce. Současně dostávám příkaz 
veškeré ovoce schovat. Ukládám jablka na dno mého příručního baťůžku pod foťák, pod čepici, 
pod zápisník. V klidu zastavujeme. 

Fruit inspektor sotva pozdraví, a už strká hlavu do auta. Chce otevřít cooler, což mu ráda 
provedu, neb vím, že tam nic nemáme. Vysouká hlavu z auta a chce otevřít kufr. Jde s ním 
Petra a nestačí zírat, jak se nám chlap hrabe v zásobách. Kontrolfruťák vytáhne vítězoslavně 
svůj úlovek - česnek z Viktorie a cibuli z Nového Jižního Walesu. Petra se brání. Já se chci taky 
bránit, vždyť mají kontrolu na fruit - ovoce, a přitom česnek a cibule jsou zelenina. Do 
prkýnka, nemůžu si vzpomenout, jak se anglicky řekne zelenina. Kontrolkruťák hází zabavené 
zboží do krabice i přes Petřin odpor. Petra mu přeje ironicky dobrou večeři z našich potravin. 
On nehne ani brvou a jde čekovat další auto. Nas*aní odjíždíme. Vegetables!! Teď to vím, 
zelenina, jak to že nám sebral zeleninu, když chtěl ovoce. Jenže v rámci hesla ‚Nemluvte za 
jízdy s řidičem‘ raději celou věc nerozmazávám. Čert vzal cibuli i s česnekem, řízky nám to 
vynahradí.

Jsme tedy v Jižní Austrálii, kam mouchy možná přeletí, ale rozhodně nepřejedou. Hraniční 
cedule jsme nevyfotili z jednoho prostého důvodu, protože jsme je ani neviděli. Vzteky se nám 
zatmělo před očima nebo byly nějak maskovaně schované za kontrolorama. Kašleme na ně.

V Piňďouře vyhlížíme řízky. Zatím vidíme jen strašidelnou výzdobu a teprve nám dochází, že 
je svátek Halloween. Proto byly pumpařovy vnučky postrojené! Ovšem mnohem horší byli ti 
černokněžníci na hranicích. To než strávíme, to bude trvat.

Zastavujeme u krásné restaurace jménem Possum‘s Bar. Bohužel to není ta řízková. 
Obrovskými okny nahlížíme dovnitř, kde jsou čistě prostřené stoly, nachystané příbory, 
ubrousky, talíře a talířky. Zatím je zavřeno, ale vypadá to na nějaký banket nebo svatbu. Nic 
pro nás. Smutně odcházíme do té naší, kombinace herny a knajpy čtvrté cenové skupiny. 
Všude zakouříno a nikde řízky. Petra vyslýchá číšnici. Řízky jsou pouze v poledne. Teď máme 
pět odpoledne, takže utrum. Ze zoufalství si dáváme kafe, které je pro hráče na automatech 
zadarmo. Prohráli jsme dolar a odcházíme.

Zklamaně se táhneme k Autobusu okolo čisťounké Possumové restaurace a opět mlsně 
nahlížíme. Uvnitř přibyli nějací lidé, ale hlavně přibylo jídlo. Kdybyste to viděli - chladící stůl 
s horama šunky, salámů, rolád, vyhřívaný stůl s nádobama, z kterých čouhají kuřecí stehna, 
pečená masa, rybí ocasy, stoly s kopcema příloh, hranolkama, ryží, bramborama, mísy 
omáček, chladící pulty se zmrzlinou, zákuskama, dortama, další stoly prohýbající se pod tíhou 
všemožného ovoce ... já to nemůžu ani popisovat, slintám na klávesnici. Vypadáme jako 
z Ladových obrázků, kde chudé děti nakukovaly oknem, co přinesl Jéžišek těm bohatejm. První 
nevydrží tato muka Brácha a odchází ke vchodu zjistit, jestli bychom neproklouzli. V mžiku se 
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vrací s pusou otevřenou a rukama nahoře: „To je All you can eat a je za třináct dolarů. Zvu vás 
na oslavu Halloweenu, strašidýlka moje!“ Kdo neznáte tenhle typ restaurace, je to v překladu 
Sněz všechno, co můžeš. Češi název volně překládají Naper se a pukni, což také víc odpovídá 
české povaze. 

Zkrátka Brácha cáluje poplatek a vstupujeme do království pozemského. Neustále si 
přinášíme další dobrůtky, chceme od všeho ochutnat. Ignorujeme pouze přílohy. Kdyby viděly 
naše šetřivé, české babičky, které skákaly přes ploty pro brka, jak my se tady pereme šunkou 
bez chleba, pečínkou bez brambor, kuřecími stehny bez rýže. Po hodině sedíme na židlích a 
funíme. Otáčím se na Bráchu: „Zastavíš mně na zvracení?“ Brácha jen znaveně přikývne. 
Rozradostněna prohlásím: „Tak to já si jdu ještě pro zákusek.“ Začíná další kolo a já mám 
obavy, že zítra budu pucovat okno v Autobusu i zevnitř. Brácha naříká, že jemu už se nic 
nevejde. Mezi sousty vysvětluji komůrkovou teorii mého kolegy Páji, který ji simuluje na 
zabíjačce, ale jen proto, že nezná Naper se a pukni. Na zabíjačce jsou nejdříve zákusky, 
vánočka nebo buchty, nacpeš se, pak je polívka, nacpeš se, pak je ovar a ty máš dojem, že už 
do žaludku nic nedostaneš, jenže jsou jitrnice a zase se vejdou, pečené maso se proti všem 
zákonům zachování hmoty taky někam vleze, koláče přece nenecháš, i tlačenku se ti do sebe 
podaří natlačit, kořalička se vejde vždycky, pivo je tekutina, ta proteče ... kolega došel 
k závěru, že člověk má v žaludku komůrky zvlášť na každý druh jídla. Bráchu to evidentně 
uklidnilo a odchází plnit zmrzlinovou komůrku. Pak melounovou. Poté čokoládovou. Vše se 
vešlo, Pája bude mít pravdu.

S Petrou řešíme přeplnění žaludku tak, že vždy na chvíli vstaneme a jdeme si přečíst 
povídání. Na stěně jsou fotky a legenda o muži, který žil v divočině. Přišel do Austrálie 
z Nového Zélandu, nejprve pracoval a za čas odešel do buše, kde žil sám a pomáhal zvířatům. 
Novinář Max Jones o něm napsal knihu Muž zvaný Possum - A Man Called Possum. Stačilo a 
jdeme pro další porci. 

Až za tmy se vyvalíme ven. S Bráchou si slibujeme, že si dáme pivo na trávení. Nasoukáme 
se do Autobusu a já jsem určitě zaslechla, jak si jeho pérování heklo pod tou tíhou. Zrada je, 
že pivo máme zahrabané hluboko, aby nezteplalo. Nikdo si netroufne pro něj ohnout. 
Vyjíždíme bez piva.

Projíždíme krajem Riverland. Je vám jasné, kvůli které river to je. Jenže ve tmě z landu moc 
nevidíme, zato se občas objeví cedule Pozor na koaly. Jedeme pomalu a rozdělujeme funkce, 
Petra kouká do korun stromů, já podél silnice, Brácha na silnici, která je světly našeho 
Autobusu ovšem osvětlena z celého okolí nejméně. Já chci koalu, ten mi ještě zbývá na 
seznamu! Pokud by tu nějaký byl, určitě by nám neutek. Koalové jsou totiž pomalá, rozvážná 
zvířatka. Koala znamená v řeči domorodců „nepije“ a opravdu koalové získávají veškerou 
tekutinu z potravy, a tou jsou jenom listy eukalyptů. Nic jiného nežerou, nepijou a protože listy 
eukalyptů obsahují všelijaké silice, já osobně si myslím, že jejich pomalost pochází z toho, že 
koala je pořád tak trochu přifetlej. Jenže dřív než nějakého narkomana objevíme, bolí nás oči a 
krční páteř. 

Brácha loudí o puštění kazety. Sázíme se, která písnička bude na řadě. Petra se jenom 
hrozí, aby to nebyla Made in Pade. Tvrdí, že jí vůbec nerozumí, ale má snahu se učit. Brácha 
hubuje: „To nejde tak najednou. To se musíš učit postupně - nejdřív Vlajku, pak sundat čepici, 
pak další písničku.“ Petra je ochotna dodržet postup. Takže Vlajku. Chce ji mít napsanou. Beru 
propisku a sháním papír. Je mi líto trhat z jedovatého zápisníku, a tak beru první papír, který je 
po ruce. No hádejte, po tom přežrání, který asi tak máme po ruce. Správně - toaleťák. 
Vysmahnu na něj první sloku, to na učení do zítřka stačí. Podávám papír Petře, která si jej 
rozdělává a čte. Vtom Brácha zastaví. Koukáme kvůli kterému zvířeti, ovšem hned, jak začne 
hulákat, pochopíme, že to bylo kvůli nám. Aby nás mohl v klidu sprdnout. 

„To se mi snad zdá! S kým já to jedu! Jedna si při hymně nesundá čepici, druhá napíše 
hymnu na toaleťák, takový znevážení!“ 

Snažíme se Bráchu ukonejšit slibama, že už to nikdy neuděláme a že ten toaleťák s Vlajkou 
nepoužijeme. Moc se nám to nedaří.

Jediný úspěch je, že pokračujeme v jízdě. V tiché jízdě. A dusno by se dalo krájet jako 
štrůdl. Ovšem kde se vzali, tu se vzali, před námi policajti s červeným světýlkem. 
Zastavujeme, Brácha stahuje okýnko. Výměnou za doklady policajt podává Bráchovi balónek 
na fouknutí. Brácha nám česky sděluje: „Nevím, jestli mu do toho nenabliju.“ Naštěstí se 
Bráchovi podařilo vpustit do balónku jen vzduch, náplň nezměnila barvu, a zato policajt změnil 
chování. Usmívá se a dokonce se omlouvá. Musí tyto kontroly dělat, je večerní doba, kdy se 
zavírají hospody a opilci se vrací do svých vzdálených domovů. Chválíme, že dělají dobře a 
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v klidu a míru se rozcházíme. Jen co popojedeme, zavýskneme štěstím až Autobus poskočí. 
Ještě že se pro to pivo nikomu nechtělo. Mohli jsme dojezdit. To nás smiřuje s osudem a 
Bráchu s našimi protitrampskými prohřešky.

Blíží se půlnoc, ale chceme dojet do Waikerie. Tam máme v plánu rozloučit se se Sturt 
Highway. Ona bude pokračovat do Adelaide, kdežto my začneme uhýbat na sever. Bojím se 
usnout, mohlo by mně něco utýct. Dvakrát Brácha zastavuje - jednou kvůli kousku 
pneumatiky, která vypadala jako had, podruhé kvůli chomáči trávy, který vypadal jako pavouk. 
Už má dost. Ptá se navigátora Petry, kdy budeme v Johnoj Walkeroj nebo Jimoj Beamoj nebo 
kam to jedeme. Má asi víc než dost.

Po příjezdu do města se zase dostává ke slovu klaxón. Troubíme na každé křižovatce a do 
toho Brácha volá: „Vstávejte! Jsme tady!“ Má asi už úplně nejvíc. Jenže odmítá návrhy na 
zastavení.

Naštěstí jsme byli hodní a Pán Bůh nás má rád a poslal nám do cesty přívoz. Prostě silnice 
končí a přes řeku musíme na trajektu a ten jede někdy. Ani nezjišťujeme kdy, vracíme se 
k prvnímu sjezdu ze silnice a u řeky usidlujeme Autobus. Dneska si lehnu na záda. Kdybych do 
rána umřela, ať mě nemusej narovnávat. Ostatně spacák mám černej.

Sklopíme sedačky a usínáme. Možná to bylo i naopak.

Pelikání den

Neděle 28. října
Ujeto: za včerejšek 690 km
celkem za šest dnů 2 208 km

V rámci hledání, kam bych si odložila produkty trávení, docházím k řece. Okamžitě mě 
přechází všechny potřeby a běžím zpátky do Autobusu pro foťák. Už z dálky řvu na ostatní: 
„Pelikáni, desítky pelikánů, stovky pelikánů, tisíce!“ Se záznamovou technikou v ruce stojíme u 
řeky a fotíme a točíme obrovská hejna. Jenže tohle nejsou městští, oprsklí peldové, ale 
ostražití, divocí. Začínají se vzdalovat a já opět místo krásných pelikánů fotím se svým 
automatem skvrny na vodě. Sakra, já chci zoom, nebo raději teleobjektiv. 

Přívozem se přivozujeme do města Morgan. U břehu fotím (s automatem :-((() ptáka 
sedícího s roztaženými křídly na kamenu. Z průvodce se dozvídám, že je to Anhinga australská 
(Anhinga novaeholandie). Kvůli tomu, aby se mohla potápět, musí mít smáčivá křídla, no a aby 
zase mohla létat, musí si je po každém potopení usušit na slunci. Její lov je taky zajímavý - 
napíchne rybu na svůj ostrý zobák, pak ji vyhodí do vzduchu a chytne do otevřeného zobáku. 
Kurňa, můj ornitologický šéf ze mě bude mít radost. To budou odměny!

Chceme spočítat průměrnou spotřebu našeho Autobusu. Petra mi diktuje hodnoty 
tachometru a kolik už jsme čerpali benzínu. Píšu si to hezky pod sebe, takže to jsem schopná 
sčítat i odčítat a hlásím, že dosud jsme ujeli 2 214 kilometrů a projeli 248 litrů benzínu. 

Pak ovšem Brácha vydá rozkaz: „Teď to vyděl!“ 
„Seš blbej, čtyřciferný číslo trojciferným! Bez kalkulačky!!!“
Chvíli se trápím, ale docházím ke třem rozdílným výsledkům. Předávám zápisky Petře. 

Máme čtvrtý výsledek. Brácha tvrdí, že on by to měl hned, ale zrovna se mu nechce 
zastavovat. Ach jo, Kájo, moc mi chybíš! Průměrujeme naše výpočty a docházíme: za prvé 
k průměrné spotřebě devět litrů na sto kilometrů a za druhé k poznání, že jsme úplní 
matematický analfabetové.

Na spravení nálady Brácha zastavuje u scinka. Opatrně se k němu blížíme a scink se ani 
nehne. No aby taky, on je totiž scíplej. Ale jelikož nemá žádná vnější zranění, Brácha a já se s 
nebožtíkem fotíme. Petra to považuje za podvod a odmítá spolupracovat. Za to nám před 
vstupem do Autobusu rozdá hygienické ubrousky a musíme se dezinfikovat. 

Venku fouká studený severák, teda jižák. Vyhlížíme nějaké odpočívadlo se zázemím. Ráno 
jsme neměli ani vločky a už máme absťák :-). A kafe, já chci kafe! Odpočívadlo nalezeno u 
městečka Bura. Brácha něco šťourá v Autobusu a my s Petrou pořádáme koncert pro čtyři ruce 
- naprosto sehraně rozděláváme vařič, nádobí, naléváme vodu, otvíráme poživatiny, sypeme 
vločky. Popelka by se od nás mohla učit pracovitosti. Radost pohledět. Jenže na nás nikdo 
nehledí, ale zato na nás sakramentsky fouká. A ještě k tomu nám pitomej jižák sfoukává 
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plamen u vařiče. Bojujeme s ním a zásoby sirek se tenčí. Brácha došťoural a přichází k nám. 
Vidí náš marný zápas a v domnění, že jsme si nepustily plyn z bomby, otočí kohoutkem a 
pohrdlivě prohlásí: „Dvě blondýny u vařiče.“ Uraženě ho upozorňujeme. Copak jsme nějaké 
duty free! A jestli si myslí, že nám pomohl, tak to zrovna ne, protože nám jenom zavřel plyn. 
Brácha zjišťuje svůj omyl a se slovy omluvy ho opět pouští. Je to o nervy. Na vaření dnes 
kašleme, honem zpátky do Autobusu. I přes hřející motor a výfukové potrubí zapínáme topení. 
To je úroveň!

Brácha nadává na řízení Autobusu. Samo o sobě je to dřina a ještě v tomhle vichru. 
Rozebíráme, jaký odpor vzduchu má asi naše zahrádka, spíš zahrada, na střeše a o kolik 
zvětšuje spotřebu. Brácha rozhoduje zahrádku shodit, i kdyby ji měl vyhodit.

U několika chalup, které dohromady mají název Warnertown, nás Brácha na parkovišti 
vysadí. Parkoviště je chráněné od větru budovou muzea, a tak s námi Brácha vysadí i vařič a 
zásoby. Odjíždí hledat farmu, kde by mu půjčili nářadí na rozpohybování zrezatělých šroubů a 
matek.

Kafe máme uvařené a téměř vypité, vločky po vychladnutí zatvrdly v ešusu jako sádra a 
Brácha nikde. Na střídačku hlídáme věci a prohlížíme si městečko. Známe ho už celé 
nazpaměť, když se konečně vrací Brácha. Zahrneme ho jídlem, pitím a dotazy. Mezi sousty 
vypravuje: 

„Vlezl jsem do jednoho dvora, starý farmář mně řekl, že tam můžu klidně zahrádku nechat, 
ale že on chová buffala a někdy je i týden pryč. Rozhlíd sem se a uviděl tři obrovské psy, po 
zemi se válely ohlodané kosti a lebky s rohama. Tak sem se jen zeptal, jestli bere psy s sebou. 
Ne, ti to tady hlídají. Představil jsem si, jak se tam válí moje kosti a lebka s parohama, 
poděkoval jsem a jel na další farmu. Tam mi zahrádku pomohli sundat a za půl roku se pro ni 
stavíme. Hlavně Ségra zapiš, kde to jsme.“ 

Smutně odpovídám: „Já ti to zapíšu, ale za půl roku tady už nebudu.“ 
Bráchu museli psi pořádně vyděsit, protože na mě kouká, jako kdybych se loučila se 

životem, takže upřesňuji: „Budu v práci.“ Podle Bráchy to vyjde nastejno, smrt i práce. 
Zapisuje Petra. Jen si Brácha nemůže vzpomenout na jméno: „Jako na potvoru si pamatuju 
toho prvního, Henry.“

Projíždíme městem Crystal Brook a připadáme si jako doma. Samé koleje. Je to taková 
australská Česká Třebová. Železniční uzel mezi Adelaide, Port Augustou a Melbourne.

Bráchovi se stále něco nezdá na řízení. Vítr ustal, zahrádka je pryč, ale prý je asi podělané 
cosi. Potřebujeme náhradní díl. Sledujeme opravny podél silnice. Všechny zavřené. Brácha 
nadává: „Tady to je jak v socialismu. To by se ve Státech nestalo.“ 

Petra ho uklidňuje: „A není to hezký? Tady si prostě počkaj.“ 
Brácha zaskřípá zubama, Autobus zaskřípá kolama, ale jedeme.

Jedeme úrodnou, ale nudnou krajinou. Brácha zahání nudu zpěvem Greenhorňácké: „Jó jih 
australskej domov můj ...,“ a troubením do rytmu. Petra se přidává se slovama a melodií: „Kde 
domov můj ...,“ a takto vesele vjíždíme do Port Augusty. Průmyslové město pojmenované po 
poslankyni Lady Augustě. 

Tady vůbec měli ve zvyku pojmenovávat vše po členech vlády a státnících. Měli štěstí, že se 
jim ty režimy moc neměnily. Vlastně 1. 1. 1901 založili Australský svaz - Commonwealth of 
Australia a dodnes jsou konstituční monarchie v Britském společenství národů. Všimněte si 
toho datumu! Australanům bylo jasné, že se to chudáci děti budou muset učit ve škole, a tak 
vybrali to nejlépe zapamatovatelné. To bych udržela i já. 

Začíná se oteplovat, postupně svlékáme jednotlivé vrstvy, až zbude jen to puritánsky 
nejnutnější. U prvního autoservisu zastavujeme. Sice ho venku zdobí cedule Closed - Zavřeno, 
ale uvnitř se pohybují člobrdové mužského pohlaví. Brácha se ovšem vrací z neúspěšné mise 
s rukama nad hlavou: „Typický australský burani, víš co mi řekli? No worries!“ Je to něco jako 
Švejkovo To chce klid. Toto australské zaklínadlo jsme už slyšeli několikrát v opravnách 
v Ballaratu, ale vždycky se Bráchovi podařilo opraváře rozhýbat. Jenže dneska je neděle. 
Brácha zvadle usedá na sedačku, zatímco Petra rozkvetle vstává a bojovně prohlašuje: „Jdu se 
tam vyprsit.“ Sjedu pohledem svůj hrudník a sebekriticky zůstávám v autě. Sledujeme 
pantomimu, při které Petra něco říká, ukazuje na Autobus a na nás a opraváři nic neříkají a jen 
kývají hlavou nahoru a dolů. Kývnout NE nemohou, protože by museli odpoutat oči od Petřina 
výstřihu. Bereme kývání jako souhlas a když dá Petra tajné znamení, Brácha okamžitě valí za 
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ní. Opraváři se dávají do srdečného hovoru i s Bráchou a za chvíli máme náhradní čep nebo 
výčep nebo co v tašce.

Další akce je nákup a benzín. Musíme se předzásobit, protože budeme vjíždět do centra 
Austrálie, kde už moc obchodů nebude a když ano, ceny určitě nebudou příznivé.

V rámci urychlení mě vysazují před supermárketem a dostávám stručný rozkaz: „Vezmi 
vozejk, všechno sežeň a kruž tam, dokud nepřijdeme. My zatím vezmeme benzín.“ Obchoďák 
má klimatizaci a já svého úkolu nelituju. První půlhodinu. Nakroužila jsem tady s vozíkem sto 
jarních nebo podzimních kilometrů a parťáci nikde. Peníze mi přiděleny nebyly, takže nemůžu 
zaplatit a vypadnout. A stejně bych si pomohla jenom v tom, že bych čekala venku na 
sluníčku. Zatím jsem alespoň vykroužila předvařenou rýži, kterou jsme v Melbourne nemohli 
sehnat. Mám chuť na polovinu věcí, které tlačím před sebou a kterých se nesmím dotknout. Po 
dalších několika okruzích se odkudsi vynořuje pracovník ochranky. Takže teď kroužím s gorilou 
v patách a je mi do breku. A zima! Klimatizace pracuje dobře a já jsem v kraťasech a tričku. 
Právě, když začínám mít omrzliny prvního stupně, objevuje se Brácha s Petrou. Nevnímám 
jejich samochválu, co všechno se jim zatím povedlo sehnat. Chci ven! Za dozoru gorilouna 
platíme a s úlevou na obou stranách odjíždíme s nákupem k autu. Sotva vylezu ven, zpytuju 
svědomí, jestli v chlaďáku nebylo líp.

Z Port Augusty vyjíždíme po silnici 87 na sever a jiný směr už mě v Austrálii nečeká. Na 
severu je město Darwin, asi v polovině je město Alice Springs a jiná města mě taky nečekají. 
Hned první cedule oznamuje, že do Alice Springs musíme ujet 1 222 km. Radostně se u ní 
fotíme. Následuje cedule na které nás vítá Outback. Není to žádné zvláštní teritorium, ale 
přezdívka střední části Austrálie, kde je jen písek, sucho, klokani a hlavně Uluru. 

I u této cedule se radostně fotíme. A zjišťujeme, že stejně nadšeně jako Outback nás vítají 
další jeho obyvatelé - mouchy. Při každém vystoupení z Autobusu nás obsednou a lezou do očí, 
nosu, uší. Dohání mě to k nepříčetnosti. Brácha mě chce uklidnit vysvětlením: „I mouchám je 
teplo a mají žízeň, proto vyhledávají vlhká místa. Hlavně holky, mějte nohy u sebe!“ Já mu 
věřím.

Silnice číslo 87 se jmenuje Stuart Highway. Bacha, ta první se jmenovala Sturt, liší se jen v 
jednom a, ale jde o dva rozdílné objevitelské borce. Stuartova silnice vede z jihu Austrálie na 
její sever. Kopíruje vlastně cestu, kterou prošel John McDouall Stuart, když se svojí výpravou 
hledal vhodnou trasu pro telegrafické vedení. A našel. Ne sice napoprvé, protože párkrát je 
hnali domorodci z centra Austrálie svinským krokem, ale v roce 1862 se mu podařilo dojít 
z Adelaide až na severní pobřeží do Point Stuart. Místo je kousek od Darwinu a tehdy se 
nejmenovalo Point Stuart, neboť se nejmenovalo vůbec nijak. Stuart ho ve své skromnosti 
nazval Elisabeth Bay, ale Stuartovi fanoušci jej později přejmenovali. No a za deset let už tam 
dělníci v nelidských podmínkách budovali pozemní telegrafické vedení, které spojilo jih a sever 
Austrálie a dále vedlo podmořským kabelem na Jávu a přes Singapur do Evropy a mateřské 
Anglie. Podél cesty telegrafu my vlastně pojedeme. Nelidských podmínek si užijeme taky, a 
sotva za ně budeme odměněni tak bohatě jako ti dělníci. V Pine Creeku, asi 250 kilometrů 
jižně od Darwinu, našli při kutání děr zlato. 

Jestli vás neunavuju, ještě obvyklá otázka ‚Mohli se Sturt a Stuart setkat?‘ Odpověď: ‚Mohli 
a i se setkali‘. Sturt byl sice o dvacet let starší, ale Stuart se účastnil v roce 1845 jeho 
expedice do nitra kontinentu. Ovšem expedice se musela vrátit kvůli nepředstavitelnému vedru 
a nedostatku vody. Fuj! Začínám se modlit, abychom dopadli lépe.

Zapisuju svoje poznatky a nahlas uvažuju, že v Alice Springs už budu mít naději dostat se 
do Darwinu včas na letadlo. Slyším Bráchu, jak upřesňuje: „No tak 50 %.“ A to hned nahrává 
Petře, občas doplňované Bráchou, k vyprávění jejich odletových historek. V Bráchově a Petřině 
pohnuté cestovatelské historii neexistuje let, na který by přišli včas. V těch lepších případech 
dobíhali k odbavení na poslední chvíli, v těch horších případech na ně muselo letadlo čekat, 
v těch nejhorších případech na ně letadlo nepočkalo. Ospravedlňují se tím, že pakují poslední 
noc před ranním odletem, spletou si čas odletu, nepočítají s provozem na silnici, nemohou 
sehnat chlapa z úschovny, ve které mají zavazadla, v čas odletu se konečně dostanou na letišti 
k napsání pohledů, které už stejně nestihnou poslat, protože je letištní rozhlas vyvolává, 
zaskočí je problémy s vracením půjčeného motocyklu, kteroužto činnost provádí až těsně před 
odletem. Trochu přehání, prý vlastně jednou byli na letišti včas, v klidu a pohodě, jenže těsně 
před odletem zjistili, že jsou sice v klidu a pohodě, ale na jiném terminálu. S každým jejich 
dalším příběhem, kterému se oni vesele smějí, se můj žaludek scvrkává a scvrkává. Brácha 
vidí ve zpětném zrcátku travní odstín mého obličeje a prohodí ke mně dozadu: „No worries!“ 
Karle, přijeď a zastřel ho!!!
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Na cestě je scink. Zastavujeme. Jenom pro představu, co se při každém scinkovém setkání 
odehrává, stručný popis. Brácha běží na scinka, já a Petra děláme naháněčky. Když je scink 
pevně v Bráchových rukou, začíná výběr vhodného pozadí. Petra trvá na tom, aby na snímku 
nebyla vidět silnice, dráty, cedule, zkrátka žádná známka civilizace. Následuje určení aktuální 
polohy Slunce, ve stínu se nesmí nacházet ani scink, ani Bráchův obličej. Potom se čeká na 
dekorativní mráčky. Rituál pokračuje focením jejich automatem, mojím automatem, foťákem 
na diáky, natočením na kameru. Potom Brácha udělá s ještěrkou poslední tuli tuli a akce končí 
odnesením zvířátka dostatečně daleko od silnice. Vzhledem k tomu, že se postupně se scinkem 
zvěčňujeme všichni, je to časově náročná atrakce.

Tenhle scink je taky uťatý a trošinku barevnější než předchozí černý šupináč. Taky vyplazuje 
modrý jazyk, což minulý posera nevyplazoval. Brácha usuzuje, že to předtím byla samice: 
„Nebyla tak barevná, nevyplazovala na nepřítele jazyk a posrala se.“

V Autobusu pak při zapisování Bráchových proještěrčích reakcí vznáším dotaz: „Nevíte, jak 
se říká těm, kteří mají rádi plazy?“ 

Petra bryskně odpoví: „Blázni.“ 
No to taky, ale jak je to cizí slovo ... začíná her ... hermafroditi to snad nejsou, ale bude to 

blízko. 

Je vedro. Slunce nás vyhřívá zvenku, motor zevnitř. To je hrozná země, ráno jsme klepali 
kosu, teď bychom se nejraději svlékli i z kůže. Já to mám dobrý, vzadu se rozvaluji sama, a 
tak vždycky sedím na té straně, kam nesvítí sluníčko. Teď zrovna sedím uprostřed. Jenom jsem 
se raději zeptala Bráchy: „Nevadím ti v zrcátku?“ 

Dostala jsem uklidňující odpověď: „Já ho stejně nepoužívám.“ No nevím, jestli uklidňující.
Ujedeme sotva pár kilometrů a další scink a další a další. Nekonečný scinkový příběh. U 

každého zastavujeme a probíhá scéna podle výše uvedeného scénáře. Brácha nadšeně 
vykřikuje, že je to tady úplné scinkoviště. I když je to logické - je přece jaro. Scinkové běhají a 
shánějí baby na ... tó, na rozmnožování. Já tolik nadšena nejsem, ne kvůli scinkům, na ně si 
začínám zvykat, s některými se i mazlím, když je Karel tak daleko, ale vadí mi časové ztráty. 
Po hrůzostrašných historkách a vzhledem k vysoké koncentraci ještěrek se se svým letadlem 
začínám pomalu loučit.

Číháme na odbočku k Andamooce, protože máme v plánu zajet za doporučovaným 
Štefanem. Místo ní je u cesty varování, že se v těchto místech objevuje Sunglare. Prosím 
Bráchu o překlad, s Petrou se chvíli dohadují, a pak je teprve napadne „český“ název fata-
morgána. Jééé, to bude něco! Zatím ovšem jediné, co vidíme, je hledaná odbočka a teď babo 
raď, máme věřit svým vlastním očím nebo ne. 

Ve městě Pimba sjíždíme ze Stuart Highway, jedeme po horší silnici, ale naštěstí je to stále 
asfalt.

Taky nastává změna v ještěrkách. Ulovíme konečně jednu neuťatou. Zjišťujeme, že je to 
Tylikva (Tiliqua scincoides). Anglicky se jmenuje Eastern Blue-tongued Lizard, v překladu 
východní modrojazyková ještěrka. Je pruhovaná, svoji modrou zbraň vyplazuje opravdu 
kvalitně a ještě přitom syčí a funí. Brácha opět nadšen. Celý proces se nyní zdržuje tím, že 
Petra chce mít ještěrku vyfocenou s vyplazeným jazykem. Takže vydala Bráchovi rozkaz: „Ty 
drž a já ti ho nahoním.“ Já se smíchem zachycuji na foťák jejich exhibici. Po vypuštění tylikvy 
usedáme do rozpáleného Autobusu a já žadoním: „Jestliže uvidíš další ještěrku na štěrku, 
prosím tě, nezastavuj!“ Brácha mě ignoruje. A to asi čtyřikrát.

Zachraňuje mě až průjezd okolo městečka Woomera. Cedule nás upozorňují, že se v jeho 
okolí nesmí nikde spát. V roce 1982 zde Britové prováděli zkoušky nukleárních zbraní. Pro 
jistotu ani nezastavujeme. Ještěrky neještěrky.

Jedinou zastávku si vyprosí Petra v centru města, kde jsou letadla, se kterými se prováděly 
pokusy, ukázky některých bomb, použitých i nepožitých a podobně. S Bráchou máme obavy, 
jestli z nich byla odstraněna náplň, a tak překonáváme i hlad a slibujeme si najíst se 
v příjemnějším prostředí. Poté, co si Petra vyfotila veškerou nukleární techniku, nasála něco 
radioaktivity a poté, co okolo nás pětkrát projel vojenský džíp, opouštíme tento válečný hnus.

Stmívá se a do Andamooky to máme ještě kus. Hnus - kus, všimli jste si vzletného rýmu? 
Teď mě ovšem přestaňte obdivovat a sedněte si, následující úžasná novina by vás mohla na 
stojato porazit ... ujeli jsme už celkem 2 800 kilometrů ... a teď to přijde ... předjíždíme první 
auto!!! To jste teda nečekali, co? Na oslavu si dáváme džus.
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Setmělo se úplně. Počítáme mrtvé a živé klokany. Skóre je 5:2. Petra v knížce, kterou 
dostali v Melbourne od automobilové společnosti RAC, objevuje tučný nápis: Varování! 
Vzhledem k množství zvířat se nedoporučuje jezdit v noci! Nojo, to bychom moc daleko 
nedojeli, přes den je to samá ještěrka a když večer konečně zalezou, tak přece nemůžeme 
zastavit.

Zato si ovšem zvíře našlo nás. Oknem mi vletěla dozadu Autobusu můra. Podávám hlášení 
dopředu. Brácha se ptá: „A je velká?“ 

Po pravdě odpovídám: „Na můj vkus až moc.“ 
Brácha otálí se zastavováním. Nojo kdyby to byla ještěrka, to by brzdil! Podařilo se mi můru 

chytit do ručníku a vyklepat z okna. Bohužel i s ručníkem, takže zastavit musíme stejně. 
Ručník je strejdův.

Do Andamooky přijíždíme za tmy. Vidíme pár osvícených domečků a dvě hospody. První 
vypadá moc nóbl. Zastavujeme tedy u druhé a nevěříme svému štěstí. Nade dveřmi je nápis 
Steven‘s Pub a když vám prozradím, že v angličtině je Steven vlastně Štefan, je vám důvod 
našeho nadšení jasný.

Vyskakuji z Autobusu a současně mi něco vyskočí vedle nohy. Moje srdce se zastaví a 
hlasivky nastartují. Brácha ke mně přikvačí a nachází vypadlou sandálu, ještě k tomu moji. 
Vyčítavě na mě kouká a já se omlouvám předěšením z odchytu můry. Hlavně že už jsme na 
místě. Zasloužíme si odpočinek.

Vcházíme do čisté, ale jednoduché restaurace. Brácha uvažuje, že na Štefana nemůžeme 
jen tak vletět, a tak si dáváme pivo. Brácha je taktik. Obsluhující slečny se ptáme, kde je 
Steven. Kývne do rohu. Teprve nyní si všimneme stolku, u kterého večeří robusní chlapík okolo 
šedesátky, možná i víc. Při jídle ho přece rušit nebudeme a dáváme si druhé pivo. 

Když Chlapík dojí, Brácha se zvedne a jde k němu. Představuje se, nadšeně se ptá, jak se 
má. Steven stejně nadšeně odpovídá, ptá se, jak se máme my, a přesunuje si k nám židli. 
Omlouvá svoji češtinu, ale prý ji už hodně zapomněl. Mezi námi, představovala jsem si Štefana 
jinak. Ještě víc mezi námi - mladšího a hezčího. Skoro hodinu konverzujeme o tom, jak jemu 
jdou kšefty, že je v Austrálii od čtrnácti roků, kde všude byl a jak my se máme na cestě, kam 
ještě pojedeme a tak. Pak se Steven otočí na Bráchu a ptá se: „A jak dlouho jsme se neviděli?“ 
Brácha je otázkou zaskočen, a tak vysvětluje, že se neviděli ještě nikdy a prozrazuje naše 
typaře z Adelaidy. Steven se zamyslí, a pak se ptá: „A nehledáte vy druhého Štefana?“ 
Koukáme jak jelita. Steven upřesňuje: „Druhou hospodu má taky Steven.“ Pane Bože, to snad 
není pravda, taková díra, má to sotva šest set obyvatel, dvě hospody a oba hospodský jsou 
Štefani. Platíme pivo, i když jsme doufali, že se nad námi Steven slituje. Neslitoval, jenom se 
směje a říká: „Wrong Steven.“ Špatnej Štefan. To teda seš.

Odcházíme do noci. Druhá hospoda už leží ve tmě a na klepání nikdo nezabírá. No to je 
pech! Zatímco jsme ztráceli čas se špatným Štefanem, ten dobrej nám zavřel. Kurňa šopa! 
Jediné pozitivní na večerním posezení u nepravého Štefana bylo to, že jsme pro tento večer 
zachráněni od pravidelného přísunu písní z nejoblíbenější kazety ze všech, které máme.

Zaháníme naše představy o spaní v posteli a jako vždy rozděláváme lůžkovou úpravu 
milovaného Autobusu. Aspoň se nenamlsáme. Brácha se ptá, jestli nám má na dobrou noc 
zazpívat nebo pustit kazetu. Vzhledem k tomu, že leží uprostřed, dost riskuje.

Ani jsme si nevzpomněli, že byl dneska státní svátek.

Opálový den

Pondělí 29. října
Ujeto: za včerejšek 622 km
celkem za sedm dnů 2 830 km

Budíme se před hospodou. Ovšem nejsme první. Místní nedočkavec sedí na schůdcích, 
abychom ho náhodou nepředběhli. Nechce se nám tady dělat ostudu s vařičem. Podáváme 
studenou snídani a Brácha si chválí absenci vloček. 

Posilněni vyrážíme na průzkum a u zadního vchodu nás načapá starší paní. Vysvětlujeme jí 
naše počestné úmysly a jakmile dodáme, že jsme Češi, s otevřenou náručí nás zve dál. Ona je 
Němka a vdova po Čechovi. Dostáváme kafe a klábosíme až do příchodu majitele. Tak tomu 
říkám Štefan podle mého gusta - mladej, vysokej ... a fousatej! Vypravujeme si vzájemně naše 
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životní osudy. Z Čech utíkal, aby mohl cestovat. Nezajímala ho ekonomika, ani politika, 
zajímalo ho jenom dobrodružství. Už to, jak utíkal přes hranice a tam po něm stříleli, bylo dost 
dobrodružné. Do Andamooky přijel jenom na čtyři hodiny, pustili ho do dolů, našel opály za 
700 dolarů a už je tady třicet let. A svoje vypravování končí epitafem: „A pak mě postihlo 
neštěstí, oženil jsem se. Pak mě postihlo druhé neštěstí, mám dvě dcery. A to je konec 
dobrodružství.“

Prohlížím si zařízení hospody. Moc hezké a vkusné. Jedna část je zařízena účelně pro 
rychlejší občerstvení, druhá část má čalouněné židle, stoly s čistými ubrusy, na stěnách obrazy. 
Místní nedočkavec je viditelně nespokojen se skutečností, že my jsme uvnitř a on venku. 
Cloumá dveřmi a přes sklo se na mě šeredně dívá.

Nechceme Štefana zdržovat, viditelně má svoji práci. Ale zve nás na prohlídku dolů. Poveze 
tam nějaké turisty za peníze a my se můžeme přifařit zadarmo. V deset sraz před hospodou. 
Máme dvě hodiny na prohlídku města. Ehmmm no města, já nevím.

Procházíme obchůdky s opálama. Nic nekupujeme, jsme pevně přesvědčeni, že si najdeme 
svoje. Fotíme dům postavený ze skleněných lahví. Ptám se Bráchy, kolikaposchoďový dům by 
se dal postavit z lahví od piva, které vypil on. Prý raděj točený.

Upoutává mě nádherná kytka. Přivolávám na konzultaci Petru a zjišťujeme, že tuto kytku 
má Jižní Austrálie ve znaku. Marně jsme přemýšleli, co je to za barevnou mazanici na ceduli, 
kterou nás Jižní Austrálie vítala. Teď víme, že to byl věrně vymalován tento květ. Je ohnivě 
rudý a ve středu má nápadnou, lesklou, černou skvrnu. Fotíme kytku ze všech stran. Na název 
si musíme počkat do auta na chytrého průvodce.

Na poště kupujeme pohledy. Je tady nabídka internetu a Brácha dotírá, jestli se nechci 
připojit, že jsem už dlouho nepsala. Odolávám. Brácha kroutí hlavou a dodává: „Ještě se ti 
bude internet hodit, abys napsala Karlovi: Zůstávám! Našla jsem opály a fousáčů je tady taky 
dost.“ Kdepak, Karlíka bych nevyměnila.

Když neuspěl s internetem, dotáhl nás Brácha alespoň k jakémusi pochybnému individuu, 
které nabízí neopracované opály. Sotva jsme vlezli dovnitř, litoval svého činu i autor. Odkudsi 
ze stínu se vynořili tři pitbulové, obstoupili nás a vypadá to, že dokud nekoupíme, neodejdeme. 
Alespoň ne se zdravou kůží. Brácha zapřádá s individuem srdečný hovor, vyzvídá, jak se opály 
hledají, jak se poznají, jak se brousí. Nám neustále strká před oči ty nejhezčí kousky a div že 
při tom neříká: „Stopa, hledej, stopa.“ Nakonec Brácha diplomaticky sděluje, že nakoupíme až 
před odjezdem. Vzhledem k tomu, že náš Autobus je odtud jen přes silnici, připadá to 
individuu dostatečná zástava. Odcházíme nepoškozeni.

O desáté jsme nastoupeni u Autobusu. Zjišťujeme, že kytka má skvělý český název 
Nádhernice úhledná (Clianthus formosus). A anglický název taky stojí za zaznamenání: Sturt‘s 
Desert Pea - Sturtův pouštní hrách. Název souhlasí - opravdu se jako hrách pne a je prý 
charakteristickou rostlinou písečných plání. Nic jiného než písek v okolí nevidíme.

Stihli jsme se ještě občerstvit a už u nás zastavuje Štefan s džípem. Hrdě nám vysvětluje, 
co všechno jeho auto projede a my hrdě předvádíme náš Autobus a libujeme si, jak se v něm 
krásně spí, já s Petrou na kraji, Brácha uprostřed. Štefan se zasněně podívá na Bráchu: „Já ti 
závidím, takhle spát mezi dvouma ženskejma.“ 

Brácha kysele protáhne obličej: „Nojo, jenže jedna je Ségra a druhá manželka.“ 
Musím s ním souhlasit, já bych taky měla vedle sebe na noc raději Štefana než Bráchu. 

Psssst, před Karlem ani muk!
Za chvíli přijíždí i zástupce cestovní kanceláře, dobře udělaná, suverénní babice se dvěma 

manželskými páry turistů. Štefan vydává rozkazy, pojede první a babice s turisty za ním. My 
pojedeme v džípu se Štefanem. Brácha zamyká Autobus a Štefan se podiví, co že to provádí: 
„Tady ti auto nikdo neukradne ani odemčený.“ Já jen konstatuji, že v Čechách ti ho naopak 
ukradnou i zamčený. Brácha tedy důvěřivě nechává odemčíno, ale klíčky strká do kapsy. 
Štefan ho opět kárá: „Klíčky nech v zapalování, co kdyby s tím potřeboval někdo přeparkovat.“ 
Neradi, moc neradi, opouštíme veškerý náš majetek v nezajištěném Autobusu.

Vyjíždíme do krajiny plné kopečků vytěžené hlíny. Písek, kopeček, písek, kopeček, písek 
kopeček, hrůza, hrůza. Štefan bryskně ovládá svoje auto a my se držíme všema 
okončetinama. Nadskakujeme jako na horské dráze a sledujeme, jak to zvládá auto za námi. 
Štefan se usmívá pod fousy: „Povídala, že umí skvěle řídit, tak ji vedu tudy.“ Jenže zpoza 
jednoho kopečku se auto nevynořilo. Štefan se škodolibě směje. Zastavujeme a pěšky se 
vracíme mrknout, co se děje. Zapadli. Auto spokojeně sedí až po nápravy v písku. Zatím nemá 
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cenu jej vytahovat, Štefan navrhuje, že turisty už doveze svým autem. My jsme ochotni dojít 
pěšky. Představujeme si totiž, že kam šlápneme, tam budou opály.

Jdeme ve stopách Štefanova auta, hlavy skloněné k zemi a oči nám námahou vylézají 
z důlků. Připadám si jako na houbách. Jenže opál žádnej a jediné, co tady je - vedro. Příšerné 
vedro! Mezi kopečkama se vzduch ani nehne, shora pere slunce a zespoda rozpálený písek. 
Děs!

A to jsme šli sotva deset minut. Jsme u vchodu do dolu, z kterého na nás dýchá naděje na 
chládek. Po prvním nahlédnutí upřesňuji - chládek a mokro. Štefan turistům rozdává přilby a 
přesazuje je na lžíci bagru, aby si nezašpinili botičky. Naše pohorky něco vydrží, a tak jdeme 
pěšky. Za chvíli stejně bagr zapadá do bahna, Brácha hází Štefanovi pod kola balvany a prkna, 
Štefan s bagrem střídavě jezdí dozadu a dopředu, z nafty je tady smradu na padnutí. Turisti 
sedící jako Jeníček s Mařenkou na lopatě Baby Jagy se vyděšeně krčí. Já s Petrou se snažíme 
být mimo dosah stříkajícího bahna. Konečně se bagr rozjede dopředu a po padesáti metrech 
zastavuje. Hrozím se, že zase zapadl a vše začne nanovo. Ne, to je prosím konec cesty. Divím 
se nahlas, co to bylo za cirkus a Štefan s úsměvem odpovídá: „Podívej se na ně, musím jim za 
jejich peníze dopřát nějaké dobrodružství.“ Šejdíř!

Takže do bahna vystupují i turisté ve svých botičkách. Jsou sympatičtí, dávají se do hovoru. 
Jsou ze Spojených Států a velmi je udivilo, že Brácha s Petrou taky. Zřejmě mysleli, že jsme 
zaměstnanci. Brácha Štefanovi svítí a Štefan na stěně štoly ukazuje, kudy vede opálová žíla, 
jak se odstřeluje, jak se potom přebírá a tak. Všichni jsme nadšeni a my navíc držíme ruce 
v kapsách, abychom se ovládli a nezačali do stěny šťourat.

Turisté se na lžíci bagru dostávají zpět ke vchodu a Štefan je odváží zpět. My máme počkat. 
V rámci čekání Petra nachází v jednom kamenu opálovou žílu. Je sice bílá, ale je vidět, že má 
složení opálu. Jásáme! Za chvíli se Štefan vrací a máme po jásání, jedná se o slepý opál, bez 
barev a bez ceny. Dobrý tak na památku. Štefan nás provází štolama, které turistům zamlčel. 
V jedné z nich potkáváme dva opálisty a dozvídáme se, že jsou z Brna a už padesát let tady 
těží. No potěš, copak dole, tady to docela jde, ale jak ti lidi přežívají na povrchu, to mi není 
jasné. Štefan se směje a povídá: „A proto my i bydlíme dole.“ Vidí můj údiv a slibuje, že nás 
po obědě zaveze k sobě domů a podívat se po okolí.

K obědu si dáváme ve Štefanově restauraci výborný gyros a chválíme kuchaře. Prý ho 
můžeme pochválit osobně a Štefan volá do kuchyně. Přichází blondýna středních let a 
představuje se jako Lída. Češka. Ptá se, kam máme namířeno a když se dozví, že do Darwinu, 
směje se: „To budete znát Austrálii víc než já.“ Divíme se, kolik je tady Čechů. Prý celkem 6, 
z toho dva spolu nemluví. Při Štefanově příjezdu měla Andamooka 2 000 obyvatel a z toho 
bylo 20 Čechů, teď má přibližně 600. Češi si udržují konstantní jedno procento populace.

Odjíždíme se Štefanem domů. Do jeho domů. Zastavujeme a vítá nás jen jakýsi přístřešek. 
Ovšem přístřeškem se sestoupí dolů do podzemí a tady jsou teprve obytné místnosti. Pohodlně 
a s citem zařízené. Ve velkém obýváku s televizí obdivuju koberec. Když nám Štefan prozradí, 
že je z Maroka a stál čtyři tisíce dolarů, pohlédnu na naše pohorky. Na každé z nich jsou 
přibližně tři kila bahna a my jsme se nevyzuli. Tak honem raděj dál, koupelna, záchod, ložnice, 
dětský pokoj s klavírem. Dcery se prý učí na klavír teprve krátce a já se ptám, jestli se jejich 
hra dá vydržet. Štefan říká, že je jejich hrou nadšen, protože když hrají, alespoň mlčí. Mít 
doma tři ženské je někdy o nervy. Ale jinak vypadá Štefan spokojeně a je na svůj domov 
náležitě hrdý. Má to tu opravdu pěkné. My postrádáme výhled z okna, ale vynahradí jej 
příjemný chládek, který tady dole je. Na povrch vedou jenom roury ventilace. 

Následuje exkurze do pouště. Štefan s námi jede jako k ohni, nadskakujeme jako paňáci na 
péro a my s Petrou ještě pištíme. Štefan je evidentně potěšen. Jenom oběd jsem si měla dát 
až po výletě, mám obavy, že mě během této jízdy opustí. 

Údajně jedeme k přehradě, takže když Štefan zastaví u kalužiny, ani nevystupujeme 
v domnění, že cesta bude pokračovat. Nepokračuje, jsme u cíle. Tak tohle už není ani jako 
Přívratský rybník, něco takového se nám vytvoří za chatou po každém dešti. Naštěstí to 
neříkám nahlas, protože Štefan nám hrdě vypravuje o tomto vodním díle. Vytvořili jej farmáři 
jako nádrž vody pro krávy. Když se tady chov dobytka přestal vyplácet, věnovali přehradu 
městu a to z něj bere pitnou vodu. Při pohledu na žabinec si slibuju, že v Andamooce budu pít 
raději jen lihoviny.

Jako odměnu za náš obdiv k přehradě Štefan zastavuje na kopečku. Z této rozhledny, 
převyšující celé okolí asi o dvacet metrů, je krásný pohled na krajinu. K jejímu popisu stačí 
opět jen dvě slova - písek a kopeček. Silně mi připomíná naši zahradu po zimní invazi krtka. 
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Štefan si libuje, že letos dost pršelo a že takhle rozkvetlou poušť za třicet let neviděl. Nám, 
zvyklým na překrásné kvetoucí louky naší české kotliny, dá dost rozhlížení, než nějakého 
rozkvetlého zakrslíka postřehneme. Jenom Petra se chce zavděčit a jde fotit jakousi sotva 
viditelnou skalničku.

Při rozhlížení se snažím vykoumat nějakou logiku v hledání opálů. Někde jsou krtince 
vytěžené hlíny blízko u sebe, někde daleko, někde je jenom jeden kopeček, někde přímo 
povrchový důl. Přemýšlím, kde bychom mohli začít my, ale nic nevymyslím, a tak se ptám 
odborníka. Štefan s tajemným úsměvem vysvětluje: „Na určení místa kde kopat, existuje 
naprosto přesný a spolehlivý návod.“ Naše chamtivé dušičky plesají, Brácha si sundává čepici, 
aby líp slyšel: „To si za úplňku stoupneš na vyvýšené místo, pozorně se rozhlédneš po okolí, 
vyhodíš čepici do vzduchu a kam spadne, tam začneš kopat.“ To jsme si naběhli!

Štefan nám chce ukázat další hospodu. Třetí na 600 obyvatel, dobrá vesnice. Zastavujeme u 
jakési ruiny, stoly jsou z kotoučů od kabelů, židle každá jiná, výzdobou jsou cedule z celého 
světa. A co je nejhorší, je zavřeno. Prý je tradicí si tady dát pivo. Majitel si totiž výtěžek 
nenechává, ale vše posílá jako příspěvek na letecké doktory. Nad jedním stolem visí šibenice a 
Štefan předbíhá otázce: „To je stůl pro Japonce, majitel je nemá rád. Každého japončíka posadí 
k tomuto stolu a vyfotí si ho pod oprátkou.“ 

Po cestě zpátky se zastavujeme u osamělého přívěsu, Štefan prohodí pár slov se stařičkým 
obyvatelem a vrací se do auta. Omlouvá se za zdržení: „Musel jsem se podívat, jestli nemám 
kšeft. Já tady funguju i jako hrobník.“ Nevíme, co na to říct, a tak Štefan sám pokračuje. „Když 
vykopávám starej hrob a toho člověka jsem kdysi znal, vzpomínám na to, co se tady naplahočil 
za opálama, v jakejch podmínkách, bez rodiny, bez zábavy, bez přátel, a pak z něj je trocha 
kostí ... vždycky to nějak přerovná moje hodnoty. Dřív, když jsme provedli v dole odstřel, tak 
jsem nemohl dospat napětím, kolik tam toho najdeme. Dnes do dolu spíš vodím turisty a jsem 
raděj nahoře mezi lidma, mám radost, když se holkám něco podaří, když posedím s kamarády. 
Zrovna zítra jedeme s manželkou na večeři ke známejm do Adelaidy.“ 

Brácha vydechne: „Dyť je to šest set kiláků!“ 
Štefan se usměje: „Co to je proti věčnosti.“
Víme, že to není naučená fráze, ale že to je životní zkušenost. Vracíme se každý pohroužen 

do svých úvah. Celkově to vypadá, že máme opály na háku.

Po návratu s napětím sledujeme, zda je Autobus na svém místě. Je a dokonce i všechny 
naše věci. Jenom nevíme, jestli za to může poctivost místních lidí nebo pitbul, ležící ve stínu 
předního kola. Tak máme pocit, že přece jen bez opálů neodjedeme. Až po Štefanově ujištění, 
že prodavač opravdu není násilník, že i pitbul je mírumilovný a jeho usídlení u našeho auta je 
zřejmě náhoda, troufneme se rozhodnout k odjezdu. Petra hrdinně odláká pitbula kouskem 
salámu, Brácha nastartuje, Petra naskočí a za stálého mávání vzdalujícímu se Štefanovi frčíme 
zpátky. Hodláme ještě v Roxby stihnout ty doporučené pohodové policajty.

Na konci Andamooky chceme vyfotit pomalovaný autobus. S Petrou fotíme a Brácha jako 
vždy vrtá něco v našem nepomalovaném Autobusu. Jdeme se s Petrou zchladit do prodejny 
opálů. Prohlížíme opály, opracované i neopracované, výrobky z opálů, kýčovité i hezké. Petra 
se rozhoduje nakoupit suvenýry pro známé do Států. Vybraly jsme několikery náušnice po 
deseti dolarech za pár. Podáváme je prodavačovi a ten se ptá, odkud jsme a jakou řečí to 
mluvíme. Prozrazujeme, že jsme Češky a mluvíme češky, tedy česky. Opálový prodavač se 
rozzáří, on je původem Maďar. Jásáme taky a prodavač určuje cenu náušnic osm dolarů za pár. 
Povídáme dál a já lovím v paměti maďarskou písničku, kterou mě učil jeden kolega maďaro - 
slovák. A pak spustím ‚A zasip a zasip a kinek a fekete ááá kinek a semefekete ...“ Nevím, jak 
se to píše a je to něco o černých očích, ale prodavačovi oči se zalévají slzami, přechází pult a 
snad se s námi chce i objímat. Jenže do toho vchází Brácha, prodavač osuší oči, namarkuje 
osm dolarů za pár náušnic a všichni se rozcházíme. Venku líčíme Bráchovi náš výhodný nákup 
levných náušnic a já dodávám: „A kdybys nám to nezkazil, mohly jsme je mít za hubičku.“ 

„Já vám dám za hubičku, hybaj do Autobusu, vy dvě nádhernice úhledný.“

V Roxby zastavujeme před policejní stanicí. Brácha vystupuje, já zůstávám sedět a říkám 
Petře: „Běž se prsit. Pohlídám Autobus, já už toho moc nenaprsím.“

Ve stojícím Autobusu je teplota vhodná tak k pečení buchet. Abych se neupekla celá i 
s buchtou, vystupuju a obcházím okolní výlohy. Prohlížím si ze zoufalství ceny vystavených 
audio kazet. Já bych ty peníze za nějakou jinou obětovala, jenže názvy kapel i kazet jsou pro 
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mne naprosto cizí. Brácha se mi svěřil, že by chtěl nějaké Strejce, jenže vím já, co to je? Ach 
jo, budeme muset vydržet s naší oblíbenou :-(.

Za delší dobu se oba vrací. Brácha sedne ztěžka do auta, ale nestartuje. Nedočkavě 
vyzvídám, co policajti a první se od Bráchy dozvím tu nejpodstatnější informaci: „Ten by se ti 
líbil, byl to přesně tvůj typ.“

 Ptám se konkrétně: „A co přehlášení?“ a Brácha mi vypravuje dialog, který vám musím 
reprodukovat. 

Brácha: „Mohli bychom u vás přehlásit auto?“
Policajt: „A proč ho chcete přehlašovat?“ 
Brácha nasazuje obličej č. 21 - starostlivý řidič a podává výklad o případném zádrhelu 

s pojistkou, s prodejem a tak.
Policajt: „Škoda peněz.“
Brácha nasazuje obličej č. 22 - neodbytný řidič: „Ale my ho potřebujeme přehlásit.“
Policajt: „Ten, co dělá přehlašování, tady bude až zítra.“
Brácha nasazuje obličej č. 23 - nešťastný řidič.
Policajt měkne: „Ale on přijde na oběd.“
Brácha a obličej č. 24 - rozradostněný řidič.
Policajt tvrdne: „Ale on stejně nemá značky.“
Brácha už nic nenasadil a s odevzdaným výrazem se ptal alespoň na poslední problém: „Jak 

dlouho pojedu do Coober Pedy?“
Policajt: „Čtyři hodiny.“
Brácha: „Vždyť je to pět set kiláků!“
Policajt souhlasně kývne: „Když jedeš rychle.“
Brácha: „A co rychlostní limit?“
Policajt mávne rukou.

Bráchu už nenapadlo nic, s čím by nám tenhle policajt mohl pomoci. Odjíždíme za 
neustálého vyhazování much, které se k nám během zastávky nastěhovaly. Brácha naříká: 
„Kamarádi z Adelaidy říkali, že tady jsou pohodoví policajti, ale že až takhle!“ 

Já oponuju: „Než ti vaši američtí policejní surovci, to raděj australského flegmouše. A 
vůbec, když se to vezme kolem a kolem - jsou tady sympatický policajti, fousáči, jídlo je tady 
jedlý ... nevím, jestli ty letenky nepřehodnotím." 

Brácha, který jednou rukou drží volant a druhou mává okolo sebe, dodává: „Jen těch much 
kdyby tady bylo míň.“ 

Opouštíme Roxby s nepřehlášeným Autobusem plným much a bez Strejců. Nálada se nám 
vylepšuje po pár kilometrech, kdy objevujeme dva scincici na silnicici. Zastavujeme, jak jinak. 
Vypadá to, že tenhle scink si už babu našel. Petra na ně kouká a romanticky prohlašuje: „Oni 
se pusinkujou.“ 

Uvádím ji do reality: „Houbelec, šukaj!“ Ale ono se to u uťatého moc nepozná.
Brácha hned rozhoduje, že je musíme zachránit. To je taky nápad, dělat to na veřejné 

komunikaci. Ale zase by to byla pěkná smrt. Fotíme nový typ záběrů - Brácha s ještěrkama 
v obou rukou a poté je zaneseme do pouště. Jeden z nich se proti nám bojovně postaví a plazí 
modrý jazyk, druhý od nás metaší pryč jak splašená sardel. Brácha se snaží bojovnému 
scinkovi poradit: „Běž, utíká ti girlfriend!“ Ten na Bráchovy rady nedá a plazí dál. Popojdeme 
tedy kus od scinků a sledujeme, jak bojovník zatáhl jazyk a snaží se dohnat přítelkyni. Je jaro!

Přijíždíme do Pindy, kde se opět věrně vrátíme na Stuartku. Stojíme na křižovatce a v dálce 
je vidět přijíždějící road trail. Brácha se spokojeně protahuje a nechává náklaďák přejet: 
„Stejně by nás předjel.“ 

Chci Bráchu potěšit: „Myslíš, že na to má?“ 
Tyhle obří náklaďáky jsou postrach automobilistů. V překladu to znamená silniční vlak a i tak 

vypadají. Jelikož se nepodařilo dobudovat železnici z jihu Austrálie na sever, tyto kolosy vše 
dopravují po silnici. Některé vozí prý i sto tun, jejich délka je šílená a řidiči taky. Největším 
nebezpečím jsou odletující kamínky a některá osobní auta jezdí středem Austrálie se síťkou 
přes přední sklo. Po dvaceti kilometrech vidíme náš náklaďák stát u silnice s píchlou 
pneumatikou. Předjíždíme ho a já šeptám Bráchovi: „Já jsem ti věřila.“

Se západem slunce dojíždíme ke slanému jezeru. Vyskakujeme z auta. Chceme vyfotit 
západ slunce na jezeře. Brácha s Petrou již tady před pěti lety fotili, takže mě zkušeně vedou 
na jezero. V rudém středu Austrálie jsou mělká slaná jezera ležící na skalních proláklinách. Za 
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dlouhotrvajícího sucha vysychají a zůstává po nich solná kůra nebo tvrdé rozpraskané bahno. 
Po slané krustě běžíme kus od břehu, abychom měli ten správný záběr, kdy se paprsky 
zapadajícího slunce odráží na krystalkách soli. Je to nádhera! Dokonce taková, že se nechám 
vyfotit i já. Sedám si do soli a Brácha tvoří můj umělecký portrét. S nasolenejma šunkama se 
vracím ke břehu. Tady se teprve nyní v klidu dočítám, že se na jezero nesmí vstupovat, 
protože nikdy není předem jasné, co se pod solným škraloupem skrývá. Ovšem kdybychom si 
to přečetli předtím, stejně bychom tam šli a já bych měla šunky nejen slané, ale i stažené.

Petra naříká, že po pěti letech fotí stejné jezero se stejným chlapem. Doporučuji změnit 
chlapa a změní se i jezero. Brácha po mně loupe očima. Co blbne, vždyť Petra by mě stejně 
neposlechla.

Před odjezdem se hodlám jít do okolí vyčůrat. Jenže okolí je celé proděravěno vombatími 
úkryty. Starostlivě se rozhlížím a Brácha starostilivě volá: „Pohni! Teď budou vylejzat. Musíš 
čůrat rychle, aby si ty díry nepopletli.“ Přemýšlím, kdo je víc vyhrabanej, jestli Brácha nebo 
vombatí nora.

V Austrálii je soumrak dílem okamžiku a většinou po západu slunce nastane černočerná tma 
a v té my právě teď odjíždíme. Chceme nahnat ještě nějaké kilometry. Brácha těká očima ze 
silnice na Petru a na mě. Je mi to jasné. Mám slitování s jeho povinností řídit, a tak 
sebevražedně navrhuji: „Dej tam kazetu a nastav ji na Hop Trop, ty jsem slyšela zatím jen sto 
padesátkrát.“ Návrh není třeba opakovat a už Autobusem zní kastrůlkové hity.

Asi po hodině objevujeme hezké odpočívadlo, neváháme a zastavujeme. Provedeme noční 
úpravu Autobusu a padáme každý na přidělenou část. Sleduju, jak Brácha dává Petře pusu na 
dobrou noc. Je mi jich líto: „Jo děti, já bych šla třeba do kina. Ale kam tady mezi klokanama.“ 
Brácha mě uklidnil, že nejsou Vánoce a ať v klidu spím. Jak ráda jsem ho poslechla!

Den Harryho

Úterý 30. října
Ujeto: za včerejšek 335 km
celkem za osm dnů 3 165 km

Vstávám kupodivu první. Pročítám informační cedule a zjišťuji, že odpočívadlo je na 
význačném místě Stuartovy silnice a jmenuje se Bon Bon. Jdu svůj objev sdělit ostatním, a 
když hlásím, že jsme spali na Bon Bónu, Brácha se nervózně začne převalovat a hledat pod 
spacákem jmenovanou sladkost. Tím nám zajistí veselý vstup do nového dne. I ty vločky nám 
líp chutnaj.

Hned po výjezdu zjišťujeme, co je na tomto místě významného. Je to rozšířený kus silnice, 
který slouží jako přistávací plocha pro letadla. Není to nic válečného ani nic proti nikomu, ale 
vzhledem ke vzdálenostem tady neslouží normální pozemní záchranná služba, ale letecká. Říká 
se jí Lítající doktoři a má sídlo v Alice Springs. 

Zastavujeme na focení cedulí, z kterých nás nadšeně vítají opálové doly. Známka, že se 
blížíme k největšímu nalezišti opálů na světě Coober Pedy. Jsme rozjařeni možným úspěchem. 
Bráchovo rozjaření ovšem přechází v děs a držíc se za zadní část těla volá: „Emergency!!!“ 
Petra běží do Autobusu pro toaleťák, já se rozhlížím po pusté krajině bez rostlin, bez terénních 
nerovností. Ukazuju Bráchovi, že v jednom směru je v dálce vidět keřík. Brácha od Petry 
převezme shitpaper a utíká daným směrem.

Během čekání předčítám Petře z průvodce. Sice už v Coober Pedy byli s Bráchou před pěti 
lety, ale trocha osvěty neuškodí - název pochází z domorodého výrazu upa pit, což znamená 
„díra bílého muže“. Opály se tu těží od roku 1915 a od té doby se tady vystřídaly stovky 
dobrodruhů, ztroskotanců, gangsterů, snílků i šílenců. Minulost člověka v tomto městě nic 
neznamená a není zvykem se na ni kohokoliv ptát. Dříve to byl zvyk přímo nezdravý, neboť se 
mnoho sporů řešilo tak, že se protivníkovi hodila do šachty nálož dynamitu. Každý člověk má 
nárok na jeden díl půdy o velikosti 100 × 50 metrů.

Brácha se vrací, konec vzdělávání. Při podávání dezinfekčního ubrousku hned vyzvídáme, 
jak pochodil. „No našel sem nějakou opuštěnou šachtu. Doufám, že se tam už netěží.“ 
S Petrou se na sebe podíváme - dynamit v šachtě bílého muže.
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Za chvíli budeme v městečku, Brácha s Petrou hledají adresy svých známých, které 
navštívili před pěti lety. Máme naději na koupelnu a postel.

Jenže optimisticky navštěvujeme nejdřív hřbitov. Neodolali jsme ceduli, která nás upozornila 
na Boot Hill - hřbitov obutých. Procházíme mezi náhrobky, na nichž je vyryto RIP. Nechci se 
ztrapňovat prosbou o vysvětlení a mazaně na to přicházím sama - konečně jeden nebožtík, 
který měl na zaplacení celého nápisu REST IN PEACE. Odpočívej v míru. Fotíme hrob, kde je 
místo náhrobního kamene sud s pípou a místo nápisu RIP je na pípě nápis Dej si na mě. 
Hledám česká jména a nacházím Jiří Soukup, Vlastimil Tichý. Hodně jmen je tu srbo-
chorvatských. Ale nejvíc je tady much. Šílená muší hejna mě vedou k podezření, zdali jsou 
nebožtíci dobře zakopaní. Z pravidelných řad vybočuje jeden hrob - turecké jméno a hlava 
obrácená k Mecce.

Docházíme k čerstvým hrobům. I těch je tady dost. Obracím se na Bráchu: „Vyndej ty 
vizitky, ať víme, jestli ty vaše známý máme ještě hledat.“ Jako zadostiučinění za můj nejapný 
žert Bráchovi stačí, že mi došel film ve foťáku. Nasazuji nový a s obavami poslouchám zvuky 
při jeho navinování. Kurňa, že já sem tam přivřela mouchu! Obětuju první snímky a foťák 
rozdělávám. Moucha tem nebyla. Asi už má toho vedra plný zuby i můj foťáček bezzoomáček.

Včerejší chození bez čepice si vybírá daň, pálí mě uši. Sluníčko moje blaťáky změnilo 
v rozžhavené podkovy. Po návratu do Autobusu vytahuju moji pouštní čepici za 15 Kč ze 
sekáče. Podívám se na sebe do zrcátka. Jitko, Jitko, škoda že mě nevidíš! Pokud smích 
prodlužuje život, žila bys do dvou set padesáti. Na rozdíl od Jitky se Brácha ani Petra nesmějí. 
Tady je to naprosto účelná věc a jako blbec vypadám i bez čepice.

Brácha nás vysazuje ve městě a sám jede do servisu. Není neděle, tak by mohl uspět 
s opravou řízení. Prohlížíme si obchůdky s opálama. Před některými jsou koryta s vodou a se 
směsí kamení a opálových úlomků a zákazník si může sám najít svůj opál. Pro tuto činnost je 
odborný název noodling a na vytěžených haldách ji může provozovat kdokoliv. Prý se i tam dají 
najít krásné kusy.

Jsem úchyl, já vím, ale víc než opály mě upoutali domorodci. Dosud jsme vlastně za celou 
cestu neviděli žádné původní obyvatele. A teď tady sedí nebo leží ve stínu, přímo na zemi, pijí 
pivo z plechovek a netečně koukají na svět. Nemůžu od nich odtrhnout oči. Pane Bože, co 
s nimi civilizace dokázala udělat! Četla jsem, že při objevení Austrálie žili domorodci primitivně. 
Ale určitě žili šťastně. Nic je k nějakému vývoji nenutilo, potraviny si nasbírali, ulovili, teplo 
bylo po celý rok, a tak jako všechno v Austrálii zkrátka žili a netrápili se s nějakým pokrokem. 
Ostatně myslíte, že nás pokrok činí šťastnějšími, lepšími, laskavějšími? Schválně, řekněte 
jednu dobrou lidskou vlastnost, kterou pokrok podporuje. Nejde to, co?

A tak potomci lidí, kteří po skalách malovali svoje bohy už před 20 000 lety, tady sedí, 
oblečeni v hadrech a naprosto apaticky koukají do nikam. I přes vedro mě mrazí v zádech a 
mám pocit, že se mi o nich bude zdát. Petra mě táhne pryč: „Nekoukej se tak na ně! Nemají 
rádi, když jsou středem pozornosti, buď se naštvou nebo začnou žebrat! Nesmí ani vědět, že 
se o nich bavíme.“ Jenže mně se o ničem jiným bavit nechce. Petra mě okřikuje, ať 
nepoužívám oficiální název aborigines, ani český překlad austrálec, ani domorodec, většinou 
všemu už rozumí a ihned pochopí, že se mluví o nich. 

Bráním se: „A jak jim teda mám říkat?“ 
Petra taky neví: „No nějak neutrálně, úplně jinak ... třeba bubáci.“ Souhlasím. Vzhled, 

podmračený pohled i můj pocit z nich tomu odpovídá.

Abych přišla na jiné myšlenky, vleče mě Petra do kostela. Kostel je, jako většina bydlení 
v této pekelné krajině, pod zemí. Má všechno, co ke kostelu patří, kromě oken. Procházíme se 
v chládku mezi lavicemi, prohlížíme si oltář a po cestě okolo zpovědnice mi Petra šeptá: 
„Nechceš se jít vyzpovídat ze svých hříchů?“ 

Šeptem odpovídám: „Blázníš! Mně za tři týdny letí letadlo.“ Vychechtat se už jdeme ven.
Míříme do hotelu. Jasně se tam nebudeme ubytovávat, ale chceme vyzvědět cestu. Petra 

podává paní recepční vizitky kamarádů a o něčem se domlouvají. Já naprosto fascinovaně 
koukám paní recepční na oblast klíční kosti - v místech, kde mívají normální ženské ozdobné 
špendlíky či jiné brože, má ona ještěrku, krásnou zelenou a musím uznat, že se na jejích 
černých šatech vyjímá. Jenže živou. Paní se s námi baví, přechází k mapě, rozkládá rukama a 
ještěrka v klidu sedí na své paničce a prohlíží si nás. Mankote, kam jsme to dojeli! Doufám, že 
lidi, ke kterým máme namířeno, jsou trochu normálnější.

Moc jsme se toho nedozvěděli, tudíž zbytek čekání na Bráchu trávíme nudlováním před 
jedním z obchodů. Jenže dřív než zbohatneme, je tady Brácha a velí: „Donudlovat, odjíždíme!“ 
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Před naskládáním do Autobusu někoho napadne, jestli by nebylo dobrý těm známým zavolat. 
Bylo. Brácha odchází k telefonní budce a my ho s obavama sledujeme. Budka je totiž 
v obležení Bubáků. Jsme ve střehu a nachystané na eventuální zásah. Brácha vstupuje do 
budky, uchopí sluchátko a Bubáci se zvedají a odchází. Všichni. Je nám to divné, pochybujeme 
o tom, že by byli tak diskrétní a nechtěli poslouchat hovor. A pak nás napadá krutá pravda: 
Brácha smrdí víc než oni.

Nedovolali jsme se, jedeme na blint. A to doslova, protože u každé křižovatky, zatáčky, 
odbočky probíhá Bráchovo a Petřino dohadování, kam jet dál. Vypadá to, jako kdyby za těch 
pět let celé město přestavěli a všechny orientační body přesunuli. Ani se nesnažím mísit do 
dialogů: 

„Támhle to bylo!“ 
„Né, támhle to bylo!“ 
„Dyť ti říkám, že jsme tehdy jeli támhle!“ 
„Prosím tě, tenhle barák si pamatuju!“ 
„No tak promiň, splíst se může každej.“
Ale zase je to hezká vyhlídková jízda. Na jednom kopečku objevujeme muzeum, což není 

taková vzácnost, ale stojí u něho jediný strom v Coober Pedy. A to už vzácnost je. Podle 
směrovky k němu dojedeme a strom je kovový. Posvařovaný z jakýchsi jeklů. Z kopečku je 
rozhled do dalekého okolí a i my uznáváme, že opravdu jiný strom nikde není.

Další nás upoutá cedule nabízející galerii pod širým nebem. Pod rozpáleným nebem! 
Procházíme mezi údajnými uměleckými díly - posvařované trubky, výfuky, konzervy, stará bota 
s novou záchodovou mísou, hrnky a další zbytečné věci z domácnosti tvořivým způsobem 
nasypané na hromadu a provázané lanem ... nestačím se divit. Tohle nechápu ani já, a to 
prosím mně se třeba líbila i výstava pana Knížáka, a to byly nějaký úlety. Brácha má 
jednoduché vysvětlení: „Tady jim z toho tepla hrabe.“

Po cestě k Autobusu vidím za plotem trubky, zvědavě nakukuju a oznamuju další výskyt 
neuspořádaných extravagantních výtvorů. Brácha namrkne druhou dírou v plotě a opraví mě: 
„Tak tohle je normální vrakoviště.“ Hmmm, a jak to má člověk poznat, rozdíly jsou nepatrné. 
Alespoň jsme objevili zdroj inspirace místních umělců.

Při dalším neúspěšném pátrání po kamarádech nacházíme směrovku s nápisem Crocodile 
Harry. Brácha okamžitě zajásá a stočí Autobus daným směrem. Když se nesměle ptám, co nás 
čeká, Brácha rozradostněně sděluje: „Jeho dugout prostě musíš vidět!“ Nevím, co je dugout a 
nevím, kdo je Krokodýl Harry, ale odpor by byl stejně marný.

Nejdřív nás vítají další umělecká díla - vraky starých aut prorostlé kvetoucími kaktusy. Ale 
tohle je docela hezký. Pak nás zdraví vycpaný jezdec na vycpaném koni. No a konečně pán 
domu nevycpaný Krokodýl Harry. Pomenší, postarší chlapík se s námi dává do řeči a srdečně 
nás zve do domu. Spíš do sluje. Bydlení je opět ve staré opálové štole, chodbičkami se 
prochází do různých místností překypujících různými suvenýry. Všechno je prostorné, je tady 
chládek a Harry s Bráchou vesele štěbetají. Mě upoutávají nápisy na zdech. Ony to nejsou 
nápisy, ale jen podpisy a ještě k tomu jen ženské. To mě upoutává za všeho nejvíc. A teprve 
teď si všímám, že mezi suvenýry převládají dámské kalhotky a podprsenky. 

Petra se uculuje a konečně mi vysvětluje: „No víš, Harry je tady místní sexuální legenda. 
Podpisy na zdech jsou od ženských, které přefik. Prý to je děsnej kanec a má ho tak dlouhýho, 
že za ním jezdí ženský z celýho světa.“ 

Na moji nevyslovenou otázku Petra smutně pokrčí rameny: „To znám jen z doslechu, já tady 
byla vždycky s Bráchou.“ 

Aspoň vím, kdo je Krokodýl Harry a co je jeho dugout, kterej musím vidět. Harry nechal 
povídání s Bráchou a všichni se odebíráme do ložnice. Vypadá to nadějně. V ložnici je široká 
postel, povlečení se srdíčkama. Lpím si na vyfocení na posteli. Krokodýl Harry si sedá vedle 
mne a v okamžiku, kdy si Brácha nachystá foťák, mě strhne na sebe. Ledva se oba svalíme do 
srdíček, slyším cvaknout závěrku foťáku. Vyděšeně se zvedám, Brácha si spokojeně poklepává 
na foťák a říká: „To je poslední vejlet, na kterej tě Karel pustil.“ Snad abychom vypadli.

Těsně u východu, kde je za lištou zastrčeno množství adres, mi otrne a přidávám svoji 
vizitku. Se zalíbením se na ni s Bráchou díváme, jak jí to mezi těmi děkovnými dopisy sluší, a 
já musím konstatovat: „No ten můj okresní úřad se tam fakt vyjímá.“ Ještě si prohlížíme fotky 
a pohledy, na kterých je Harry za mlada při lovu krokodýlů. Vzhledem k tomu, že je na všech 
oblečen a dugout není vidět, žádnou nekupujeme a loučíme se.

Venku Brácha s povzdechem konstatuje, že ten Harry stárne. Petra ho utěšuje: „To si o nás 
řeknou taky.“ 
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Brácha si dovolí nesouhlasit: „Ne, o nás si řeknou, že blbneme a nic si nepamatujeme.“ 
Významně se na mě podívá. 

Snažím se odvést pozornost: „Nemůžu posoudit jestli stárne, ale mrzí mě, že jsem neviděla 
ten jeho pověstný dugout.“ Brácha na mě nechápavě civí, a tak naznačuji zalomením předloktí 
a Brácha se zalomí mezi kaktusy. Když po půlhodině popadne dech, vysvětluje: „Dugout se 
říká těm podzemním obydlím.“ To sou blbci, japak sem to mohla vědět.

Po dalším dohadování, jestli tudy jo a tudy ne nastává významný okamžik - Brácha i Petra si 
pamatují šrotiště aut. Brácha si na něj chodil odmontovávat poznávací značky aut jako 
suvenýry. Vypadá to, že šrotiště je jediné, co po pěti letech v Coober Pedy zůstalo na svém 
místě :-)). No a někde naproti němu bydlel Pavel. Pololežím v Autobusu zmožená vedrem, a 
tak navrhuji: „Prosím vás, támhle u té garáže je nějakej chlap, tak se zeptejte.“ Poslechnou a 
já slyším okýnkem, jak ze sebe anglicky omluvně soukají, že tady byli před pěti lety a někde 
tady bydlel Čech a jmenoval se Pavel. A pak mě z letargie probere Bráchovo české zařvání: „Ty 
vole, to seš ty? No to je ostuda!“ Uznejte, že je s nima sranda.

Pavel nás zve dál k sobě dolů. Normální dugout .-)). I když tak normální není. V obýváku 
má místo obrazu zarámovanou opálovou žílu. Nerada, ale musím vás trochu poučit (není to 
z mé hlavy, je to odposlouchané od Pavla). Opály vznikaly úplně jinak než třeba krystaly. To 
bylo dávno a dávno, když se křemičité látky rozpustily v horkých podzemních pramenech. A 
tyto rozpuštěniny pronikaly jako gelovitá hmota do puklin a dutin v horninách. No a potom 
ztuhly a pohádky byl konec. Vlastně ne, byl z nich opál a za milióny let jej někdo našel, a pak 
teprve začala pohádka. A protože se ty roztoky roztýkaly, jak chtěly a kam chtěly, nikdo 
předem neodhadne, kde zrovna opál bude, kudy žíla vede, jak je velká, kde začít kopat a kdy 
skončit. Prý jde žíla většinou souběžně s povrchem země v hloubce několika metrů nebo 
několika desítek metrů. 

A teď zpátky k obrazu. Za rámem je ve stěně vidět proužek opálové žíly, ale nikdo neví, jak 
vede daleko, jestli jen centimetr a je v ní opálu za pár dolarů nebo kilometr a je v ní opálu za 
milióny. Tak tomu říkám umělecké dílo!!! Jak to ten Pavel může vydržet? Třeba by ji stačilo 
vykopnout, a už by nikdy nemusel vzít kladivo do ruky! Pro sebe si obraz pojmenovávám 
Naděje a jdu si sednout do kuchyně.

Nad kafem uvažuju, co se v těch opálech tak krásně mňeňá, když to nejsou krystaly, anébrž 
vlastně ztuhlé křemičité soply. Nejcennější jsou opály s pravidelně rozloženými, velkými 
barevnými ploškami a říká se jim harlekýni. Musí to být mocná síla barevných kamínků, která 
dokáže přinutit jinak normální lidi, aby žili v místech, kde mají na výběr pobyt ve tmě podzemí 
nebo ve světle na povrchu, kde teplota přesahuje i 50 stupňů Celsia. 

Dozvídáme se, že na rozdíl od Štefana Pavel na svůj první opál čekal dvanáct let. Další 
ukázka jeho silné vůle. Prý nejde jen o opály, ale váží si i té svobody a klidu tady. Vypravuje, 
že když přijede na návštěvu do Prahy, bojí se přejít ulici. To mu věřím. Pokračuje: „A víš, co je 
nejhorší. Že když se takhle bavíme, tak si všechno v hlavě překládáš do angličtiny.“ Dovolím si 
oponovat: „To já teda ne.“

Ještě nám Pavel vysvětlil, jak najdeme druhého známého a rozloučili jsme se. Venku jsme 
vylezli do pekelného žáru, který ještě víc zpekelněl v rozpáleném Autobusu. Brácha se otáčí na 
mě dozadu: „Tak co?“ 

Lapnu po dechu a odpovím: „Přívrat to jistí.“

Snažíme se najít Mirka. Brácha nic nedá na moje dotírání, že pokud Mirka neobjevíme, 
mohli bychom spát u Harryho. Kdepak, hlídá nás obě jako vlčák. A ještě ke všemu Mirka 
objevujeme a ještě ke všemu je doma. No doma ... tady člověk neví, za plotem stojí starý 
autobus, nějaký zděný přístavek a pak už jen vraky aut. 

Seznamujeme se s postarším dlouhánem Mirkem a s taky postarším, ale polovičním Pepou a 
úplně přízemní fenou Lejdýs. Sedáme si pod stříšku mezi autobusem a přístavkem, hezky tady 
protahuje a dá se alespoň trochu dýchat. Mirek si na Bráchu a Petru nemůže vzpomenout. 
Pátrá v paměti a pátrá, ale nic nevypátrá. Tvrdím, že to je tím, že tady neudělali ostudu, to by 
Mirek nezapomněl. Pepa mu nepomůže, vidí Bráchu poprvé a je tady prý jen na skok, bydlí o 
kousek dál v domě s manželkou. Dostáváme pivo, opravuji studené pivo z lednice. To je slast! 

Vyprávíme, jak bylo na potlachu. Mirek s Pepou říkají, že se tady před potlachem 
zastavovala Zuzana a Maťák. Mirek dodává: „Zpívali a hráli starý trampský písničky. To byla 
nádhera.“ 

Pepa k němu prohodí: „Však si taky brečel.“ 
Mirek se brání: „Kecáš! Tys brečel.“ 
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Nakonec se shodnou: „Brečeli jsme dvojhlasně.“
To mně opět vnukává myšlenku: „A proč tady vlastně ste?“ Mirek vypravuje, jak žil 

s rodinou v domě v Adelaide, pak měl nějaké rodinné problémy: „Potom sem přišel do Coober 
Pedy, učarovaly mi kamínky, v Adelaide jsem všechno prodal a jsem tady dvanáct let.“ 

Pepovi zase vyhovuje svoboda: „Žiješ si podle svého rytmu, chce se ti kopat - kopeš, 
nechce - nekopeš. A taky ta naděje. Já když ve stěně odkryju opál, tak ho tam nechám, sednu 
si před něj, zapálím si cigaretu a představuju si, kolik tam toho bude.“ 

Taky se prý stalo, že někdo opustil svoji štolu jako vytěženou a do takových štol už může 
kdokoliv. No a nějaký kdokoliv v ní našel opálů za milión. Jasně, že kvůli daním přiznal jen 
část, ale tady se nic neututlá.

Snažím se na sebe upozornit: „Já mám ...“ Dřív než dokončím větu, Brácha se zděsí: 
„Neříkej že hlad!“ Zachraňuje mě Mirek, který hned nabízí k dispozici svoje zásoby i kuchyni. 
Zásoby vytahujeme svoje, ale kuchyň si půjčujeme. Kuchyň je vlastně část autobusu. 
Jednoduché - místo cestujících je ložnice, uprostřed kuchyň, místo řidiče obývák. Mirek nemá 
dugout, ale autobus. 

Chce nám, chudák, k práci pustit kazety, ale naříká, že už zná všechny nazpaměť. Brácha 
navrhuje, že mu půjčí naši a Outbackem zazní moje a Petřino hurónské Nééééééééé!!!!

V domnění většího počtu strávníků jsme navařily kotel špaget s masovou konzervou. Mirek 
s díky odmítá a Pepa tvrdí, že bude mít jídlo doma, tak se s tím Brácha poper. Ale zapíjené 
studeným pivem to během hodinky zvládá. Potom vytahujeme slivovici a dáváme chlapům 
ochutnat. Mirek pro nás, co slivovici nemusíme, servíruje víno.

Zábava se pěkně rozbíhá, Pepa je stále jen na skok. Zmiňujeme se o návštěvě hřbitova a co 
nás tam upoutalo. K lecčemu dostáváme vysvětlení. Srbo-chorvatských jmen je tam tolik, 
protože se střílí mezi sebou a střílí dobře. Majitel náhrobku se sudem si před smrtí půjčil od 
banky 30 000 dolarů, nechal ho udělat a umřel. Soukup, Soukup ... to byl jeden z těch dvou 
Mravenců. To byli exoti, přijeli sem ověšený bouchačkama, nábojový pásy přes hrudník jak 
Mexičani, pořád byli pod zemí, a když vylezli, mžourali jako mravenci. Jednou jeli do Čech, oba 
velký jak uříznutý kecky, fousy, černý brejle, maskáčový bundy a čepice s nápisem VB. Když v 
Čechách vystoupili z letadla, celníci ihned opustili ostatní cestující a všichni se vrhli na ně: 
„Jéžiši, odkud ste?“ 

A oni hrdě: „Z Coober Pedy.“ 
A celníci: „Proboha, kde to je?“ 
A oni opět hrdě: „V Austrálii.“ 
Jeden na druhého čekal před bankou a zastavil tam chlap se Škodou 120. Mravenec k němu 

šel: „To je pěkný autíčko, kdopak to vyrábí?“ Řidič zatáhl okýnko a zavolal záchytku.
Mirek se významně ptá mě a Petry, jestli jsme byly u Krokodýla Harryho. Smutně 

odpovídáme: „Byly, ale nic.“ Chlapi se smějí, že on už taky není takový kanec jako býval, ale 
kecá první ligu a je s ním sranda. 

„My u něj takhle sedíme a vykládáme, on začne popotahovat, pak vezme ze zdi nejbližší 
kalhotky, vysmrká se do nich a řekne ‚To byla Tina Turner‘. My mu nevěřili, tak jsme je prohlídli 
a fakt jsme mezi tím smrkancem našli její věnování. Na zdech má opravdu 4 375 podpisů. 
Jednou jsme u něj chlastali, venku bylo skoro padesát stupňů. Svlíkli jsme všechno. A do toho 
přijel autobus starejch Angličanek. Harry prohlásil, že je musí přivítat. Nahatej, s tím velkým 
bimbasem, vyšel ven, rozpřáhl ruce a na staroanglické lejdýs zavolal: „Welcome!“ Ty, které 
byly vepředu, tak začaly couvat, a ty, co byly vzadu, tak chtěly vidět, co se děje a draly se 
dopředu. To byl mumraj.“ Chechtáme se i přes zklamání, že nás takové štěstí nepotkalo.

Mirek s Pepou ještě doporučují navštívit při odjezdu Breakaways. Brácha Mirka ujišťuje, že 
tam byli minule, a dokonce je tam vezl nějakej jeho kámoš. Do toho Mirek zařve: „Sakra, to 
ste vy, jak vás Viktor, ožralej jak prase vezl do Breakaways?“ Brácha souhlasně kývá a Mirek 
pokračuje: „No to bylo hrozný, já jsem pak trochu vystřízlivěl a když už byla tma, tak jsem 
trnul hrůzou, jestli se vrátíte.“ 

Brácha souhlasí: „Já sem taky trnul. Jeli jsme v noci tím teréňákem asi kilo naprostou 
divočinou mimo cesty. Mám dojem, že ani on nevěděl, kudy jede.“ Mirek si pod fousy stále 
opakuje: „Tak to jste vy? Tak to jste vy?“ Docházím k závěru, že se za těch pět let změnilo 
nejen Coober Pedy. A současně si potvrzuji teorii o nutnosti udělání ostudy, aby si vás někde 
zapamatovali.

S přibývajícím alkoholem se dozvídáme věci. Třeba to, že Mirek s Pepou odstřelují horninu 
svojí vlastní výbušninou - pytel hnojiva a dva litry nafty. Nebo taky to, že občas odstřelují ve 
starých štolách pilíře, které tam musely zůstat, aby štola nespadla. Připadá jim škoda, když 
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v těch místech táhla žíla, tak tam sloup s její částí nechat. Naivně se podivím nad 
nebezpečností takovýho podniku. Pepa se směje: „Však já taky říkám manželce, že mě jednou 
strčej domů v obálce pode dveřma.“ Jsou to šílenci.

Brácha nemůže odtrhnout oči od hadů. Mirek má v jedné pětilitrovce macatou Pakobru 
černou (Notechis ater) a v druhé hnědou Pakobru australskou (Pseudechis australis) řečenou 
Mulga a taky macatou. Naštěstí jsou obě naložený v lihu. Stejně jako my.

Když je řeč o střílení, Pepu napadne, že by mohli vyjet na klokany. Brácha souhlasí a ptá se 
kdy. Pepa se zvedne a rozhodně prohlásí: „Hnedka.“ Petra se chce zvedat taky, ale Pepa 
preventivně říká: „Ženský neberem.“ Já bych ani nejela, obrečím každýho přejetýho klokana 
na silnici a pojedu se dívat na jejich vraždu. Ani za nic. 

S Petrou na střídačku myjeme nádobí, povídáme a popíjíme s Mirkem a přemýšlíme, na jaký 
způsob klokana uděláme, až ho přivezou. A hlavně se zase jednou sprchujeme. Koupelna je 
fungl nová ve zděném přístavku. 

Dvojice se vrací bez klokana. Huráááá! Brácha má hrůzou vypoulené oči celé zaprášené a 
aby mohl promluvit, musí si řádně zavdat slivovice. 

„Copak, bylo to horší než s Viktorem?“ 
„Ani nemluv, Viktor aspoň viděl a neměl s sebou nabitou zbraň. Ale s tímhle blbcem, si to 

představ, jedeme stovkou přes buš, cesta necesta, auto skáče, že jsem se sotva jednou rukou 
udržel, v druhé jsem třímal nabitou flintu a Pepa si v klidu ubaloval cigáro.“ 

Nesměle se ptám: „A co klokani?“ 
„Dyť sme žádnýho neviděli, tma jak v ranci, oba jsme slepí jak patrony, brejle zaprášený.“ 
Snažím se poradit: „Tak ste je měli nahmatávat.“ 
Brácha se durdí: „Jo nahmatávat ... ten s tím dlouhým ocasem ... óóó Krokodýl Harry, sorry. 

Seš blbá.“

Posíláme Bráchu koupat a já se na Petru směju, že by se teď hodilo, abych vypadla do kina. 
Mirek nepochopil a říká, že kino tady je, promítá se jen v určité dny, projekce se sleduje z auta 
a před každým představením jde na plátně varování, že se do kina nesmí nosit trhaviny.

Než se Brácha vykoupe, máme s Mirkem domluveno, že nás vezme zítra na nudlování. Pro 
dobré spaní Mirek rozdělává whisky. Pepa odjíždí domů a já posílám Bráchu s Petrou spát jako 
první, když jsme tak hezky vykoupaní. Upozorňuju Petru, že si zatím napíšu pohledy a budu je 
psát přesně půl hodiny. To jim musí stačit. Kecám s Mirkem. Vypravuje, že má v Čechách dceru 
s vnukem a dcera vnukovi říká: „Když se děda dopálí, tak jde hledat opály.“ Nakonec se 
dostávám i k těm pohledům, hlavně musím napsat Karlovi. Mirek mě přesvědčuje: „Napiš 
starýmu, že tam na to sereš a zůstáváš tady, já si tě vezmu, postavíme barák ...“ Já bych 
nevyměnila Karla, ani naši krásnou krajinu za tyhle souchotě. Je mně Mirka líto, tak nějak mi 
připadá, že on žije v autobusu, protože nemá pro koho něco budovat a shánět. Můžeš najít 
opály velký jak kráva a co si za ně koupíš?!

Konec úvah, jdu spát. Ještě dám dobrou noc Lejdyně, která mě věrně vyprovází a když lezu 
do našeho Autobusu, Brácha s Petrou spokojeně oddychují. Zato zvenku slyším plechový 
řinkot. Ale nechce se mi vracet, moje tělo už mi dává výpověď.

Komáří den, spíš noc

Středa 31. října
Ujeto: za včerejšek 221 km
celkem za devět dnů 3 386 km
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Vstávám a Brácha s Mirkem už sedí za stolem. Mirek má černé brýle a oba se štulí. Co jim 
je? Mirek na mě hrozí: „No tys mně dala!!!“ Brácha se přidává: „Teda Ségra, Mirek nás tady 
hostí, a ty na něj takhle!“ Koukám jak vzbuzenej vejr a nechápu. Pak Mirek sundá brýle a 
z jeho obličeje zasvítí monokl hýřícími všemi barvami jak ten nejkrásnější opál. 

Ptám se: „Co to je?“ 
A Mirek hned ochotně: „Ty si nepamatuješ, jak si mě táhla do postele a já jsem se bránil a 

šprajcnul jsem se ve dveřích? No a tys se mnou šmejkla o schody.“ Brácha zase začíná 
s kázáním. 

Jsem mimo mísu: „Vy blbci, co to na mě hrajete!?“ 
Přichází Petra a oba spouští jako dva kolovrátky: „Podívej se, co Ségra ...“ Já je zamorduju! 

Kdyby mně Mirka nebylo líto, tak ho fakt zmlátím. Jenže jeho obočí má tržnou ránu, a tak ho 
místo bití nabádám k návštěvě doktora. Prý je to dobrý a přiznává, že vlastně neví, jak si to 
udělal. Říkám, že jsem slyšela plechovej rachot. Usuzujeme, že Mirkovi se nepodařilo v noci 
nastoupit do autobusu a padnul do plechovek od piva uskladněných vedle schodů. Brácha 
s Petrou se smějí: „Už jsme si fakt mysleli, že sis užila víc než my.“ 

Což mě přivádí k otázce: „A co vy?“ 
Brácha se vykrucuje: „Já sem byl rád, že jsem lehnul, vždyť jsem vypil pivo, víno, slivovici, 

whisky.“ 
„Ach jo a já tady mám kvůli vám průšvih.“ Jenom Brácha na všem nachází dobrou stránku 

věci: „Buď ráda. Na tvoji návštěvu Mirek určitě nezapomene.“ Pravdu díš, Bratře!

Po snídani vyrážíme do terénu. Mirek neodkládá černé brýle ani na okamžik. Mirkovým 
autem se dostáváme mezi krtčí hromádky. U jedné díry do země stojí auto s takovým jakoby 
malým jeřábkem. Tím bude Brácha spuštěn do šachty hluboké 25 metrů. Ale jenom Brácha, 
ženský ne. Nezabírá ani argument, že jsem starší. S Petrou uraženě odcházíme nudlit v okolí a 
po očku sledujeme, co dělají páni tvorstva. Brácha si sedá do sedačky podobné horolezecké, 
Mirek nastartuje motor a jeřábkem spouští Bráchu šachtou dolů. 

Pak se vrací k nám a radí, jak na zemi hledat. V kopečcích vytěžené hlíny je možný narazit 
na pěkný kousky, a teď dost pršelo, takže máme mimořádnou šanci, opály budou vidět. Na 
tuto činnost existuje i mechanizace, jakási nudlovací mašina. Nabírá zeminu a pásem ji hrne do 
utěsněné budky. Budka funguje jako temná komora, svítí v ní jenom UV světlo a v něm jsou 
opály krásně vidět. Takže tam se zemina prosívá a opály vybírají. Dá se tak i zbohatnout. 
Nemajíc mašiny, s Petrou hrbíme záda a nacházíme jen malinké úlomky opálů. Až konečně já 
hlásím nález a ukazuji ho Mirkovi. Opálová lastura. Ten opálový roztok polil nějakou škebli a 
z té se stal opál. Není moc barevná, ale je moje. Mirek mě chválí: „No vidíš, šlo by ti to. 
Nezůstaneš tady?“ No, trochu začínám věřit v čarovnou moc blýskavých šutříků.

Když se Mirkovi podaří Bráchu úspěšně vytáhnout, podává mu pivo: „První úspěšný návrat 
ze šachty, to je jako kdybys přejel rovník.“ Vydáváme se na další naleziště. Brácha nám 
vypravuje, že dole je to dost stísněné a jediné pozitivní - je tam chládek. A opály. Většina 
opálmajstrů už nepoužívá krumpáče, ale buď vrtací stroje nebo kus stěny odstřelí a pak 
přeberou.

Jsme na méně známém nudlovišti. Je deset hodin dopoledne a vedro. K vedru se přidávají 
rozpálené hromady a vzduch se mezi nimi ani nehne. Přestávám rozeznávat, co jsou opály a co 
jsou mžitky před očima. Odreagovávám se pozorováním kakadů, kteří nám nadávají z vrcholků 
kupek. I když se snažím dost pít, dělá se mi mdlo. Přes moji pouštní čepici mám pocit, že mi 
vysychá mozek. Okolo jedenácté začínám prosit o odjezd. O půl dvanácté už brečím, že chci 
pryč nebo umřu. S Bráchou a Mirkem voláme na Petru. Petra se se skloněnou hlavou blíží k 
autu. A když už to vypadá, že budu zachráněna, Petra zařve: „Mám obra!“ Zapomínáme na 
vedro a jsme v tu ránu u ní. A fakt, krásný exemplář! Brácha je okamžitě na zemi a pokračuje 
v hledání. Sedám si do stínu auta a čekám na smrt. Já už nechci opály, já nechci být bohatá, já 
chci přežít! A to je jaro! Ne, tady by mě neudrželo nic a nikdo. Zlatej Přívrat!
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Naštěstí vedro působí i na ostatní a odjíždíme. Sláva!!! V Mirkově přístřešku mně připadá 
neskutečně krásný chládek. Jsem schopna se i najíst. Přijíždí Pepa, a Mirek okamžitě ukazuje 
svého barevného harlekýna na oku a spouští divadlo: „Podívej se, co mi udělala!“ 

Tentokrát už se nedám lehce: „No jo, neměl ses tak bránit. Ty Pepo, měl on tady nějakou 
babu? Vždyť už zapomněl, jak vypadá ženská, ale já vím, proč se tak bál, to se potom ukázalo 
...“ 

Mirek do mého monologu zasahuje výkřikama: „Nevěř jí!“
Pepa obdivuje Petřin opál. Já naříkám, že jsem vedrem neviděla a mám jen opálovou škebli. 

Pepa ji ze slušnosti chválí a při tom mě poučuje, co to je vedro: „To bude až v létě, teplota přes 
padesát stupňů, vzduch se nepohne. Nemůžeš ani opravovat auto, když sáhneš na kovový 
nářadí, uděláš si puchejř. Takovou zimu, jako je teď, jsme tady nezažili mnoho let a ještě k 
tomu, aby pršelo.“ Pryč, pryč!

Brácha opravuje okýnko, které nešlo stahovat. Rozmontoval celé dveře, cosi narovnal, cosi 
ohnul, pochválil se ve verších: „Trocha olejíčka dělá řemeslníčka,“ všechno zase smontoval a 
uzavřel prohlášením číslo dvě: „Když se chceš vyučit automechanikem, kup si starý auto a 
projeď s ním Austrálii!“

Přichází další kamarád a zase začíná Mirkovo vystoupení, tentokrát v angličtině. Kamarád je 
původem Afghánec, malý, hubený mužíček. Kluci mu říkají Chicken Man - Kuřecí muž a není 
těžké uhodnout proč: hubené nožičky ve vysokých holínkách, protáhlý obličejíček se stejně 
protáhlým nosem, no a na hlavě čepice s nápisem Chicken. Že mluví kluci s Kuřetem anglicky 
mě neudivuje, ale proč mluví Mirek anglicky se psem je mi divné. Mirek to vysvětluje: 
„Kdybych umřel, aby ostatním rozuměla.“ Aha.

Nastává loučení. Mirek mě ještě jednou zkouší přemlouvat a nakonec dodává: „Kdybys 
zůstala, já bych ti odpustil i tu modřinu.“ Ty mizero! 

Snažím se zmírnit jeho zármutek neurčitými přísliby: „Až přijedeš do Čech, tak zavolej ... a 
kdyby to vzal Karel, tak to raděj polož.“ 

Brácha z vlastní zkušenosti dodává: „Jo, nebo ti natrhne prdel.“ 
Kupodivu se mi podaří v mém naprosto dezorientovaném batohu najít vizitku a podávám ji 

Mirkovi. Ten na ni mrkne a zděšeně zařve: „Ty vole, ty seš inženýr?!“ A je po přemlouvání.
Jenže v čase našeho laškování Pepa vysvětlil Petře, že bude nejrozumnější nechat si 

vybrousit nalezený opál tady, kde jsou na to odborníci. Nejrozumnější to bude, ale znamená to 
další zdržení. Takže místo rychlého odjezdu vyjíždíme za autem Kuřete, který nás dovede k 
brusiči. První dílna je jako opsaná z písničky Pec nám spadla „starej brusič není doma a mladej 
to neumí“. Takže do druhé dílny a po dohodnutí detailů Petra móóóc nerada nechává svůj 
drahokam v dílně. Máme čas půl hodiny. 

Při loučení s Kuřetem vznáším dotaz, kde je tady internet, mohli bychom využít volný čas. 
Kuře na mě kouká a nechává si dvakrát zopakovat slovo internet, pak přizná, že neví, co to je. 
Šťastný to člověk, šťastný to kraj! Že bych tady přece jen zůstala?

Jenže to už mě Brácha táhne pryč a Kuře odjíždí. Brácha nachází internetovou kavárnu 
během pěti minut a vysílá tam mě a Petru. Hádejte, co bude mezitím dělat on ... jasňačka, 
šťourat se ve střevech Autobusa.

Sáhnu na klávesnici a jsem rozechvělá, jako když má notorik před sebou panáka. Ten 
blažený pocit, zase sedět u počítače! Těžko někdy Brácha s Petrou pochopí, proč se těším do 
práce. Zjišťuju, že Karel nepsal. Kdoví jestli vůbec dojeli. Zato šéf psal až moc. Otravuje mě 
několikaobrazovkovým mailem, asi si myslí, že je v buši internet za každým eukalyptem. A 
zadarmo. Stášu mrzí, že jedeme středem a neuvidíme se, Jitce je v práci smutno a Čaroděj 
jezdí po Queenslandu. Já všem hromadně píšu, že jsme živí. Zatím.

Ydravim vas y jizni polokoule. Mam se vzborne. 
Je to tu raj zvirat, takye jsem y programu vyskrtla vsechna mesta. Y 

Melbourne jsme jeli kolem pobrezi, pak na mistrovstvi sveta v rzyovani zlata, do 
Sneznych hor na potlach. Ten se vydaril, ale byla kosa. Ted jsme na ceste 
stredem Australie. Dnes jsme byli u Cecha v opalovzch dolech. Moc jsme toho 
nenasli, takye zase prijdu do prace. Jediny problem jsou velke dalky a malo 
casu. 

Zvirat jsme uz videli spoustu. Vcetne pakobry, kterou nejdrive Bracha nahanel 
na vyfoceni, pak se role obratily a nahanela pakobra Brachu. Proste sranda. 

63



Vsichni se opatrujte Pelda

To je něco šílenýho! Píšu na počítači zručně, jenže anglická klávesnice má prohozené Y a Z. 
To se nedá. Ještěže kromě Petry, nikdo z okolo sedících interneťáků nechápe, co znamená 
výraz ku*va. Těch tady ode mě lítá, jako kdybych zařizovala veřejný dům. Nechce se mi to 
všechno opravovat, kašlu na to, ať si to přeberou.

Opouštím Petru trápící se psaním v angličtině a odcházím za Bráchou. Sedíme na obrubníku, 
vykládáme a ze zoufalství nudlujeme na asfaltu. Sledujeme okolochodící Bubačky v kulichách, 
svetrech a kožešinových bačkorách. Možná měli chlapi s tou zimou pravdu. Opravdové teplo = 
peklo asi teprve vypukne. To už tady naštěstí nebudeme.

Po půlhodině Brácha odchází upozornit Petru na zavírací dobu brusírny. Nechce se nám tady 
trávit další noc. Stíháme to za minutu dvanáct, tedy spíš za minutu osmnáct. Petra je nadšena 
krásným opálem, Brácha je méně nadšen cenou dvaceti klokanokaček za úkon. Já jsem si svoji 
mušli vybrousit nenechala, nechám si ji v původním stavu ... teda tu, co jsem ráno našla, jestli 
pamatujete, žádné dvojsmysly!

Opouštíme hlavní město opálů a pokračujeme po Stuartce na sever. Dnes máme za úkol 
shlédnout Breakaways. Podle Mirka je to ještě bezútěšnější kus země než Coober Pedy. Tak to 
jsem zvědavá. 

Jenže abychom něco viděli, musíme mít světlo a abychom měli světlo, musí být slunce. A 
právě na našeho vzácného světlonoše chystají útok mraky. Akční Brácha pronáší rozhodnou 
větu: „Musím být rychlejší.“ Přidupne plynový pedál na podlahu a my se tomu smějeme. 
Ovšem jen do té doby, než musíme uhnout z hlavní silnice a jedeme po čemsi naprosto 
nepodobným cestě. Brácha vykřikuje: „Ať se práší za kočárem!“ a drží stále pedál na podlaze. 
Za kočárem je červený oblak velikosti atomového hřibu a my se řítíme polňačkou mezi 
opálovýma polema. Vedle nás se míhají varovné cedule, že se nikam nesmí vstupovat, protože 
všude jsou staré štoly, země je tu jako ementál a když někam spadneš, seš pro nadzemní svět 
ztracen.

Po dvaceti kilometrech divoké jízdy parkujeme na vyhlídce. Mám pocit, že jsme na konci 
světa a při dalším kroku spadneme z jeho okraje. Před námi se otevřel pohled na krajinu, kde 
se natáčel film Šílený Max a opravdu nic šílenějšího si vybrat nemohli. Takhle nějak si 
představuji měsíční krajinu. Suchá, pustá, rozbrázděná kráterama. Bez života. My nevypadáme 
o moc míň šíleně, protože prach nás zbarvil do červena. Brácha tvrdí, že vypadáme jako 
sandwitch a pro nás pomalejší překládá sand = písek, witch = čarodějnice tj. písečné 
čarodějnice. To sou věci. Stihneme vyčarovat pár snímků a mraky dohnaly slunce. Prosím o 
návrat na hlavní silnici, tady bych nocovat nechtěla. 

Další noční jízda. Brácha pouští kazetu. Když se pásek blíží k hitu Made in Pade, Petra začíná 
blednout. Já se zavřenýma očima v duchu nadávám sama sobě do idoušů, my jsme zapomněli 
s Mirkem kazetu vyvekslovat za jinou. Brácha mrkne do zrcátka a ptá se mě: „Spíš?“ 

„Ne, vychutnávám si písničky. Vždyť jsme je včera neslyšeli, já se tak těšila až pojedeme.“ 
Moc mi nevěří.

Světla nám stále svítí mizerně, ale zato se nám rozsvítila kontrolka stavu baterie. Stejně se 
blíží jedenáctá večer, a proto u první osvětlené benzínky zastavujeme. Jen opustíme Autobus, 
obsedne každého z nás hejno komárů, takže vše řešíme v poklusu. Poklusem na záchod, do 
umývárky, nabrat benzín a zpět do azylu. Sklopíme sedačky, zalezeme do spacáků a snažíme 
se usnout.

Nejde to. Je vedro, dusno, nedýchatelno. Vylézáme ze spacáků, ale moc to nepomáhá. 
Řešíme dilema, jestli se udusit nebo nechat sežrat od komárů. Otvíráme okýnka. Nastala 
komáří invaze. Vytahuju svoji moskytiéru, strkám do ní hlavu a snažím se nějak položit, aby na 
mě ty krvežíznivý bestie nemohly. Brácha slibuje, že hned zítra natáhneme do oken síťku. Chce 
se mi brečet. Ne snad kvůli dnešní noci, tu bych obětovala, ale spíš se bojím, že tohle je teprve 
začátek. Pelda, vydržať!

Den pro Uluru

Čtvrtek 1. listopadu
Ujeto: za včerejšek 190 km
celkem za deset dnů 3 576 km
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Konečně ráno! Ještě za svítání vstáváme a snažíme se vypadnout z komáří díry. Leje. Jsme 
v Outbacku, nejteplejším místě Austrálie a já si oblékám rifle. Ať mně někdo vykládá o 
oteplování Země. Brácha zkontroloval všechny kabely. To je taky jediné, co teď můžeme dělat.

Po sto padesáti kilometrech, během kterých nám stále svítí baterie a Brácha nepovolil 
zastávku ani na vyčůrání, přijíždíme do většího města - Marla. V autodílně necháváme 
proměřit baterii. Mechanik zjišťuje, že je dobrá a problém je tedy někde jinde, nejspíš 
v alternátoru. Pro jistotu je zakázáno dobíjet v autě baterie do kamery (Petra zuří) a pouštět 
magneťák (Petra jásá).

Oblékám si svetr a Petra se jde zeptat na předpověď počasí. Je skoro jako od našich 
meteorologů - počasí se neustále mění a nebude-li pršet, nezmoknem.

Pokračujeme v jízdě a když se na tachometru objeví číslice 291 728 km, dochází ke dvěma 
mimořádným úkazům: předjíždíme druhé auto a zhasla kontrolka baterie. S mnohem lepší 
náladou se nám tráví dalších dvě stě kilometrů na odbočku k Uluru.

Okolo cesty jsou občas mrtvé krávy. Přes den pro nás krávy nepředstavují nebezpečí, 
vidíme je dost daleko před sebou. Horší jsou krkavci australští (Corvus coronoides) hodující na 
mršinách. Když se k nim s autem přiblížíme, snaží se uletět, jenže jsou tak přežraní, že 
nemůžou vzlétnout a míjíme je vždy tak ve výšce předního skla. Na těch mršinách vypadají 
dost hnusně, ale zase o nich píšou v průvodci, že manželský pár krkavců spolu zůstává celý 
život. A to mně je na nich sympatický.

Sever a jih Austrálie nerozdělují jenom hranice států, ale taky plot. Věřte, nevěřte 9 600 
kilometrů dlouhý plot proti dingům The Dog Fence. Pepa, který jej na vedlejšák jezdil 
opravovat, nám to vysvětlil tak, že na severu se převážně chovají krávy. Ty jsou pro dinga 
velkým soustem, nežere je a farmářům až tak nevadí. Nějaké to sežrané tele není katastrofa. 
Naproti tomu na jihu se chovají spíš ovce, a to už je pro dinga lahůdka.

 Dingo je vlastně první nepůvodní zvíře. Zřejmě ho na kontinent s sebou přivedli z Asie 
původní Austrálci někdy před deseti tisíci lety, ale tím to začalo. Díky této nečekané a dravé 
potravní konkurenci vyhynul unikátní vačnatec vakovlk. On mu člověk ve vyhynování taky dost 
pomohl, a teď se stále doufá, že ještě žije někde v pralesích Tasmánie. Jenže to jsou stejně 
věrohodné zprávy jako o Lochnesské příšeře. To by bylo k dingům. Pak sem běloši přivezli 
králíky. Teplá zima jim dovoluje rozmnožování po celý rok a z původních dvaceti jsou dnes 
milióny. A ty milióny spásají vegetaci pro dobytek, vypíjejí napajedla pro dobytek, hrabou nory, 
ve kterých si dobytek láme hnáty. Vyhlášený boj od dobytkářů začal také stavbou plotu na 
východ od Perthu v Západní Austrálii, jenže králíci plot podhrabou. Tak farmáři vzali na pomoc 
králičí blechy, které nakazili myxomatózou. Počáteční úspěch vystřídala současná králičí 
imunita vůči této nemoci. A tak se vyvíjí další hnusy proti tomu, co jsme si sami natropili. A 
není radno se ptát australského farmáře, jak mu dupou králíci.

Další pohromou bylo třeba dovezení ropuchy obrovské (Bufo Marinus), která měla žrát 
hmyz. Ten opravdu žrala, jenže ptáci a plazi, kteří zase žrali ropuchy, umírali na její jed. Takže 
se ze zbraně proti škůdcům stal škůdce sám. Mohli bychom pokračovat dovezenými velbloudy, 
koňmi, osly, jeleny. A to už neznám všech údajně 850 druhů rostlin, plísní a parazitů, které si 
sem běloši dovlekli a teď pracně zkoumají, jak z toho ven.

Během té dvoustovky nastává jediná významná událost, přejíždíme hranice z Jižní Austrálie 
do Severního teritoria. Tentokrát bez fruitové kontroly, tady se široko daleko pěstuje jenom 
písek. S Petrou chceme fotečku u cedulí. Je to poslední hraniční, Severní teritorium já už do 
odletu neopustím. Brácha není k zastavení moc povolnej a svádí to na havarijní stav Autobusu. 
Zkoušíme vyhrožovat, že ho dobijeme místo baterie. Brácha začíná brzdit a uvažuje nahlas: 
„Copak Petry, tý se moc nebojím, ale Ségra, když jsem viděl, jak zřídila Mirka.“ Naštěstí 
Autobus stojí a já se nechci zdržovat mlácením drzého sourozence.

Na díře Erldunda je zajímavé snad jenom to, že musíme opustit Stuartovu silnici a zahnout 
na západ k Uluru po Lasseter Higway. Máte kliku, nevím, kdo byl Lasseter, tak nebudu 
poučovat. Tuhle odbočku měl na mysli Muž od Sněžné řeky, když nám říkal, že po třech dnech 
nudy zahneme doleva. Je to slepá ulice - 243 kilometrů tam, tam je Uluru, a zase 243 
kilometrů sem zpátky. 
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Je vedro. Nejdřív se mi chtělo říct, konečně je vedro, ale po dvou minutách venku, během 
kterých jsem propotila triko, beru svá slova zpět. V té Austrálii není nikde akorát. Nebo já jsem 
tak vybíravá a teplota do dvaceti stupňů je pro mě zima a nad třicet vedro. A mezi dvaceti a 
třiceti tady nikde nebylo.

Bereme benzín, protože nevíme, jak bude dál vypadat cesta, natož nějaký servis. Oprava: 
bereme nejdražší benzín. Brácha se nad cenou zhrozil a poručil: „Ségra, spočítej spotřebu.“ 
V této společnosti sloužím za matematického experta. To není jako s Karlem!

Ráno jsme od komárů vypadli takovým fofrem, že jsme ani neprovedli pravidelný přísun 
vloček, jenže teď už mě zase nenechává v klidu blízkost (243 km :-) mé vysněné hory. 
Slibujeme si, že na prvním místě, odkud bude vidět, zastavíme a uděláme piknik.

Velbloudí stanici míjíme bez zastavení. Po stovce kiláků se na horizontu konečně objevuje 
ONA. Dojedeme na nejbližší parkoviště a zastavujeme. Vybíhám s foťákem a jenom je mi 
divné, za prvé: že je hora vidět na sto kilometrů, za druhé: Petra nefotí, za třetí: oba se divně 
šklebí. Nechají mě vyplácat několik snímků a pak teprve sdělí, že to vůbec není Uluru, ale 
Mount Conner. „Nic si z toho nedělej. My jsme se minule taky nachytali.“ V tom případě 
vyžaduju aspoň jídlo. Rozděláváme vařič a pobaveně sledujeme zastavující auta a turisty fotící 
kopec, který je úplně něco jiného, než na co vypadá. S Petrou zjišťujeme, že máme v zásobách 
poslední pytlík čaje. To není dobrá zpráva vzhledem k tomu, že tak daleko od civilizace bude 
všechno drahé. Ještě ke všemu je na čaji napsáno Woman‘s Moon Cycle Tea - čaj pro ženský 
měsíční cyklus. Ale co dělat, jiný není a skočit na nákup není kam. Vaříme měsíční čaj, tutláme 
jeho název a doufáme, že se po něm Bráchovi nezblázní hormony.

Podnikáme krátkou procházku do rozkvetlé pouště. Na rudých písečných dunách jsou žlutě a 
bíle kvetoucí keře. Asi jsme opravdu zastihli mimořádné podešťové počasí. Je to nádherný 
pohled! A když Bráchovi před objektivem ještě přeběhne ještěrka, jeho radost nezná mezí a on 
zapomíná na baterii, na čaj chutnající jako seno a možná i na nás. 

Ale teda řeknu vám, na opálových polích jsme byli tři dny a už jsme deformovaný. Chodíme 
a stále koukáme pod nohy, jestli nenajdeme nějaký drahokam. Fakt je to jako s houbama, od 
jejich hledání si taky odvykám až do ledna.

Jenže zase ta nešťastná věta na naší cestě: Musíme dál. Je odpoledne a my chceme stihnout 
západ slunce u Uluru. Škodolibě přitakávajíc se loučíme s turisty, ukazujícími na Mount Conner 
a chválícími pohled na Uluru. Brácha s Petrou mi po zbytek cesty s nadšením vysvětlují jejich 
plán o přespání na vrcholku hory. Já jsem klidně pro, jenom je mi podezřelé jejich nadšení. Pro 
ně totiž nadšení je synonymem nebezpečí. Nahoře ovšem nemohou být žádná zvířata, takže po 
vyloučení všech jedovatin a zjištění výšky kopce pouhých 350 metrů stále nechápu. Konečně 
nevydržím: „Hele, a co je na tom dobrodružný?“ Oba vysvětlují: „Dobrodružný je na tom to, že 
je to zakázaný.“ Mám po klidu, čeká mě další Bráchovina.

Před námi je vrátnice do národního parku Uluru - Kata Tjuta. Tam už je to za penízky. A 
penízků moc nemáme. Dostávám zepředu příkaz lehnout na podlahu a přikrýt se spacákem. 
Šťastná, že jsem s nimi a neuvažující o následcích, příkaz plním. V rozpáleném autě si lehám 
na podlahu vyžhavenou výfukovým potrubím a přikrývám se zimní Bambuskou zaručující 
komfort do mínus deseti. Brácha s Petrou kupují dvě vstupenky a krátce pohovoří s paní 
vrátnou. Během toho krátce mám dojem, že se tavím. Teče mi mozek, kůže, svaly, kosti. Když 
se konečně znovu rozjedeme, vylézám a oživuju se vystrčením hlavy z okýnka. Zbytek 
posádky se směje. Ty ušetřené dolary mě stály aspoň tři litry potu, vy padouši!

Ale při pohledu na Uluru je veškeré utrpení zapomenuto. Uluru je vlastně monolit a pro 
příslušníky kmene Anangu je posvátným místem a součástí mytologie. Podle nich ji v době, 
kdy se tvořil svět, vymodelovali dva chlapci, kteří si tu po silném lijáku hráli s blátem. 
Geologové určili, že by museli hoši modelovat před šesti sty milióny let. Jenže její okolí bylo 
prokazatelně obydleno teprve před 22 tisíci lety. Uluru je původní domorodý název a znamená 
Místo setkání, ale přišedší běloch si její název musel změnit tak, jako změnil všechno ostatní. 
Dostala nové jméno Ayers Rock podle australského politika. V roce 1985 byla po mnoha 
sporech navrácena původním obyvatelům, a tak se teď používá více i původní název. Skála 
vypadá jako kastrol postavený na rovném stole a je nejčarovnější při západu a východu slunce, 
kdy se její barva mění v různé odstíny červené, okrové, oranžové, hnědé, zlaté a všech těchto 
kombinací.

Zastavujeme na místě označeném mnohoslibným nápisem „Sunset Strip“. Je to vlastně 
parkoviště situované příslušným směrem. Foťáky cvakají, kamery vrčí a zaznamenávají 
nejkrásnější přírodní scénu pro dva herce. Po jejím skončení, propuknou všichni diváci v aplaus 
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a já čekám, kdy se Uluru ukloní. Jenže ona si nic nedělá z malinkých lidských mravenců u 
jejích nohou a dál je hrdě vztyčena. 

Procházíme parkoviště, až se dostaneme k jeho části V.I.P. Jsou zde stoly s bílými ubrusy, 
na nich nádoby s chlazeným šampaňským, naleštěné sklenice a všude číšníci. U těch naše 
cesta končí, už na první pohled nejsme very important osoby. Vidíte, Uluru se dostala i do 
současné mytologie. Jenom rituály se změnily.

My se jedeme podívat na začátek pěšího výstupu. Jediné místo, kterým dovoluje Uluru 
pozemskému červíkovi dojít na její vrchol. Z cedulí ovšem zjišťujeme, že Uluru by nám to 
možná dovolila, ale nedovolí nám to předpisy. Stezka je uzavřena v době: špatné viditelnosti, 
deště, větru, vedra a já nevím čeho ještě. Je skoro tma, takže vyjít po téměř kolmo stoupající 
pěšině na hladké skále by byl hazard se životem. A další hazard by nastal ráno - pokud cestu 
neotevřou, budeme jediní turisté sestupující dolů. Nic nápadnějšího bychom si nemohli vybrat. 
Brácha se otáčí na mne jako na nejpodělanějšího člena výpravy. Sbírám síly, aby se mi 
neklepal hlas při odvážném proslovu: „Já do toho du. Karel říká Kdo se bojí, sere v síni. 
Nehledě na to, že kapitolu s názvem ‚Jak sme byli v base‘ ještě v žádné knížce nemám.“ Petra 
upozorňuje na mraky a že pokud by začalo pršet, nedostane nás dolů ani helikoptéra. Díky 
Švagrová, tolik rozumného uvažování, snad do tebe vstoupil Bůh hory. Domorodci totiž výšlapy 
na jejich posvátné místo nevidí rádi a tvrdí, že horu střeží mystičtí hadi. Mám úctu ke všem 
náboženstvím, ale nevím, proč by nám zakazovala někam jít. Zakazujeme my snad výstup na 
horu Říp kvůli tomu, že tam byl první prataťka Čech? A co teprve courání po Blaníku, kde hrozí 
od hlučných, šprechtících turistů předčasné probuzení rytířů!

Vzdáváme to. Zklamaně (já jako) sedáme do Autobusu. Jenže ten nestartuje. Na jakékoliv 
Bráchovo činění, prosby, kletby, sliby o nejlepším benzínu, výhružky šrotištěm Autobus mlčí. 
Hledáme startovací kabely. Dávali jsme je přece tak, aby byly po ruce. Nacházíme je v našem 
zavěcovaném Autobusu na takovém místě, kam by rukou nedosáhla ani Saxána. Honem ulovit 
někoho s autem. Je téměř tma.

Opozdilci mají smůlu, musí propůjčit svoje auto k nastartovaní našeho vzdorovitého. 
Džampaři jsou ochotná rodinka, usmívají se. Taky co jim zbývá. Po nastartování uháníme do 
kempu. 

V parku platí ostrá pravidla a kempovat se může jenom v blízkém městečku Yulara. Ke konci 
uhánění Autobus poskakuje, baterie už nestačí ani na základní životní funkce. Zhášíme světla a 
kemp hledáme jen po hmatu. 

Kemp je zařízen se vším komfortem. Brácha s Petrou jsou udiveni, že minule spali taky 
v kempu, ale v tomhle určitě ne. Jinej tady není :-). Sprchy, prádelna, velká, zastřešená 
plocha, kde jsou stolky, plynové vařiče, lednička, elektrické zásuvky. Travnaté plochy na 
stanování ignorujeme, zastavíme Autobus co nejblíže kuchyni a v úplném přepychu 
povečeříme. Petra nabíjí baterie do kamery a Brácha prohlašuje, že se půjde vykoupat. 
S Petrou se na sebe podíváme, udivené Bráchovým nenadále pozitivním přístupem k hygieně. 

Šeptám Petře: „Aby to nebylo tím ženským čajem!“ 
Jenže Petra kuje Bráchu, dokud je žhavej: „A měl by ses taky oholit, vypadáš jako 

nehrozivější Bubák v okolí.“
Takže co zítra? Ještě večer si vyhlížíme džampovací oběť na ráno a pak uléháme do 

spacáků. První komáří zabzučení. Kristepane, my jsme nedali ty protikomáří sítě!

Den na baterku

Pátek 2. listopadu
Ujeto: za včerejšek 662 km
celkem za jedenáct dnů 4 238 km

Ráno moudřejší večera. Nejprve se rozhodujeme nechat pivo v obecní lednici. Petra nás 
přesvědčuje, že na tom není nic moudrého a že se s ním máme rozloučit. Druhá moudrost, 
která nás napadla až ráno, je smutnější. Musíme jet bez světel a tím pádem až bude alespoň 
trochu vidět. Jenže všichni ostatní chtějí stihnout svítání nad Uluru a odjíždějí za tmy. 
S obavama sledujeme, jak se kemp vyprazdňuje. Naštěstí dva borci zaspali a půjčují auto 
s namalovanou lebkou vcelku bez problému. Stejně vypadají, že se ještě nevzbudili.
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Bez světel uháníme v ranním pološeru známou cestou. A známou vrátnicí, kde ovšem 
dneska stačí moje přikrčení a Bráchovo mávnutí vstupenkama. Ty platí na pět dní, tolik si jich 
ani neužijeme. 

Ještě po cestě řvu o zastavení. Východ slunce za Uluru!!! Na místo, kde má svítat podle 
správy národního parku, nestihneme dorazit ani náhodou. Máme pohled z opačné strany. 
Slunce nebarví skálu, ta je ve stínu, ale za ní jsou nádherné obláčky, rudě zbarvené 
vycházejícím sluncem. A před nimi mohutná černá skála. Uluru se svatozáří. Paráda 
parádovitá! 

Brácha je šťastnej kvůli mně. Oni viděli svítání i západ slunce nad Uluru už před pěti lety. A 
musel to být mimořádný zážitek, protože si to i pamatují :-)).

Motor jsme nezhasínali, takže bez problémů pokračujeme až na parkoviště. Zjišťujeme, že 
cesta nahoru na horu je stále zavřená a navíc je u ní zapíchnut Ranger v odstrašujícím postoji. 
Brácha s ním jde konzultovat důvod, protože sami na nic nepřicházíme. Dostáváme odpověď, 
že je hlášen déšť. Brácha přejede pohledem krásně modrou oblohu a drze se ptá: „Na kdy? Na 
zítra?“

Dnes budou hlídací hadi spokojeni a my jako náhradní program volíme pěší pochod okolo 
celé skály. Zblízka je vidět, jak je její povrch vrásčitý, má na to věk. Čas od času jsou ve skále 
jeskyně nebo převisy, některé přístupné, některé jsou jako tajná místa Sacred Site se zákazem 
vstupu. Ve všech jsou skalní kresby původních obyvatel. Petra na naše popohánění sděluje: 
„Chci vidět každou štěrbinku.“ Ptám se: „I moji?“

Dokud je ranní chládek a jsme ve stínu skály, považujeme Petřino vytloukání jeskyní za 
zdržovačku, ale sotva se dostaneme na sluníčko, rádi s ní vlezeme do stínu. Sluníčko sálá 
vedro, skála sálá vedro, písek sálá vedro. Připadáme si jako omylem zasunuti do opékače 
topinek. A zrovna tady je každé stinné místo označeno jako Secret Area. Brácha rozhoduje do 
jedné vlézt i přes zákaz. Jenže když se uvnitř koukneme pod nohy, je nám jasné, že bychom si 
taky nějaký secret mohli odnést na podrážce. Raději pokračujeme v topinkové pouti. 

Bráchovi a Petře to připomnělo, že tady minule našli opál. Okamžitě střídám pohledy na 
skálu a pod nohy, na skálu a pod nohy, na skálu a ...

Blízkost hory působí magicky. Jakoby z ní nesálalo jenom horko, ale i cosi duchovnějšího, 
nějaké kouzlo. Možná jsme ovlivněni těma tajnejma obřadníma místama, ale máme pocit, že 
na nás Uluru působí jakýmsi mocným fluidem. A nebo blbneme.

V jeskyni s názvem Mutitwlu je dokonce i jezírko. Nad jezírkem je rošt, po kterém se chodí, 
ale my stojíme, chladíme se a čekáme, až Petra všechno vyfotí a nakameruje. V prostoji 
vytahuju deníček a zaznamenávám prožitky z pochodu, dokud se mi nevykouří teplem z hlavy. 
Jenže jsem tak zesláblá, že mi padá propiska do jezírka. Sledujeme, jak klesá pod hladinu a 
Brácha se s nadějí v hlase ptá: „Máš ještě jednu?“ 

Radostně odpovídám: „Mám.“
Brácha zasmušile podotkne: „To je smůla.“
Poslední kilometr docházíme v poledním žáru a za doprovodu much. Už jsem vám 

prozradila, jaký je australský pozdrav? Mávne se rukou před obličejem :-)). Prostě jdeme a 
kvůli mouchám se s každým zdravíme. Chápete? Před námi jdou lidi s velkým psem, který se 
občas na kus cesty přidá k nám. Majitelé se vždy s úsměvem omluví. Petra mazaně uvažuje: 
„Sou sympatický, ty nás nadžampujou.“

Brácha pochybovačně pronáší: „Jen aby tady nebyli se psím spřežením.“
Doplížíme se k Autobusu. Já ještě kousek popocházím, dívám se už jen pod nohy a mám 

chuť nudlovat. Brácha prokoukne moji touhu po opálu: „Hele nenamáhej se. My ti neřekli, že 
byl na řetízku.“ Já je vykopu z kecek, teda z pohorek! Nostalgicky sbírám alespoň rudý kámen. 
Tvarově vypadá jako malé Uluřátko.

Lejeme vodu na sebe i do sebe. Uvnitř Autobusu je ještě asi o padesát stupňů víc. Větráme 
a sledujeme chudáky, kteří nás džampnou, i když o tom ještě nevědí. Naštěstí na parkovišti 
neměli sáně, ale džíp a jsou ochotní. Pes nám zatím prošacuje zásoby. Co se dá dělat.

Po nadžampování a vyhnání psa pokračujeme, obloha se začíná zatahovat. Brácha s Petrou 
svorně tvrdí, že odtud nemohu odjet bez návštěvy Visitors Centra. Podvoluji se většině a 
naději, že tam bude klimatizace. Po chvilce jízdy tedy zastavujeme u stylového návštěvního 
střediska a máme štěstí, protože jedno parkovací místo je trochu z kopečka. To je naše.

První mě upoutávají výtvarná díla Austrálců. Nejsou tvořena normálními tahy štětce, ale 
skládají se z puntíků různých barev. Představují většinou živočichy, lidi, rituály nebo abstraktní 
obrazce. Umělci používají čtyři základní barvy: bílou pro starost a bolest, černou pro pomstu a 
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smrt, žlutou pro hněv a bojovnost a červenou pro radost a lásku. Obrazy působí hezky a 
uklidňují.

Méně uklidňující je preparovaný had. Spíš hádek, velikosti a síly propisovačky. Je u něho 
napsáno, že je prudce jedovatý, žije v písku a vylézá v noci. To je podraz! Já jsem si dosud po 
stmívání a relativním ochlazení připadala bezpečná. A ono prdlajs. Petra zjišťuje, že za chvíli 
bude ukázka domorodého kuchařského umění. Hodláme se něco přiučit i my dvě, které 
neumíme ani knedlíky. Rangerka přivádí dvě Bubačky, které si sedají na zem a z nadzemních i 
podzemních částí rostlin cosi kuchtí. Já jsem zklamaná, neb nerozumím ani Bubačkám 
mluvícím domorodsky, ani Rangerce mluvící anglicky. A nejvíc mě zklamalo, že hlavní 
ingredienci domorodé kuchyně, tučné červy, mají pouze na obrázku. Zřejmě aby je 
nezažalovali ochránci zvířat, nebo spíš aby se jim nějaký turista nepoblil. 

Odcházím čekat na Petru k videu. Promítá se film ze života domorodců, o lovu, bydlení, 
zvycích. Vedle mě sedí pán a já se bojím, abych v příšeří neusnula a neodložila si hlavu na jeho 
rameno. Hlavně proto, že z druhé strany sedí jeho manželka. Na obrazovce jdou záběry na 
domorodé tanečnice. Skupina polooděných žen mezi padesátkou a smrtí má pomalovaná prsa 
až do pasu a chvějí se v těžko srozumitelném rytmu. Vedle sedící pán si zhluboka povzdechl: 
„To nemohli vybrat nějaký mladší!“ Mě spíš upoutává hudba. Zpěv ne, tam se dá těžko 
rozeznat, jestli zpívají určitá slova nebo vyluzují jen určité kvílení, ale zajímavý je hudební 
nástroj. Podobnou fujaru jsem viděla v jedné z místností, a tak ji jdu prostudovat.

S pomocí slovníku a Bráchy studuju popis nástroje zvaného didgeridoo. Jeho výroba je 
netradiční a těžko padělatelná, je to totiž větev vyžraná termity. A na tu větev se vyluzují 
zvuky. Těžko nám, středoevropanům zmlsaným saxíkama, klarinetama, flétnama a jinýma 
ama, napsat, že se na didgeridoo hraje. Jasně, že v obchodech nabízí didgeridoo vydlabávané 
ručo fučo, kdo by spoléhal na termity. Petra stále se zájmem sleduje kuchařinky. Jestli fakt 
něco obkouká, tak chudák Brácha.

Máme ještě sílu pozorovat chvíli jednu Bubačku, jak ďubkuje obrázky, a pak už táhneme 
pryč a Petru táhneme doslova. Na její protesty Brácha sděluje, že ji teda po návratu domů 
přihlásí do kurzů vaření. Jenže tam to prý nebude tak zajímavé. Ale zase budou výrobky 
jedlejší. 

Venku se Petra dožaduje napsání pohledů, v klidu, na lavičce. Jenže obloha se začíná 
zatahovat a my máme další smělé plány na dnešní den. Brácha vrčí, že má psát pohledy za 
jízdy. 

Petra se brání: „To nemůžu, to tě bavím.“ 
Brácha vrčí dál: „Ty mě už vůbec nebavíš.“ 
Jako odškodnění je Petra usazena za volant a my s Bráchou Autobus roztláčíme. Přiskakují 

další chlapi a s jejich pomocí se nám to i daří. Když jim děkujeme a vidím jejich propocená 
trika, myslím, že by nás raděj nadžampovali.

Chceme přejet k atrakci, která je v názvu parku za pomlčkou a ve skutečnosti o 40 
kilometrů dál. Skalní skupina Kata Tjuta. Název znamená Mnoho hlav a je jich přesně třicet 
šest. Vypadají jako menší monolity, ale ve skutečnosti jsou to zkamenělí obři. Největší 
makovice Mount Olga je vysoká 546 metrů a podle ní se po bělošsky jmenuje celé pohoří. My 
máme raději tradiční, bubácké názvy.

Během jízdy zapisuju prožitky a poslouchám dialog v přední části auta.
Petra: „Pojedeme tamhle tou cestou.“ 
Brácha: „Jasně. Tou jsme jeli i před pěti lety.“ 
Petra: „Musíme jezdit jen tam, kde jsme už byli. Tvoje Ségra se nám směje, že si nic 

nepamatujeme.“ 
Brácha: „Jenže my si nepamatujeme, kde jsme byli.“ 
Nezasahuju do této fakticky správné debaty a mlčím. To se zdá Bráchovi podezřelé, podívá 

se na mě ve zpětném zrcátku a zařve na Petru: „Ticho, už má druhou propisku!“

Zastavujeme na místě, odkud je ještě vzdálené pohoří vidět celé. Brácha se obětovává, 
bude udržovat motor v chodu, a já s Petrou trapujeme na vyhlídku. Do mého, ač širokoúhlého 
foťáku pohoří nenacpu, ani kdybych se rozkrájela. Musela bych spíš rozkrájet pohoří. Takže pár 
postupných fotek, z kterých doma slepím panoramatickou, a spěcháme zpátky.

Dojíždíme na parkoviště a je zataženo. Sice stále vládne dusno a teplo, ale uznávám, že 
oželím východy západy, hlavně když mi nebude slunce pražit přímo do kebule. Brácha 
zaparkovává Autobus na kraji, aby byl přístup k baterii. Začínáme si zvykat.
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Vyrážíme na Mnohohlavovou tůru. Petra trvá na tom, abychom šli jinou trasou, než kterou 
už absolvovali minule. Výběr nám zjednodušuje to, že si ani jeden nepamatují, kterou minule 
šli. Brácha tvrdí, že tato je lehká, ale poroučí obout pohorky. Moc mu nevěřím. Beru si zásobu 
vody.

 Je to zvláštní pochod mezi obrama, kteří připomínají hřbety brontosaurů. Ale červené. Po 
přelezení kopce se dostáváme k řece a na místo, kde hnízdí andulky. Petra je chce nafotit a 
natočit. Zatím se jí podařilo pouze vytočit Bráchu. Čekání nás nebaví a jdeme napřed. Tím 
pádem se zákonitě ztratíme.

Po zdolání několika kilometrů a několika hlav objevujeme naříkající Petru. Má na patě 
puchejř velikosti pětikoruny. Po další chvíli začíná naříkat Brácha, ten ne na puchejř, ale na 
vlka. Mne naštěstí nepotkala žádná katastrofa, ale po deseti kilometrech mám dost. Nedovedu 
si představit, kdyby do nás ještě pralo slunce.

Ke konci pochodu vypadáme jako skupina invalidů na výletě. Chápu cedule, nabádající 
turisty, aby nepřecenili své síly. V tomhle prostředí padnout, tak je z vás za pár dní dokonalá 
mumie.

Poslední sestup a my už se rozhlížíme po lidské oběti. Před námi jde kluk. To je náš favorit! 
Petra zatíná zuby, překonává bolest a společně kluka docházíme. Brácha s vlkem zůstávají 
pozadu. Kluk vypadá sympaticky a čile. S Petrou se k němu lichotíme a postupně se 
dozvídáme, kdo je, odkud je, na jak dlouho tady je. Jediné, co nám neřekl a co zjišťujeme až 
na parkovišti - je tady na motorce. Máme po breberkách. 

Počkáme na Bráchu s vlčím doprovodem, a jelikož nikde není ani človíčka, rozděláváme 
svačinu a provádíme zdravotnický zásah. Petra si fouká puchejř, Brácha si nefouká. Hledám 
něco na ošetření, jenže v baťůžku nacházím pouze žvejkačku. Chromajzlové nejsou spokojeni. 
Petra si odmítá zalepit puchejř žvýkačkou a Brácha ji k ošetření vlka taky nechce. Prý by si 
potom bál ulevit, aby nedělal bubliny. Mezitím ovšem přicházejí dvě ženské ke svému autu. 
„Hele, ty nás ještě neznaj, řekni jim.“ Konec simulování, jde se do akce.

Brácha ani nemusel nasazovat trpitelský výraz, protože ho má už delší dobu, takže ženské 
jsou ochotny všeho. Vůbec nechápou, co po nich Brácha chce, ale jejich auto je nám prý k 
dispozici. Brácha připravuje jejich baterii, já podávám kabely, Petra odhaluje naši baterii, jsme 
sehraný tým mechaniků. Vidět to někdo od formulí jedna, tak nás koupí. Už jsme tak znalé, že 
se Petra ptá Bráchy: „Máš tam neutrál? Abysme do nich nenajeli a za dobrotu jim nenabourali 
auto.“ Po nastartování Brácha mazaně zavádí řeč na krásy Austrálie, ženské se baví a zatím 
proudí životodárná šťáva z jejich baterie do naší. Loučíme se a na obloze se objevují první 
blesky.

Odjíždíme a já se stále nemohu rozloučit. Jsem přitahována magickou silou pohoří, nad 
kterým jsou kovově černé mraky a křižují se blesky. Prosím Bráchu o zastavení a s Petrou se 
snažíme tajemno zachytit na film. Nechce se mi odtud. Hromy se odráží od skal a já si 
připadám, že se s námi loučí všichni zdejší bohové. V duchu jim slibuji, že příště přijedu na 
rok. A pro sebe dodávám: „... s kloudným foťákem a dostatkem peněz.“

Začíná pršet, což by nám tak nevadilo, jako to, že se tím pádem zatáhlo. A my tím pádem 
musíme svítit. Kontrolka baterie nám svítí pořád, jenže teď se k tomu přidává ještě cukání 
celého Autobusu. Baterie kaput. Brácha zhasíná světla a vypíná stěrače. Prosím Petru, ať 
vytáhne kameru: „Natoč to, to bude naše černá skříňka, až nás tady najdou jako kostry u 
silnice. Ať Karel ví, jakou hrdinskou smrtí jsme zahynuli.“ Jedeme téměř potmě, v lijáku, bez 
světel, bez stěračů, v opuštěném středu Austrálie a chechtáme se jako blázni. Do toho 
poposedávájící Brácha provolává: „Vyměním vlka za puchejř!“ V předminulé větě škrtám slovo 
jako.

Kdo by se ovšem nezbláznil, když zmokne v nejsušší oblasti Austrálie. Za chvíli bude západ 
slunce. Dneska jenom teoretický. Vzpomínáme na číšníky u Uluru, zbude jim šampaňské. 
Trochu nás Uluru láká, při dešti z něho prý stéká tisíce vodopádů. Jenže si musíme nechat zajít 
chuť a míříme přímo do Yulary.

No a protože jsme klikaři, začíná nám svítit i kontrolka benzínu. Naštěstí je v dohledu 
civilizace i benzínka. Brácha se rozhoduje riskovat, bude brát benzín bez zhasnutí motoru. A 
my dvě se máme modlit. Jenže sotva Brácha strčí konec šlauchu do nádrže a my tak stihneme 
říct „Andělíčku můj strážníčku ..,“ motor umírá. Změna, přestáváme se modlit a sháníme 
džampaře.

Moc se nám do deště nechce, a tak přímo u chlaďáku s bagetama oslovíme chlapy. Jak 
jinak, my dvě s Petrou. Chlapi ochotně přikyvují a jdou s námi ven. Voláme na čepujícího 
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Bráchu, že máme úlovek. Jenže náš úlovek došel k nákladnímu autu. Můj šikovnej Bratr je 
zaskočen, v náklaďácích se nevyzná, neví, kde mají baterii, jestli máme dost dlouhé kabely 
atd. Jeden z chlapů pronese místní zaklínadlo: „No worries!“ a už chudák doluje jejich baterii 
někde z útrob auta. Zatím jsme se od druhého dozvěděli, že tady opravují silnici.

Autobus naskočil a my opouštíme zmoklé silničáře. Honem do kempu. Bez světel. Těsně 
před cílem zahlídnu přes nesetřené a zapocené sklo nápis Yulara Fire Sation. Hasiči sice mají 
spíš jiskry hasit, ale co kdyby nám baterii nabili. Brácha se jde zeptat, Petra má zatím přidávat 
plyn. Brácha se vrací, motor vydržel a hasiči nám nabijou. 

Zvesela vjíždíme do kempu. Je to stále ten stejnej kemp. Široko daleko jinej není. A věřte, 
že široko daleko v Austrálii je opravdu široký široko a daleký daleko.

Další štěstí nás čeká v lednici, naše chlazené pivo zůstalo. Asi v tomto kempu moc Čechů 
nebude. Zdraví nás rodinka ze včerejška, lebkouni z rána, lidi se psem z dopoledne ... dyť jsem 
říkala, že to je jedinej kemp. Brácha vymontuje baterii. Je těžká a k hasičům to kousek je. 
Uvažujeme, kdo nám ještě nepomáhal. Támhle ti dva kluci. Odvezou Bráchu k hasičům. Po 
návratu s nimi kecáme u piva. 

Zjišťujeme, že je v kempu prádelna, a když už tady musíme tvrdnout. Rozhodnuto, 
vybíráme špinavé prádlo. Jenže v prádelně ouha. Pračka je na drobné, které nemáme. Brácha 
s Petrou obchází kemp a snaží se rozměnit peníze u těch lidí, kteří nás ještě neznají. Už jich 
moc není, ale povedlo se. Ustrojeni jen v tom nejzákladnějším, nacpeme hory prádla do 
obrovité pračky. A zjišťujeme, že chceme sice prát, ale nemáme prášek na praní. To už Brácha 
dostává záchvat zuřivosti: „Na co s sebou mám dvě ženský?!“ Mě a Petru chytá taky záchvat, 
ale smíchu. Co teď? Přemýšlíme, co udělat, aby nás Brácha nezabil. Když jdeme k Autobusu 
okolo stanu, u kterého stojí cestovní sušák na prádlo, Petra prohlašuje: „Po těchhle jsme ještě 
nic nechtěli.“ Ti byli poslední, ale ochotně mění kelímek prášku za plechovku chlazeného.

Vypráno. Brácha nám pomůže dát prádlo do sušičky a odchází. Ovšem i s drobnejma. Běžím 
za ním. Omlouvá svoji zmatenost: „Dneska bylo teplo.“ Vaříme si večeři a na zítra gulášovou 
polévku. Českou z českého pytlíku, kterou Brácha propašoval z Čech do USA, potom z USA 
přes Cookovy ostrovy a Nový Zéland ... zkrátka z Čech až na konec světa. Posloucháme 
zprávy, australská rosnička hlásí počasí a upozorňuje, že je v Darwinu storm a bude šturmovat 
ještě dlouho. Význam slova storm = bouřka si uvědomuju, až když se Brácha ptá: „Ty brďo, 
kdy letíš?“ Přestalo mi chutnat.

Uklidňuju se očumováním okolí. V každé větvičce vidím hádka z Visitors Centra. A když 
ještě očumím barel, z kterého jsem si ráno čepovala vodu na pití, uklidnění se mění 
v zneklidnění. Do barelu ústí okap a je na něm napsáno Rainwater. Brácha mě ujišťuje, že tady 
nemají kyselé deště, ani žlutou zimnici. A škodolibě dodává: „Maximálně se posereš, tobě ještě 
nic nebylo.“

Jsme po večeři. Petra mně chce říct, že polévka byla dobrá a některé věci odnese. Vypadlo z 
ní: „Některé věci jsou dobré.“ Dostáváme záchvat smíchu. Já ji chci upozornit, že tady mají v 
záhonku zasetou nádhernici úhlednou a místo toho upozorním na útulnici nádhernou. A když 
Brácha vyhodí lžíce do odpadků, uznáváme, že to byl náročný den a jdeme spát.

V Autobusu nemůžeme svítit. A Brácha s Petrou zase nemůžou najít svoji baterku. 
Uznávám, že se baterka bez baterky potmě špatně hledá a půjčuji svoji. Nerada. Před spaním 
si svatosvatě slibujeme, že zítra natáhneme protikomáří sítě. Už téměř v polospánku slyším 
Petru: „Ráno se koukej oholit.“

Velbloudí den 

Sobota 3. listopadu
Ujeto: za včerejšek 150 km
celkem za dvanáct dnů 4 388 km

Ráno se budíme pozdě, ale zato do čistého obzoru. Bude krásné svítání a my s Bráchou 
dostáváme opožděný nápad. Někdo by mohl k Uluru vzít alespoň mě, která jsem východ 
slunce neviděla, a zbytek tam přijede po vyzvednutí baterie. Beru foťák, dostávám přidělenu 
jednu vstupenku a utíkáme s Bráchou k výjezdu z kempu. Jako na potvoru jezdí plně obsazená 
auta nebo motorky. Teprve po pár minutách se na nás usmálo štěstí a z auta se na nás usmál 
mladý pár Číňanů. Auto je maličké a naložené až po střechu, včetně zadních sedadel. Brácha 
se omlouvá, že jsme je zastavili. Oni ovšem nevidí v ničem problém. Spolujezdkyně se posune 
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téměř k řidiči a dělá mi vedle sebe místo. Loučím se s Bráchou a sedám si na uvolněný 
pidiprostor.

Jsou to bezvadný lidičky, snaží se se mnou bavit, dozvídám se, že jsou z Číny a jsou v 
Austrálii na šest měsíců. Taky že ráno zaspali, a teď musíme jet rychle. Tak to mi nemuseli 
říkat, jedeme totiž ne jako ke svítání, ale spíš jako k ohni. Navíc moje anglická výslovnost má 
svá slabá místa, a tak se mi oba snaží odezírat ze rtů. Tím oba myslím i řidiče. Ten navíc ještě 
kontroluje polohu slunce a aktuální čas, takže jenom ve volné chvíli zběžně mrkne na silnici, po 
které se řítíme víc než stovkou. A střídavě se řítíme v obou pruzích. Začíná se mi dělat špatně, 
mám strach abych jim do už tak naloženého auta něco nepřidala, nebo abych východ slunce 
neprozvracela na silnici. Beru si žvýkačku a nabízím i svým novým kamarádům. Přistáváme 
zrovna ve chvíli, kdy mě začínají bolet panty z úmorného drcení žvejky, snídaně a možná i 
večeře.

Loučím se a vybíhám mezi davy fotografů, kameramanů a ostatních čumilů. Fotím Uluru ve 
všech barvách, s keříkem v popředí, se značkou v pozadí, Uluru celou, Uluru po částech. 
Zachraňuje mě až příjezd mojich příbuzných. Petra naříká, jaké bylo vedro pod spacákem, a 
jako útěchu pořizuje do jejich miliónové sbírky fotek další a to Uluru s dopravní značkou Pozor 
klokani. 

Jedeme zjistit možnost výstupu. Možnost je taková, že není. Brácha se jde opět drze ptát na 
příčinu. Ranger věcně pronese: „Je hlášen vítr.“ A Brácha na nás schválně anglicky volá: 
„Neotvírají, protože je v Darwinu vítr.“ Rančer dál stojí jako automat na Coca-Colu. My si ale 
počkáme.

Obsazujeme jednu z laviček a rozděláváme zásoby. Při otevření cooleru zjišťuju ekologickou 
katastrofu - převrátil se ešuš a vylila se z něho gulášová polévka, což by nebyla katastrofa, 
kdyby s sebou při pádu nevzala placatici se slivovicí. Do okolí se line smrad Plzeňské 
restaurace šesté cenové skupiny. 

Žvýkáme chleba a zdravíme se s rodinkou, která nás džampovala předevčírem večer. Pijeme 
čaj a přichází naše dvě známé, které nás džamply u Kata Tjuta. Konzultují s námi zavřenou 
cestu na vrchol. Když přiběhne pes včerejších poledních džampařů, vypadá to, že mu voníme 
natolik, že dál už bude cestovat jenom s námi. Jeho majitelé se s úsměvem ptají, jestli 
nepotřebujeme nadžampovat.

Zdá se nám, že se okolo Rangera srocují lidi. Uvažuju: „Že by to otevřeli?“ Brácha už jim 
nevěří: „To spíš bude demonstrace, za otevření Uluru. Napíšeme transparent Uluru pro bílé!“ 
Že to byl opravdu planý poplach i planá naděje nám potvrzují lebkouni, které známe z 
včerejšího rána. Kurňa, vždyť my tu už všechny známe! Není škoda odjíždět, když tu máme 
tolik kamarádů?!

Poblíž nás zastavují klimatizované autobusy cestovních kanceláří, vychází průvodce v 
kravatě a za ním nažehlení, do růžova v hotelu vyspalí turisté. Smějeme se: „Tak z těchhle 
nikoho neznáme.“ Najednou v davu masňáků slyšíme češtinu. Váháme, jestli na sebe máme 
vůbec upozorňovat, ale zvědavost je silnější. A když se zdravíme a při potřásání rukou se nám 
dostane zalomení palce, je nám jasné, že tihle mezi ty vyfiňtěné Němce nepatří. Dozvídáme 
se, že byli taky na potlachu, dokonce si nás pamatují. Jenže mají v Austrálii málo času a Uluru 
chtěli hrozně moc vidět. Tak se rozšoupli a v Sydney si koupili takzvaný package, balíček ve 
kterém je letenka, noclehy, autobus. Vše ostatní zařídí cestovní kancelář, což vypadá asi tak, 
že s námi mluví sotva pět minut a už je průvodce svolává do houfu. Sledujeme, jestli jako 
výprava nebudou mít výstup povolen a jsme nachystaní se okamžitě vnutit. Jejich průvodci 
nepomohla ovšem ani výřečnost, ani kravata. Dostal stejnou odpověď jako my nekravaťáci: „Je 
hlášen vítr.“ Ten Ranger je snad na klíček. Ale musíme uznat, že včera jim předpověď vyšla. A 
zažít takovou bouřku na vrcholu hory, kde se člověk nikde neschová ani před vodou, ani před 
bleskem, a dolů se sejít nedá pro kluzkost skály, to by mohlo být dost velké sousto 
dobrodružství i na moje dva sebevrahy. 

Balíme. Naposledy si jdeme sáhnout na skálu a já ji tajně šeptám: „Na shledanou.“ Při 
nasedání do Autobusu vedle nás brzdí auto mlaďochů, kteří vezli Bráchu k hasičům. Smějí se, 
že zaspali a ptají se, jak baterie a jestli je všechno v pořádku. Teda lidi, tady je krásně! Za celé 
dva dny naše prosby nikdo neodmítl, nikdo se nezamračil, nikdo nezahudral ... a že jsme se 
naotravovali. Napadá mě, že je to magický vliv hory, ale spíš než v hoře to bude v lidech. 
Prostě ráj!
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Na rozvrtané výpadovce z městečka ještě máváme známým silničářům a valíme pryč. 
Nejprve nás čeká stejných dvě stě padesát kilometrů na Lasseterově silnici. Po ní se vrátíme 
na naši známou silnici Stuartovu. Jelikož jsme tuhle cestu jeli předevčírem, slibujeme si 
nezastavovat. Ovšem při spatření prvního hada jsou sliby v háji. Pakobra hnědá (Pseudonaja 
textilis). Opatrně se k ní přibližujeme. Nehne se. Když se nehne ani na Bráchovo šťourání 
větvičkou, odvážně ji prohledáváme a zjišťujeme, že je přejetá. Já se nevzdávám. Beru od 
Bráchy větvičku a aranžuji hada tak, aby měl vyhřezlá střeva maskovaná keříčkem šalvěje. 
Couvnu o krok a se zalíbením pozoruji svoje dílo: „Vůbec není poznat, že je na sračku.“ Petra 
mě ujišťuje, že fakt není, akorát sem jí to řekla přímo do kamery. V autě se obě divíme, jak to, 
že Brácha nekopal hadovi hrobeček. 

Kousek za velbloudí stanicí potkáváme obytné auto zapíchlé v písku. Zastavujeme a ptáme 
se kluků, jak můžeme pomoct. Podívají se na náš Autobus a zklamaně prohlásí, že nijak. 
Praskla jim za jízdy pneumatika a jsou vcelku rádi, že dopadli takhle. Brácha nabízí možnost 
poslat pro ně karavanu velbloudů. Se smíchem nás ujišťují, že jeden už se stopem vydal pro 
pomoc do Erldundy. Po návratu na sedačky Autobusu hned na Bráchovi vyzvídáme, co se dá 
dělat, když praskne pneumatika. „Nic. To se nestihneš ani pomodlit. Ale dá se tomu předejít. 
Když je takovéhle vedro, musí se trochu upustit pneumatiky,“ s Petrou mu visíme na rtech, „no 
a to já jsem udělal už včera.“ Kůůůůrnik, ten je mazanej!

Oni jsou mazaný oba. Dozvídám se jejich plán na další ušetření. Vstupenky platí ještě dva 
dny, a proto bychom je mohli se slevou prodat. Vyhlížíme někoho parkujícího v protisměru. 
Konečně spatříme stojící auto, Brácha dupne na brzdu a najíždí k němu. Chlap svačící vedle 
auta zahlédl našeho řidiče, skočil za volant, zakvílely pneumatiky a je po něm jenom oblak 
rudého písku. 

Brácha se diví: „Je vadnej?“ 
Petra pochopí první: „Já jsem ti včera říkala, ať se oholíš.“
Sliby se nemají dávat. Už zase stojíme. Přes cestu přeběhl Moloch ostnitý (Moloch horridus). 

Anglicky se jmenuje Thorny Devil = ostnatý ďábel a je to taková malá, obrněná ještěrka. Do 
všech stran z něj trčí výstupky, takže vypadá jako bonsaj pravěkého ještěra. Je naprosto 
neškodný, žere jenom mravence a termity. Vcelku bez problémů se nechal chytit a vypadá, že 
si se stejným zájmem jako my jeho prohlíží i on nás. Brácha si ho posadí na triko jako šperk a 
moloch se drží, jen se mírně komíhá a udiveně kroutí hlavičkou. Aby se molochovi lépe drželo, 
Brácha vyšpuluje břicho do velikosti záložního padáku. Neváhám a fotím. 

Brácha naříká: „To bude děsná fotka. Tu ti budu muset zcenzurovat.“ 
„Vyměním za můj snímek s Mužem od Sněžné řeky.“ 
Teď přistupuje k focení Petra a přistupuje profesionálně. Bráchovi určí, kde má stát a jak má 

být otočen ke slunci. Vůbec jí nevadí, že Brácha stojí na mravenčí magistrále, mravenci ho 
berou jako objížďku a šplhají po něm. Po vyfocení pokládáme molocha na zem, on se na nás 
otočí, a pak začne žrát mravence a v klidu kráčí pryč. Já bych si ho hned vzala domů, jenže 
jeho chov asi není vůbec jednoduchý, v žádném teráriu jsem ho neviděla. Mohla bych ho 
chovat leda u tchýně na chalupě. Tam pochodují mravenci i uprostřed kuchyně.

Konečně se dostáváme na naši kamarádku Stuartku. Je žár, máme otevřená okýnka, ale 
moc to nepomáhá. Petra naříká: „Jéžiši, kvůli tý blbý baterce si nemůžeme pouštět ani Made in 
Pade.“ Buďto si dělá srandu nebo je to z vedra. 

Brácha ji odbyde: „Tak se zatím uč písničky.“ 
Já operativně posílám zezadu tahák s napsanou vlajkou. Petra předčítá slova z toaleťáku, 

Brácha huhlá melodii. Uprostřed refrénu začne Petra remcat: „Jenže mně to, jak vlajka letí na 
stožár, připadá takový proletářský.“ Brácha vyžaduje omluvu nebo ji vysadí. 

Petra loudí: „Tak aspoň dorefrénuj.“ Obě se smějeme, Brácha stočí volant na objevivší se 
parkoviště a dupne na brzdu. 

„Vystoupit! Lidi, který zesměšňujou trampskou hymnu, nevozím!“ Smějeme se dál. To už 
tady bylo.

Naštěstí zjišťujeme, že stojíme u aboridžinské galerie. Tak si dáme pauzu. Vcházíme dovnitř 
a vítá nás bufet, výstavní síň, prodejna pohledů a hlavně chládek. Mohu nechat oči na 
sendvičích, ale abych nevypadala jako kulturní barbar, odcházím s ostatními nejdříve na 
výstavu. Je udělaná moc hezky. Na stěnách visí obrazy, po obvodu jsou sošky a další díla, na 
zemi je písek, sem tam keřík. Opravdu stylové. Petra zuřivě natáčí na kameru a současně zuří, 
že do celé té australské stylovosti hraje z reproduktoru americká country hudba. Snažíme se 
Petře pomoci, Brácha umlčuje baťůžkem reproduktory a oba současně začneme vydávat zvuky, 
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o kterých si myslíme, že by mohly připomínat zpěv domorodců. Ony by teda úplně stejně 
mohly připomínat žlučníkový záchvat nebo přiskřípnuté prsty do dveří. Hned po natočení 
domorodých uměleckých děl s doprovodem domorodé umělecké hudby mířím k bufetu. 
Zakoupené jídlo inspiruje Bráchu s Petrou, aby dnes mimořádně obědvali v poledne, a ne v 
nočních hodinách.

Při odjezdu ještě Petra bryskně prodá naše vstupenky japonským turistům a spokojeni 
můžeme pokračovat. Jenom Brácha sleduje teskným zrakem japončíky odjíždějící v luxusním 
obytném autě půjčovny Britz: „To musí být svezeníčko.“ 

Hladím Bráchu po rameni: „Ale takový srandy jako my si určitě neužijou.“ 
Smířeně nastupujeme do rozpečeného Autobusu. Před námi je plánovaných dvě stě 

kilometrů do Alice Springs.

Australský kontinent by se dal přirovnat k pánvičce, pod kterou hoří oheň. A čím víc ke 
středu pánvičky, tím větší žár. Jako žloutek u smaženého volského oka v nejstředovějším 
středu leží Alice Springs. Má dvacet čtyři tisíc obyvatel a je to největší město v okruhu 1 500 
kilometrů. Máme vymyšleno, že tam opravíme alternátor, nakoupíme zásoby, pošleme maily a 
nejdůležitější úkol bude zatelefonovat Karlovi a popřát mu k svátku.

V uzavřeném prostoru Autobusu už si připadáme jako tři volská oka těsně před 
dosmažením. Ačkoli já a Petra jsme ještě navíc vyhřívány zespoda, kupodivu je nejhůř 
Bráchovi. Začíná naříkat na bolení hlavy a dělá se mu černo před očima. To by u řidiče mohlo 
být dost podstatné omezení, a tak ho s Petrou opečováváme, jak se dá. Petra ho zásobuje 
tekutinama a já už půl hodiny bezvýsledně hledám žíňku na ochlazení čela. Žíňka se ovšem 
přede mnou škodolibě schovává a já volím náhradní řešení. Namáčím dámskou vložku a 
podávám ji Bráchovi s upozorněním, že je samolepící. Brácha nechápe můj dobrý úmysl a se 
slovy: „Jo, a budu vypadat jako pí**,“ mně vložku vrací. Uvazuju mu teda přes čelo namočený 
kapesník, ale nevypadá o nic líp.

Petře se pro změnu udělal puchýř na rtu. Sotva včera ošetřila jeden na patě, dnes má 
druhý, zřejmě opar z tepla. Tenhle je o to horší, že je vidět. Smějeme se, že vypadá jako 
havajský domovník a zakazujeme jí pít ze společné lahve. Dostává přidělen hrneček, který 
bude jako kontaminovaný uchováván zvlášť. Petře tyto ústrky vadí a rozhoduje se k rázné akci, 
prý že puchýř propíchne, aby od nás měla pokoj. Jenže ani jedna nemáme špendlík. Na 
kompromisní řešení přichází Brácha: „Máme odznaky z potlachu. A můžeš si ho tam nechat 
jako ozdobu.“

Sto kilometrů před Alice Springs je velbloudí farma. Brácha s Petrou tvrdí, že se tu minule 
stavovali a pracovala tady Češka Janeta. Demokraticky se mě ani neptají a už jsme u 
velbloudářů. Prohlížíme si ohrady a skončíme ve velbloudí jízdárně. Tady se za příslušný bakšiš 
může turista povozit na hřbetě velblouda. Brácha už domlouvá cenu. Tak já jsem této atrakci 
odolala na všech exotických dovolených s Karlem, kde jsme na to měli čas a peníze, a teď se 
tady budu vozit za australské dolary a v časovém presu. Jenže to už s Perou sedíme mezi 
hrbama, Brácha spokojeně fotí a velbloudář s uzdou v ruce kluše vedle velblouda. Velbloudář 
je moje útěcha za tu hroznou jízdu. Je fakt hezkej, mladej, outlej, výrazné modré oči a černé 
fousy. Jak jinak. 

Při dojezdu ještě děláme potřebné pózy pro fotografa a velbloudář mě navádí, ať dám 
velbloudovi pusu. Moc se mně nechce a česky říkám Bráchovi, že bych raději dala pusu 
velbloudáři. Škodolibý sourozenec můj požadavek okamžitě překládá a velbloudář se směje, ať 
si vyberu, ale že on na rozdíl od velblouda kouše. Snažím se zamluvit celou prekérní situaci 
vyptáváním na velbloudy. Dozvídáme se, že divokých je v Austrálii asi 250 000, ale mají 
měkké tlapičky a proto nijak neškodí. Na rozdíl od dovezených kopytníků. Licho i sudo. 
Obcházíme s Petrou tenhle exemplář a jsme napomenuty, abychom nestály za jeho zadkem. 
Petra se ptá, jestli kope. Velbloudář odpoví: „Nekope, ale prdí.“ 

Dozvěděli jsme se, že Janeta tady ještě pracuje, ale je na jakýchsi závodech a je prý dobrá. 
Taky jsme dostali spoustu rad ohledně opravářů v Alice Springs. Jediné, co jsme nedostali je ta 
pusa od velbloudáře. Odjíždíme. V mém případě zklamaně.

Hned vedle velbloudí stanice je komplex opravny, benzínky a malé zoologické. Zastavujeme 
pro benzín, prohlížíme v ohradě klokany, pávy, emu. A celou půlhodinu se Brácha s Petrou 
dohadují, jestli pojedeme zrovna do Alice Springs nebo na Standley Chasm. To první už znáte a 
to druhé je skalnatá rokle, zařezaná v masívu MacDonnellova pohoří. Petra argumentuje tím, 
že jakmile dojedeme do města, už se k soutěsce nevrátíme, což má pravdu. Brácha 

74



argumentuje tím, že jestli se nám v divokém pohoří podělá Autobus, nevrátíme se už nikdy 
nikam. Což má taky pravdu. Nevím, ke komu se přidat, a tak vyhlašuju neutralitu. A 
představte si, kdo to za nás všechno rozhodl. Autobus! Po té půlhodině dohadování se došlo k 
nějakému závěru, už ani nevím k jakému, Brácha sedl za volant, otočil klíčkem a nic.

Tlačíme Autobus k vedle stojící opravně. Brácha vyráží za opravářem a mezitím odkudsi 
vyráží dva vlčáci za Bráchou. Sedíme v Autobusu a vymýšlíme zbraně, se kterými zase my 
vyrazíme Bráchovi na pomoc. Ten se ovšem vrací celej, neožranej, ale naštvanej. Opravář nám 
baterii nabije za deset dolarů. S dvouma vlčákama v zádech se špatně vyjednává.

Jelikož nesmíme nocovat ani před opravnou, ani u benzinky, dotlačíme Autobus na rozhraní 
obou katastrálních území. Naproti je sice kemp, ale slouží pro cestovní kancelář, která odtud 
vozí turisty za zážitky do divočiny. My máme obojího dostatek.

Jsou čtyři hodiny odpoledne. Brácha odnesl akumulátor k vydřiduchovi a co s načatým 
večerem? Taky nám nemohl Autobus kixnout u krásného velbloudáře?! Sakra! V klidu uvaříme 
večeři a zrovna do zásoby i snídani. Vyfotíme západ slunce nad Stuart‘s Well - Stuartovou 
studní, jak se to tady jmenuje. Na benzince si prohlížíme prospekty a vystavené fotografie. Mě 
upoutává ta, na které jsou nahatí chlapi. Petra se ptá, co to je a Čerpadlářka odpovídá: „Kings 
Canyon.“ Petra se diví: „Tam jsem byla, a tohle jsem neviděla.“ 

Za odměnu si ještě kupujeme jeden obrovský zákusek. Petra se po něm sápe, ale Brácha ji 
odhání: „Ty dostaneš až poslední, seš nakažená.“ 

Postupně se všichni v kempu vykoupeme. Všichni v pánské sprše, protože dámská je 
zamčená. Brácha slouží jako hlídač, aby nás tam nikdo nepřepadl. Škoda. Přitom nadává, že se 
na cestách nikdy takhle často nekoupali. Jen co odjedu, tak se na to může vykašlat. Petra 
ošetřuje puchýře, já se po vykoupání věnuji štípancům. Každý komáří štípanec se mi zanítil a 
žádá si ošetření a namazání olejíčkem Tea-Tree. Jenže ošetřujte si 248 štípanců! 

Pořád ještě máme čas. Rozhodujeme se využít telefonní budku. Voláme strejdovi. Je rád, že 
jsme v pořádku a hned se ptá, jestli už máme přehlášený Autobus. Brácha ho ujistí, že sice ne, 
ale máme to promyšlené. Nevím, jestli bude strejda klidně spát. Karel doma telefon nebere, a 
tak voláme našim. Musíme jim podrobně vysvětlit, kde jsme a co děláme. Já nejbarvitěji 
popisuju vedro. Taťka mně radí, ať si ho při odletu napakuju s sebou. Doma začíná mrznout. 
Panenko skákavá, to bude šok! Až přistanu budu jako z filmu Kokosy na sněhu. Před odchodem 
z letištní haly na sebe obleču i ruksak.

Za svitu mé baterky dopisuji deník a připadám si jako za mlada, kdy jsem přes zákaz rodičů 
četla. A abych se neprozradila, četla jsem s baterku pod peřinou. Dodnes se divím, že nemám 
deset dioptrií.

Přijíždí mikrobus s turistama z divočiny. Vypadají fakt zdivočele. Zaprášení, upocení, sotva 
lezoucí. Mezi nimi se odlišuje kluk, který vypadá jako bloňďatý Bubák, jako svěží bloňďatý 
Bubák. Rozdává pokyny, vypakovává zavazadla, pomáhá ostatním s vystupováním. Když se 
zvadlá část turistů odplíží, Brácha se s ním dává do řeči a v mžiku je všechno jasné. Pracuje 
jako průvodce, takže něco vydrží a taky proto, že matka byla Aboridžinka. Táta ovšem 
Holanďan. Kluk je fajn. Dozvídáme se, že poslední tři roky nezvykle prší a vědci spočítali, že 
tady bude za 200 let džungle. Tak to sem zase budeme muset přijet. Dává nám spoustu 
užitečných rad, z nichž nejužitečnější, kterou zatím ještě nedoceňujeme, je obrana proti 
komárům. To se smíchá půl dětského oleje Baby Oil a půl něčeho, co se jmenuje Dettol. Oboje 
koupíme normálně v obchoďáku a je to jediné zaručené. Všechny ostatní postřiky spolehlivě 
odpudí leccos, ale žádný z nich komáry. Všichni tři se na sebe podíváme a nikdo ani nemusí nic 
říkat. Sítě!!! Jenže už je tma a baterie u rasa. My jsme pitomci!

Ale kupodivu tady moc komárů není. Kakadu jo, těch tady jsou hejna, obsadili všechny 
nejbližší stromy, visí na nich jak ozdoby na vánočním stromku a jestli na noc nezavřou zobáky, 
tak si snad vzpomenu, jak se dělá prak. Ale komáři nic. Říkám Bráchovi, jestli není divné, že 
komáři nebyli ani u velbloudů. Brácha mi radí: „Se běž velbloudáře zeptat. Tam v deset večer 
naklušeš a začneš Tak sem si teď vzpomněla ... to bude nenápadné.“ Víte co, vy mameluci, 
jdeme spát.

Mezi Bráchou a Petrou se odbývá klasický večerní dialog na dobrou noc.
„Kam si dal tu baterku?“ 
„Já ji nikam nedával.“ 
„Jo, ráno si říkal, kam ji dáváš.“ 
„Když to víš, tak co se ptáš.“ 
„Nevím, já jsem to zapomněla.“ 
„Já to taky zapomněl.“ 
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„A proč my ji nedáváme vždycky na jedno místo jako Ségra?“ 
„Protože nejsme inženýři a protože jsme dva a každej ji dáváme jinam.“ 
„Tak se dohodneme a budeme ji dávat stejně.“ 
„Jenže my zapomene, na čem jsme se dohodli.“ Půjčuju zase svoji, neboť to vypadá, že by 

zavřeli zobáky ještě pozdějc než kakaďáci.
V noci mě budí vítr, ten by tak nevadil, ale stojíme na prašné cestě a vítr nám žene písek 

otevřenýma okýnkama dovnitř. Zavírám okýnka. Budí mě nedostatek kyslíku. Otvírám okýnka 
a riskuju, že se ráno vzbudíme jako čerstvě vyhrabané egyptské mumie. Ach jo, když nejsou 
komáři, zase je písek. Upadám do komatu.

Dingový den 

Neděle 4. listopadu
Ujeto: za včerejšek 424 km
celkem za třináct dnů 4 812 km

To zase byla noc! A nemohli za to ani komáři, ani písek, ale jakési zvířátko, které se 
rozhodlo s námi sdílet Autobus. K mé ukrutné smůle si pro místo sdílení vybralo igelitky pod 
mojí hlavou. Brácha s Petrou mají hlavy vzadu v Autobusu, já ji pokládám směrem k předním 
sedačkám. A právě tady schraňujeme všechny pohotovostní zásoby, které musí být po ruce. 
Všechny v igelitkách a všechny v noci Šustil projel. Když jsem rozžala baterku a snažila jsem 
se ho hledat, ztichnul, jakmile jsem zhasla a usínala, dal se do projíždění. Snad bych šustění 
zaspala, ale horší byly výplody mé fantazie, která v Šustilovi viděla jedovatého hada, 
jedovatého škorpióna, jedovatého pavouka, jedovatou myš. Když šustil Šustil, bála jsem se, 
ale věděla jsem, kde je. Když náhodou na chvíli přestal, obcházela mě hrůza, kde mě asi 
obchází Šustil. Brácha s Petrou celou noc spokojeně oddychovali. Ty by nevzbudilo, ani kdyby 
se k nám nastěhoval klokan. Nad ránem jsem udělala poslední zoufalý pokus o vyspání a 
otočila jsem se hlavou na druhou stranu.

Ráno Brácha otevřel oči, uviděl místo mých nohou můj obličej a zařval: „Co mě děsíš!“
„Tak za prvé, zase tak hrozně nevypadám a za druhé, to je tedy fakt dobrý, já tady celou 

noc hrůzou nespím, odháním od vás jedovatou potvoru a ty mně ještě vynadáš.“ 
Petra se posadí i se spacákem: „Jakou jedovatou?“ 
Vypravuji noční zážitky. 
„A jak víš, že je jedovatá?“ 
„Při našem štěstí ...“
Jak jsme vesele začali, tak i pokračujeme. Petra přelévá uvařený čaj a Brácha nadává, ať 

tuto činnost neprovádí nad vařičem, že do něj nacvrndá. Já vařím kafe, a když do vroucí vody 
nasypu instantní hnus, voda vzkypí a rozběhne se po vařiči. Sedící Brácha ukládá hlavu do 
dlaní.

Navíc jsem při cestě z koupelny viděla opraváře odcházet někam do buše. Utěšujeme se 
tím, že snad šel jenom pro poštu, ale jestli ji má tak daleko jako Muž od Sněžné řeky, tak dnes 
nikam nejedeme. Brácha mi nevěří a obchází opravnu. Volám za ním: „Pozdravuj psy!“ 

Brácha se vrací za moment a rychlým krokem: „Čekaj na něj, tak sem to vzdal.“ 
Sedíme nad kafem a vymýšlíme různé druhy mučení, které opraváři provedeme, pokud se 

nevrátí do pěti minut. Napadají nás i stylové radovánky jako svázání a hození do termitiště, 
krokodýlům, Šustilovi. Ale úplně nejhroznější a nejukrutánštější a nejnelidštější mučení 
vymyslela Petra. Hlasem, zhrublým pomstou, zašeptala: „Pustíme mu Made in Pade.“ 

Já zatím provádím revizi všech igelitek. Nikde nic, ani uklidňující myší bobek, ani nic 
nakousaného, žádná stopa. Brácha s Petrou se na mě nějak soucitně koukají. Bráním svůj 
zdravý rozum: „Fakt tady byl!“

Opravář sice nedodržel stanovený limit, ale přichází asi za půl hodiny a je mu dána milost. 
Když se Brácha vrátí z opravny sice s baterií, ale bez deseti dolarů, zvažujeme, jestli by si 
alespoň refrén nezasloužil. Můžeme vyjet. Odvažuji se nesmělého dotazu: „Myslíte, že jede 
Šustil s námi?“ Místo odpovědi se mi dostane rady, že mám mít dneska celý den něco na hlavě. 
Ste magoři, ale jestli tady zůstal, nedej bože je to pavouk a já ho v noci uvidím, tak ten 
budíček, který dostanete, nerozchodíte do smrti smrťoucí.

Měním téma: „Lidi, v noci, když jsem nespala,“ poslouchala Šustila, „a čuměla na oblohu, 
došlo mi, že jsem ještě neviděla Jižní kříž.“ Oba lidi prohlásí: „Není problém. Známe. 
Ukážeme.“ Ještě že je mám :-)).
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Usínám za jízdy a v polospánku slyším Bráchu šeptat. Mají se mnou soucit a nebudí mě. 
Jenže pak je šepot vzrušenější, a když šeptá Petře: „Něco de přes silnici. Připrav kameru!“ už 
jsem ve střehu. Přes silnici jdou dingové (Canis familiaris dingo). Máma, táta a malej dingoš. 
Jsou to krásní, středně velcí, žlutí psi, ale vůbec se netváří familiárně, jak by odpovídalo jejich 
latinskému názvu. Petra natáčí, fotit s automatem nemá cenu. Sledujeme jejich ostražité 
pohyby se zatajeným dechem, jenže za chvíli nám mizí v keřích. Škrtám v seznamu dinga. 
Brácha se ptá: „Co tam ještě máš?“ 

„Ptakopyska.“ 
„Ten nebude, žije jenom na východním pobřeží a na Tasmánii. Co dál?“ 
„Krokodýla.“
„Ten bude. Na toho si myslím taky.“ 
„Možná bych to vyměnila.“ 
„Máš smůlu. Míříme do krokodýlova.“ Takže další ptakořitní nebudou.
Jedeme dál, v Autobusu je ticho a mně se znovu zavírají víka. Najednou se vedle nás ozve 

řev motorů. Brácha má co dělat, aby srovnal Autobus, kterému dal leknutím příkopový směr. 
Zjišťujeme, že nás předjeli blázni na motocyklech. Brácha nadává: „Já si tady klidně spím za 
volantem a ty blbci mě vzbuděj.“ A to spal v noci!

Jako protiusínací opatření vytahuju láhev s kafem. Podávám ji Bráchovi: „Napi se, a pak ji 
pošli na infekční.“ Petra s pusou jako tanečnice hula-hula ani neprotestuje.

Před Alice Springs máme ještě několik úkolů. První z nich je při cestě - Railway Museum. Že 
bych zrovna umírala touhou po návštěvě železničního muzea, to ne, ale Brácha je původní 
profesí ajznboňák, tak se podvoluji. Jenže u muzea jsme v osm hodin a otvírají až v devět. Moc 
se nám tady čekat nechce, a tak po chvíli otálení Brácha rozhoduje: „Kašleme na to. My jsme 
ho už viděli a Ségra se může jít podívat ve Třebové do ŽOSky. Tam to, co je tady v muzeu, 
ještě používaj.“ Jsem zachráněna.

Ke druhému cíli si musíme zajet. Standley Chasm - skalnatá soutěska zařezaná v pohoří 
MacDonnell Ranges. Brácha remcá, že mají v Americe kaňonů dost, ale Petra si lpí na denním 
přísunu štěrbin. Nadšeně nám o ní předčítá: „Pojmenovali ji na počest bílé učitelky Idy 
Standleyové. Je natolik úzká a hluboká, že slunce pronikne na její dno jenom krátkou chvíli 
přes poledne. V ten okamžik je nejkrásnější.“ Malá nápověda, musíme tam být přes poledne.

Nacházíme parkoviště a jsme jedni z prvních turistů. Pakujeme se na pochod. Já čepuju 
vodu a nasazuju pouštní čepici, Petra si zalepuje puchýř na patě a ptá se Bráchy: „Jak ty? 
Bereš vlka s sebou?“ Jenže Brácha alespoň může jít v pohorách, Petře dovoluje puchýř jedinou 
volbu - pantofle. Na konci parkoviště se z orientačních cedulí dozvídáme, že všechno, co tady 
je, uvidíme během lehké, půlhodinové procházky. Smějeme se našim složitým přípravám. 
Petra si povzdechne, protože je po deváté hodině a slunce jí do skulinky nezasvítí.

A taky nezasvítilo. Rokli jsme prošli během deseti minut. Deset minut trvala cesta k ní, a 
teď bychom se mohli vrátit. Mohli, jenže Brácha nás přesvědčuje, že se mrkneme kousek dál. 
A já jdu! Jako bych ho neznala! Taková sem! Blbec!

Samozřejmě s koncem soutěsky skončila i cesta, takže šplháme do skal, přelézáme balvany, 
prodíráme se křovím. Nadávám sama sobě, že Bráchovi vždycky naletím. Jsem mistr světa ve 
skoku na špek. Průrvu, na jejímž dně teče potok, překonáváme po kládě. Já sice vše absolvuju 
se staženejma půlkama, ale v pohorkách. Jenže chudák Petra v pantoflích, z kterých jí ještě 
navíc postupně odpadávají části podrážky. Dokud jdeme mezi skálama, kde potok krásně 
ochlazuje vzduch, dá se to vydržet a ani se nám nechce Bráchu zabít. Horší, když se skály před 
námi rozestoupí a sestoupí na nás vedro. Neochotně následujeme Bráchu do křoví. 

Svěřuju se vzadu Petře: „Každá druhá větev mně připadá jako had.“ 
Petra odpovídá: „To mně každá první.“ 
Brácha nás napomíná, ať neremcáme, že takhle okolo dojdeme zase k parkovišti. Nevěřím 

mu: „Aby tam spíš nebyla cedule Alice Springs šedesát kilometrů.“ Jenže se nevzmůžeme na 
revoltu a jak dvě slepice jdeme za svým kohoutem. Po další půlhodině docházíme k zátarasu. 
Přes údolíčko, jehož dnem se prodíráme, jsou klády a na nich plechová cedule s nápisem: 
„Otoč to. Alice Springs 60 km.“ Je to tak neskutečný, že bychom se smíchy za břicho popadali. 
Kdybychom ovšem neměli sucho v puse, Petra rozpadlé pantofle, a hlavně kdybychom věděli 
kudy zpátky. Údolím to ještě jde, zůstaly po nás průseky v keřích, tak se jimi zase vracíme. 
Když začnou skály, je to těžší. Nikdo z nás nepozná, která díra mezi nima je ta pravá. Naprosto 
zbytečně upozorňuju, že tady něco smrdí. Puch mršiny se nedá necítit. 

Napadá mě: „Asi taky nějakej turista, kterej neposlech.“ 
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Petra nahlas uvažuje: „Myslíte, že když večer najdou na parkovišti opuštěný Autobus, budou 
nás hledat?“ 

Brácha se projevuje jako cynik-ironik: „Jo, pošlou aboridžinskýho stopaře. Jenže ty mu v 
tom děláš bordel. Tobě se stopa pořád mění.“ Všichni pohlédneme k troskám pantoflí na 
Petřiných nohách.

Opět lezeme po skalách, přidržujeme se za výstupky a přitom už ani nestudujeme, jestli se 
z druhé strany za výstupek nepřidržuje nějaká číhající jedovatá mrcha. Když musíme projít 
mezerou mezi balvanama, přes niž je natažena pavučina a její majitelé číhají v rohu na sousto, 
ani neprotestuju. Konečně eutanázie!

Jenže pavouci neukončili mé trápení a musím pokračovat dál. Žmoulám budhistický 
náramek a odříkávám křesťanskou modlitbu. Vše doplňuje nekřesťanské klení. Když se nás 
Brácha snaží přesvědčit, že pěšina vpravo bude zkratka, ptám se: „Na kolik dní si mám 
rozplánovat vodu?“ Jsem označena za pesimistu a Brácha tvrdí, že když mám čepici 
explorerku, musím trochu explorerovat. Z jídla s sebou mám už jen poslední kyselý bonbón. 
Jenže jak ho rozdělit. Brácha velitelsky rozhoduje: „Ocucej třetinu a nech ho kolovat.“ Karle, 
ještě že tady nejseš, ty bys ho zabil. Karle, škoda že tady nejseš!

Mám toho plný kecky, teda pohorky, když přicházíme ke kládě, kterou jsme už přelézali. 
Heurééééka! Teď snad budeme trefit. Pokud Brácha nevymyslí zkratku. A kupodivu jsou tady i 
lidi. Brácha chce vyfotit můj hrdinský čin zdolávání visuté klády, ale za mnou se stále motá 
chlap. 

Brácha si ulevuje: „Furt mně leze do záběru, magor.“ Chlap jako na povel couvne. 
Brácha se vyděsí: „Jéžiši, on mi snad rozumí.“ Není divu, když používá taková mezinárodní 

slova. Chlap se vrátil ke zbytku tlupy dole pod balvany, a když k nim přicházíme, slyšíme pouze 
‚stupide‘ a ‚tschechisch‘ a ‚sprechen‘. Německý turista sděluje ostatním, že nahoře jsou nějací 
česky mluvící stupidové.

Petře se to v pantoflích bez podrážky tak smeká, že je zula a v australské divočině kráčí 
bosky jako pasačka hus Mikoláše Alše. Ale dočkává se bohaté odměny - je poledne a jsme 
zpátky v soutěsce. Brácha kouká na hodinky a nestydí se Petře tvrdit: „Vidíš, co bych pro tebe 
neudělal. Tři hodiny vás tady vodím jenom proto, abys měla štěrbinu se sluncem.“

Jenže Petře se zase nehodí do záběru lidi v soutěsce a čeká, až vypadnou. Odevzdaně si 
sedám na balvan. Sotva začnu klimbat, Petra zařve: „Honem, teď tam nikdo není.“ Se mnou to 
škubne, sletím s balvanu jak shnilá hruška a za chvíli se za mnou dokutálí i foťák. Petra fotí a 
já dělám inventuru škod. Foťák přežil naštěstí jenom s nevýznamným škrábancem. Já jsem na 
tom hůř. Kde jsem na těle náhodou neměla štípanec, tam jsem měla modřinu, a těch pár míst, 
kde jsem neměla ani štípanec, ani modřinu, jsem si právě odřela do krve. Vypadám jako po 
návratu z výslechu.

Vracíme se na parkoviště a vypadáme pohádkově. Nejvíc ze všeho připomínáme pohádku 
Tři veteráni. Bráchovi dovoluje vlk kráčet jenom pomalu a zeširoka, Petra jde bez bot, pusu a 
patu ji zdobí pryskejř, já se spíš plazím a z odřenin mně teče krev. Smutně mrkneme na ceduli, 
která nám slibovala půlhodinovou romantickou procházku. Nojo, kdyby Brácha nenašel 
zkratku.

Ke všemu trápení se přidává pohled na průvodce cestovních kanceláří, kteří pro své 
zákazníky chystají oběd. Němečtí turisté se po půlhodině vrátí k hotovému, my jsme hotoví už 
teďkon. Musíme pryč.

S kopečka roztláčíme Autobus k velkému pobavení přihlížejících. Neubráním se, a když už 
Autobus nastartuje a je jasné, že odjedeme, obrátím se na čumily a zřetelně vyslovím: 
„Šajze!“ Naskočím a uháníme do australské dáli.

Řešíme kam dál, ale nikomu se nechce do rozpáleného města. Je neděle a zasloužili bychom 
si odpočinek. Brácha má návrh. Obě se bojíme. Prý někde vyčetl, že je tady blízko koupání, 
místo se jmenuje Ellery Big Hole - Eleřina velká díra. To zase bude Bráchova velká fligna. Jenže 
Brácha tvrdí, že tam opravdu má být voda celý rok. S Petrou se rozhodujeme ještě jednou 
zadůvěřovat.

Brácha se celou cestu viditelně bojí. Ještě víc se bojí, když sjíždíme z hlavní cesty a 
přejíždíme vyschlé řečiště. Máme naději, že bude buď vyschlá i ďoura, nebo že sprchne a 
vyschlé koryto se v mžiku zaplní. Pak můžeme čekat na průjezd několik dní i týdnů. To je totiž 
nebezpečí Austrálie, déšť je prudký, voda nevsakuje, ale žene se po povrchu a okamžitě zaplní 
koryta řek, a když nestačí koryta, teče všude. I ve Standley Chasm bylo varování, aby nikdo 
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do soutěsky nechodil před deštěm. Déšť soutěsku ihned promění v bouřlivé řečiště a proud 
človíčka lehce umlátí o stěny.

Zaparkujeme Autobus a jako tři povedené klony Quasimoda se plížíme po prašné cestě. 
Dostáváme k jezírku s nádhernou písečnou pláží, nádhernými skálami okolo a hlavně s vodou. 
Veškeré utrpení je zapomenuto. Brácha si oddechl. S Petrou okamžitě shazujeme oblečení, pod 
které jsme optimisticky připravily plavky. Voda je nádherně osvěžující, rochníme se jako dvě 
Rusalky. Brácha natáčí naše hrátky na kameru a volá na nás: „Zapomněl jsem vám říct, že 
tady jsou krokodýlové.“ Je nám to úplně šuma fuck.

Po ochlazení střídám Bráchu v hlídání věcí na břehu. Voda byla zblízka trochu žabincovitá, 
ale osvěžující a při pohledu na eukalypty lemující břeh bych jí odpustila i ty krokodýly. Na 
střídačku se cákáme, válíme, Brácha s Petrou si přinesli z Autobusu šnorchel a potápí se. 
Odtud nás už nikdo nedostane. Dnes určitě ne.

Sleduju přicházející partu Bubáků. Jsou fajn, na každého se smějí a koupání je pro ně stejný 
zážitek jako pro nás. Jenom do vody lezou tak, jak jsou, oblečeni. No co, třeba to potřebovali 
vyprat.

K večeru si na lavičkách uspořádáme piknik. S Bráchou vyžadujeme k večeři šunku. Je 
neděle a Karel má svátek. Petra chce šunku vydat jen k bramborové kaši, která je značně 
hnusná. Neradi souhlasíme, a jelikož se nám nechce tahat k vodě s vařičem, rozmícháváme 
kaši studenou vodou. Dlabeme, až máme boule za ušima. 

„To je taková pochoutka a vidíte, doma by mě s tím Karel určitě vyhodil.“
S večerním soumrakem obcházíme Elleřinu díru a z ní vytékající říčku. Předpokládáme, že 

by se některá zvířátka mohla přijít napít. Ale naše předpoklady jsou špatné a stejně se voda za 
chvíli ztrácí. Nic jsme nepotkali i přesto, že Brácha chodil v sandálech ve vysoké trávě a lákal 
hady na svoje lejtka. Vzhledem k jejich chlupatosti si je mohli splíst s hrabošem.

Přejíždíme k místu určenému na kempování a vybíráme to nejvhodnější pro ranní roztlačení 
Autobusu. Výběr máme rozsáhlý, v okolí není ani živáčka, nejen zvířecího, ale ani člověčího. Na 
tábořišti je u každého místa ohniště a široká lavice. Rozděláváme oheň z dříví eukalyptu, 
čepujeme si víno z koupeného čtyřlitrového kanystru, ležíme na lavicích a na noční obloze 
hledáme Jižní kříž. S ubývajícím vínem v kanystru přibývá hvězdiček na obloze, ale žádné 
jejich seskupení se nám nezdá. Tedy spíš naopak, každé seskupení nám připomíná Jižní kříž, 
našli jsme jich asi 34. Zítra si koupíme australskou vlajku s Jižním křížem a budeme určovat 
podle ní. Chechtáme se do ticha noci jak tři kookaburry. Temnotu ruší jenom náš oheň, jinak 
spousty kilometrů okolo nás není jiný zdroj světla. Je to nádherný pocit!

Brácha s Petrou se rozhodují, že budou spát pod širákem na lavicích. Protestuju: „Já sama 
v autě spát nebudu!“ 

„Máš tam Šustila.“ 
Ajó, honem provádím protišustilovské opatření a všechny igelitky stěhuju do zadní části 

Autobusu. Mezitím Brácha s Petrou provádí obvyklý večerní rituál, hledají baterku. Dneska 
svoji nepučím, buďte si venku potmě, já si musím posvítit na Šustila.

Slastně se rozvaluju po Autobusu. Mám pro sebe celé apartmá v tisícihvězdičkovém hotelu. 
Ty hvězdičky jsou nad námi. Jenže dřív než stihnu zabrat, navrací se emigranti a se slovy: 
„Jakmile zhasnul oheň, přilítly ty svině bzučivý,“ zabírají svoje obvyklá místa. Jasně, že jsme 
sítě do oken nedali, ale víno působí místo repelentu a my spokojeně usínáme. 

Den oprav a hadů

Pondělí 5. listopadu
Ujeto: za včerejšek 209 km
celkem za čtrnáct dnů 5 021 km

První ranní informace: šustil Šustil. Jenže jsem zjistila, že víno bylo nejen dobré jako 
repelent, ale změnilo i můj vztah k Šustilovi. Několikrát mě vzbudilo jeho prohrabování 
v taškách, ale usnula jsem vždy klidně dál. Kde on může být přes den?
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A teď už si opravdu musíte koupit knížku!!!

Dál budou tropy, krokodýli a happy end. Běžte do toho!!!

U distributora vám ji objedná každý knihkupec.
Doporučená cena publikace je 249 korun a distribuci zajišťuje Krameriova K.D. spol. 
s r.o., Vosmíkova 538, 396 01  Humpolec, telefon: 565 532 837, mobil  602 171 313
krameriova@krameriova.cz

!
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