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tolikrát jste v tento den sly!eli
z úst m"ch p#edch$dc$

v r$zn"ch obm%nách
toté&

jak na!e zem% vzkvétá
kolik dal!ích milión$ tun oceli jsme vyrobili

jak jsme v!ichni !'astni
jak v%#íme své vlád% a jaké krásné perspektivy

se p#ed námi otevírají

v&dy' my dob#e víme &e v Praze (i jinde kolik je tam !píny
tedy ve vzduchu mám na mysli

to m$&eme zm%#it víme to nepot#ebujeme
aby nám to n%kdo #íkal

mám na mysli r$zná ekologická hnutí
ale co nám pom$&ou jenom kritici

ale aby se sebrali a !li
vy(istit kone(n% ten potok pomohli

ne d%lali demonstrace
chodili po nám%stích a k#i(eli

mnozí lidé si demokracii pletou s tím
&e oni budou jen kritiky a ti druzí

&e jsou povinni vykonávat
ne! demokracie

je diskuse
a v%t!ina rozhodne

a p#íslu!né orgány rozhodnou
a rozhodnou v rámci zákon$

a to nejsou v$bec jednoduch" procesy
p#edpokládám

&e jste mne nenavrhli do tohoto ú#adu proto
abych vám i já

lhal

jsem nep#ítel socialismu
chci v na!í zemi obnovit kapitalismus
jsem ve slu&bách sv%tového imperialismu
chci b"t majitelem r$zn"ch podnik$ a tak dále a tak dokola
brzy navíc za(nou vycházet mé knihy
z nich& bude z#ejmé
kdo jsem
nap#í!t% u& nebudeme trp%t komplexem
t%ch
kte#í musí trvale n%komu za n%co d%kovat
ná! stát by u& nikdy nem%l b"t
p#íva&kem
(i chud"m p#íbuzn"m
kohokoli jiného

pojmy jako láska p#átelství soucit pokora (i odpu!t%ní
jsou zatoulané pozdravy z dávn"ch (as$
pon%kud sm%!né
&e ano
jen málokte#í z nás dokázali nahlas zvolat
pokora &e soucit &e láska &e
&e ano domácí mafie
není u& na!ím hlavním nep#ítelem
tím mén% je jím jakákoli mafie mezinárodní
kdepak
nejv%t!ím nep#ítelem jsou na!e vlastní
!patné vlastnosti

zni(te to nebo to zni(í vás a odp#isáhn%te mi tady
nakupuji tady jsem
(lov%kem

Vá#ení spoluob!ané
horních deset tisíc
ochranná slu#bo
a l"zo
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Cesta. 26. srpna. Dev%t skal. Po ob%d% p#ed nákupním centrem 
v Herálci. Kupuju pivo a müssli ty(inku, kupuju müssli ty(inku, pro-
to&e müssli ty(inka se v lese hodí. Se !ikne. Pak p#es Svratku, jde-
me s Rosou, za(íná pr!et. Nejprve drobn" dé!', provází nás na kraj 
vsi, na Kopaniny. Tu sedám pod primitivní p#íst#e!í, stlu(ené pro 
turisty téhle zem%. Sedím, piju pivo, (ekáme, pivo z lahve, kolem 
cedule Zákaz vstupu do lesa. Odklízení kalamity. Ano, p#elétla 
tudy nedávno lítice, p#i!la bou#ka tak silná, &e nám shodila ze st#e-
chy t%&ké betonové ta!ky. Nebezpe!í pádu stromu. Vstupujeme do 
lesa, jdeme do kopce, Rosa vykru&uje del!í a del!í oblouky. Jdeme 
do kopce, dé!' sílí, stále sílí, navzdory de!ti pokra(ujeme. P#ehazuju 
p#es sebe gumové pon(o, mé t%lo se pod ním za chvíli spa#í, zavlhne 
a jeho v"pary zm%ní kontury celého podniku, u& nep$jdeme na v"let, 
n"br& na trasu. A takhle to z$stane, stopu de!t% si s sebou odnesu  
z lesa.
Cht%l jsem do K#i&ánek, ale jebu na n%, U Nebo&tíka m%ním plány, 
pokra(ujeme do kopce, dé!' sílí, je!t% t#ikrát lesní k#i&ovatka a jsme 
U )ida. Od Nebo&tíka k )idovi, ksakru, nelze nemilovati (eskou kra-
jinu a její nápisy, její jména. Po#ád do kopce, dé!' ustává jen proto, 
aby vzáp%tí znovu zesílil, kdesi p#ed posledním stoupáním se zastavu-
jeme pod narychlo stlu(enou st#í!kou a (ekáme, (ekáme, najednou je 
chladno, Rosa nasála litry vody, ko&ich jí splihnul, kou#í se z ní, (eká-
me U )ida, pod námi zalesn%ná údolí, ve kter"ch se za poslední války 
kalila guerilla. Pa#ím se v gumáku a riflovém kabát%, oblékl jsem se do 
lesa zas dost blb%, mo&ná h$# ne& kdykoli jindy. Vracet se nebudeme. 
V!ichni zalezlí doma, je léto, za celou dobu jsme nepotkali jediného 
turistu, v!echny kempy sv%ta le&í p#íli! daleko, ne& aby se sem z nich 
n%kdo dobelhal, notabene v takovém svinstvu, teplota spadla mini-
máln% o deset stup*$, a to se u& pozná. Sedá mlha v brzkém odpoled-
ni, kolem vyvrácené a polámané stromy. Kluzké kameny pod nohama.
Osm set t#icet !est metr$ nad mo#em. Krajinná dominanta, um%-
le zalesn%ná, jako zázrakem p#estává pr!et. Jdu nahoru, Rosa za 
mnou, rozjí&d%jí se jí tlapy. Znova sundávám pon(o, strach o psa, 
aby nezahu(el dol$, pomlátil by se hrozn%. P%t minut jen tak, za-
kou#ím, popat#ím, zakou#ím a jdu, u& zas se dává do de!t%. Na )á-
kovu horu tentokrát nedojdem, sbíháme p#es Zmrzlou paseku 
k silnici a pak dlouho !majdáme po asfaltu, to u& leje jako z konve, 
jdu jen v nát%lníku a je mi v!echno jedno. Myslím jen na své kroky. 
Jak je p#ed sebe pokládám, jak vybírám oblouky zatá(ek, jak se 

vyh"bám &ábám, &í&alám, jak se nastavuju projí&d%jícím aut$m, st#í-
kajícím na metry okolo. Vycházíme z lesa, p#ed námi alej a v%& svaté  
Kate#iny.

Doma pak (tu: v noci na 26. srpna dojde na nebi k mimo#ádn% za-
jímavé astrologické konstelaci uspo#ádání planet do tvaru Davidovy 
Hv%zdy, Merkaby. I zaklesnou se do sebe dva rovnostranné trojúhelní-
ky, propojiv!í Vodní a Zemsk" Trigon. Podle n%kter"ch v"klad$ toto 
uspo#ádání ukotví Ducha (Voda) do Hmoty (Zem%). Dále: Hlá!ení 
m%stského rozhlasu v Litovli ze dne 26. srpna 2013: Paní Zdena Kru-
tilová, Velk" T"nec, tel. 603 326 248, oznamuje, &e prodává sná!kové 
ku#ice (ervenohn%dé, (erné, kropenky, bílé sasexky a lenhorny. Dále 
oznamuje, &e prodává kr$'ata, ka(enky a brojlery a rovn%& sm%s k ve!-
keré uvedené dr$be&i. Nové objednávky na uvedenou dr$be& a krmivo 
p#ijímá na tel. (. 603 326 248.

Máme za sebou protiromské demonstrace v Ostrav%. Su!ím mokré 
hadry, piju tepl" (aj a poslouchám sociologa Ji#ího Siostrzonka, kter" 
v +eské televizi hájí zdivo(el" lid: „Víte, v&dycky, kdy& sly!íte takové ty 
politicky korektní #e(i – Kocába a spol., &e je to nefér a podobn%, kdy& 
se jich zeptáte, kdo z nich by bydlel nap#íklad v panelovém dom%, 
kter" je obydlen romsk"mi obyvateli, tak bych cht%l v%d%t, kdo by to 
ve skute(nosti ud%lal. A to je ta nepravda, to je ta fale!, na kterou si 
hrajeme, a bohu&el se to vrací proti nám.“

***

Cesta. 29. zá#í. Den po sv. Václavu. Nedá mi to. Tentokrát s Rosou 
a Petru!í, musím zmoci horu. Z Cikháje, kterému se u nás ne#ekne 
jinak ne& Zighajl, stoupáme k Fry!avskému kopci. Zbyst#ené v%domí 
vyst#eluje slabé impulsy úzkosti – tak dlouho jsem se nimral v par-
tyzán!tin% tohoto kraje, a& je mi z ní úzko, procházíme kolem my-
slivny na okraji lesa, sedm set metr$ nad mo#em, slab% fouká, nad 
hlavami p#ízrak Picha-T$my. Louky sev#ené hlubok"mi lesy, údolí 
chalup, údolí udu!ená v kotou(ích sirnatého d"mu, lesy natolik hus-
té, &e mi nezb"vá, ne& p#ed Petru!í mluvit o tom, jak nepat#i(n% si tu 
p#ipadám, nepat#i(n%, nervózn%, nemile. Odpovídá, &e je blbé cítit 
se doma nepat#i(n%. Samoz#ejm% p#ehání, na!e doma se odehrává 
o t#i desítky kilometr$ jihozápadn%, na pomezí kraje hlub!ích les$ 
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