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RUNA NULTÁ – Úvodní slovo 
V této runě Rosomák a Pláča se světu představují, vysvětlují význam slov Hyvää 

and Heavy a krátce o motivech sepsání této knihy pojednávají…  

Strany knihy nechť zašustí 

Nechť oko tvé spočine v řádcích. 
V řádcích o dvou týpkách hustých 

Jež neví sedět na zadcích! 
 
Rosomák: 

Pod jménem Rosomák otevírám další psanou kapitolu svého života. Pro ty, kdo mě 
neznají, nechť ať až další řádky, stránky a runy nastíní, kdo vlastně jsem. Kdo mě zná, 
nechť ví, že jsem onen podivný tvor, jež dříve pod jménem Richard N.Podzemský vystu-
poval, po zemích severních se svou drahou ženou cestoval a o zážitcích z těchto cest po-
jednával v knihách „Cesta za nekonečným dnem” a „Viděl jsem finský les”. Svůj niterný 
tvůrčí přetlak dále ventiluji jako nikoli nevýznamný člen hudebního sdružení Labutě a 
Krysy, kde tisknu klapky piana a otvírám svá ústa, abych moduloval tóny. A dodám, že 
stále pracuji jako streetworker na jednom pražském sídlišti, tudíž jsem fakt obdivuhodný 
člověk, když dokážu každý rok našetřit na tak drahou a dlouhou výpravu za rovnoběžku 
66.33´. Ale kdo má podobně náročnou práci, jistě uzná, že slovo „dovolená” má zcela 
jiný význam, než sbalit batoh paštik a PET lahví nejlacinějšího piva, nakopnout svůj ško-
dillak a vyrazit na deset dní do hnusně přelidněné Dalmácie… (-ros-) 
 
Pláča: 

Vážení a milí čtenáři. Jmenuji se Pláča, občanským jménem Pavel Plaček, kalícím 
jménem Placzkowski von Knajpa. Kamarádi – soudruzi ve zbrani z teroristické organizace 
zabývající se boji proti čajovnám a jejich osazenstvu – beduínům, mi dali bojové jméno, 
které při záškodnických akcích používám nejčastěji – Lou Vanánek Pavel. Jsem členem 
několika různých spolků zabývajících se pivním a ozbrojeným bojem, z nichž veřejnosti 
pravděpodobně nejznámější budou díky nedávnému společnému sabotážnímu útoku pi-
vem na Nymburskou čajovnu, spolky dva, a to Žofínská osvobozenecká armáda (ŽOA) a 
AntibeduínBeerFront – Protibeduínská pivní fronta (ABBF). Již od mládí mě bavilo dělat 
hluk, a tak jsem prošel několika hudebními tělesy jako pseudohráč na elektrickou kytaru 
– jednalo se zejména o punkovou Hybrid Zonu, alternativní Modrý dým, pseudorockové-
ho Zemědělce 97 a slappunkharmonyholocaustový Zákaz Dětem. Poslední tři roky půso-
bím v antibeduínrockové Litinové Vaně. Jinak jsem střední, vyhublé postavy a na hlavě 
nosím svůj Che-Guevarovský baret – výraz to mé individuality a osobní svobody…  

 
Hyvää (partitivní tvar adjektiva „hyvä”) znamená ve finštině „dobrý”, „dobro”, v určitých 
situacích i „dobře”. 
 
Heavy znamená v angličtině „těžký”, v určitých situacích i „drsný”, „hustý” či „drsně”, 
„hustě” 
 
Hyvää and Heavy znamená ve svém prvním plánu tedy „Dobrý a drsný”. 
 
Rosomák: Tak mi teda přijde, že jsme vymysleli pro naši cestu opravdu výstižné motto. 
Dobrý a těžký, dobře a drsně – sakra, jak jsem tento novotvar v průběhu našeho puto-
vání finským Laponskem ocenil! Kdykoli jsme dělali během trekků divočinou pauzy, ať už 
na obligátní balené cigárko, či se napít, či prostě jen tak vydechnout a odpočinout zmo-
řeným páteřím, úpícím pod tíhou plně nabitých krosen, tak jsme tyto pauzy tak nějak 
spontánně vždy ukončili spikleneckým mrknutím a řečnickou otázkou: „Hyvää and Hea-
vy???” A jedinou odpovědí vždy bylo povstání z tundry či lesního podrostu, nahození bág-
lů na záda a vyražení s okem odhodlaným zase kupředu… ”hyvää and heavy” vlastně 
tedy může sloužit jako chutná náhražka pionýrského hesla: „Buď připraven/Vždy připra-
ven!” A tak prosím, používejme tento výraz dobře a drsně, často a nekompromisně, než 
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se nám ty pionýrské časy definitivně vrátí (zn. VOLBY 2002) a my budeme zase nuceni 
být připraveni… na nejhorší. Hyvää and Heavy!!! (-ros-) 
 
Pláča: 
Jo, jo… .. Hyvää and Heavy!!!… tady, na tomto místě bych se rád zmínil o samotném 
vzniku tohoto sousloví. V době, kdy už bylo jasné, že na ten Sever s Rosomákem vyrazí-
me, jsem se rozhodl alespoň částečně proniknout do tajů finského jazyka – abych tam na 
severu nepůsobil jako buran, že jo… A tak jsem se po zvládnutí prvních několika slov za-
čal slovem „Hyvää” ohánět všude okolo – v hostinci, v zaměstnání, ba i na plovárně a 
pod vánočním stromkem! Tímto slovem jsem vždy také končil většinu SMS zpráv a e-
mailů, které jsem psal svým přátelům. V tuto chvíli vstupuje na scénu můj věrný druh ve 
zbrani (resp. v buchně-injekční stříkačce, chodíme je totiž měnit klientům do terénu) – 
Miroslav HeavyConan Zavadil, řečený Párkař. Tento člověk, jehož oblíbenými hláškami je 
„Mám obrovské pletence svalů” a „Rozetnu ti lebku až k hrudnímu koši” je znám přede-
vším tím, že je opravdu HEAVY. Tak jsem vždy na tento jeho pozdrav-rozloučení-
poděkování-ajánevímcoještě začal odpovídat svým „Hyvää”. Prostě jednoho dne jsme 
začali univerzálně oba dva používat spojení Hyvää and Heavy!!! – doplněné o chlácholení 
typu „Don´t worry, be Heavy!!! – Nebuď smutnej, buď hustej!!! Tímto bych mu chtěl za 
tuto inspiraci poděkovat a zároveň bych mu nechtěl tuto knížku věnovat…  
 
Rosomák: Hm hm hm… krátce o motivech… to snad nebude problém. Prvním motivem 
k tomu, že zase sedím u svého PC a píšu je určitě fakt, že tato cesta vůbec byla a že 
jsme ji přežili. Toto není třeba brát jako frázi, ale jako holý fakt, jak bude vylíčeno v runě 
druhé. Pro mě tahle cesta byla v mnohém velmi speciální. Nebudu snad předbíhat, když 
řeknu, že jedno ze specifik tkvělo v tom, že jsem poprvé vyrazil za čistotou a klidem Se-
veru bez své milované ženy, která byla nucena upřednostnit školní povinnosti (učení na 
postupové zkoušky na FFUK – které jí určitě nebyly FUK) a změnu zaměstnání před na-
sáváním zapolárních zážitků. 

Místo mé jemné partnerky na post parťáka do nepohody nastoupil panáček jmé-
nem Pláča, jež má své kořeny v polabské nížině, ve městě Nymburk. Panáček jež ne-
skrblí vtipem, či spíše poněkud svérázným humorem, (téměř) vždy vyladěn do té nejlepší 
pohodičky, člověk s neuvěřitelnou pamětí na snad všechny texty hudebních děl, které 
kdy svým jediným funkčním uchem slyšel, který konečně zjistil, že nejlepší destinací pro 
vskutku hyvää and heavy výlet není Castrova Kuba, ale země lesů, jezer a bažin, paní 
prezidentkou Tarjou Halonen spravovaná země Suomi. 

Ujal jsem se tedy role samozvaného leadera, aniž bych věděl do čeho vlastně jdu, 
s hrubým plánem míst, jež chceme navštívit, jen maně tuše, že možná tato cesta bude 
méně romantická a pocitová, o to více však humorná a nabitá adrenalinem. 

A to je vlastně druhý a poslední důležitý motiv toho, proč tato kniha vůbec začíná 
vznikat. Po sepsání cestopisu „Viděl jsem finský les” jsem přemítal, zda vůbec bude mít 
cenu psát další knihu. Vždyť můj předchozí spis skoro vyčerpávajícím způsobem informo-
val o finské zemi, o spoustě praktických „vychytávek”, do podrobna popisoval každý ki-
lometr trekku, do hloubi duše sondoval naše rozpoložení a fascinaci nádhernou přírodou… 
ale možná málo bavil…  
 Ale už během cesty mi začalo být jasné, že se důvod pro další grafomanský výlev 
(tentokrát společný s parťákem Pláčou) určitě najde. Jak jsme tak za dlouhých ruska-
večerů přemítali, dohodli jsme se na základní formě knihy a začali vymýšlet jednotlivé 
špíčky, kterými lyricko-epické líčení stále stejně dech beroucích krás finského Laponska 
protkneme. A bylo jasné, že nová kniha bude úplně jiná. 

Možná zklame milovníky praktických informací a faktů, jakož i ty, kteří esotericky 
vnímají podtóny Severu, tak suše zformované do typizovaných fontů písma (či Písma) 
pana Vildy Gatese… Ale já se zařekl, že tato knížka bude veselá, vtipná, lehká; zároveň 
však mystická a plná legend, časových přesmyček a fikcí, abyste, milí čtenáři, nevyšli až 
do konce z pochyb, co že vlastně byla realita a co světlotemná sága z Dálného Severu. 
Neboť drazí čtenáři, kdo z nás si je opravdu jistý, že to, co prožíváme byť ve všední kaž-
doden, je opravdu to, co vidíme, slyšíme a v nejhorším případě čichem cítíme? Nebo je to 
všechno úplně jinak? 
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Vždyť jsou lidé, kteří DOBRODRUŽSTVÍ neprožijí, ani když sami vyrazí jen 
s pinglem na zádech třeba na Kamčatku – neb jsou zaslepeni vlastním pocitem síly a 
schopnostmi danými ale jen Bohům; razí si tedy svých denních 40 kilometrů pralesem a 
nevnímají třpyt vodních kapek na konci stébel trav, natož pak medvěda, jež je sleduje 
ukryt za nejbližším stromem…  

Na stranu druhou asi oslovím lidi, kteří dokážou dobrodružství zažít byť třeba ces-
tou do oblíbené zahradní pivnice, kam valí na obligátní „jedno” – a inspirací k bohatýrské 
legendě, jež si prožijí ve vlastní bujné fantazii, může být kupříkladu holub, hopsající po 
přechodu pro chodce. (Tím ovšem nechci – či naopak chci? – říct, že jsem letos vlastně 
nikde nebyl a všechny následující zážitky jsem si vysnil, omámen lahodným gambrinu-
sem, u štamgastského stolku kdesi Na růžku…) 

 
Pláča: 

 Již od útlého mládí, vychován v dělnické rodině, kdy slovo intelektuál bylo syno-
nymem pro darmožrouta, jsem tíhnul k ideálu celosvětové revoluce, která by zajistila 
spokojený a plnohodnotný život všem šesti miliardám lidí na této planetě. (Poznámka 
Rosomákova: Ve skutečnosti P.P.P. pochází z elitní rodiny nymburských podnikatelů, kde 
sousloví Tisíc korun českých je synonymem pro velmi krátký love…) Bylo mi však jasné, 
že cesta nevede ani směrem socialismu, kdy tím, kdo pracujícího vykořisťoval byl stát, 
ani směrem kapitalismu, kdy chudák dělník musí vstávat o čtvrté ráno a vyráží do Miche-
linky tahat gumy, aby potom za mrzký mu, imperialistou odhozený peníz, bylo milostivě 
dopřáno zakoupit si všechny ty BiG Macy a Coca Coly… Mé oči se tedy čím dál tím častěji 
obracely ke Kubánské lidové republice a jejímu vůdci Velkému Fidelovi, který se dokázal 
alespoň v počátcích postavit jak Strýčku Samovi, tak Ruskému medvědovi… Po tři roky 
jsem plánoval cestu do této zaslíbené země – na tento pravý „Ostrov svobody” a nemohl 
jsem se dočkat, až si po příletu na letiště do Havany si padnu do náruče nejprve 
s imigračním úředníkem a zažádám jako první člověk z „kapitalistického světa” o politický 
azyl, a poté do postele s jednou z mnoha lehkých děv čokoládové barvy, kterých je tam 
prý víc než dost… vůně kubánského RUMu se táhla celým mým dosavadním životem a 
vlajka hrdého kubánského národa visela na čestném místě nad postelí… Mé velkolepé 
plány však zhatili dva buržoazní agenti placení Vatikánem, kteří se vydali na „Ostrov svo-
body” podvracet výdobytky pracujícího lidu a paktovat se s nepřáteli revoluce – jacísi do 
té doby mě neznámí – Pilip s Bubeníkem. Bylo mi jasné, že bych v tuto chvíli a po této 
mezinárodní ostudě vypadal před kubánskými imigračními úředníky se svými úmysly jako 
agent-provokatér. Cestu jsem tedy odložil na neurčito a vyrazil jsem za lákavým voláním 
dalekého Severu, kdy nade mnou převzal svá ochranná křídla leader par excellence – 
R.N.Podzemský řečený Rosomák. 

Tato naše první společná kniha by měla být pravým dokumentárním obrazem této 
nevšední cesty, která se navždy vryla do historie a která tak pomohla ve formování po-
hledu člověka na svět nové doby – 21.století. 
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RUNA PRVNÍ – jak je důležité mít hyvää nápad 
V této runě Rosomák s Pláčou schází se ve Vile Vilakule (Pláča čichá myšinu), 
pojímají nápad a ten posléze rozvádí v krčmách U vystřelenýho voka a U Sudu, 
aby itinerář prodiskutovali, nad mapami se sklonili a vybavení své pro příznivce 
faktů popsali. Též Šumavu jako přípravný tábor se zkušeným vlkem Juhem Vuo-

ri ve sněhové bouři procházejí…  
… O tu Janu z Ohrady, 
o tu nemám obavy 
ale my dva, hipíci, 

v srpnu jdem přes hranici 
 

Až v bažině se začnem topit, 
doma povyk budou tropit, 
vyšlou k nám tu záchranu - 

- Janu tej z tu Ohradu 
 

Dík za Janu? 
nemáš zač, 

v Kevo nemaj přehrávač! (-ppp-) 
 

Díky ti za prasibáseň 
V srpnu za hranicí prásnem 
Až sätkä vzplane v Kodani 
svět bude jak na dlani. 

 
Doufám že na Öresundu 
netřeba mít zimní bundu 

a na skandinávskym břehu 
lehce bude našim střevům. 

 
Jak v kocovině vokurku 

potřebuju už bejt v Turku 
a ještě víc zklidnit nervy 
u Anttiho v Lapinjärvi 

 
Doufám též že dobrý ženy 

potkáme v Rovaniemi 
a že nezlámem si kosti 
při výstupu na Sokosti. 

 
A pak v bahnech Lemmenjoki 

přebrodíme chladný toky 
v kterých Kultu vychladíme 

a trošku se vyprasíme 
 

Přehrávače není třeba 
hlavně aby stačil chleba 
a aby nám nezměkli ptáci 

až zaútočí rosomáci 
 

A pak v Kevo,v skalách pustých 
myslím bude to dost hustý 

často zazní TY VOLE 
TO JE ALE ŘEHOLE: 

 
Bolest ale neznáme 
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tu nemáme na krámě 
jako Lukašenko v Minsku 

budeme si medit v Finsku!!!! (-ros-) 
 

Rosomák: 
 Pánbůh ví, co to tenkrát bylo vlastně za den, kdy jsem se vydal na jakýsi večírek, 
jež dával jen pro mne a mou přítelkyni nymburský excentrik Pláča, kdesi v Lysé nad La-
bem, v domě, jež obýval tenkrát dočasně se svou Vendulou. Ten den umím specifikovat 
jen tím, že se tehdy hrálo slavné derby Sparta – Slavia, jež skončilo divokou remízou 
4:4, to si pamatuju, neboť mi během cesty vlakem chodily SMS zprávy od mé mámy, 
stejně jako já fanatické fanynky sešívaných. A tak netuším, co to bylo za rok, měsíc či 
den v týdnu, jen vím zcela přesně, že Pavel Kuka pár minut před koncem dovršil fantas-
tický hattrick a srovnal skóre na 4:4…  
 V Lysé nebyl problém vyhledat omšelé stavení, kterému Pláča něžně přezdíval Vila 
Villakulla. Hned u vchodu nás uvítal arch Sčítání lidu 2001 (tedy vysvítá, že se psal zřej-
mě tento rok), výsměšně připíchnutý na dveřích od kuchyně. Letmým pohledem jsem 
zjistil, že můj přítel Pláča je dělník z Litvínova, jež denně dojíždí 3,5 hodin do práce… 
ano, Pláča je trochu anarchista, takže jej ani nenapadlo napsat PRAVDU do tohoto důleži-
tého listu, jež přece Velký Bratr Stát tak nutně potřeboval, natož aby jej poslušně ode-
vzdal. Vzhledem k tomu, že Pláča stále sedí na ředitelské sesli v K-centru Nymburk a ne 
na Pankráci, je jisté, že český bordel stále vládne naší kotlině. 
 Pivo již šumí ve sklenicích a vepřová pečeně voní z trouby. Z reproduktorů zní 
Čertůf punk a my dostáváme NÁPAD. Což takhle vzít jednou do Finska někoho, kdo za to 
umí vzít? Pláča zpočátku něco mrmlá o Kubě, o jakémsi Fidelovi, kterému touží připálit 
doutník a obejmout jej okolo vyschlých ramen, ale po několika pivech začíná stále bedli-
věji poslouchat mé vyprávění o zemi Suomi, zemi lesů, jezer a tundry, a navrhuje, že o 
rok později, tedy v roce dvoutisícím druhém by nás rád doprovázel na sever… Tento den 
budiž tedy navždy slaven jako den INSPIRACE, a nic na tom nezměnil ani poněkud roz-
mazaný závěr večírku, kdy se Pláča s výkřikem, že nejdůležitější bude zabalit do batohu 
šišku uherského salámu, vrhá s taseným ostrým nožem do spižírny, aby předvedl prak-
tickou ukázku toho, jak tento masitý zázrak umí chutnat. Vrací se se zakrváceným prs-
tem, Vendula jej odmítá ošetřovat, a tak se ujímám role zdravotníka, s lehkými pochy-
bami, zda je tento človíček schopen zdolávat morény a bažiny Severu, když si ani neumí 
ukrojit salám. 
 Následující ráno mě však přesvědčuje o opaku, když jej nevěřícně sleduju, jak, 
podoben obezřetné kryse, očichává zakrvácenou náplast na ukazováčku. 
 „Co to provádíš?” tážu se naivně. 
 „Zkoumám, jestli necejtim myšinu! Tys nečet „Krále Krysu?” 
Jasně, že ano. Pachem myšiny se hlásila skutečnost, že do zranění amerických zajatců 
v japonských zajateckých táborech se dostala zhoubná sněť, kvůli níž je nutná amputace. 
Musím přehodnotit názor na účast nymburského pivního guru na finské výpravě. Pán se 
vyzná! A jestli bude umět používat instinkty na cestě podobně jako Král Krysa kdesi u 
řeky Kwai, nemám strach! 
 Myšina z rány cítit není a tak je Pláča zachován vcelku, pro dny příští, dny severní. 
 
 Měsíce ubíhají a náš nápad krystalizuje do stále ostřejších kontur. Na jaře roku 
2002 je jisté, že se rodí velká pánská jízda, neb naše polovičky budou plnit školní či jiné 
přízemní povinnosti. Koordinace plánů je důkladná a vždy pěkně divoká. Scházíme se 
totiž sice jen občas, ale vždy důkladně připraveni. Konspirujeme vždy skryti před veřej-
ností ve vyhlášených pražských zábavních podnicích. Například klientela sklepní vinárny 
U Sudu příliš nevěří, když pokrýváme barový stoleček mapami národních parků Urho 
Kekkonena či Lemmenjoki a posilněni „houbou” do zvuků drum ´n´base vykřikujeme 
jména řek, jezer a otevřených srubů pro turisty. Teenageři od Sudu jsou zřejmě zvyklí na 
všechno, neb postupně přicházejí k našemu stolu s otázkami typu: 
 „Neměl bys vole na pár špeků?” 
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 „Hele, nebylo by aspoň za stodvacet1?” 
Chvilku nechápeme souvislosti, neb na první pohled přece nevypadáme jako dea-

leři marihuany, jedině snad, že by tito obvykle nosili hašiš nalepený v důmyslných placič-
kách na mapách tundry ve tvaru místních hnědých bažin, pak nám cvakne, že se nic ne-
děje, že asi jen sedíme u stolu, jež je obvykle prodejcům konopí neformálně vyhrazen. 
Po přesednutí o kus dál máme totiž pokoj. 

Stejně se možná diví i výčepní od Vystřelenýho Voka, že ač nikterak nezanedbává 
přísun Gambrinusu k našemu stolku, my se neoodáváme pranic pivním žvástům, ale stá-
le hloubáme nad sjetinami z internetu, týkajících se dopravních spojení, zážitků finských 
trekkařů z laponských končin či horečně sepisujeme seznam toho, co na naší cestě nesmí 
chybět. Ano, kdo nezná bolest, ten je připraven!!! 

Plány během jara sedimentují do této podoby: Odjezd proběhne v polovině srpna 
2002, abychom stihli obdivovat krásy barev finského podzimu. Vydáme se za kamarádem 
Anttim, jež se se mnou a Martinou loni sešel promočený a zničený v lesotundře údolí 
Tuiskukuru, za Anttim, s nímž si pilně dopisuju přes email a piluju tak svou finštinu. Antti 
přes léto žije na jakési farmě poblíž jihofinského města Kouvola. Poté vyrazíme na sever, 
do parku Urho Kekkonena, poté do bájného a největšího parku jménem Lemmenjoki a 
pokud síly zbudou, třeba ještě do jednoho z nejsevernějších finských koutů, kde zeje 
kaňon řeky Kevo. A budeme na to všechno mít celý měsíc. 
 
 Co se mé osoby týče, disponuji před cestou tímto vybavením: Stan pro 2 osoby 
BESKYD od tuzemské firmy JUREK, prověřený už dvěma expedicemi za polární kruh. 
Spacák HUSKY, původně do –11C, nyní, po čtyřech letech však již poněkud vypelichaný. 
Celokoženné boty s goretexovou membránou od italské firmy „LA SPORTIVA”, ozkoušené 
2x ve Slovenském Rudohoří a ostřílené přechodem parku Oulanka a výpravou na jezero 
Luirojärvi. Větrovka polské provenience Mount and Wave, která by možná svým vzhle-
dem nezlákala ani méně majetného občana na bleším trhu, ale svými větru- a vo-
děvzdornými vlastnostmi stále splňuje mé vysoké nároky! Černé americké armádní 
kapsáče, notně již prodřené, ale na trekk ideální. Rybářská výbavička – prut, naviják 
Shakespeare a pár třpytek. Sandály Olympikus na brodění severských řek. Kulich 
EXTREM, nalezený před dvěma lety v Narviku na nádraží. Německá busola se zrcátkem, 
mapy 1:50 000 Sompio-Kiilopää a Sokosti-Suomujoki, mapa 1:100 000 Lemmenjoki a 
z internetu stažená mapa 1:75 000 Kevon reitti (adresa www.netppl.fi/andrea/kevo) – to 
je vůbec moc zajímavá stránčička… Kapesní dalekohled FOMEX a spousta dalších, zdánli-
vě nedůležitých sarapatiček…  
 
 Ani letos jsme se nevyhnuli přípravnému kempu, jež jsme naplánovali poněkud 
nechtěně do pěkně extrémních podmínek. Vyrazili jsme na konci dubna na oblíbenou 
Šumavu. Aby byla příprava stylová, jel s námi (Pláča, Martina a já) můj nový kamarád 
z Finska, bohém a zásadový ekolog Juho. Juho, to by byla runa sama pro sebe. Antti mi 
totiž někdy v únoru píše email, že do Prahy na rok přijíždí pracovat jeho dobrý kamarád, 
kterého mám zkontaktovat. Děje se tak a když domlouváme první sraz po telefonu, na-
vrhuju strašnickou pivnici Na Struze, protože je tam dobré pivo. Juho do sluchátka namí-
tá, že není až takový pivař. Když se scházíme na Strašnické, opět nesměle opakuji návrh 
jít na pivo. Juho, sympatický blonďák s obrovskou mařenou, staženou do tlustého copu, 
se smíchem odpovídá: „Kam jinam, než na pivo!” a po půl hodině v pivnici začíná zjišťo-
vat situaci ohledně sehnání marihuany v Praze. Celkem se divím, Juho trošku nesměle 
oponuje, že nemohl jít přeci s barvou ven po telefonu, když jsme se ještě neznali. Ach, ta 
finská povaha. Od té doby se vídáme každý týden a vždy jsou to moc veselá setkání… to 
jen tak na okraj, abyste věděli, s kým máme tu čest! 
 Vyrážíme tedy na Šumavu. Po předchozích zkušenostech ze setkání s Juhem je 
jasné, že počasí bude typicky finské. Předešlé zápasy v petangu, či posezení na zahrád-
kách pivnic se totiž se železnou pravidelností vždy zvrhly do boje se sněhovou vánicí, či 
ledovým severákem. A to Juho prý nesnáší finskou zimu a odmítá veškeré tradiční finské 
sporty v čele s běžkařením. Ač se to v Praze nezdá, tradice se opakuje. Při výstupu 

                                                 
1 Obvyklá cena za pytlíček „trávy” činila na jaře 2002 v Praze 250Kč, zmíněná dívka chtěla „poloviční”. 
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v Kašperkách nás vítá totálně neprůhledný liják v intenzitě monzunu. (Jsme tedy nuceni 
se ukrýt v pivnici U Kelta a seznámit Juha s místním folklórem). Druhý den, při stoupání 
na Oblík se začínají snášet na zem první sněhové vločky. Juho, obutý jen v sandálech, 
nasazuje pekelné tempo a nevadí mu, že po zapadnutí do bažin je úplně durch. 
 „No co?” glosuje své bosé nohy a ledovou zataženou oblohu. „Šest stupňů, to pře-
ce není žádná zima!” 

Brodíme se sněhovými závějemi, jež ve vyšších polohách stále pokrývají stezky. 
Na Modravě večeříme těstoviny a ne právě chutný tofu-sýr (Juho je dlouhodobý zapřísá-
hlý vegetarián) ve vánici, jež by slušela více vánocům, než svátku prvního máje. Ráno se 
probouzíme do zasněžené krajiny. Na Bučině, kde hýříme nad směsí citronového tangu a 
kořalky, po finsku zvané „mustaviina2” (v reálu český Fernet Stock), v noci pěkně mrzne. 
Ale tak to má přece být!!!!!!!!!!!!!!!!!! Člověče, vždyť byl květen… .lásky 
čas!!!! (-ppp-)V Čechách je možná začátek září doba, kdy občas nanejvýš sprchne a 
teplota v noci klesne tak na 10C. Ale ve Finsku už to je začátek podzimu se vším všudy a 
v Laponsku už občas i napadne sníh!!! 
 Příprava se tedy vydařila po všech stránkách. Zjišťuji, že Pláča umí „do toho šláp-
nout” a nezkazí žádnou srandu. Co víc si můžu před cestou přát??? 
 
Pláča: 
 Bylo nebylo, dávno tomu… Psal se rok Léta Páně 1999, kdy jsem opustiv Vyšší 
odbornou školu pedagogickou v Praze –Dejvicích, byvše definitivně prohlášen odbornou 
komisí za DiS., tedy diplomovaného specialistu v oboru sociální práce a vykopnut do pra-
xe, na ulici, mezi lid a mezi plebs. Poté, co jsem se rozloučil se všemi pražskými osvě-
žovnami, které jsem nejčastěji navštěvoval (zejména musím vyzdvihnout podniky U Su-
ché dásně, U brouka, Jamajka a Podloubí) a se slzou v oku důkladně olíbal všechny své 
bývalé spolužačky, které mi laskavě poskytovaly azyl v jejich bytech po celou dobu mého 
tříletého studia, ocitl jsem se zpět u nás, na rodné hroudě v Nymburce. Když jsem se po 
měsíčním válení a chození po hospodách, kdy už jsem své bývalé „kamarády v chlastu“ 
ani skoro po těch letech nepoznával (a oni mě také ne) jednoho dne probudil, moje mat-
ka na mě houkla: „Mohl by ses jít alespoň přihlásit na Pracovní úřad!!!“ „Proč na Pracovní 
úřad?!!,“ divil jsem se po Grossmanovsku… „Vždyť nepracuji…“ glosoval jsem suše a pře-
valil se na druhý bok. Matka zahloubána v četbu místního plátku Týdeník Nymbursko po 
chvíli nadšeně vykvikla. „To je ono!“… „A co jako?,“ nechal jsem se nachytat jako amatér. 
Než jsem se nadál, přistrčila mi pod nos noviny, ve kterých stálo tak miniaturním pís-
mem, že by si toho nevšiml ani ten, kdo by o tu práci stál, že: „Okresní úřad Nymburk 
přijme sociálního asistenta“. „No a co já s tím,“ odvětil jsem, doufaje, že už budu mít 
konečně pokoj. „Vždyť jsi to přece vystudoval, né?,“ prohlásila suše. „Že o tom nic ne-
vím..,“ snažil jsem se věc zahrát do autu. „Tak co jsi tam ty tři roky dělal???“ otázala se 
nakvašeně. Bylo mi jasné, že jí nemá cenu vysvětlovat přednosti pražských hospod a 
zábavních podniků, ani před ní vychvalovat lepé tvary a jiné přednosti mých drahých 
spolužaček a tak jsem se začal kvapem oblékat, abych zmizel z jejího nebezpečného do-
sahu. Na druhý den jsem byl donucen na Okresní úřad přece jen zavolat a na ten „job“ se 
poptat. Po zralé úvaze jsem usoudil, že by to nemuselo být tak špatné, přece jenom 
STÁT je STÁT (od slova „stůj!) a být úředníkem s klotovými rukávy, leštit kliky nahoru, 
kopat nohou dolů… to byl vždycky můj sen, navíc, jeden příživa navrch tuhle zemi určitě 
stejně nepoloží. A tak jsem poprvé ve svém životě nastoupil do pracovního procesu. Ale 
proč o tom vůbec píšu – jedinou výhodou totiž bylo to, že jsem byl záhy po svém nástu-
pu z moci ouřední vyslán na setkání sociálních asistentů na Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí do Prahy, abych se prý zaškolil. A tam, kde se ve druhém patře lomí chodba, 
tam kde je poskytován azyl kuřákům, tam jsem se u popelníku setkal s NÍM, Richardem 
– Rosomákem – Hanusem – Podzemským. Již tehdy bylo jasné, že nezůstane jen u cigá-
ra, ale že nás oba čekají mnohem složitější a dobrodružnější úkoly…  
 V následujících dvou letech se setkáváme ještě několikrát, vždy nad pivem (to byl 
ten dobrodružnější úkol co nás čekal). Rosomák bájí o dálném severu a já trpělivě na-
slouchám, abych v příhodné chvíli přešel do protiútoku a vychválil demokratické zřízení 
                                                 
2 Mustaviina – černá kořalka 
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Ostrova svobody, kterému vládne vlídnou, ale pevnou otcovskou rukou Fidel Castro Ruz. 
A když se se mnou loučí svým Häkkinenovským „Näkemiin!,“ odpovídám po Guevarovsku 
„Hasta la victoria siempre!!!“ (Uvidíme se při konečném vítězství!!!)… . I když jsme, jak 
vidno oba dva orientováni úplně rozdílně, přece jen nacházíme společnou řeč nad naší 
oblíbenou Slávií a pivem – obojí, v rámci demokratických principů „Made in Czech“. Zlom 
nastává ve chvíli, kdy k nám na jaře 2001 Rosomák přijíždí na návštěvu i se svou mile-
nou ženou (ta se nejmenuje Milena, ale Martina). Po několika hodně pivech a marihuaně 
ročníku 1997 vytahuje na světlo boží plán velkolepé cesty za polární kruh s názvem „La-
ponsko 2002“ a pro mě s astronomickým rozpočtem, částkou nedosažitelnou jako ska-
fandr Neila Armstronga – 30.000 Kč. V opilecké pýše a marihuanové agónii tomuto plánu 
horlivě přikyvuji s tím, že s mojí drahou polovičkou určitě pojedeme a požadovaný obnos 
60.000 Kč (+ cca 20.000 vybavení) určitě za ten rok a půl našetříme. Jak bláhové! Ranní 
kocovina mě uvedla do reality, když jsem spatřil svůj prst přelepený zakrvácenou náplas-
tí a upomínající na nerovný včerejší, pozdně večerní souboj s uherákem. Když jsem si 
potom spočítal, že máme se ženou dohromady 15.000 Kč měsíčně, z nichž 5.000 Kč stojí 
nájem a 2.000 Kč jízdné (ona do školy, já do práce), představa Laponska se zdála v tu 
chvíli vzdálenější než čas anarchistického povstání v Kronštadtu. Obrátil jsem proto raději 
svou pozornost směrem ke svému zranění, které se zdálo být velice závažným. Hlavně, 
aby se mi do toho nedala sněť!!!, zhrozil jsem při vzpomínce na „Krále Krysu“. Jen jemně 
očichat, není-li cítit pach myšiny. V pořádku, oddechl jsem si. Mám totiž utkvělou před-
stavu, že jsem na tyto typy nemocí náchylný. Minulé léto jsem např. byl na vodě, na Sá-
zavě a po třech dnech pádlování a posedávání u vodáckých stánků jsem zjistil, že se mi 
hýbe jeden z předních zubů. Proboha, KURDĚJE, vždyť jsme na lodi, uvědomil jsem si a 
začal se vehementně shánět po vitamínu C. Nebyl, v celých třech lodích, kterými jsme 
jeli, nebyl ani kousek citrónu, jenom lahváče. Zkazilo mi to tenkrát náladu natolik, že už 
jsem ani neodpovídal na konkurenční vodácké „Ahóóój!“ veselým halekáním: „Dobrý den, 
kam veslujete?!!!“ 
 Ovšem, jak už to tak v životě bývá, člověk míní, život mění a to tak, že bydlení 
vzalo záhy za své a já se vrátil domů, tam, kde je plná lednice. Tím se vylepšila moje 
finanční situace natolik, že již bylo možno o cestě na Sever vážně přemýšlet, navíc, když 
moje drahá polovička dala přednost teplým jižním krajům Francie, před ledovcovými mo-
rénami a chladnými toky laponské divočiny. Kýžená částka začala být na světě a zbývaly 
jediné tři věci: dokoupit chybějící vybavení, plánovat trasu a tréninkem protáhnout po 
léta zdřevěnělé a zarezlé údy. 
 Co se týče vybavení, potřeboval jsem především bágl – a to ne ledajaký, ale tako-
vý, do kterého by se vešlo vše na měsíční putování divočinou – takže především spacák a 
uherák. Zakoupil jsem na radu zkušenějšího Rosomáka značku Treksport typ Tatran 80. 
Bágl ohromné velikosti, který stojí v Hannibalu ve stejné barvě i typu o 300 Kč méně než 
v HudySportu!!!! Botky jsem měl již dva roky. Solidní, ale jak se později ukázalo, ne pří-
liš vodotěsné, značky Raichle, prověřené mnoha kratšími či delšími výpravami a výstu-
pem na nízkotaterský Baraněc. Kapsáče švýcarské armády po ségře s úžasným větráním 
mezi nohama, námořnické pletené triko z army shopu originál, se „zdělano v SSSR“ na 
visačce, nový spacák zn. Condor, jak později vyšlo najevo, Roll´s Royce mezi spacáky, 
ale především BUNDOŠKU. Ta si zasluhuje zvláštní pozornost. Je úúúúplně oužasná. Go-
ratexová, červeno-modrá, s kapucou a šesti kapsami. Jedinou její nevýhodou je to, že i 
ve slevě stála nekřesťanských 6.600 Kč!!! Ale domnívám se, že jestli ji někde neztratím 
jako tu minulou, tak mě možná i přežije…  
 Plánování trasy se ujal samozvaný lídr Rosomák. Konzultace probíhaly ve vinárně 
U Sudu a žižkovském hostinci U vystřelenýho voka a měly charakter alkoholických dý-
chánků, kdy jsme skloněni nad mapami a fotografiemi z páně Rosomákových minulých 
cest vykřikovali tajemně znějící finské názvy při kterých se obsluhujícímu personálu mu-
sela až zatočit hlava. Itinerář cesty doznal během času několika změn – především byl 
posunut datum odjezdu o několik dní z důvodu mého psychoterapeutického výcviku, kte-
rý jsem si nutně nemohl nechat ujít. Posledním, a finálovým tréninkem na tuto velkole-
pou akci byla výprava na Šumavu při které nás provázel Rosomákův kámoš – nefalšova-
ný Fin JUHO. Měl jsem tu čest spát s ním při této akci ve stanu a tak bylo možno potvrdit 
to, co tvrdím po léta – alkohol překonává komunikační bariéry mezi národy. Kdyby všich-
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ni byli permanentně naplech, nikdo by se nemusel učit cizí řeči! S Juhem jsme si totiž 
báječně popovídali, a ani jednomu z nás nevadilo, že tomu druhému nerozumíme (já 
totiž na něj mluvil česky a on na mě finsky) a kupodivu jsme po půl hodině zjistili, že oba 
mluvíme o Červené Karkulce!!! Telepatie? Ne, chlast! Na Šumavě jsem zjistil, že ani 8 let 
poté, co jsem opustil skautský oddíl Pony, ve kterém jsem pod přezdívkou CHLOUPEK 
působil jako rádce družiny Ostříži, že prostě ani 8 let poté NEZNÁM BOLEST!!! A bylo 
rozhodnuto. Netrpělivě byly očekávány dny příští…  
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RUNA DRUHÁ – Na sabbatu zlých mocností 
V této runě se ocitá čtenář na mimořádném sjezdu pekelníků, démonů a sukku-
bů, kterým se náš nápad vyjet letos do Finska pranic nelíbí. Lucifer opovržlivě 
shazuje ze stolu nápady a dosavadní přijatá opatření našich strážných ďáblů. 
Oslovuje klíšťata na Rovišti a vtěluje se do účetní Meziresortní protidrogové 

komise. Rány osudu dopadají na naše bedra, my však oba vstáváme jako Fénix 
z popela a neznáme bolest. Démoni v zoufalství vzývají duchy počasí a vod 

z Karibiku a páchají voodoo. Nad Českou republikou začíná nepřetržitě pršet.. 
Záplavy působí stomiliardovou škodu. Belzebub vznáší námitku, jestli se to tro-

chu nepřehnalo. Luciferovi ujede zakázané slovíčko…  
Slyšte slova veršotepná 
Slyšte runy čaromocné 
O pekle jež snažilo se 
Naše plány překaziti 
Nešťastné nás učiniti 
Slyšte runy čaromocné 

O zmařených rejdech pekla 
 

 „Tak co máme dneska k projednání?” 
Sirným sklepením kdesi pod jižním Pákistánem zahřmí Luciferova slova jako hrom. 

Ďáblové, démoni, sukkubové a raraši se poděšeně krčí v lavicích, jako žáčci, přistižení 
paní učitelkou v nevědomosti. Ariel se roztřese strachy, až mu od rohů stříká heroinový 
koncentrát. Jestli totiž přijde řeč zase na jedenácté září, je s ním konec. Lucifer už mu 
určitě nebude tolerovat, že zase nedokázal včas polít Usámu bin Ládina a Jirku Bushe 
pekelnou vodou nenávisti a třetí světová válka se tak zase o pár týdnů musí odložit. Má 
pocit, že vybombardovaná vesnice civilistů u Maimany a pokus o vzpouru vězněných tali-
bů v Kábulu není za půl roku takové vysvědčení, které se od něj očekávalo. Je to trochu 
málo, to vědí i pekelníci u jeho stolu, proto se na něj trochu vyčítavě dívají a on ví, že 
musí přijít s něčím pořádným, s něčím, co všem pochybovačům zacpe tlamy. Že se jed-
nou lidstvo vyvraždí, to je sice jisté, ale Lucifer to nechce vnímat. 

„Moje taktika je spíš ničit jednotlivý lidský osudy!” Na globální katastrofy Ariel moc 
nespoléhá. „Lidi se chovaj jako prasata a nás démony v podstatě nepotřebujou!” myslí si 
Ariel. „Větší jízda je někomu přece pěkně počochnit život, zkazit mu radost z něj a uvrh-
nout jej do pochyb a beznaděje. Takovej materiál, to je pak něco pro peklo! Co se budu 
furt angažovat v terrorismu nebo v zahraniční politice Spojenejch států!!! To je loženka, 
že se něco stane, tam sem ouplně zbytečnej… ” 
 Ariel se vzrušením kývá tak, že bodl růžkem plným LSD do zad Luciferovu osobní 
asistentku Prasomilu, až ta vzrušením vyjekla a vznesla se ke stropu, osvícenému čadí-
cími ropnými lampičkami. 
 Lucifer vypouští mocný freonový pšouk a tázavě se zadívá na Ariela: 
 „Tak co, máš něco?” 
 „Hele, šéfe, no nevim” nasazuje familiární tón Ariel. (Přece jen, to 11.září se mu 
celkem vyvedlo a tak si to může lajsnout). „Dobře víš, že už sem starej pardál a mám 
svý libůstky.” 
 „Sakra, nemůžeš chvíli mluvit k věci?” osopí se na něj Lucifer. „Trochu mi připo-
mínáš toho politika, no… toho Kavana! Keců spousta a výsledky žádný… Jen samej prů-
ser!” 
 „No víš co. Celkem bych rád někomu pořádně zmršil radost ze života. Jeden tip 
bych měl!” 
 Celá pekelná elita upře na Ariela dioxiny podlité oči. 
 „Helejte, vemte si toho Podzemskýho, třeba! Toho podělanýho cestovatele, jak 
jezdí do Finska a šíří ve svejch stupidních knihách pozitivní nálady, lásku k přírodě a ta-
kový svinstva! To je nebezpečnej člověk!!!” 
 „To jo” zahučí pekelná elita. „Tomu by se měl přistřihnout tipec!” 
 Ariel se uchechtne a vyplivne na zem slinu jak z Černobylu. „Tenhle hajzl se zase 
chystá jet na sever! To je ouplnej nezmar! Vono mu nevadí, že nebere skoro žádný pra-
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chy, dělá tu… no fuj… SOCIÁLNÍ PRÁCI… a stejně má zase našetříno! Sedí si klidně 
v hospodě a plánuje si cestu! Je pořád v pohodě a myslí si, že se mu nic nemůže stát! 
Takovej není jako vostatní bídný lidský červi, který už máme pod kontrolou! Takovej ty-
pickej byznysmen, to je jiná! Sedí si v práci 20 hodin denně, slouží nám jak umí, bere 
statisíce a pak jede nanejvejš na tejden do Řecka… Takovej je už chycenej, už škodí! Ale 
tenhle… no a ten jeho kámoš Pláča, to je ještě horší! Ty dyš se daj dohromady, tak je to 
průser! Ty sou schopný bejt i ŠŤASTNÝ a UŽÍVAT SI ŽIVOT! A pak vo tom zas něco napí-
šou něco pozitivního… ” 
 „Rozumim!” odtuší Lucifer. „Tyhle panáčkové sou předem vodbytý! Kde sou jejich 
strážný ďáblíci!!! Ihned je sem zavolejte!” 
 Z oddělení šedomyších záležitostí si to již do elitního sálu supí Hnojník a Humusák, 
osobní přidělenci zmiňovaných nešťastníků. 
 „Ty jo, bude průser!” běduje Hnojník. „Já ti řikal, že by bylo lepší začít něco dělat 
a ne se jen válet u pekelnýho výčepu… ” 
 „Neblbni!” nadme se Humusák.”Víš jaká je to čest pro raracha šedomyší kategorie 
bejt pozvanej na nejvyšší grémium! To se u nás v hospodě podělaj respektem! I kdyby 
nás Lucifouš pěkně sprd, tak to přežijem, přežili sme horší věci! A ta sláva a ten věhlas, 
pekelná mustaviina bude u nás v knajpě pro nás rok zdarma!” 
 „Ajajaj, to by bylo žůžo… ” 
 
Po hodině se oba šedomyší ďáblíci potácí zdrceně zpět. Jojo, zahrávat si s Luciferem se 
nevyplácí. Pěkně je to ale seřval! Co to prej je za práci, zařídit, že s tím pitomcem Pod-
zemským nemůže jet na Sever jeho milá, co to je za prkotinu, že od něj chtěla utéct pra-
covat do Pardubic, copak stojí vůbec za zmínku, že se Hnojníkovi podařilo posednout 
Podzemského lektorku na psychologickém výcviku, která mu na týden zkazila náladu? 
Výsledek – NULA! A Humusák? Ten dopad ještě hůř. Ten neudělal s odbojným Pláčou nic 
většího, než že zařídil krach prodejny CD, odkud si ten lidský škvor pod rukou půjčoval 
zdarma kompaktní desky…  

”Stejně už jich má plnej komp!” čílí se Lucifer. „Jste NULY!! Za trest nesmíte tři 
roky chlastat mustaviinu a musíte každou noc šúrovat pekelnej bordel v baru”… Ojojoj…  
 
 „To je bordel!” řve Lucifer, až se v náhorním Karabachu třese zem. „Zas je všecko 
na mě!” 
 
 Sjetá asistentka Prasomila však už míchá pro svého pána koktejl čarodějných lek-
tvarů a Lucifer si mumlá zatím nesrozumitelné hlášky. Celá pekelná elita je však 
v pozoru. Šéfik to vzal do pazourů! Joj, z toho bude mela! To bysme teda nechtěli bejt 
v kůži těch dvou lidskejch nicek! Ty to maj spočítaný! Krčí se v koutech pekelného sálu a 
s úlevou se tetelí, že Luciferovu zlost odnesli pro tentokrát jen dva šedomyší raraši a po-
chopitelně ti dva človíčkové. To již Lucifer vstává a drápe se na pekelnou svatyni. Praso-
mila mu hbitě nalévá do kalíšku neředěný pervitin. Lucifer si odkašle mocnou slinu 
z lehkých topných olejů a spouští strašlivé zaklínadlo: 
 

„Hoj ty klíště smrtonosné 
ty záludná černá klíšťko 

najdi místo na svém světě 
po údolích po planinách 

nasaj nemoc do svých útrob 
do svých dutin tělních hnusných!!! 

 
Najdi cestu k Podzemskému 

K jeho nohám kráčejícím 
Zakousni se hltavě pij 

Krev mu vyměň za mok smrtný 
Hoj ty klíště smrtonosné 

Ze tvých dutin tělních hnusných!!! 
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A ty peněz silná moci 
Sílo úřednická větší! 

Sestup ke mně přilez ke mně 
Do pekelných temnot hlubin 

Zpras Pláčovi život světlý 
Život jeho bezstarostný! 

Úsměv nechť mu zruší dluhy 
Radost úřednický papír!!! 
Nechť se peněz nedostává 

Pláčovi jež život vodí 
Nechť mu úřad volnost vezme 

Radost úřednický papír!!!“ 
 
„Tak to by bylo!” chechtá se po chvíli již spokojený Lucifer. „Pánové maj po ptá-

kách! Proč chodit za kováříčkem, když je tu KOVÁŘ!” (Uhodí se v prsa, ze kterých vyle-
zou morové štěnice a míří si to rovnou do Východního Timoru). 

Pekelníci obdivně vrtí rohatýma hlavama. Tak to by nás nenapadlo!!! Jak je to 
jednoduché!! Pláčovi přijde do týdne dopis z Meziresortní protidrogové komise, že na zá-
kladě změn v legislativě grantové politiky má u této instituce osmdesátitisícový dluh a na 
krku berní úřad, okresní úřad, hloubkovou kontrolu z ministerstva…  

A tomu potměšilému rosomákovi Podzemskému konečně dojde, že příroda není 
žádná jeho kámoška, jak si bláhově dosud myslil, ale podlá potvora, která mu do kůže 
zavrtá sedm nakažených klíšťat! A až se mu končetiny zkroutí v bolesti ze zákeřné borre-
liózy, taky mu dojde, že letos žádná cesta na Sever nebude!!! 

Pekelníci tonou v nábožném úžasu. Tak náš šéfik, to je kapacita! Ten se s nikým 
nepárá! Ten za to umí vzít! 

Jednohlasý chór naruší jen strááášně tichoučký hlas Gamaliela, věčného pochybo-
vače a skeptika mezi rohatými: 

„Když já nevim… To zaklínání asi nebylo špatný… ale proč jen prosatana šéfik zvo-
lil ve verších KALEVALSKEJ METR!!! Vždyť to je finskej národní verš!!! To určitě nevyjde… 
” 

 
Pláča: 
Žil jsem si až podivuhodně šťastně a pohodlně v té naší nymburské kotlině. Byl 

jsem spokojeným „generálním ředitelem všech K-center na Nymbursku“ jak mě jednou 
ve slabé chvilce nazval místní tisk. Moje ředitelská sesle byla pevná jak švédská žula, mí 
podřízení oddaní a loajální, žena poslušná s kulinářskými dovednostmi a poprsím č.4 a 
paní Jana při roznosu piva v hostinci Žofín neobyčejně hbitá. Nemělo to však míti dlouhé-
ho trvání. 

 
Musím laskavé čtenáře dopředu upozornit, že následující řádky nebudou k smíchu, 

že se tato událost skutečně stala, nic není smyšleno a podobnost tak není čistě náhodná. 
Zároveň žádám citlivější duše, aby následující odstavce raději přeskočili…  

 
Jednoho pošmourného únorového rána roku 2002 jsem se probudil zvoněním mé-

ho mobilního telefonu. Na druhém konci pomyslného, fiktivního drátu nebyl nikdo menší 
než vedoucí finančního referátu OkÚ Nymburk, která mi nekompromisním hlasem sdělila, 
že nejpozději do tří dnů musím na účet Okresního úřadu vrátit neoprávněně vyčerpaných 
85.000 Kč z dotace na rok 2001. „Kde bych je asi vzal?“ otázal jsem se naivně. „Vždyť 
jsme celou dotaci vyčerpali a vyúčtování jsme vám předali k 31.12.2001!“ „To je váš 
problém,“ odpověděla a zavěsila. Ve skoro nepříčetné agónii jsem se rozběhl na Okresní 
úřad. Bohužel věci měly ještě katastrofičtější nádech než jsem si myslel. Okresní úřad 
chtěl opravdu do 15. února zpět 85.000 Kč aby je mohl zahrnout do konečného vyúčto-
vání, které každoročně zasílá k tomuto datu na Ministerstvo financí. Pokud prý peníze 
nevrátíme, bude naše organizace označena za dlužníka, na kterém se budou tyto peníze 
soudně vymáhat, navíc a co je ještě tragičtější, nedostaneme už nikdy od nikoho ani ha-
líř. Ten, kdo někdy dělal v „neziskovce“ ví, jak to s dotacemi každoročně bývá. A nám 
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tam v tuto chvíli viselo ve vzduchu 420.000 Kč, které jen a jen čekaly na to, až se ocit-
nou na našem účtě a z nich se zaplatí účty za telefon, plyn, vodu, cestovné, výplaty (a 
z tý výplaty pojedu do Finska) apod. Zeptal jsem se tedy, kde přišli na oněch konkrétních 
85.000 Kč. Bylo mi sděleno, že se jedná o rozdíl na nedodržení povinné spoluúčasti na 
našem projektu v roce 2001. Spoluúčast neziskovky z celkového rozpočtu musí být totiž 
minimálně 30%. Když teda máte rozpočet milión, můžete dostat maximálně 700.000 a 
vy sami musíte někde sehnat 300.000. Když při konečným vyúčtování neprokážete, že 
jste opravdu těch 300.000 sehnali, musíte poměrně k tomu, co jste nesehnali část z těch 
státních peněz vrátit. Na palici co? A tohle se podle nich stalo… . No to bych se z toho 
p..r.l!!! Okamžitě jsem volal naši účetní, aby mi přivezla smlouvu o poskytnutí té dotace. 
Smlouvu mám v ruce a koukám, že je v ní napsáno, že „Prostředky jsou určeny na nein-
vestiční náklady a musí být využity v souladu s podmínkami stanovenými v příloze Usne-
sení vlády ČR ze dne 14. 7. 1999 č. 731/99.“ „Ale pozor,“ připomínám všetečným úřední-
kům, „Toto usnesení vlády je staré, v tomto usnesení vlády se mluví o spoluúčasti mini-
málně 10-30%!!!“. Číslo usnesení a jeho znění je okamžitě vyhledáno… a… mám pravdu. 
Takže adiós amígos! Toho Černýho Petra máte vy, holenkové! Nakonec se to vyřešilo 
vlídně a diplomaticky, tak jak to umí jen státní úředníci. Do vyúčtování pro MF totiž bylo 
uvedeno, že „dotace byla vyčerpána v plné výši“. Nic víc, nic míň…  

Problém nastal 14 dní poté, co mi volal přímý poskytovatel dotace (OkÚ byl pouze 
prostředník) Úřad Vlády České republiky – Meziresortní protidrogová komise, kdy mi 
oznámili, že jelikož jsme nedodrželi již zmiňovanou 30% spoluúčast, neuvidíme 
z přislíbených peněz na letošek ani desetník. Ohradil jsem se, že máme vše v pořádku, 
že jsme řádně dodrželi podepsanou smlouvu. Chtěli ji vidět. Dostali ji poštou, uznali, že 
máme pravdu a vyzvali přednostu OkÚ Nymburk ať z toho na úřadě vyvodí „personální 
důsledky“. Myslel jsem si, že už je konečně pokoj… Nic víc, nic míň…  

Za týden volali z ÚV (ne Ústřední Výbor, ale Úřad Vlády) znovu, že prý se usnesli, 
že když předložíme potvrzení od našeho místního Finančního úřadu, že je vyúčtování do-
tace za rok 2001 v pořádku, že nám peníze na letošek přidělí, že jsme stále zařazeni 
v kolonce „dlužník“ a dokud dluh vůči státu nevyrovnáme, nemáme nárok peníze dostat. 
Rozběhl jsem se tedy na finanční úřad, kde mi sdělili, že vůbec, ale vůbec žádný dluh u 
státu nemáme, že jim ministerstvo financí nic k prošetření nepředalo a pravděpodobně i 
nepředá. Přímým dotazem na MF bylo toto potvrzeno, dluh 85.000 Kč neexistuje. Volám 
tedy na ÚV, ale ti si stojí na svém, dokud dluh neu… . a ještě korunu všeho „Vymáhejte 
ty peníze soudně na Okresním úřadě,“ řekli mi. Tečka. Telefon leží… Co teď? I kdyby-
chom ty peníze nakrásně měli, nemůžeme je nikomu vrátit, protože se po nich nikdo ne-
shání a dokud nebudu mít v ruce potvrzení, že jsem je vrátil, nedostaneme těch 420.000 
Kč na letošek!!!! Soudit se s OkÚ je nesmysl, to se může táhnout léta a stejně 
31.12.2002 končej a já ty prachy potřebuju teď hned! 

Po racionálním zvážení situace jsem se vydal zpět na finanční úřad, oddělení dota-
cí. Vstoupivše do dveří jsem směrem ke dvěma sedícím úřednicím prohlásil: „Dobrý den, 
jsem Pavel Plaček, předseda naší organizace, jdu se vám udat, proveďte u nás finanční 
kontrolu za minulý rok!“ Koukaly udiveně, ale poté, co jsem jim vysvětlil v jaké jsme si-
tuaci, a poté, co jsme překonali ještě několik maličkostí jako to, že vlastně právně u nich 
vůbec neexistujeme, jelikož nás tam Ministerstvo vnitra nenahlásilo, že se nemůžu sám 
udat, jelikož podnět musí vyjít z Ministerstva financí (u kterého jako dlužníci vedeni díky 
šalamounské větě OkÚ nejsme), provedli ty hodné paní kontrolu účetnictví za rok 2001, 
uznali, že OkÚ udělal chybu a vyměřily mi k vrácení 46.000 Kč s tím ať to na Okresním 
úřadě soudně vymáhám. Lejstro jsem poslal na ÚV, 420.000 Kč jsme dostali, požádal 
jsem si o odpuštění dlužné částky na finanční ředitelství do Prahy a před třemi dny jsem 
dostal vyrozumění, že se tento dluh odpouští. Dnes je 25.10.2002… A tak jsem mohl jet 
do Finska 

 
Rosomák: Když jsem byl mladší, přišlo mi od dospělých dosti triviální si připíjet 

„na zdraví”. Vždy jsem měl v zásobě spoustu jiných přípitků, více či méně vtipných… 
Sranda mě však přešla na začátku června, poté, co jsem po výstupu na skály v oblasti 
Roviště našel na svém těle přisátých 7 klíšťat. Jakási předtucha mi napověděla, že tento-
krát z toho nevyváznu lacino. Opravdu, po 2 týdnech začínají první podivné příznaky, 
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jejichž intenzita se začíná stupňovat – únava, škubání ve svalech, bolesti v kloubech a 
kostech, brnění v končetinách… Okolí mě ujišťuje, že somatizuju, ale já dobře slyším 
chechtot pekelných stvůr – hehe, blbečku, takže žádný Finsko! Ty bláhovče, budeš trpět 
a úpět! 

K lékaři jdu po 6 týdnech od kousnutí (dřív to nejde kvůli tvorbě protilátek zjisti-
telných krevními testy) a po dalších 10 dnech přichází špatná zpráva – nález na borrelió-
zu je pozitivní. Jedu k doktorovi a skoro se mi hrnou slzy do očí – má smysl se ještě na 
něco těšit? Má smysl mít z něčeho radost? Čerti musej mít radost, neb propadám pochy-
bám o smyslu života a propadám se do hluboké bažiny malomyslnosti. U lékaře dostá-
vám do ruky 3 krabičky zlověstně vyhlížejících tetracyklinových antibiotik (60ks) a když 
slyším lékařovo upozornění, že při medikaci tímto dryjákem mohu zvracet, mít střevní 
potíže, nesmím vůbec na slunce, nesmím vůbec alkohol atp., dělá se mi zle už dopředu. 
Rádoby ledabyle se ptám, zda mohu chodit do práce. První pozitivní zpráva! Výsledky prý 
nejsou nejhorší, hladina virů v krvi není akutní, takže do práce můžu. Rádoby ledabyle se 
ještě táži, zda mohu odjet na měsíc do Finska. Doktor odpovídá: „Ale samozřejmě, pokud 
nebudete na slunci!” 

No to by snad šlo, stejně bude pořád pršet… ! Vzhledem k tomu, že po týdnu braní 
potíže začínají ustupovat a já antibiotika snáším bez vedlejších účinků, začíná se karta 
obracet. Ha, vy prokletí démoni! Hin sa hukáže, kdo s koho!!! 

 
V pekle je zase horko víc, než by bylo třeba. Elitní grémium se netrpělivě ošívá, 

neboť tato situace není zcela běžná. Po celou dobu mohli na velkoplošných obrazovkách 
sledovat, jak se vyvíjí situace. Počáteční aplaus a nadšení však časem začaly utichat na 
úkor až nepekelně mrazivého ticha. Jak z toho vyklouznout? Vždyť magické zaklínadlo 
vyslovil sám Lucifer a ten, jak všichni víme, přece nesnese, když někdo poukáže na jeho 
vlastní chybu… Lucifer přece nikdy nechybuje!!! Ojoj, pokud se někdo ozve, čeká jej 
nejméně sto let ve vyhnanství v nebi, kde bude muset mýt andělské záchodky! Snad jen 
Gamaliel by mohl něco utrousit, tomu přeci Lucifer prominul i to, že již v roce 1934 pou-
kázal na skutečnost, že peklo mělo zvolit k úkolu zničit svět válkou místo neurotického a 
poněkud judaisticky vyhlížejícího Adolfa Hitlera toho Hans-Jörgena Knappa, tu bloňdatou 
bestii, která již ve dvou letech umučila bez hnutí brvy tatínkovu kočku, když ji vhodila do 
sudu s mazutem…  

Pozor!!! Sám velký pekelný vůdce přichází a jeho nálada nevěstí nic dobrého…  
„Kterej parchant tohle vymyslel!” hřmí Lucifer ze své svatyně, přičemž do sebe 

hází jednu extázi za druhou. Odpovědí je jen dušené pochrchlávání. Všichni si myslí – 
„sakra, co nás buzeruješ, ty sám jsi to byl, ale to se nesmí říct… ” V kuloárech grémia 
ještě před hodinou všichni poslouchali rebela Gamaliela, který hlásil: 

„To ten kalevalskej metr veršů! Šéfik zapomněl, že Podzemskej i ten druhej všivák 
jsou pod ochranou finskejch pohanskejch božstev, na který sme my čerti krátký, protože 
Väinämöinen, Ilmarinen i sám velkej Ukko na nás zvysoka kašlou, neb na nás absolutně 
nevěřej… ” 

Nyní však i Gamaliel zarytě mlčí a spolu s ostatními velmoži pekel strnule zírá do 
podlahy, olepené polychlorovanými bifenyly. 

„Arieli! Na kobereček!” hřímá Lucifer. Zmučený pekelník se šourá ke svatyni, ocas 
mu splihle visí mezi kosmatýma prackama. 

„No co mi řekneš! Kterej zasranej anděl ti nakukal tenhle blbej nápad, kvůli kte-
rýmu sme všichni k smíchu!??” 

„No… ”sípá Ariel, „mea culpa, šéfe! Odpusť, zvrzal jsem to!” 
„To teda!” ječí Lucifer a mimoděk, pod vlivem 18 extází, se začíná škubat v rytmu 

neslyšitelného techna. 
„No napadlo mě… myslel jsem třeba rozpoutat severskej vítr, mráz a činěnici, aby 

ti parchanti v tom Finsku zmrzli!” skřehotá Ariel. Ne, v poslední době opravdu nemá for-
mu. 

„Cože?” ječí Lucifer. „Ty ses zbláznil! Ty snad žereš místo plastickejch trhavin ne-
beský šlichty!” 

„Ehm… ehm… šéfe” odkašlává si konečně Gamaliel, „nerad bych abychom opako-
vali stejnou chybu! Vzývat duchy Severu je blbost! Už si nepamatuju, kdo to byl, kdo 
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vyslovoval ta zaklínadla”, dodává pokrytecky, „ale od začátku se mi nezdál ten kalevalsky 
znějící rytmus… Co takhle jižní běsi! Co takhle karibský woodoo? Nestálo by to za úva-
hu?” 

Peklo s úctou mlčí. Sakra, tenhle starej Gamaliel má pod rohama! I Lucifer se za-
číná usmívat, i když Gamaliel to z opatrnosti přisuzuje spíš předávkování MDMA, než 
zlepšené satanově náladě. 

„Tak jo! Gamalieli, proveď rituál!” vyzývá Lucifer starého ďábla. 
„Oukej, šéfe! Jen mohl bych-li dostat pohárek afghánskýho heráku, ať se mi líp 

přemejšlí… ” 
 
Prší. Leje. Z nebe se valí provazy vody. Gwaha-hurr, strážce všech karibských hu-

rikánů si vyjel na útraty Pekla na dovolenou nad Českou republiku a protože se mu tady 
dost líbí, pěkně se činí. Nechápe sice, co to vlastně po něm ten zheroinovanej rohatej 
dědek vlastně chtěl, protože jeho zfetovanýmu mumlání nebylo pranic rozumět, ale co by 
moh chtít jinýho než pořádnou povodeň… Nic jiného totiž Gwaha-hurr pořádně neumí, ale 
zato pršet, to jo. Nad něj není! Pod vodou se nejprve ocitá Krumlov a Budějice. Pěkný! 
zasní se Gwaha-hurr, ale ještě by to něco chtělo… Prší tedy ještě další 3 dny, hurikánová 
norma 300 milimetrů za den se daří levou zadní. Voda zaplavuje Plzeň, Beroun a řítí se 
do Prahy. Česká země se ocitá na prahu živelné katastrofy. Vltava kulminuje 10 metrů 
nad obvyklým stavem. Karlín, Chuchle, Zbraslav mizí z mapy hlavního města. Gwaha-
hurr je konečně spokojený a odlétá do rodného Port-au-Prince…  

 
„To je parádička!” nechává se slyšet Lucifer, pařící ve VIP Peklobaru. „Takovejch 

škod! Takovejch nešťastnejch osudů! Tolik zničených domů, polí, kulturních památek… 
Prasomilo, ještě hekťák toho výbornýho cyankáli! Jedéém, paříme!!!” 

Luciferovu uchu však neunikne jakýsi šepot v rohu baru. 
„Pánové, děje se něco? Proč se nebavíte!” volá ještě žoviálním hlasem na skupin-

ku ďáblů u zadního stolu, štamgastského stolu, kde smí sedět jen Luciferův zástupce 
Belzebub a jeho chráněnec Gamaliel, který tuhle nádhernou povodeň tak krásně zařídil. 
Tak proč se nese odbojný ropot právě odsud! To bych nečekal! 

Po chvilce se ozývá sám Belzebub: 
„Promiň, kámo, ale mě se něco nezdá. Myslim, že bysme neměli tady na vedení 

tolik chlastat… Mám pocit, že se nám vykouřilo z hlavy, proč tahle spoušť vůbec vznikla!” 
„Spoušť? Jak to ty vole mluvíš! Vždyť je to super!” odkládá servítky stále opilejší 

Lucifer. 
„Super?” odtuší Belzebub. „Já jenom mám pocit, že se nám to woodoo trochu vy-

mklo z ruky… šlo přece o to odstranit ty dva ztřeštěný severský potkany a ne zničit zem, 
která nám šla dycky pěkně na ruku! Zem, ve který každej druhej krade a kdo nekrade, 
tak rovnou tuneluje! Zem, kde se nejvíc daří bolševikům, kde je to je jeden vedle druhý-
ho bastard, podrazák a bezpáteřní bestie! (samozřejmě s výjimkou Vás, milí čtená-
ři!!!) Má tohle nějakou logiku? Ty dva, pokud vim, maj už sbalený bágly a jen si už zjiš-
ťujou, kterym vlakem se dostanou do Německa!!! Mám pocit, že jsme to trochu přecvak-
li… ” 

Lucifer, posilněný hltem pálenky s příměsí prionu způsobujícího Kreuzfeldt-
Jakobovu nemoc se neudrží a řve na nebohého zástupce: 

„Ty renegáte! Ty zrádče! Ven!!! Vypadni!!! Táhni na stopadesát let do nebe mejt 
andělský mušle!!!” 

Poté, co se VIP bar zcela vyprázdní, neb démoni jdou Belzebubovi sbalit bágl, se 
však chytá za hlavu, vyje a úpí: 

„Ajó!!! Moje Čechy!!! Moje oblíbená dovolenková destinace!!! Ten Gamaliel, ten to 
zase pěkně proved!!! Bože, my jsme úplně znemožněný!!!” 

 
To byla Luciferova poslední chyba. Na slovo „Bože” totiž již statisíce let čekala ne-

beská armáda vedená archandělem Michaelem, vtrhla do pekla a počala nevídaná perso-
nální čistka. Lucifer se zachránil skokem do znečištěného Aralského jezera, odkud 
v současné době vede exilovou pekelnou vládu. Tato vláda má ovšem v současné době 
zcela jiné starosti, než stíhat Pláču s Rosomákem… (-čtk-) 
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RUNA TŘETÍ – May Day! May Day! 
V této runě vyslovuje Pláča smělý nápad vyrazit kvůli povodni nikoli později, ale 

dříve. Jest vyhledán spoj do Norimberka, jež je posledním vlakem 
z povodňových pekel. Severští gerojové se schází u Rosomáků, dávají poslední 
pivo a Rosomák má jen jedno tričko PASKAJOKI. Paní Rosomáková se nominuje 
na kuchařku roku 2002. Ač část zásob zůstává oslyšena, batohy váží přes 20 kg. 
V tramvaji se tomu směje pan Lábus. Na hlavním nádraží vymýšlí Juho, jak na-

ložit s tričkem PASKAJOKI. Expres přijíždí. 
 

Ten kdo dříve vyrazí-li, 
náskok má při cestě k cíli, 

voda ani těžký batoh, 
nemůže jej odradit, 

před cestou na Dálný sever, 
potřeba se posilnit!!! 

 
Prasátko ty posvátné, 

děkujem ti moc, 
že jsi mohlo skončit v bříšku, 

nevolaje o pomoc. 
 

Kotletka, ta z tvého boku, 
zachutnala všem, 

kuchařský um paní domu, 
na věky buď pochválen!!! 

Pláča: 
Česko-moravsko-slezskou krajinu pohltila voda. Ve chvíli, kdy jsem ve vysílání 

České televize sledoval záplavovou vlnu ohrožující na holém životě všechny ty mé oblí-
bené pražské podniky, připadal jsem si jak v Proustově Hledání ztraceného času… . Déjà 
vu? Ne tak docela… tohle už tu několikrát reálně bylo… a opět měla voda ovlivnit můj 
život, jako již několikrát. 

Poprvé se tak stalo v červenci roku 1987, kdy jsem byl na svém prvním skautsko-
pionýrském táboře, který jedné temné noci zalila povodňová vlna. V mých vzpomínkách 
ožívá praskot bortících se podsad, hroutící se stanová plátna, poplašené výkřiky kamará-
dů, můj kufr i s modro-červenými plavkami z Maďarska s bílým číslem 13 odplouvá ně-
kam do dáli a noční tmu prořezává světlo reflektoru pelhřimovských hasičů přispěcha-
vších na pomoc, kteří šajnují po vzedmutých vlnách, jako britští vojáci po londýnské ob-
loze při nočních náletech zeppelínů… . 

O deset let později, při záplavách na Moravě jsem se jako dobrovolník podílel ještě 
s dalšími dvěma „existencemi” z prostředí nymburské lůzy na záchranných pracech 
v rámci krizového štábu v Kroměříži. Několikrát nás smetla povodňová vlna, všude byl 
pach hniloby z rozkládajících se zvířat na kterých již v parném létu začaly hodovat mou-
chy masařky, a spánek – to byly jen zlomky okamžiků, kdy jsme vyčerpáni padli na hro-
mady humanitární pomoci, abychom vzápětí opět vstali vykládat tu nekonečnou frontu 
neustále přijíždějících kamionů – které vozily úplně všechno… nikdy nezapomenu na to 
ohromné množství dámských vložek s křidélky i bez, na kvanta instantních nudlí, kterých 
byla plná tělocvična, a koneckonců ani na hospodu U Přemysla, kde končila každý den o 
půl třetí ráno naše šichta, aby o šesté opět startovala v šíleném tempu. Byl to namáhavý 
týden. A především díky tomu, že neustále lidé jako výraz díků přinášeli slivovici – bylo 
to především o játra. 

A teď je to tu zase! Opět má stoletá voda, která přišla do Čech třikrát za deset let 
ovlivnit můj život a dlouhodobě naplánovaná akce se má zhroutit jako přehrada na Sla-
pech? To nikdy nedopustím! S odhodlaným výrazem ve tváři zvedám telefonní sluchátko 
a navrhuji Rosomákovi vyjet o den dřív, neb se mi podařilo dotazem na Českých drahách 
zjistit, že se dá ještě z republiky ujet směrem přes Plzeň, než rozběsněná řeka strhne 
všechny mosty a poskoci z kliky Klausovsko – Zemanovsko – Grebeníčkovské se budou 
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topit jako krysy v zabahněném živlu ne náhodou připomínajícím řeku kam míříme – Pas-
kajoki – Řeku hoven! UÁÁÁ, konečně nadešel ten čas, kdy po dlouhé době vymýšlení di-
verzních akcí a skladování zbraní pod uhlím na naší chatě skončí všichni v propadlišti dě-
jin a sláva Pivní revoluce bude stoupat vstříc Vykropeným horám!!! V euforickém nadše-
ní, kdy Rosomák můj návrh odjet dříve po chvíli váhání schválil urychleně balím na ces-
tu… Gigantická hromada věcí v mém pokoji je ovšem nepoddajná a s hrůzou zjišťuji, že 
je třeba jí radikálně zmenšit. Vážím batoh – 21 kilo!!! Volám Rosomákovi a ten jen do 
telefonu kategoricky vyštěkne essesmanský rozkaz: „Moc!, snížit váhu!“. „Roubíky do 
úst, rychlost třicet uzlů“ – odpovídám oblíbenou hláškou z Angeliky.Vyhazuji dle mého 
názoru zbytečnosti jako několik instantních polévek, konzerv a několik kusů oblečení 
včetně trenek – tak co, kdyžtak si vyperu, a kdyžtak budu smrdět, neboť jak říká Fíďa – 
„Správnej chlap smrdí i na fotce!,“ nebo si vyperu, nebo… jen abych proboha svým pa-
chem nepřilákal všudypřítomné rosomáky, kterých je tam prý víc než dost… . Netrpělivě 
házím bágl na naši digitální váhu a očekávám výsledek mé redukce.. chvíle napětí a? 
READ ERROR! Proboha, bágl asi ztěžkl natolik že se nedá zvážit… ale ne, to jen váha za-
váhala a nyní již ukazuje 19 kilo bez vody! To už se dá! Rychlé loučení s nejdražšími, 
trocha cestovní horečky ve formě tekuté stolice a neznat bolest a šup do Nymburka na 
nádraží. V euforii, že už se konečně jede, jsem paní – švestku u pokladny v Nymburce na 
Hlaváku zaskočil pro ni jistě neobvyklým přáním, kdy jsem strkaje do okénka stovku 
prohlásil: Helsinki na ZET Kartu… Rychlíkem na Hlavák do Práglu, ve vlaku pokec 
s kámoškou: „Kam jedeš, vystupuju v Lysý…“ Ale, já až ve Finsku…“ odvětím… „tak ba-
cha ať neumrzneš!“ „… a pozdravuj Waltari!“ haleká ještě z perónu do okýnka za odjíždě-
jícím vlakem. V Praze u Rosomáků překvapení ve formě kotlety… jó maso bude chybět, 
jedno rychlý poslední český pivo v hospodě na rohu a tradá na nádraží. V tramvaji na mě 
mrká ta druhá postava s báglem co mě, severskému gerojovi dělá doprovod: „čum doza-
du… upozorňuje…“ a fakt, v tramce sedí pravý a nefalšovaný komik Lábus s obličejem 
zarudlým od alkoholu… „No, jo, v klidu odvětím… ve Finsku bude prdel..“ 

Na nádraží nás očekává Juho ještě s jednou srnkou. Cigárko. Rozlučka. Navrhuji 
koupit něco na čtení do vlaku a rosomák mě upozorňuje na svého kamaráda, který při-
váděl trafikantky na nádraží do rozpaků neobvyklou prosbou: „Jedno BRAVO GIRL a je-
den GIGANT“ Neobvyklá kombinace časopisu pro dívky s pornografií nejtvrdšího ražení. 
No co, proti gustu žádný dišputát. Suneme se na nástupiště a já lezu do vlaku zabrat 
kupéčko. Sedí tam dva podivní chlápci. „Je tu volno?,“ ptám se. Žádná odpověď. „Může-
me si sem sednout?“ Opět nic, ani se na mě nepodívají. Pokládám bágly na sedadla a 
s co nejdrsnějším výrazem který umím polohlasně syknu: „Jestli se s těma báglama něco 
stane, tak…“ naznačuju pohyb hřbetem ruky pod krkem… Valím ven. Poslední loučení. 
Mávání. Slza v Rosomákově oku a vlak se hýbe směr Plzeň. Vyjeli jsme hlawo… . 
 
Rosomák: 

V zaplavené Praze, kterou komíhám s batohem plně naloženým humanitární po-
mocí, je zcela jiná situace, než v Nymburce. Jinak by asi P.P.P. nevolal a nesdělil mi 
s ledovým opovržením: 
 „Co v tý Praze šaškuješ? Jedeme, ne? Zjistil jsem, že zejtra večer jede poslední 
vlak do Německa, přes Norimberk a Mnichov do Hambáče…“ 
 „Ale tady je povodeň…“chabě oponuju. „Voda zaplavuje chatu na Rovišti… Já asi 
nejedu…“ 
 „Zbláznil ses? „ opakuje Pláča stejnou variaci. „Myslíš, že to stojí na tobě nebo co? 
Hele, nebudu kérovat, rozmysli se, Mařenko a brnkni… Nasrals bys mě teda…“ Pokládám 
telefon a horečně přemýšlím. Nemůžu se na kamaráda zlobit, sám vím, že když byla vo-
da na Moravě, byl jsem sice zdrcen, ale nedoved jsem si to představit… Několika opera-
tivními telefonáty zjišťuji, že jakýmsi zázrakem (podkova nalezená při stavbě pod pra-
hem?) kulminující Vltava naší chatě, která leží za normálního stavu 15 metrů od řeky, 
pranic neublížila, krom toho, že jemně zavlažila vysychající kompost… Představa nucené 
„dovolené“ s krumpáčem, kolečkem a s kamarády, kteří budou pomáhat na odklízení tro-
sek oblíbené zimní „základny“ naštěstí ustupuje do pozadí. Od mámy, Martiny i kamarádů 
získávám „morální povolenku“ do Finska. Vytahuju ze skříně batoh a ze šuplete seznam 
věcí a jdu volat Pláčovi, že jeho návrh beru. Místo odjezdu v pátek 16.8. tedy poslední 



 20

spoj do Norimberka již ve čtvrtek večer (stále ale nevěřím, že přes zničené Berounsko a 
Plzeňsko něco pojede) a tradá Suomi…  
 Den D nastává!!! Nemůžu se ubránit rozechvění, když na tramvajové zastávce 
vidím esoterickou postavu mého parťáka, jež se skoro celá skrývá za naditým batohem. 
U nás doma podrobujeme batohy vážení a podstatné čistce. Zejména já jsem vahou své 
dislokace zdrcen. Ačkoli se pokládám za zkušeného vlka Severu, bágl váží 24 kg. Ven 
jdou různé zbytečnosti jako několik drinků TANG, nějaké instantní polívky, těstoviny, 
sušené ovoce, nějaké ponožky a trička… Srážím váhu na 22 kg, je to stále priveľa, ale víc 
už s tím nehnu.Bágl kamaráda atakuje neúspěšně hranici 20 kg, ale Pláča se svěřuje, že 
jeho čistka byla ještě brutálnější, nejedna slza ukápla…  
 Když jsme u těch triček – urychlený odjezd zapříčinil, že jsem nestihl vyrobit tzv. 
„kultovní expediční trička“ ve dvou exemplářích. Máme tedy dohromady jen jedno, které 
si hodláme ve vypjatých situacích půjčovat. Tričko na první pohled vypadá nezajímavě – 
obyčejný hadr od vietnamců v černé barvě, kde jsou savem vyleptány nesrozumitelné 
finské nápisy: 
„PYHIIN VAELLUSMATKA PYHÄLLE PASKAJOELLE 2002“ a „KUBINA SUOSITTELLEE 
PASKAJOKEA“. 
 To první znamená: „Svatá pouť ke svaté Hovnořece,“ tedy k řece Paskajoki, která 
protéká parkem Lemmenjoki. Ne, milé čtenářky, nejsem typ, jež si své mužské ego po-
tvrzuje užíváním vulgárních a pejorativních výrazů. Jsem člověk neobyčejně jemný a ro-
manticky založený. Řeka PASKAJOKI, doslova HOVNOŘEKA, však opravdu 
v severozápadním finském Laponsku existuje. Dokonce jsem toto konzultoval s Juhem, 
zda slovo „paska“ nemá ve finštině ještě jiný význam, než ten výše uvedený. Prý rozhod-
ně nemá. Při zkoumání map Laponska jsme ovšem s Juhem objevili mnoho dalších, po-
dobně vypečených názvů, svědčících o tom, že romantika nemá v drsné řeči Sámů prostě 
místo. Kromě „Paskatunturi“ (myslím není potřeba dále rozvádět) jsme objevili třeba je-
zero RUPASUOLIJÄRVI, což značí JEZERO STRUPATÝCH STŘEV a podobně. Sama matka 
výprav do Laponska, paní Nelly Rasmussen ve své neopakovatelné knize „Děti sever-
ských šamanů“ popisuje, jaké romantické chvění v ní vyvolával název hory GAHPERUS, 
ovšem jen do té doby, než jí sámští přátelé vysvětlili, že GAHPERUS je název pro TŘETÍ 
ŽALUDEK V SOBOVI, tedy něco jako „bachor.čepec.kniha-sléz“ (sob je též zdatný pře-
žvýkavec.) 
 Tu větu, jež začíná slovem KUBINA nechci vzhledem k rozsahu knihy moc rozvá-
dět, chci jen osvětlit prazáklad teorie, jíž jsem zplodil po sledování Olympijských her 
2002 v hokeji s kamarádem Dobikem, když jsme si všimli, že český obránce Pavel Kubina 
vstřelil 2 vlastní góly a na dva další regulérně nahrál. „Kubina“ v našem slangu znamena-
lo něco jako „zaskórovat do vlastní sítě“ (opak Jágra), tedy udělat něco, co se sice tváří 
vznešeně, ale ve skutečnosti tím člověk zlikviduje sebe sama. Jistě, jemné čtenářky a 
protřelí čtenáři, znáte z vlastních životů podobné situace, skrývající se pod klišé „Můj 
největší trapas“. Proč tedy KUBINA DOPORUČUJE PASKAJOKI si každý může domyslet 
zcela a zcela jen dle vlastní fantasie. 
 Uznáte, že takové tričko je opravdu předmětem obdivu a na podobné cestě nesmí 
chybět, byť je oběma expedičníkům společné. 
 Vyrážíme ke „Komoňovi“ na poslední české pivko a pak již k mamince na poslední 
večeři. Zde mě obzvláště mrzí, že se pera (tedy spíše klávesnice) nechopil druh Pláča, 
neboť já jsem na kulinářské mistrovství mé mámy již zvyklý a nejsem schopen dostateč-
ně expresivně vyzdvihnout její kvality, jež se tento den koncentrovaly na vepřový stejk. 
Pláčovo nadšení snad jen může přiblížit báseň v úvodu runy a fakt, že během putování 
lesy a tundrou nesčíslněkrát z jeho úst zazněly nadšené monology, opěvující dávno zmi-
zelou, přesto snad snadno vybavitelnou chuť okořeněného kusu masa prasečího… Snad 
se čtenářstvo brzo dočká komentáře mého společníka, jež sem bude dodatečně vsunuto…  
 Loučení s mámou, nostalgie, tramvaj na I.P.Pavlova. Martina jede s námi a neo-
pomene upozorňovat na miliardy potencionálních nástrah, jež na naivní poutníky budou 
čekat v laponských pustinách. My ale neztrácíme dobrou náladu, jelikož nám bohové se-
sílají znamení v podobě nefalšovaného, z masa a kostí stvořeného pana Jiřího Lábuse, jež 
s obličejem rozveseleným alkoholem cestuje s námi na Pavlák v jednom voze… Zdá se, 
že máme vyhráno!!!Tahle cesta dopadne dobře a bude na ní sranda!!!Ač se to nezdá bě-
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hem klopýtání z Pavláku na Hlavák (doprava v Praze bude na ¾ roku ochromena), kdy 
máme nervy…  
 Na hlavním nádraží nás čeká ještě jedno nevšední setkání. U pokladny č.1 čeká 
nad jakousi vegetariánskou šlichtou skloněný bratr JUHO a spolu s ním další z řady jeho 
lepých éterických finských slečen (tentokrát Mira z Tampere). Jdeme před nádraží na 
posledního jointa a pod jeho vlivem míříme na perón. Vlak je již přistaven… huh!!!! Není 
návratu! Chudák Martina se rozhoduje s námi jet aspoň na Smíchovské nádraží. Nedivím 
se jí, protože ve zhulenosti, zaplaven vjemy, skoro zapomínám, že s námi je a na po-
slední chvíli piluju s Juhem a Mirou svou finštinu. Juho vymýšlí geniální nápad: pokud se 
dostaneme v Lemmenjoki až k řece Paskajoki, měli bychom zde vyrobit stožár, na něj 
tričko přivázat a v místě, kde se Paskajoki vlévá do Vaskojoki, jej zanechat podobně, 
jako výpravy nechávají na Mt.Everestu své národní vlajky, se slzou v oku a pýchou 
v duši…  
 Ještě chvilku analyzujeme původ a důvod názvu PASKAJOKI a pak už je nejvyšší 
čas…  
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RUNA ČTVRTÁ – Hyvää matkaa 
V této runě se rozjíždí vlak třicetikilometrovou rychlostí opačným směrem. Ro-
somák pláče a Pláča nepláče. Naši hrdinové fušují do filosofie. Nizozemci jsou 
dbalí tradic za každou cenu. V Norimberku se našim rekům do cesty staví dvě 
skoromrtvoly. Pozorují mentalitu německých bratří a v Hamburku odráží útok 

italské mafie. Jejich přítelkyně mohou být klidné. 
 

Sbohem dávám zemi rodné 
Zemi vodou poničené 

Pomoc EU jistě bodne…  
My chcem už být v Dánsku. Hodně!!! 

 
Pláča: 
 „Co je to za smrad?!?“ krčím nos nad nasládlým pachem, který zamořil kupé ve 
vlaku směr Pilsner Urquell… . „To je jak když namokne cirkus!!!“. „Nebo když se vodkope 
selka,“ glosuje Rosomák. Jeden z těch podivných týpků v coupé si totiž sundal boty a libě 
si své páchnoucí haxničky natáhnul na protější sedačku. No, co, smrad nohou, alespoň 
mě to z nebeských výšin uvažování nad další cestou vrací zpátky na zem, do vlaku Čes-
kých drah, který se klidnou a nonšalantní 30ti kilometrovou rychlostí sune k hranicím. Po 
cestě přistupují mladí Holanďani (tolik Holanďanů pohromadě jsem neviděl od fotbalové-
ho zápasu Česko – Holandsko) a jsou o dost více komunikativnější než týpek s nohama 
od močůvky a jeho mlčenlivý parťák. Dokonce prohazujeme pár vět anglicky a vyměňu-
jeme si obvyklé konverzační zdvořilosti jako odkud a kam jedeme, jak se jmenujeme a 
co říkáme na legalizaci marihuany a jestli nás neznepokojuje situace na Blízkém Výcho-
dě. Na německých hranicích se přicházejí rozloučit české celnice a já netrpělivě doufám, 
že konečně „odpanní“ potupnou bělobu mého tiskárnou a cibulí z rukou nymburské úřed-
nice co mi ho vydávala, vonícího pasu. Zoufale mávám rudou propustkou na svobodu 
sympatické slečně pod nosem, ale ta si mě vůbec nevšímá (!!!). Znovu se pokouším agi-
tovat a významně otevírám rudou knížečku, která se tváří jako by z ní měl co chvíli vy-
padnout citát Mao Ce Tunga. „Nejkrásnější báseň se píše na prázdnou stránku…“ chce se 
mi zoufale vykřiknout oblíbený citát Velkého Kormidelníka, ale slečny už jsou pryč. Ještě 
asi tři sekundy tupě zírám na dveře, které se s prásknutím zavřely a doufám, že se snad 
vrátí a obrázek lvíčka do mého fungl pasu otisknou… . Místo slovanských slečen „krev a 
mlíko“ však vtrhne do kupé Himmlerův pohrobek v tmavě zelených rajtkách a tónem od-
pírajícím jakýkoliv odpor žádá pasy. Proboha, zděsím se, snad místo lvíčka neodpanní 
můj cestovní doklad Bundesrepublik Deutcheland!!! Hans si naštěstí mého pasu nevšímá 
a vojenským krokem (jen zasalutovat) odchází do dalšího kupé. 
 

Norimberské ráno! Město, kde NSDAP psala dějiny! Ploužíme se zdrchaní nádražní 
halou, kterou již neosvětlují pochodně Hitlerjugend, ale elektrické osvětlení Tomáše Alvy 
a jako místo odpočinku si vybíráme pohodlné místo u odpadkových košů. Rosomák si 
kupuje kafe a já klimbám vsedě na zemi opřen o odpaďák a bágl. Ostraha nádraží, zjev-
ně nespokojena s tím, že jí na tuto noc přibyly ke standardnímu osazenstvu cca 30 osob 
další dvě socky, ale nekompromisně vyráží a my jsme nuceni místo u odpadků neprodle-
ně opustit. Trochu brbláme a instinktivně si vybíráme neméně lukrativní flek u záchodků, 
kde se nerušeně pokoušíme usnout Vyrážím na obhlídku nádraží a ve spodní hale objevu-
ji spícího punkera… aspoň že tak ty německá sterilito! Jen spinkej bratře ve zbrani, a ať 
se ti zdá o Sex Pistols, obrovském sichráku a pixle ředidla…  

 
„Hele vole, von je tuhej…“ zíráme na chlápka co sedí, resp. seďoleží na židličkách 

u záchodků. Ale kdepak tuhej, jen zmlácenej a při podrobnějším očichání páchne po ru-
mu Stroch. Tak jedna fotečka a je to Jőrgene, Kurte, Hansi, nebo kdo vlastně jsi… To 
z tebe bude mít doma Ute radost až se připotácíš a poblinkáš jí peřiny! A né abys jí tvrdil, 
žes byl v čajovně ty dojčácká holoto! Hab acht!… „Mrtvola“ jak stvořená pro komisaře 
Schimanskiho nereaguje, ale už je stejně čas a my se přesouváme na nástupiště kam má 
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přijet náš „vlak“. To slovo „vlak“ dávám do uvozovek schválně vážení čtenáři, jelikož člo-
věk zvyklý z naší rodné vlasti na dobytčáky Českých drah s nerudnými průvodčími obého 
pohlaví zvícími velikosti obtloustlých Golemů, které se plíží rychlostí koňského povozu 
aby za rachotu a kvílení brzd děsily občany čekající na peróně, ten člověk prostě nikdy 
nepochopí, že cestování vlakem může nabízet skorem letecké pohodlí a taktéž skorem 
leteckou rychlost. To, co se totiž přišinulo na nádraží bylo něco mezi nejideálnějším snem 
Martina Římana a raketoplánem Challenger. Šedé ocelové tělo, pohodlná sedadla, na ta-
chometru rychlost přes 270 Km v hodině a vevnitř si to dva panáčci z Čech sviští směr 
Hamburk… Dospávám spánkový deficit a ze sna mě budí halekání popíjejících němců, 
kteří se usadili asi dvě sedadla za námi… jen bumbejte chlapci, já radši hají, a cesta je 
dlouhá…  

 
A už je tu Hamburk! Město mých oblíbenců z FC St.Pauli, kteří tak hrdě válčí 

v Bundeslize s proradnými fašisty z Herthy Berlin! „Jen jim dejte nálož!!!! Co děláš!!!! 
Zvedněte to hovno!!!!! Simulant jeden!… A ta Černá svině to odpískala! Že se nestydíš 
šmejde! Peníííze, peníííze!“ Chce se mi řvát jak v Nymburce na hokeji… Vystupujeme a já 
se rozhlížím po obrovské hale. Tak tohle je ten přístav, ta brána na Sever? No nic moc, 
trochu větší než v Praze na Hlaváku ovšem jedno to má společné, a to lůzu, která se 
chystá nepřipraveného turistu „obložit“ jak říkáme my v Nymburce, neboli okrást. Při-
čmoudlý chlapík to na nás také okamžitě zkouší. Co, jedno euro na telefon abys zavolal 
mámě do Milána? A to vypadáme jako padlý na hlawu? Blbečci, prosťáčci z Východu? Ty 
homopse! Mě vychovala Nymburská ulice a tobě by měla dát paní Jana, výčepní ze Žofína 
v Nymburce na Zálabí pár facek, abys viděl co je řehole a nezkoušel na dva studenou 
válkou vodchovaný typy takovýhle laciný triky! Jo a E PERICOLOSO SPORGESI! Chce se 
mi dodat jedinou větu, kterou italsky umím a to totiž NENAHÝBEJ SE Z OKEN! Chlapci 
pochopili, že z nás nic nekápne a tak vyklízejí pole přičemž my máme místo vysvětlování 
na policejní stanici jedinečnou příležitost ochutnat obří gyros za 2 eura a pivo Holsten za 
Euro. V blesku si to přepočítávám… (Čech se nezapře). Tak jestli to takhle bude v EU, tak 
to se fakt těšim! (to jsem ale ještě netušil jak to vypadá s cenama na Severu). 

 
Během čekání na vlak do Kodaně se mi podařilo naučit Rosomáka, toho větrem a 

pláněmi severu ošlehaného typa, kterého zdá se nic nepřekvapí, jednomu z užitečných 
fíglů, o který se teď s vámi podělím (važte si toho, je to moje HOW-NOW – a to doslo-
va)… . 

Tak tedy: Ocitli jste se na nádraží a chce se vám akutně s pískem (močit) či hlínou 
(kadit)????? 

Trápí vás již několik dní střevní chřipka, nebo-li AL-Kajda? 
Zkrátka a prostě, chce se vám nutně na WC, to není nikde poblíž, nebo nemáte 

drobné a nechcete přesvědčovat hajzlbábu o tom, že je to fakt akutní???? 
Snadná pomoc pokud se zrovna ocitáte na nádraží! Vychytejte si na odjezdu vlaků 

ten, který má teprve odjíždět (pozor na dostatečný prostoj, aby jste náhodou neskončili 
tam kam jste vůbec jet nechtěli) a využijte jeho WC!!!! 

To koukáte co? To je ptáček Pláča panáček! A to se vám v průběhu knihy budu 
snažit dát ještě více podobných a užitečných rad… . 

 
Poslední zevling na peróně a už se sápe vlak směr Dánsko… a je ještě modřejší a 

kosmičtější než ten předešlý… . 
 
Rosomák: 

Ještě včera se to zdálo neuvěřitelné a dnes je to skutek. Ó, jak relativní je běh lid-
ských věcí, jak prchavé a vrtkavé jsou pocity a nálady člověčí! Sedím ve vlaku, který 
právě opouští Smíchovské nádraží, kde vystoupila moje milovaná, měl bych být šťastný 
jako blecha, ale vše je úplně naopak. Jedu do Finska, kapsy mám plný prachů, v žaludku 
kromě výše zmíněné kotletice i další dávku těch příšerných antibiotik, které však zabírají, 
jak mají, povodeň mi zázrakem nepřivodila žádnou materiální újmu. Ložená situace, kdy 
by se člověk měl veselit, ale já místo toho předstírám nutkání na močení, abych se mohl 
jít na záchod vybrečet. Neměl bych teď být úplně jinde? Neměl bych někde odklízet ško-
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dy? Neměl bych být se svojí milou, která musí v následujícím měsíci měnit zaměstnání a 
šprtat na postupovky? Nojo, svůj mobil jsem nechal sice na krizovym štábu Prahy 5 jako 
první dobrovolník, ale nějak do mě nešli. A moje láska by byla ta poslední, která by mi 
jen slovem naznačila, že bych byl kvalitnější člověk, kdybych svou cestu zrušil. 

Bije se to ve mně, bije a zítra snad už bude vše veselejší a konečně onemocním tou 
správnou chorobou, chorobou jež se jmenuje POSEDLOST SEVEREM, konečně se snad 
roztřesu tou správnou horečkou, která nese pojmenování CESTOVNÍ. Je třeba být silný a 
neznat bolest, to je mi jasné při pohledu na parťáka Pláču, který se podobnými úvahami 
pranic nezabývá a pokud krčí nos, není to spíš tím, že mu nevoní ponožky našich spolu-
cestujících v kupé? No nevadí, vždyť zatím vůbec nejedem na sever, tím spíše na severo-
východ, kde leží mé milované Finsko, ale šineme se přesně opačným směrem – Plzeň, 
Cheb, Norimberk… Třeba jedeme na italskou riviéru??? Zejtra bude líp…  

Kouřím z okna, vlak se sotva hýbe, ale já jsem rád, že vůbec jede, vždyť ještě před 
dvěma dny zde na trati stála (co stála, valila se!) voda z rozzlobené Mže, či Berounky, 
jak kdo chce… Ve tmě vlhké, plesnivě vonící noci vidím světla, to u trati hlídkuje rota po-
licajtů, kteří hlídají záplavovou oblast, u ohníčku popíjejí rum rovnou z flašky a mávají mi 
na pozdrav a určitě si myslí – tys to vyhrál, jedeš z tohoto pekla pryč… no ale my se taky 
máme, tuzemáček hřeje a je to určitě lepší, než se honit za vrahama…  

Vracím se do kupé, kde kromě nás sedí dva podivní intelektuálové z jakési germánské 
chrochtající země, není mi jasné, zda to jsou Dánové či Holaňďané, ale asi spíš to druhé. 
Oba se nemůžeme vynadívat na jejich ponožky, které mají prazvláštní tvar, kryjí totiž jen 
prsty a nárt, ale u kotníků odhalují holou kůži a v ladném vykrojení obnažují Achillovu 
šlachu i patu… zajímavý pohled, a to přesto, že se nejedná o nohy ženské…  

Můj parťák vraští obličej, odmlčuje se a mě napadá, že i jej, drsného vymetače nym-
burských putyk, dojímá nepřítomnost jeho drahé polovičky, či snad se uvnitř duše chvěje 
obavami z nelítostné laponské tundry, ale ne, je to jinak, jak dokazuje jeho následující 
proslov: 

„Ať jsi Žid nebo Armén, křesťan či mohamedán, Sám nebo Taliján, ať chodíš po asfal-
tu newyorských ulic, písku Sahary či mokřinách Finska, nohy, jó bratře, nohy ti smrděj 
úplně stejně…“ 

Chápu. Ani mě neunikl hutně nasládlý závan, linoucí se z jednoho z těch prapodivných 
párů fuseklí našich spolucestujících. Rozumím. Je v tom všem velká hluboká filosofie, 
která, možná právě proto, že zní tak hrubě a nezaujatě, blíží se k absolutní pravdě, která 
i mě samotného žene každý rok na sever, pravdě, snažící se napovědět, že pranic nezá-
leží na tvé zemi původu, tvém majetkovém postavení, stylu oblékání, potažmo vyjadřo-
vání, postoji k rasismu, homosexualitě, euthanasii či legalizaci hašiše… Jisté věci jsou 
přece univerzální! Zatím to jsou bohužel unifikovaně smrdící nohy, za pár dní to může být 
ale o mnoho liběji páchnoucí aroma severských bažin a zrajících bobulí v tundře. Můžeme 
mít povodeň, můžeme trpět nemocemi a umírat v bídě, zapomnění a v pocitu osobní ma-
losti, ale příroda, oblaka nad morénami, svahy hor, bzučení komárů a frkot sobů, to zde 
zůstane přes všechny naše starosti, myšlenky, přes naši zkroucenou existenci, omezenou 
na shánění finančních prostředků pro život, který jsme si na sebe upletli… Ten vlasatej 
týpek, kterej valí s úplně čistým, novotou vonícím pasem made in European Union Style 
vlastně vyslovil velkou pravdu. Už Voskovec s Werichem říkal, že šaty dělaj člověka a 
fakt, že „hovno smrdí vždycky“ postuloval Jaroslav Vrchlický. Dobře, zapomenu na svůj 
smutek, pochyby a stesk. Vždyť jsem mnohem menší než to nejdrobnější zrníčko písku, 
které severní vítr přesýpá od jednoho zvětralému balvanu k druhému. To zrnko tady bu-
de i za tisíc let, zatímco já… já musím užít dne, carpe diem, jako ti Římani, než přesyceni 
požitky pukli v mravním bahně svého impéria. 

Po třech hodinách jsme v Plzni a celkem nám to zpoždění nevadí, alespoň budeme 
kratší dobu zevlovat v nočním Norimberku. Do našeho kupé přistupují další dva Holanďa-
né, páreček, jež je podstatně komunikativnější, alespoň tak se to jeví Pláčovi, který je 
omračuje cílem naší cesty (nejde možná o to, jak daleko to jedeme, spíš o to, že Nizo-
zemci, jež se asi vyznají v geografii, propadají oprávněnému pocitu, že jsme úplně padlí 
na hlavu, když se chceme do Finska dostat přes Bavorsko, Švajc, Itošku, Maroko, Atlan-
tik, Brazílii, Chile, Antarktidu, Austrálii, Čínu a Sibiř – aspoň pokud budeme striktně dodr-
žovat stávající azimut.) 



 25

Dívka holandská si dělá pohodlí a jelikož asi používá vonné masti na nohy, intenzita 
pachu v kupé se nezvyšuje. O to více se můžeme soustředit na její ponožky, které mají 
naprosto stejný design, jako inkriminované „nožkosmradky“ jejího mlčenlivého krajana. 
To mě vede k vyslovení hypotézy, kterou však nechť popíše a další své úvahy rozvede 
můj neochvějný druh na této cestě…  

 
Tedy k té teorii o holandských ponožkách. Koneckonců jsem ji vymyslel já, žejo… 

Představte si, co mě při pohledu na dolní končetiny dobrých Holanďanů napadlo!!! Držíte 
se něčeho??? Tyhle ponožky nejsou žádnou módou, podobně jako cererálie k obědu, dží-
ny do zvonu jakoby obílené od zdi, kde čekám na svého/svou sexuálního/sexuální part-
nera/partnerku, či curvingové lyže místo starých dobrých Artisek. Tyto ponožky jsou totiž 
VLOŽKAMI DO HOLANDSKÝCH TRADIČNÍCH DŘEVÁKŮ!!! Dobrý, co??? 

 
Hranice do Němec poznáváme podle toho, že se s námi jdou rozloučit české celnice a 

přivítat nás jdou němečtí celníci. Ta slova „rozloučit“ a „přivítat“ uvádím zcela záměrně, 
protože nikoho nezajímají moc naše pasy, natož aby do nich někdo fouknul razítko!!! 
Pláču to mrzí, jeho pas stále „zůstává pannou,“ já se nechávám strhnout k úvaze o vstu-
pu Česka do EU. Až mnohem později, na pusté ruskolaponské hranici v Raja-Jooseppi, mi 
dojde, že by kvůli tomu mohl bejt pěknej problém…  

České pohraničnice jsou veselé a na pohraničnice i pohledné. Na dlooooouhou dobu 
slyšíme naposledy z něčích úst češtinu. Němcí jsou nějací unavení, i kdybychom měli ba-
tohy nacpané heroinem a ricinem, bude jim to fuk. Usínáme, respektive se pokoušíme 
zavřít oči. V plném kupé moc usnout nejde. Brzy jsme stejně v Norimberku. 

 
Není, milí zlatí, depresivnějšího pocitu, než se ocitnout na vlakovém nádraží v cizí 

zemi okolo půl čtvrté ráno. I ve vaší rodné globální vesnici je tato „denní“ doba okamži-
kem, kdy se z pohádkových bytostí stávají přízraky, z vašich kamarádů monstra a 
z vašich lásek vampýři. Jako Pražák mohu potvrdit, že jsem velice nerad, když mě síla 
osudu udrží třeba „U Sudu“ až do této hodiny. Zatímco cesta noční tramvají těsně po 
půlnoci může být zajímavou epizodou, završující skvělou pařbu třeba neotřelým pokecem 
s bezdomovcem či pokusy o navázáním družby s podobně rozjařenou dívčinou na vedlej-
ším sedadle, o půl čtvrté vylézá z děr pravé panoptikum. Slušní lidé už v podvědomí oče-
kávají zvuk budíku (rychle do Mišelinky tahat gumy), obyčejní lidé již dávno spí a ty… ty 
si nepřipadáš jako člověk, mezi tím vším. 

Tahle depresivní nálada, často konkretizována partou nácků, jež touží otisknout svoje 
klouby do tvé tváře, nabývá podobně ostrých kontur na nádraží v Norimberku. Co je 
kromě nás, kteří k tomu máme seriózní důvod, na nádraží vlastně za lidi? Co tam vlastně 
kdo v tuto hodinu činí? Pozorujeme ruch v hypermoderní, však studené a neosobní hale, 
najeté obézní punkerky ve stylu Kelly Osbourne, hemžení existencí u stánku s kávou, 
marně hledáme WC. 

Fuj! Tady je mrtvola!!! Při informačním okénku vidíme na zemi složenou vysloužilou 
tlustou prostitutku oblečenou spoře ve flitrující plastové a latexové proužky, která už to 
má asi za sebou!!! Nemusíme s tím naštěstí nic dělat, protože zničeho nic se vynořili od-
kudsi záchranáři a nakládají postavu tiše na nosítka. V duchu se jen uklidňujeme, že asi 
nedošlo na nejhorší, protože to byli saniťáci a ne havrani… Zdá se to nebo takhle opravdu 
začíná naše cesta do ráje jménem Suomi? 

Noční můra pokračuje. Konečně nalézáme WC, je v prvním patře na ochozu. Legrace, 
vidíme ve změti německých nápisů hlášku URINA 0,15 EURO… takže takhle vznešeně se 
tu oznamuje, že ani prosté močení, lidská základní potřeba, není ve světě vyspělého ka-
pitalismu vůbec zdarma… Sedáme na funkcionalistické drátěné židličky a v tu nám do-
chází, že tu je pravděpodobně DALŠÍ MRTVOLA!!! 

Za námi totiž v podivně pokroucené pozici leží chlap, jehož vizáž by nevymyslel takto 
dokonale ani Hitchcock. Hlava je v nepřirozeném úhlu zvrácena vzhůru přes opěradlo. 
Tvář je pokryta monokly, jedno sklo tmavých brýlí je rozbité a odhaluje místo oka kapi-
tální modřinu. Pleš se zlověstně leskne, údy tkví v hadrech z toho nejšmuckovatějšího 
second-handu. Uprostřed hlavy zeje úděsný otvor, ve kterém až po chvíli poznáváme 
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otevřená ústa. Právě v momentu, když se děsím, že jde o čistý průstřel, se totiž otvor 
pohne a vyjde z něj nefalšované zachrápání. Sláva!!! I my zůstáváme prozatím naživu…  

 
Nad Nürnberg-Hauptbahnhof se pomalu rozednívá. Na jedno z nástupišť přijíždí hy-

permoderní červenobílý Inter-City Express do Hamburku a nám konečně dochází, že žád-
ná italská riviéra, žádné Maroko, ale chladný a ponurý Sever je naším cílem. Má včerejší 
melancholická nálada je pryč. Až se mi nechce věřit, že dnes večer již budeme v Dánsku, 
v zemi, na kterou mám zatím jen ty nejlepší vzpomínky, zejména díky prosincovému 
čtyřdennímu výletu autem, který vyvrcholil bivakem ve stanu na promrzlé pláži 
v letovisku Solrød Strand… Vlak je poloprázdný, tichý a neuvěřitelně rychlý. Displej slou-
žící jako tachometr, umístěná u dveří do vagonu, si z nás asi dělá legraci – místy totiž na 
ní svítí čísla jako 272 km/h apod. Jdu až k ní a marně hledám mezi čísly desetinnou čár-
ku, vzpomínaje na včerejší kodrcání do Plzně. Překvapivý je pohled z okna, ač se vlak 
vůbec nechvěje ani nedrncá, kolem letí rozmazaná německá krajina, rychle, ďábelsky 
spěchavě. Můj parťák se oddává zaslouženému dohánění spánkového deficitu, já zírám 
z okýnka, do protrhávající se mlhy a paprsků slunce, na svahy vinic a zdi starých měst a 
hradů, velmi často také do tmy četných tunelů. Jo, ti Němci, to je mi ale přímočarý a 
bohatý národ! Trať nejede přes žádné velehory, ale každý místní kopeček je provrtán 
tunelem, cesta musí být co nejkratší. Když si představím třeba Slovensko, kde vlaky se 
plazí kopcem vzhůru a pak padají skoro volným pádem lazy do údolí, musím se smát. 
Lístky musí být asi pěkně drahé, zaplatit výstavbu tak marnotratně řešené tratě, po které 
letí jak půlnoční duch expres symbolizující nadechující se 21.století musí být celkem ře-
hole. My však naštěstí disponujeme Inter-railem. Průvodčí, mladá Němka připomínající 
spíše knihovnici, bere naše lístky a musí se jít poradit se šéfkonduktérem. Naše příplat-
kové jízdenky jsou totiž vystaveny na t.č. zaplavenou trasu Hřensko-Dresden-Berlin-
Hamburg. Po pěti minutách nám lístky s omluvou vrací, vše je v pořádku, jinak se do 
hansovního města na Labi dostat nedá. 

Pokouším se taky usnout, ale moc to nejde. Naproti sedí totiž rodinka s asi pětiletou 
dcerou, která si do omrzení prozpěvuje jakousi říkanku, která je pro ni tak vtipná, že se 
mezi jednotlivými slokami vždy dobrých pět minut směje. Jen si užívej mládí holčičko, 
myslím si smířlivě, život je řehole, však to později poznáš! Spát můžu dosyta v hrobě…  

Kopce rýnských vinic střídá přibaltská rovina. Ve vagónu se shromažďuje rota Němců 
středního věku, kteří si otevírají plechovky Coca-coly řízlé bourbonem. Dobrý pití, ale 
proboha, proč jsou ti dobří teutonští braši po jedné jediné plechovce namol, že ve slun-
ném dopoledni zpívají ryčné chorály… ? Taky bychom si dali nějaký ten alkohol, jsme po 
cestě trochu rozlámaní a otupělí. 

A už je tu Hamburk! Labe se zde zatím netváří, že by chtělo toto město pohltit velkou 
vodou, jak již učinilo třeba v Ústí či Drážďanech. Náš rychlovlak povodeň v klidu předjel. 
Vystupujeme a míříme nejprv do kanceláře německých drah, přerezervovat si spoj do 
Kodaně na dřívější. Tak bychom mohli být ve městě jízdních kol, nemocnice „Království“ 
a piva Tuborg již v šest odpoledne. Rezervace stojí nějaké peníze, ale čert to vem. Ham-
burk po zkušenostech z předloni je lepší moc podrobně nezkoumat, feťáky, prostitutky a 
bezdomovce, jež se koncentrují zde v okolí Bahnhofu, dobře známe i z našich končin. 
Mnohem příjemnější je navštívit nádražní kebabárnu, kde tmaví Turci odkrajují skopové 
z velkých otáčecích grilů. Pokrm je ostrý, kořeněný a plný jogurtové zálivky, pivo Holsten 
vytažené z lednice ledové a řízné. Nevěřícně sledujeme Japonce, kteří si objednávají ke-
bab z kuřecího masa a hlavně bez jogurtu! Pánové, o deset metrů dál je McDonald, tam 
by vám asi chutnalo spíš… říkáme si, ústa se nám kroutí pod vlivem působení rozdrce-
ných chilli papriček a žaludek si medí, sláva německým přistěhovalcům z Orientu, kteří 
podstatně vylepšují image německé eintopfové kuchyně…  

Hodinu a půl před odjezdem vlaku do Dánska se rozhodujeme z bezpečnostních dů-
vodů trávit na peróně. Ani tak nejsme ušetřeni pokusu o okradení ze strany jakýchsi ital-
ských zevlounů. Jeden z nich, bláhově a mylně poznávající v mé opálené a černými vousy 
rámované tváři krajana se ke mně vrhá a zkouší to s italštinou. Odmítavě vrtím hlavou a 
pozoruji, jak se jeho kamarádi takticky rozestavují okolo nás. Padouch se mě již anglicky 
pokouší přesvědčit, abych vyjmul z kapsy peněženku a půjčil mu jedno euro na telefon, 
neb musí volat do Říma mámě. To víš že jo, myslím si, tvoje máma je tak Satanova kon-



 27

kubína, ty čorkaři! Jasno, já vyndám peněženku, budu lovit to „éčko,“ ty mi jí zatím vy-
rveš z ruky, hodíš svému kámošovi a papá… ! Takový triky znám z Prahy jak vlastní boty! 
Myslíš si snad, kamaráde, že jsem sem přijel odněkud z hroudy??? Já jsem Pražák, ká-
mo, a ty by sis v mém rodném městě nevysomroval s takto průhlednými fígly ani na ho-
vězí vývar…  

Posíláme Italy do háje a Pláča mi kryje záda. 
Nyní jsme již v klidu nástupiště, kde dorážíme pivka, já fajčím a Pláča pozoruje ženy. Nic 
proti Německu, podle mě to není vůbec špatná země a relikty minulosti, symbolizované 
Benešovými dekrety na straně jedné a jucháním landsmanšaftu na straně opačné odsu-
zuji a opovrhuji jimi. Jednu podstatnou výtku bych však vůči bratrům za západní hranicí 
měl. Ty vaše ženský, to je teda bída!!! Říká se, že když vidíš hezkou holku v Bavorsku, je 
to jistě gastarbajtrující Češka. Když vidíš krasavici v Berlíně, bude to asi Íránka, Ruska 
nebo Nigérijka. Dalo by se tedy odvodit, že když uvidíš kočku v Hamburku, bude to Dán-
ka… Bohužel, dnešní den je temnou výjimkou. Po péroně se prochází hranaté, obtloustlé 
a nazrzlé Němky a ač dobře vím, že dánská hranice je opodál, nic tomu nenasvědčuje. A 
Dánky, to je přitom epesní kvalita! Ty štíhlé, vysoké světlovlásky, ve stylových ohozech, 
s jasnýma modrýma očima a milým úsměvem, ženy s pletí hladkou jako dánská smeta-
na. Kde jste všechny? Aspoň jedna, kdyby byla! Tě pic. Nic. Jen dánský vlak do Kodaně, 
podivuhodný červenočerný tubus připomínající spíše nějakou vesmírnou sondu, se tiše 
blíží na nástupiště, jako kdyby nám chtěl říct: Nezoufejte, braši, bude líp! No tak to 
poj’dme zkusit!!! 
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RUNA PÁTÁ – Strach suchozemských krys 
V této runě se chlapci obávají, že mimo jiných neřestí získali během cesty i jis-
tou sexuální deviaci. Kluci z M.A.S.H.4077 byli tehdy asi trpěliví. Modrou hladi-
nu, průsvitné medůzy a vedro střídá strach. Proč se potopila Estonie? Pokračuje 

konverzační martyrium a uvědomujeme si kvalitu 
 a nezávislost našich osobností. 

Vlny moře slaně páchnou 
V nich se krása s hrůzou mísí 
Vlny moře umí spláchnout 
Nás. Ty suchozemské krysy 

 
 Usedáme na rezervovaná místa v kuřáckém oddělení vlaku (což parťákovi asi leh-
ce leze na nervy), zato já si můžu užívat dosyta nikotinového opojení. Vlak vyráží vstříc 
mysu Puttgarden, odkud trajekty společnosti Scandlines spojují Německo s ostrovem 
Lolland, nad kterým již vlají červené vlajky s bílým skandinávským křížem. Tyhle vlaky, 
které v Dánsku jezdí od roku 2000 mají spoustu předností (interiér připomínající letadlo, 
digitální displeje s rezervacemi nad každým sedadlem, rozvoz kávy a občerstvení každou 
hodinu, tichý a rychlý chod), ale i jeden lehčí nedostatek. Dveře, kterých je ve vlaku 
opravdu požehnaně, oddělující jednotlivé oddíly vagónů, jsou totiž opatřeny fotobuňkou, 
která však bohužel není příliš citlivá. Pozorovatel se může bavit komickými pohyby, které 
průchozí pasažéři předvádí, aby se jim dveře otevřely. Někdo vypadá, jako by leštil okna, 
jiný zuřivě mává, jako kdyby za dveřmi viděl kamaráda, jehož nespatřil od maturity, další 
člověk je nucen skoro hajlovat. Legrace ovšem člověka přechází, když se musí vydat 
osobně do jiného oddílu vlaku – třeba na WC. Stokrát si můžete říkat, že vy to určitě 
zvládnete pouze nepatrným, oku spolucestujících neviditelným, přesně odměřeným po-
hybem dlaně. Ve skutečnosti připomínáte hooligana manchesterského United FC, proti 
jehož klubu právě nějaký Pierluigi Collina fouk penaltu…  
 Právě když se vracím z jedné ne příliš zvládnuté pochůzky mezi oddíly vagonu a 
chystám se pro uklidnění ubalit cigaretku, Pláča do mě žďuchá. Mám podezření, že mě 
chce inzultovat za to, že mu zase hodlám smrdět pod nos. Místo toho však nenápadně 
ukazuje přes uličku a vzrušeně šeptá: 
 „Vidíš to? Vidíš jí? No z tý jednou bude…“ 
Rozhlížím se tím směrem a vidím pouze dánskou rodinku s dvěma hodně nezletilými dce-
rami. Nejhorší na tom celém je, že odpovídám: 
 „Ty jo! Za deset let z ní bude skandinávská sexbomba! Ty vlasy…“ 
 „Ty voči, takový modrý jezera… A to nejsem na blondýny!“… doplňuje mě Pláča. 
„Ta už teď to vo sobě ví…“ 
Chvíli zíráme a pak se současně na sebe otáčíme: 
 „Hele, my nejsme normální! Uvědomuješ si jako já, že je to dítě? Že je jí deset 
let?“ 
 „Nojo, ale když to je první holka, která je hezká, po celý tý dlouhý cestě…“ 
Chvíli se stydíme a potom Pláča diskusi uzavírá: 
 „Stejně… Když se nechám unést fantazií, co z ní bude dejme tomu už za 5 let…“ 
 „Netušil jsem, že jsme pedofilní!“ říkám s obavou v hlase. 
 „Nech to bejt…“ mává rezignovaně rukou Pláča, kterému také dochází, že po ně-
mecké ženské abstinenci se naše hranice vkusu posunuly nebezpečně ke sférám perver-
ze. „A hlavně mi tu sakra zase nehul!“ napomíná mě a radši zavírá oči. Stejně mám po-
dezření, že spánek předstírá a místo toho sní, že jsme všichni o pět, sedm let starší a on 
budoucí kočku zve v Kodani na Tuborg…  
 Já, zůstav vzhůru, začínám mít brzy jiné starosti. V jednom německém městečku 
přisedá naproti nám jakýsi Asiat. Působí na první pohled značně zmateně. S průvodčím 
řeší nemajícnost příplatku na Eurocity train. Pak se obrací na mě. Musím se přiznat, že 
v první chvíli vůbec nechápu, jakou na mě mluví řečí. Až posléze mi dochází, že to je 
angličtina. Nejsem v žádném případě velký „spíkr,“ ale co předvádí tenhle člověk, je do-
cela síla. Umí totiž anglicky asi tak dvanáct slov, které navíc vyslovuje s příšerným pří-
zvukem. A do toho se snaží být velmi komunikativní. Dopadá to ale tak, že na jeho neu-
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stálé otázky nemůžu odpovídat. Buďto jim vůbec nerozumím, nebo na oplátku on nero-
zumí mým odpovědím, ač se snažím mluvit co nejpomaleji a používám co nejjednodušší 
slova. 
 Rád poznávám nové lidi a tudíž mi vůbec nevadí, že dělám v řeči chyby, důležitější 
se je totiž domluvit, než hovořit jako BBC. S tímhle týpkem je to ovšem těžké. Po hodině 
cesty vím jen to, že je z Jižní Koreje a že studuje v Itálii. Pokouším se zavádět řeč na 
fotbal, vždyť jednak v Koreji a Japonsku bylo nedávno mistrovství světa, jednak italská 
liga hýbe celou zemí. Nemám se však šanci dozvědět, jestli obrýlený mladík vůbec tuší, o 
čem se snažím mluvit. Nereaguje ani na jména Pippo Inzaghi či An-Sung-Hwan. 
S Pavlem Nedvědem tedy vůbec na světlo radši nevylézám. Ach jo. Kdyby aspoň ten člo-
víček pochopil, že si na svých cestách moc nepokecá, ale to zas ne. Pořád se na něco ptá 
a mě už to trošku leze na nervy, přijde mi, že mentalita lidí z Dálného Východu je oprav-
du dálná. Ač se za své pocity stydím, nemůžu se zbavit vzpomínek na knihu Šógun, kde 
byli v očích hrdých japonských samurajů Korejci nazýváni česnekožrouty a zbabělými 
psy. Nebo na seriál M.A.S.H., vůbec nechápu, jak to tam Trapper s Hawkeyem mohli vy-
držet s takovými dotěry… Navenek se však snažím usmívat a trpělivě vysvětlovat např. 
to, že je normální vlastnoručně balit cigarety, či jaká měna je v Dánsku. Říkám si, že 
koneckonců si člověk může myslet co chce, ale navenek by měl být milý a zdvořilý, pro-
tože tak kultivuje vlastní zlé démony v duši. Výsledkem však je, že nejvíc ze všeho se 
cítím trapně a můj pohled dokonce opět zalétává čas od času k té desetileté dívčince přes 
uličku. Ještě, že už je tu Puttgarden a my se naloďujeme na trajekt, pěkně s celým vla-
kem. Budím Pláču a vyrážíme rychle na palubu. Je totiž krásně a slunečno, což je poprvé, 
kdykoli jsem jel přes tuto mořskou úžinu. Chci toho využít a je mi úplně jedno, že kama-
rád ze Soulu asi zase nechápe, proč se vystupuje z vlaku… Ach jo. 
 
 Provlékáme se úzkou škvírou mezi vlakem a zdí podpalubního podlaží. Snad sto 
schodů nahoru a ocitáme se na zatím volné otevřené palubě. Spolucestující, zhýčkaní 
životním standardem EU, ihned mizí v lodním bufetu a tax-free obchodě. My, bývalí pro-
letáři, spojení v gorilí náruči Sovětského Svazu, jsme se naučili ignorovat hmotnou bídu a 
umíme se pást estetickými vjemy. A tak zíráme do průzračného kobaltového moře, 
v jehož skoro neznatelných vlnkách se pohupují nefalšované medúzy, přesně takové, 
kterými jsem házel po nevlastním otci na dovolené na Rujaně v roce 1983… Sluníčko oli-
zuje naše tváře a já v tu chvíli, bláhový, kašlu na doporučení pana doktora. Jen ať je 
hezky! A ať tohle pohodové počásko kouká pár dní vydržet! 
 Po moři brázdí spřízněné trajekty společnosti Scandlines, nachlup stejné, jako na-
še Princezna Bernadetta. Dalekohledem lovíme v modrých dálavách nákladní tankery, 
vzdálené majáky a skoro neviditelnou, plochou linku dánského pobřeží. A už se z nicoty 
vylupují přístavní jeřáby, bílé baráčky s červenobílou vlajkou, jsme nadosah přístavu 
Rødby! Zalézáme do vlaku. 
 Co to, co to? Místo zahučení elektromotorů to zachrchlá v reproduktorech a ozývá 
se legračně znějící dánština. V melodii hlasu, nesrozumitelné jako zvuky kančí říje, však 
neomylně vychytáváme slovo „problém“. Anglická verze potvrzuje předtuchu. Hlasatel 
oznamuje, že vinou technických problémů na lodi není v současné době možno přistát. 
Cestující mají zachovat klid a vyčkat dalších pokynů…  
 Ač na sebe nevidím, cítím, jak blednu a zelenám. V kloubech se mi rozjíždí známé 
mravenčení. Je zle! My, suchozemské krysy, nikdy plně nepochopíme, co to znamená 
utonout v moři… dokud ta skvělá šance ochutnat ten feeling na vlastní kůži nenastane… 
Co řekne čtenáři novin informace z roku 1993, referující o zkáze trajektu Estonia, do kte-
rého natekla voda nedovřeným poklopem pro vjezd automobilů tak rychle, že šel během 
hodiny ke dnu jak sekyra a pohřbil ve svých útrobách přes 700 lidí, než se kdokoli stačil 
vzpamatovat…  
 „Hm… tragédie,“ odpoví si běžný český občan. Intelektuál dodá, že v současných 
postmoderních paradigmatech je problematické akceptovat axiom posmrtné zkušenosti a 
tudíž nezbývá než soucítit s oběťmi. Technicky založený čtenář podotkne, že za vše může 
fakt, že švédská lodní společnost Viking line vybavovala z finančních důvodů své lodi 
komponenty sovětské provenience. A milý divák TV NOVA nad zteplalým lahváčem jen 
zahučí: „Maj radši sedět na zadku, Rusáci! Jakýpak copak!“ 
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 Mě napadá jen lakonické: „A jsme v hajzlu…“ 
Pasažéři, zhýčkaní, jak již jsem napsal, blahobytem sociálních států EU, začínají také být 
lehce neklidní, což je alarmující vzhledem k tomu, že většinu z nich tvoří chladní a vyrov-
naní Dánové. Pouze Pláča vystavuje na odiv pokerovou tvář, za níž by se nemusel stydět 
ani obyvatel arktického Barentsburgu, jemuž se do obydlí právě prohrabali dva vyhlado-
vělí lední medvědi. Chápu se kamarádova mobilního telefonu a během pár vteřin odesí-
lám rozlučku své milé (pamětliv událostí 11.září, po němž se podobné artefakty v podobě 
SMS, odesílaných z hořících trosek WTC staly symboly vítězné války s terrorismem) a až 
po upozornění Pláči mi dochází, že jsem udělal pěknou kravinu, co když (a jasně že jo, 
vole!) to dobře dopadne a já zbytečně panikařím…  
 Nojo, ale on to je fakt pocit nic moc být zavřen ve vlaku, jež je též uzavřen (zřej-
mě ale ne hermeticky) v temném, klaustrofobickém lodním břiše!!! Vlakem probíhá ner-
vózní konduktér. Dánové se jej ptají, co se děje, ale uštvaný průvodčí je odbývá větou, 
že nic neví, že nejprve musíme přistát, což ovšem zatím není možné… Znám dobře se-
verskou zdvořilost a takt a tak opět o stupínek dolů. 

Další chrchlání v dánštině. Vzhledem k tomu, že vlaku naskakuje motor, odtušíme, že 
se daří přistát a že protentokrát přežijeme! Pláča mi s posměšky strká do ruky svůj stříb-
řitý Siemens a já katastrofickou zprávu, (jíž jsem pochopitelně svou milou k smrti vydě-
sil) dementuji. Sláva Skandinávii! Sláva Dánsku! Žijeme! Jediné štěstí v té pohnuté dva-
cetiminutovce bylo, že poněkud retardovaný Korejec za celou dobu nepochopil, o co krá-
čí. Těžko bych se ve stresu udržel a nepřipomněl mu ostrým finským nožem, jak ve stře-
dověku jemu podobné zařezávali mírumilovní japonští samurajové…  

Pokračujeme rychle vstříc Kodani. Vlak postupně likviduje půlhodinové zpoždění, já 
obdivuji zas a znova odvážné zázraky architektury v podobě mostů, spojujících dánské 
ostrovy. Korejský spolucestující znuděně zírá z okýnka na krajinu a frká: „Oh, how boring 
land!“ 

Ty jsi spad, hochu, z korejské višně, se mi zdá! myslím si. Kdybys nebyl povrchním 
cestovatelem, jež musí za každou cenu co v nejkratší době objet co nejvíce zemí, smýšlel 
bys jinak! Pochopil bys, co krás se skrývá v ploché, přesto však úžasné, mírné a tole-
rantní dánské zemi. Řízné pivko, svobodná Christiania, lahodné mléčné výrobky, krásné 
dívky, duch Hamletova otce a krvavé úsvity na pobřeží… Takhle, holenku, strávíš dvě 
hodiny v infokanceláři při Tivoli, kde poněkud neofašisticky smýšlející dědek za přepáž-
kou nebude pranic rozumět tvé angličtině, tvým dotazům, kde je youth-hostel a v kolik 
jede ráno první vlak zpět do Němec. Bude si myslet, že jsi cvok, panáčku, podobně jako 
já, nebo tě rovnou pošle do háje, protože tě bude považovat za rafinovaného emigranta 
ze zemí třetího světa…  

Poslouchám na jedno ucho zmatené blekotání šikmookého a v duši se mi rozlévá bá-
ječný pocit dobrodruha, který už zanedlouho bude drtit botou zem nehostinné laponské 
tundry. A jsem ze srdce rád, že nepatříme k podobně raženým praštěncům, kteří dělají 
cestování tu nejhorší reklamu. Cítím lítost nad tímhle podivným človíčkem, pro kterého je 
cestování martyrium, který si to „neumí dát,“ nenavštíví po výstupu z vlaku Christianii, 
nezajede si na noc na pláž do Solrød Strandu, vůbec si to neužije. „Oh, how boring life!“ 
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RUNA ŠESTÁ – Ježišmarjána 
V této runě bude čtenář seznámen s výzkumem norského historika Toveho 

Hulssona, který osvětlí kořeny svobodné komuny Christiania. Proběhne malý 
praktický exkurz, po kterému se našim cestovatelům trochu rozsvítí.Poprvé a 
naposled na celé cestě použijí moskytiéry.Pohovoří s milou Dánkou, pohrají si 
s pejskem a jsou varováni před přemnožením jedovatých řas v moři.Na nádraží 
v Kodani se vrátí do bezstarostných dětských let, popijí sladké tmavé pivo a 

překonají úžinu Øresund. 
Nevěř chlapče, nevěř děvče, 

Co ti doma říkali 
Nevěř, jarý runopěvče 
Že se v Dánsku nekalí! 

 
Že prý chladný Sever světa 

O zábavu nestojí 
V “Christošce“ na sklonku léta 

Tam ti hlavu vyhulí!!! 
 

Než se, milí čtenáři, s námi pustíte dále do líčení zážitků z naší expedice, považujeme 
za nutné vás seznámit se šokujícími závěry historického dokumentu, který uveřejnil 
v odborném časopise „Norsk Blåbølern“ světoznámý osloský historik Tove Hulsson pod 
názvem „Tradisjon hasjisj røkkyr ab Norge“. 

Tento dokument, jež přivítali milovníci Pravdy ve všech zemích světa s lačným rykem, 
zcela obrátil na hlavu nejen dějiny norského království, ale i samotnou podstatu křesťan-
ské kultury. Dovolte tedy ocitovat několik úryvků z tohoto stopatnáctistránkového vý-
zkumu, jemuž doktor Hulsson zasvětil podstatnou část svého akademického života: 

…“Většina národně orientovaných domácích (rozuměj norských) historiků a intelek-
tuálů v čele s Udo Qisslingem pouze chatrně vysvětlovala, a s notnou dávkou zklamání 
přijala trpký fakt, že se v raném středověku podařilo zcela nečekaně vykořenit původní 
vikinskou víru v Thóra a Ódina a nahradit jej křesťanstvím, jež bylo nepochybně krvemil-
né mentalitě našich předků, rohatých mořeplavců odporné… … pokud chceme pochopit 
meritum věci, je třeba se zamyslet, jaká vlastně byla pravá podstata křesťanství, jaké 
zázraky jsou Ježíši Kristu pouze připisované a jaká je, či byla pravá realita… … chemický 
rozbor Svatého hrobu v Jeruzalémě, jež jsem osobně po návštěvě skromného příbytku 
mých palestinských přátel provedl, s definitivní platností prokázal šokující fakt, že Ježíš 
Kristus hulil marihuanu v míře, o které se nezdá ani pravidelným návštěvníkům acidhou-
sového klubu Jointwalker v našem (rozuměj norském) hlavním městě. Tento závěr, který 
jsem publikoval ihned po návratu do Oslo málem přiměl norský parlament k odhlasování 
zavedení trestu smrti… … nicméně díky pomoci českého badatele a historika Mariana Trá-
vy jsem získal další indicie, jež se uchovaly v české lidové slovesnosti a potvrdily mé teo-
rie. Například český výraz, vyjadřující překvapení, v nynějších časech znící „Ježíšmarjá“ 
byl před Husovou pravopisnou reformou (1412) psán v podobě „Ježišmarjána!“ (střední 
Morava), či Hašišmarjá! (Domažlicko). Kult Panny Marie, svaté Boží matky, se teprve 
v mých výzkumech ukázal v pravém světle. Ježíš totiž v konopném opojení jako svou 
matku označoval marihuanu (hebr.Marihanna)… … tím se ovšem dostáváme do zcela jiné 
roviny, úhlu pochopení faktu, že se i sebekrvelačnější civilizace vzdaly svých původních 
božstev a přijaly křesťanství, a to z jediného důvodu – těmto národům se zpřístupnila 
možnost konzumace konopných palic… … tak i Vikingové, krutí nájezdníci seznali, že je 
mnohem příjemnější se válet ve svých usedlostech a za dlouhých polárních nocí čadit 
importované konopí, než se plahočit po severních mořích… … křesťanským historikům 
pozdější doby se ovšem tento fakt podařilo zastřít, nicméně naše vlast se může pochlubit 
tím, že ne zcela dokonale. Ctění Norové zachovali přízeň původnímu křesťanskému směru 
tím, že své hlavní město pojmenovali Christiania, na počest nikoli krále Kristiána, jak je 
mylně uváděno, ale samotného guru kouření konopí – Ježíše Krista. To, že se Christiania 
po vzniku samostatného Norska přejmenovala na Oslo svědčí pouze o tom, že jsme 
opravdu řádní oslové… … tak nezbývá než kvitovat počínání našich dánských soukmenov-
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ců, kteří založili v 70.letech 20.století v sídelním Københavnu svobodnou komunitu 
s vpravdě bohulibým názvem Christiania. Jak se může každý teolog na vlastní plíce pře-
svědčit, o nic jiného, než uctívání prapodstaty konopné substance zde nejde… A tak kaž-
dý Nor by měl pozapomenout na tradiční interskandinávskou řevnivost a uvědomit si, že 
dánští přátelé jen navazují na naše původní, staronorské tradice a tím přispívají 
k odstranění historických nesmyslů a tmářství… Haralde, ubal mi prosím špeka… … behe-
heeehe! To je sranda… huhúúúú… chachachááá… ještě, prosím…“. 

(Konec studie nepovažuji za nutné přepisovat v plném znění, ježto se skládá pouze 
z nepřeberného množství citoslovcí, jež ctihodný doktor Hulsson vyluzoval během litur-
gického obřadu, zasvěcenému samotnému Ježíši Kristu… Pokud jste doposud pochybovali 
o duševním zdraví autorů tohoto spisu, věříme, že vás tento odstavec těchto pochyb zba-
vil – ano. Papíry na hlavu máme. Tudíž nejsme za naše výplody trestně ani jinak odpo-
vědni. Pozn.aut.) 

 
Kødaň. Zaručeně první věcí, která vás udeří do očí po výstupu z vlaku je rozlehlost a 

zmatenost místního nádraží. Koleje se rozbíhají všemi směry, na nesčíslných nástupištích 
stojí vlaky od futuristických modelů až po dřevěné nákladní vagóny, pamatujícími snad 
ještě prince Hamleta. Daří se nám sice nalézt správné nástupiště příměstských „elektri-
ček“ S-tog, kterou chceme večer odjet na pláž v letovisku Pláž rudého slunce (Solrød 
Strand), ale nikoli východ z nádraží. Dokonce se nám daří dostat do chodby, která vede 
schody kamsi dolů, a protože jsem viděl seriál Larse vor Triera „Království,“ jen se letmo 
křižuji a otáčím, až podpatky mých goretexových bot zcela pekelnicky zasmrdí. Ven se 
dostáváme přes jakýsi drátěný můstek nad nástupišti, přímo na ulici. 

Druhou věcí, které si nemůžete nevšimnout, je množství jízdních kol, kterými je ná-
draží doslova zavaleno. Placaté Dánsko je eldorádem pohodlného cykloturismu. Kolo 
slouží jako MHD, dokonce i pro ty, kdo nemají vlastní, neboť po dánské metropoli je 
mnoho stanovišť, kde si za vhozený obnos můžete uvolnit bicykl podobně, jako 
v hypermarketu nákupní vozík (nebudeme diskutovat o tom, která z možností je roman-
tičtější!) Kolo lze vrátit na jakémkoli jiném stanovišti. Bicykly se zde nekradou, neboť 
jsme již ve Skandinávii, také asi i proto, že jde o obyčejné „ukrajiny,“ se zcela zanedba-
telnou tržní cenou. Ale do dánských rovin přehazovačky rozhodně netřeba!!! 

Ještě, než se vrhneme do víru města, na poslední chvíli stíháme otevřenou infokance-
lář dánských drah, kde je třeba si na zítřek zabukovat místenku do rychlovlaku X2000 do 
Stockholmu. 

Nevýhodou skandinávských nádraží obecně je jistě fakt, že pokladny a infomísta mají 
poněkud pofidérní otvíračku. Skandinávský život je tak zpomalený, že dát najevo spěch 
znamená něco, jako v Rusku odmítat tvrdošíjně vodku. Fakt, že po 18 hodině se vše na 
nádraží zavírá, je tedy třeba brát jako specifikum Severu a taky trošku jako pochvalu 
Českých drah, na kterých ovšem jinak nemáme chuť nechat nit suchou3. Aspoň v tomhle 
„pokrokový Sever“ předčíme…  

Bohužel, informační kancelář je zaplněna ignorantskými jižanskými turisty, kteří 
v žádném případě tato severská specifika nechápou. Proč řešit věci v klidu a rozvážně, 
když se to dá zmáknout i v chaosu? Prohnilí jižané nejen že nechtějí vnímat, že na dis-
play u přepážky již svítí minutu jejich číslo pořadníku, ale dokonce ignorují všude vyvě-
šené tabulky v mnoha jazycích, že je třeba mít dopředu připravenou formulaci dotazu, 
cílovou zastávku a přibližný čas spoje, k čemu mají pomoci internetové terminály 
v čekárně! Italové, Američané a jim podobní tak prozevlují nervózně u přepážky tak tře-
ba dvacet minut, nevěda, kam jedou, kdy a pravděpodobně ani proč. Nám, zkušeným 
vlkům tak krátí cenný čas do zavíračky informací! (Netřeba dodávat, že čas, který jsem 
strávil u přepážky já, byl znatelně kratší než jedna minuta…) Oba příjemně nastartováni 
(PPP rozhovorem s milou Dánkou středního věku, vedeným Pláčou v zcela unikátní ang-
ličtině, tzv. nymburském dialektu, já zase nízkou cenou příplatku na X 2000 – pouhých 
42 DKK) se rozhodujeme s batohy na zádech co nejrychleji vyrazit do Christianie. 

                                                 
3 Vtip: Potkají se 2 sociální pracovníci. Jeden se ptá druhého: „Víš, jak se jmenuje největší chráněná dílna 
v Český republice?“ …? Něco při bohnický léčebně?…nevim!… „Český dráhy“. 
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Při čekání na autobus MHD jsme oba unešeni dánštinou. Více „prasoidní“ řeč snad na 
světě neexistuje! Jasně, holandština, můžete namítat. Ale to je čistý chrochtot. Čínština 
šišlá, finština splývá. Ale dánština, to je věc pro lingvisty! Hrdý starogermánský jazyk je 
obohacen neuvěřitelně ležérním přízvukem, kulatými vokály, chrčivě protahovanými sou-
hláskami. Dánština, to je divoká svině, která prolétla šatníkem první dámy a teď se 
v elegantním negližé prochází po sále, kde probíhá ples ke dni nezávislosti. (Aspoň to je 
moje fantazie, mám li tento jazyk personifikovat.) 

Pokud nemáte moc času a chcete do Christianie, zvolte autobus č.8 od nádraží. Lepší, 
než počítat stanice, je sledovat okolí a vystoupit pod nádhernou, černozlatou věží kostela 
Vor Frelsers, kterou zdobí spirála venkovního schodiště. Tahle dominanta vás nikdy ne-
zklame. Škoda jen, že její schodiště vedoucí na samý vrchol má podobnou otvírací dobu 
jako skandinávské nádražní informace – alespoň mě se ještě nikdy nepodařilo zastihnout 
tuto věž připravenou k výstupu. Alespoň je to jeden z dalších důvodů se do Dánska vrá-
tit. Alespoň je to záminka k využití možnosti „úletu“ jiného druhu – návštěvy svobodné 
komunity Christianie. 

Závislácké obavy, zda tento hašišový Eden stále funguje, utichají hned po výlezu 
z busu. Všude kolem se prochází takové množství zkouřenců, že se stačí jen zavěsit, ne-
vnímat, a za dvě minuty být na místě. Nezakolísáme ani po zjištění, že kdysi hlavní brá-
na, nacházející se pod postmoderní skulpturou Svobody, jež má na rozdíl od starší 
sestřičky při Manhattanu místo hvězd trnovou korunu a vůbec je tak sympaticky somrác-
ky oblečena do drátů a pletiva, je nyní zavřená. Všechny cesty vedou do Říma a pár 
z nich jistojistě vede přes „Christošku“. 

Můj parťák, zrozený v provinčním polabském maloměstě, kde si ubalit „špekoně“ na 
veřejnosti znamená riskovat doživotní cejch „smažky,“ přestává stíhat realitu, aniž by se 
byť nadechl omamného dýmu. Tak tohle se nevidí každý den! Prašné náměstíčko, lemo-
vané dřevěnými chatrnými stánky, jejichž pulty se prohýbají pod tíhou hašiše a marihua-
ny, pokřikování prodejců, konopí seté přímo na ulici vyseté, stovky místních komunardů 
hrajících při pivku a brčku jakousi stolní hru s černobílými kameny, to vše jej nutí poulit 
oči a vzrušeně šeptat: „No to sem divák!“ 

Dokonce zapomíná, že nejsme v Čechách, když se vydávám k jednomu ze stánků se 
zcela konkrétním záměrem. „Bacha! Dávej hlavně bacha!“ 

Je třeba zasednout do venkovní zahrádky Café Nemoland a otestovat místní značky 
piva. Zastavit ten zhulenecký zmatek, megajoulovou energii a zreálnit trošičku tak neu-
věřitelné vjemy, které se na tebe odevšad valí. Prostor je přeplněný pařiči všeho věku, 
národností i ras, lidé dokonce sedí na střechách hospod, s pivkem v levici a jointem 
v pravici (někdy pochopitelně i naopak). Kdo nehraje tu pradivnou stolní hru, sleduje 
v interiéru na obří obrazovce fotbal, koho nebaví žádné hry pasivně či aktivně, ten kecá, 
zpívá, pokřikuje, loká, vdechuje a vydechuje, prostě žije! 

Sedíme u jednoho z mála volných stolečků a konečně si dopřáváme klídek, konečně 
cítíme, že jsme na začátku velkého, dlouhatánského výletu na Sever. Dánské pivečko je 
v horkém letním večeru řízné a i v kelímku dobře vychlazené. Carlsberg je výborný, Tu-
borg však ještě lepší! To zjišťujeme během testovací hodinky, kdy rundu obtáčíme tři-
krát, ač chmelovina vyjde v přepočtu okolo 80 Kč za kousek. A co? Ve Finsku bude ještě 
dráž! Nemohu odolat a do plic posílám aspoň pár inspirací dánské travičky. Jen tak zleh-
ka, nesprasit se, jen jemně doladit vydobytou pohodičku. Nelze zde totiž zůstat doneko-
nečna, ač jsme oba nadšeni. Je čas opustit město a přivítat se na vlastní kůži s mořem. 

Solrød Strand znám z loňského zimního výletu autem. Tehdy liduprázdná, zmrzlá 
pláž, dřevěné molo a světla vzdáleného mostu do Švédska natrvalo osídlila zákoutí mé 
paměti. Nyní vyrážíme do tohoto 30 km vzdáleného letoviska električkou, již za tmy vy-
stupujeme v tichém lázeňském sídle a instinktivně míříme k moři, skrz decentní uličky, 
lemované domky z červených cihel. Móóře! Jak je nádherné utíkat, byť s olověným bato-
hem, tmou, vidět, jak světýlka osvětlující interiéry překrásných dřevěných domků míst-
ních usedlíků ustupují bílému pásu písku, temné mase slané vody, lehounkému větříku 
na pobřeží! A jako by se vrátil čas, zase jsem tady, u skromného dřevěného mola, opět 
zde není ani živá duše, což velmi vítáme, neboť byly přece jen obavy, že zde bude spous-
ta lidí, nebo snad že pláž bude ve skutečnosti soukromá a zavřená. Nic z toho není prav-
dou. Břeh Baltu je jen náš. 
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Ouha! Není jen náš! Kromě nás tu žije totiž početná komunita komárů, která se na 
nás ihned vrhá. Ti tu fakt v zimě nebyli, dušuju se. Rychle stavíme spodní plášť stanu, ve 
tmě poslepu pátráme v batozích po vařiči, instantních těstovinách a lahvi s vodou a jen 
tak mimoděk nahmatáváme v obřích dislokacích moskytiéry. Již beztak dobře doštípaní 
neviditelnou armádou bzikavců si je nasazujeme na hlavy a netušíme, že to je naposled, 
co tuto proprietu (naštěstí váhově zanedbatelnou) během naší cesty musíme použít! 
S moskytiérami na hlavách řešíme jednak estetické otázky (nemají mimozemšťani náho-
dou místo zelených hlav pouze zelené moskytiéry?), záhy však se smíchem i otázky ryze 
praktické (s moskytiérou na hlavě se do úst nedostane ani cigáro, ani lžíce s uvařenou 
těstovinou). 

Nemůžeme samozřejmě vynechat koupání! Co na tom, že k očistě těla, slaného po-
tem, se zrovna nehodí slaná mořská voda? Hlavně, že jsme ponořeni v mělké a teplé 
vodě, která ve styku s lidskou kůží působí jako spolehlivý stimulant, hlavně, že tenhle 
večer patří jenom nám, dvěma severským vlkům, kteří si zde dávají zbytek onoho jointí-
ka na molu, aby zaplašili chmury při vzpomínce na zaplavenou vlast, osamělé milenky, 
které pravděpodobně kmitají na evakuačním štábu, na tisíce lidí bez domova… Kdo ví, ke 
komu se osud obrátí zády? CARPE DIEM, bratře! Ta světla nad vzdáleným mořským ob-
zorem jsou jistojistě lampy na mostě přes Øresund, který spoutal dánskou a švédskou 
zem k sobě před pouhými dvěma lety, tudy zítra povede naše cesta, blíž a blíž k bájné 
legendě zvané SUOMI! Ta podivná zelená bylina, jejíž dým usedl v našich plicích dala 
zapomenout na minulost, vrhla nás do přítomnosti jednoznačně pozitivní, řekl bych až 
trochu vychechtané. A tak zalézáme do stanu a PPP líčí, že se v polabských nivách usadil 
z neznámých důvodů rosomák. Zní to nepravděpodobně, tak kontruji historkou, jak jsem 
v 6.třídě pěstoval ve sklepě bílé myši a vlastnoručně uloveného potkana. Pláča se ne-
vzdává a pomocí všech možných výrazových prostředků mě přesvědčuje, že podivná 
ocasatá šelma, dávící v lužních lesech při Valech králíky, nemůže být nic jiného, než 
ROSOMÁK, Gulo gulo, kterého si asi přivezl z cest nějaký polární badatel a on mu zdrhnul 
do lesa. Nevím, zda je můj parťák tak sugestivní, ale po chvilce už věřím také a byl bych 
ochoten každému kolemjdoucímu potvrdit, že jsem drápatou potvoru s ovcí v tlamě viděl 
právě na vlastní oči. Nojo, ale kolem nikdo nejde, notabene takový, kterého by to zají-
malo. U nás v Čechách si stejně každý vinou demagogie socpopové kutálky Olympic mys-
lí, že rosomák je jakýsi pták, který se pravděpodobně zjevil Petru Jandovi v kocovině… A 
tak jdu na trh se srovnávací studií výhodnosti chovu potkanů nad myšmi… První skandi-
návská noc. 

 
Probouzí mě úsvit. Počítám se zdárně mezi „ranní ptáky“ (že by přece jen rosomáky?) 

a tak nesmím zaspat jev, který dal jméno této oáze klidu na dánském pobřeží. Slunce je 
rudé, obrovské, barví nebe do růžova a vodu do zlata, těžce se vynořuje z vln, kolem něj 
šedý opar, s potrhanými žilkami jasu, v nichž se přelévá jako tavenina nejdražší kov svě-
ta, sluneční svit. Rozjasňuje se pomalu, pomaličku, slunce se zmenšuje a jeho jas se 
zostřuje. Rána jsou krásná, rána jsou krutá. Kde je jen moje milovaná, podle všeho jí 
právě končí noční šichta na zaplaveném Smíchově. Cítím se zase provinile, musím se 
rychle chopit kroniky a znovu se psaním včerejších zážitků vnořit do atmosféry, ve které 
jsme včera v noci usnuli. A ještě to chce se vykoupat, přidat se k pár Dánům, kteří den 
co den, léto-zima, poránu míří ze svých haciend do chladivých vln moře a pracují tak na 
svých i ve vysokém věku ztepilých postavách a proslavené dlouhověkosti. Fakt nekecám, 
byl pro mě loňskou zimu opravdu neuvěřitelný zážitek, když jsem vylezl promrzlý ze sta-
nu, vzduch –2C, voda +3 C, a první co jsem viděl, byla asi 75 letá Dánka v županu, který 
odhodila na okraji mola a neohroženě se vrhla do vln… a za ní další a další, jako lumíci. 
Tehdy jsem pochopil handicap suchozemských krys, který můžeme jak chceme potírat 
bláznivými nápady jako je bivak v prosincové noci na pláži skandinávské…  

Lidičky zde jsou úžasní, ani jeden křivý pohled na náš stan, rozbitý na rozhraní písku 
a dunových travin, ani jedno slovíčko nevraživosti na to, že se zde utábořili jacísi cizáci… 
Konečně cítím pravou magii Skandinávie, oblasti sice svérázné, ale co se týče lidí, jistě 
moc a moc otevřené, tolerantní, milé a přívětivé! 
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Den už dávno zvítězil, slunce ani v nejmenším nepřipomíná ten úžasný rudý kotouč, 
jež se silou mocí drápal z vln, a jako by se za to stydělo, skrývá se za šedým oparem, co 
pohlcuje pomalu celé pobřeží. Je třeba probudit parťáka, nebýt na tu nádheru sám. 

Vím již dobře, jak na ptáčky, kteří si ráno rádi zalenoší. Pochopitelně nepomáhá ani 
brutální řev VSTÁVEJ, UŽ JE RÁNO!!! (na to i hloupý Bobek z klobouku odpověděl přece, 
že on má ještě noc), ani nervózní podupávání a sledování hodinek, doprovázené vý-
znamným kašlem (hodinky se mi loni rozbily v laponském Suomunruoktu a abych hned 
na začátku nastydl a kašlal, to by byla teprv prohra!) Musí se na to jinak. Je třeba uvařit 
co nejlepší a nejaromatičtější snídani, s pokrmem tímto připraveným se přemístit co nej-
blíže stanu, lehce zacinkat lžičkou, pustit se do jídla a hlasitě dávat najevo nadšení nad 
chutí snídaně… Zabírá to vždy, zabralo to i teď. Probuzený není v žádném případě zpru-
zený, vděčně přijme připravenou snídani a nastartuje se optimisticky do dalšího dne…  

Po snídani si nás vybírá chundelatý sympatický pes, který asi ještě nikdy nepokecal 
s Čechy. Vidíme mu na očích, že se asi potřebuje svěřit s posledním výkladem Kirkegaar-
da, který odposlouchal doma u krbu. Vesele na nás totiž skáče, mává v písku ocasem 
jako pohádková Liška Ryška, nevadí mu, že je mokrý a tudíž celý obalený pískem. Jeho 
paní se marně snaží, píská, domlouvá po dobrém i docela na skandinávské poměry kři-
kem, my se mu prostě líbíme víc. Přesvědčuje ho až naše dobře míněné varování, že 
v tundře Laponska, kam s námi tedy asi pojede, budeme mít plné tlapky práce 
s medvědy, krvelačnými rosomáky a rozzuřenými losy a on tak pěkně ostrouhá, respek-
tive zajde bídnou smrtí ve vlčím chřtánu. „Stejně kecáte, bratři!“ povídá nám na rozlou-
čenou a běží za svou paní, která už je asi moc stará na to, aby se k pejskovi přidala a 
dělala nám na cestě vzácnou společnost. 

A honem do vody! 
Zatáhlo se a ochladilo, voda však láká stejně. Bedlivě sledujeme výstražnou tabulku u 

mola, která oznamuje, že občas se v těchto místech zálivu přemnoží celkem jedovatá a 
zdraví škodlivá řasa, která se pozná tím, že se voda zakalí a zhnědne. Pátráme pod hla-
dinou, ale nikde ani znak hnědé barvy, viditelnost pod vodou je určitě větší, než od kolen 
k prstům, což je podle tabulky limitní stav, kdy se zakazuje do vody vstoupit. Pózuju 
před okem fotoaparátu s ručníkem SLAVIA PRAHA (favorit nás obou), poté se k nám blíží 
sympatická asi čtyřicetiletá místní žena, sice bez pejska, ale zato s dobrou náladou. Vi-
dím, že i PPP již chápe, o čem je Sever, neb u nás by se podobná návštěva odehrávala 
okolo toho, abychom co nejrychleji vypadli. Tahle paní je naopak nadšena tím, že jsem 
zde byl i v zimě, že mám tohle místo rád, že mám kamaráda, který v Praze studuje dán-
štinu. PPP vylepšuje nymburský dialekt a propaguje naši cestu do Finska. To je stále 
velmi daleko, to se pozná podle toho, jaký údiv cíl naší cesty vzbuzuje. (Ve vlaku do No-
rimberku to byl pro okolí šok, zde překvapení, ve Stockholmu rutina a na lodi do Turku 
úplná blbost se s tím chlubit, že…) Milá (jaká taky jiná, co?) Dánka, ještě než se rozloučí, 
říká, že dnes má být v celém Dánsku zase vedro jako blázen, až 27 C, jen na pobřeží má 
být příjemně chladno, protože zataženo. 

Po koupačce balíme věci, odevšud vytřepáváme jemný písek (ne ale zas úplně dů-
kladně, neb se shodujeme, že solrødský písek musí být prvním suvenýrem, jež si z cesty 
odvezeme. (Taky se tak stalo). Zase zpátky tichým a krásným městečkem, liduprázdný-
mi červenými ulicemi, na nichž spíše najdeš milionovou bankovku, než sebemenší špínu 
či smítko. Električka, jezdící každých 20 minut, právě přijíždí a my můžeme pěkně zpátky 
do Kødaně. 

Čas zde, na hlavním nádraží, trávíme poněkud netradičně. Na docela dlouhou dobu se 
totiž nemůžeme odtrhnout od velkého, zaskleného dioramatu, protkaného kolejemi, po 
nichž jezdí miniaturní dánské vláčky. Tunýlky, nádražíčka, výpravčí s plácačkou, to 
všechno tam je a my, zcela fascinováni, znova a znova sledujeme jak to těm DSB bez-
problémově vodsejpá. Poprvé kvituji, že s námi nejsou naše polovičky, asi by pro naši 
infantilitu neměly pochopení. 

Stíháme pak jen navštívit poštu, napsat první čumkarty z cesty. A hlad hryže, takže 
ještě pro bagetu a k ní se v košíku tulí dva lahváče zvláštního černého kvasného piva. 

Najít nástupiště 26, odkud frčí šinkanzeny X2000 do Stockholmu není snadné. Opět 
přelézáme různá zábradlí, dokonce musíme použít výtah na perón.Ale jsme na místě. Ke 
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slovu se dostává sladké černé pivo, doplněné bagetou a zejména UHERÁČKEM, PPP 
s sebou tahá celou kilogramovou šišku. 

A už tu je modrý vlak do Stockholmu. Takové úrovně dosáhnou České dráhy asi 
v době, kdy si půjdeme na sociálku poprvé pro důchod. Tyto vláčky jsou povinně místen-
kové, nalézáme tedy své místo a zabořujeme se do pohodlných křesel. X2000, podobně 
jako všechny západní rychlovlaky, nemá kupé, ale řady dvousedaček. Příjemný dojem 
z interiéru kazí jen slaďoučký Američan s vizáží Leonarda di Kapr, jež omračuje okolí 
svou brilantní američtinou, na kterou balí vedlesedící Švédky. Ty bláho, taky umíme su-
per česky, říkáme si! A doufáme, že v přírodě Laponska nebudou žádní slaďáci jako 
tenhle týpek, jen rosomáci, orli a naše elitní držtičky. 

Vlak se rozjíždí, nejprve nic nenasvědčuje tomu, že sedíme v jednom 
z nejmodernějších strojů na železnici, jedeme totiž docela pomaličku. Stavíme ještě na 
kodaňském letišti, kde se vlak noří do betonových katakomb. Vůbec rozloučení 
s Dánskem je prapodivné, celý nájezd na ten slavný most přes průliv je jen umělý násep 
z písku, stále ještě bez jakéhokoli porostu, takže to tu vypadá jak někde v mostecké 
uhelné pánvi. Písek střídá voda a my vjíždíme na dvouúrovňový most do Sverige. Auta 
jedou nahoře, vlaky pod nimi. Slunce pálí, voda se modře leskne, světélkuje na plachtách 
nesčetných jachet, a na obzoru se již rýsuje staré Malmö, první výspa kdysi tak expan-
zivní švédské říše. 
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RUNA SEDMÁ- Na slovíčko s Dr.Helmerem 
V této runě bude mít čtenář exkluzivní možnost zaznamenat duševní pocho-

dy švédského neurochirurga Dr. Stiga Helmera, jež se v seriálu Království reži-
séra Larse vor Triera zapsal do duše všech milovníků temnoty jako skandináv-
ský doktor Cvach se sklony ke kouzlům woodoo, plození mimomanželských po-
tomků v rodném Lundu, zpackáním operace mozku Mony a zejména… jako velký 

obdivovatel sousedního Dánska, které mu poskytlo profesní azyl. 
Řekni nám teď Helmere, 
Proč tě skalpel nebere 

Proč tě nechtěj v Uppsale 
proč jsi v práci ožralej? 

 
Rozhovor, který vyšel 32.října 2004 v dánském týdeníku HOLD KAEFT4, přetiskujeme 

v původním znění, tak jak jej zaznamenal reportér plátku Aage Krüger: 
 
AK: Dobrý den!Jste doktor Helmer, primář neurochirurgie v nemocnici Království? 
SH: Jste snad od policie? Nebo dokonce z oddělení péče o děti v Lundu? Šmarjá, že 

vy jste otec Mony! Nemám vám co říct! Nejsem tady! Sakra, zas ta dánská pakáž! 
DANSK GÄVLAR5!!! 

AK: K tomu se dostaneme později.Jsem Aage Krüger, reportér týdeníku HOLD KAEFT! 
SH: Vždyť já nic neříkám! Aha… Vy jste Aage Krüger? Výborně! Já, víte, jsem doktor 

Helmer! Víte kdo já jsem? 
AK: Doktor Helmer, pravděpodobně. 
SH: A to vám řekl kdo? Nejmenovat! Tady, milej zlatej, jsme v Dánsku!!! Víte, co to 

znamená? 
AK: Máme tu levnější a lepší pivo než švéďáci. Není tu prohibice. Fotbal na úrovni. 

Jsme národ s vikinskou tradicí…  
SH: Jděte do prdele! Fifanšára! Vy Dánové neumíte myslet na nic jinýho než na chlast 

a děvky! Morálka, čest, lidské hrdinství… to vám nic neříká? No aby jo… Dansk gävlar! 
Prej Vikingové! Vy ste se ryli shnilejma prackama v rypákách, když naše švédské galéry 
brázdily moře od Nordkappu až po Guinejský záliv! Vy ste se nehodili ani za votroky 
k veslům! Víte kdo jsou to Dánové? Pokrytecký, prolhaný, vychlastaný mozky beze smys-
lu pro morálku…  

AK: Čest a lidské hrdinství, já vim. Mě se zase na Švédech líbí ta vaše skromnost a 
smysl pro humor. V tom jste liga. 

SH: Pche! Švédský humor, to je Bergmann! Vasa! Královna Kristina! Dánskej humor, 
to je půllitr tý vaší sračky Tuborg, do půlky plnej dánskejch zvratků! Volvo! Kirunská 
ocel! Uppsala! Pche, Dánsko…  

AK: Překvapuje mě, že jste pochopil mou ironii…  
SH: Takhle blbej umim bejt taky. Myslíte si, sakra, že vy Dánové jste pupek světa? 

Řekl bych, zcela jiná část těla, vyhýbám se záměrně pojmu prdel…  
AK: Neznáte náhodou Miloše Zemana, když vás tak poslouchám? 
SH: Kdo to jako má bejt? Ahá, už vim. To je ten šamstr dánský princezny, co? Dán 

jako dán.Stejná pakáž. 
AK:Vraťme se k tématu. Proč vůbec nepůsobíte ve Švédsku? 
SH: Já? 
AK: No vy. Jste přece doktor Helmer? 
SH: To byste chtěl slyšet, co? 
AK: Už jsem to slyšel. 
SH: Podívejte se… jak bych vám to jenom řek, abyste se neurazil, vy jeden pamlasi! 

Takhle se mě ptát nebudete. Vy se nebudete ptát na vůbec nic! Já, já jsem občan švéd-
ského království, já nemám povinnost tady trávit svůj drahocenný švédský čas s takovou 
dánskou nulou! 

                                                 
4 Drž hubu (dán.) 
5 Dánská pakáž (švéd.) 
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AK: Nu… ohledně těch nul bych byl pořádně opatrnej. Není snad pravda, že jste zane-
sen v počítači Švédské lékařské komory jako nežádoucí osoba? Není snad pravda, že Mo-
na Jensenová po vaší operaci už rok jen slintá hleny? 

SH: Dánové nejsou ničeho většího schopný za celou jejich zajebanou historii! Může 
bejt ráda, že žije, kráva! Na Dánsko jsem pořád kapacita! A říkám vám naposled, držte 
tu svojí špinavou dánskou hubu, vy jeden ignorante! Takovýhle kecálisty platíme 
z našich, evropsko unijních daní! Bez Švédska by Dánsko nikdy neexistovalo! Vy, Dánové 
jste takovej odpad, víte? Popelnice Švédska! 

AK: To jste řekl neobyčejně krásně. Víte, já bych vám rád něco řekl. 
SH: Že jdete konečně do prdele? Konečně pozitivní zpráva! 
AK: Děkuju. Víte, já jsem… já jsem taky Švéd…  
SH: Bratře! Kamaráde! Krvi mojí krve! Žes to neřek dřív! Pojď, zajdeme vedle do 

hospody, čepujou tam náš Starköl!!! 
AK: Hmm… jeden z důvodů, proč jsem v Dánsku, je pivo. Dánský pivo.Lepší fotbal. 
SH: Vy idiote! Nezkoušejte na mě takovýhle triky! Vy ste houby Švéd, i kdybyste se 

nakrásně narodil uprostřed Stockholmu, vy vylízanej alkoholiku! 
AK: Houby víte, kdo jsem. Švéd, Dán, to se nepozná. Vy jste teda echt výjimka, to jo, 

ale jinak…  
SH: ŽE se to nepozná? Podívejte, vy mentální liliputáne, já vám k tomu něco řeknu. 

Víte, co je Švédsko? Ach, Sverige, Sverige! To nebe! Ty lesy! Ti lidé, ty pilíře lidské sta-
tečnosti, hrdosti a nezlomné vůle! Švédsko, ty země vytesaná z žuly a granitu!!! 

AK: To je toho…  
SH: A Dánsko? Pche! Ta vaše kultůra… Kuku, kuku, tralala… Tomu říkáte umění! 

DANSK GÄVLAR! Víte, co je Dánsko? SRAČKA Z PÍSKU A Z VODY! Fuj! 
 
Zde záznam rozhovoru z nepochopitelných důvodů končí. Přesto si však, milí čtenáři, 

můžete domyslet, že most přes průliv Øresund je zřejmě to jediné, co tyto hrdé severské 
země spojuje…  
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RUNA OSMÁ- Cesta Vikingů 
Nyní se čtenář má možnost zamyslet nad nebezpečím moderní, technologií 

prošpikované civilizace. Dozvíte se, čím jsou proslulé trajekty do Finska. Něco o 
skandinávské výchově teenagerů. Blues není doménou jihu USA. Jak získat 

v Laponsku sobí farmu? Co všechno může posloužit  
švédským opilcům jako sprcha? 

Rychlovlaky když se řítí 
Po kávě se chce jít blíti 
Švédové jsou asi hluší 
Za jízdy zaléhaj uši 

Z vlaku na loď, moře piva 
Tak to na lodích chodívá 
A Švéd sťatý, pro legraci 
Zaplavil náš trajekt v noci 

 
 Historická chvíle je tady! Dánsko, země z písku a z vody zmizela za obzorem a my 

vjíždíme do hrdé, pyšné, neskromné země švédské, země vytesané z žuly a granitu! Že 
žula a granit jedno jsou, není v této chvíli důležité. Není důležité ani to, že krajina po 
první desítky kilometrů ve švédském království jako by z oka vypadla svému jižnímu ri-
valovi. Vždyť také kraj Skåne, nejjižnější výspa Švédska, ve středověku patřila pod dán-
ské léno. Ale to necháme jistě na pánech Krügerech a Helmerech, však oni se mezi sebou 
(jako v minulosti již tolikrát) jistě dohodnou! 

Nerad bych, milé čtenářky a drsní čtenáři, abyste po přečtení minulé runy podlehli 
dojmu, že se v nejbližších dnech mezi těmito dvěma bodrými národy rozvine krvavý vy-
hlazovací boj podobný řádění Srbů a Chorvatů v Bosně. Nic proti unitárnímu vnímání svě-
ta, ale přece jen, severské národy jsou podstatně kulturnější. Vzájemná řevnivost, typic-
ká pro celou Skandinávii, se zde spíš podobá vztahům česko-slovenským. Oficiálně jde o 
nerozborné přátelství, prodchnuté notnou dávkou patetičnosti, o společný trh a internaci-
onální spolupráci mnohem pevnější, než vyžadují současné regule Evropské unie. Pokud 
například cestujete z Dánska do Švédska přes moře na jeho neužším místě, tedy 
z dánského Helsingøru do švédského Helsinborgu, zřejmě vám neunikne obelisk, oslavu-
jící vítězství Skandinávců nad německým nacismem. Jazyk textu, vytesaného do žulové-
ho pomníku, připomíná v mnohém vzletný patos dob internacionálního socialismu. „… a 
když se planoucí srdce národa dánského a švédského spojily jako ohnivý, jiskřící oblouk 
nad Øresundem, aby vyhnaly ze svých zemí nacistické Němce“… to hovoří za vše. 

Na druhou stranu, vzájemné špičkování, vtipkování a bodré invektivy k vzájemnému 
vztahu Dánů a Švédů patří také. Taktéž je to mezi Nory a Švédy (Norové si utahují ze 
Švédů jako z lidí namyšlených, do sebe zahleděných a žijících v šerém pravěku zašlé slá-
vy, Švédové zase vnímají Nory, jako by teprve včera vylezli z drnových chýší na břehu 
rybami pročpělých fjordů). Chudáky Švédy prostě nemá nikdo rád. I ve Finsku je to po-
dobné, zažil jsem, jak Finové oslavovali vítězství České republiky nad Švédskem v hokeji. 
No… jejich starosti bych jako Čech celkem chtěl mít. Z mého pohledu samozřejmě vede 
Finsko, ale rozhodně bych se nezlobil, kdyby mi neznámý mecenáš zasponzoroval doži-
votní vegetování zrovna v prohnilém a reakčním Švédsku…  

A jak se vyvíjí naše cesta? Vlak X2000 konečně začíná dělat čest svému jménu. Jako-
by na své domácí půdě odhodil opatrnost a rozjíždí se závratnou rychlostí. Pochopitelně 
vůbec necítíš, že jedeš, kdybys cestoval v noci, můžeš si myslet, že vlak přeci nemůže jet 
rychleji než lokálka do Berouna, když to vůbec nedrncá. Ale ani ze dne nemáš z koukání 
po krajině okýnkem taky nic. Na vině je právě kosmická rychlost vlaku, díky níž se okol-
ní, stále více zalesněná krajina, podobá rozmazané zelené zdi kolem tratě. 

Za Lundem (kde jistě pobíhá houf blonďatých, čestných a hrdých dětí, zplozených 
doktorem Helemerem) konečně stíháme, že jsme ve Švédsku. Jeho nejopěvovanější atri-
but, žula (či lépe žula a granit) začíná lemovat v podobě bizarních skalních útvarů trať, 
majestátní pralesy vystřídaly dánská pole, tu a tam probleskne černavá hladina beze-
dných jezer, či azurová modř tichých, líných řek. 
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Tu neuvěřitelnou vzdálenost do Stockholmu (okolo 700 km) vlak zvládá za pět a půl 
hodiny. Cesta je příjemná, přesto se však nevyhneme drobným problémům. Vysoká 
rychlost vlaku, způsobující jistě přetížení několika g, zřejmě vyvolává odstředivou sílu i 
v žaludku mého parťáka, který začíná blednout po vypití velkého kalíšku překapávané 
kávy, národního nealkoholického nápoje všech Skandinávců. 

„Kafe, ten buržoazní patok, to není nic pro mě!“ prská nazelenalý Pláča. „Možná budu 
blinkat, bratře!“ dodává po chvíli, přemáhaje vlnobití v žaludku, připomínající pověstný 
malström. „Nojo, ale co nadělám, když pivo tady vyjde na dvě kila!“ dodává na svou ob-
líbenou notečku. To mě zase severská káva docela chutná. Netuším přesně, jaká specifi-
ka má vaření kávy ve Skandinávii, ale v každém případě je vůně kávy, podávané na se-
veru Evropy, úplně jiná, než u nás. Možná je to tím, že káva je zde mletá poněkud na-
hrubo, možná i tím, že se mlékem zalévá často kávová drť už předtím, než do konvice 
přijde vroucí voda. V každém případě, ač v Čechách, když už to musí být, piju mnohem 
raději čaj, skandinávskou kávu neodmítám. A tak si i zde dávám řádně do nosu a kama-
ráda jen tiše lituju. V tomto vlaku je možné si jít do restaurace pro nášup kávy či čaje, 
který už je zdarma. Považuje se však za neslušné si nechat dolít více než jednou. 

Ponechávám Pláču svému osudu, jelikož zjišťuji, že mám taky své problémy. Prvním, 
zdaleka ne bezvýznamným je fakt, že pan doktor nekecal, když říkal, že silná antibiotika 
proti borrelióze, která stále užívám, vyvolávají na slunci silnou reakci, projevující se 
masivními svědivými spáleninami. Můj nos a hřbet dlaní začíná růžovět, pálit a svědit. 
Počasí je stále bezmračné, takže se pravděpodobně mám na co těšit. A tak si od této 
chvíle skoro kacířsky přeju, aby se zatáhlo a začalo aspoň na chvíli pršet. 

Dalším, mnohem malichernějším problémem je, že celý vlak je nekuřácký. Můj návyk 
na nikotin je však silný a tak se cesta, obzvláště po vypití půllitru kávy, jež, jak známo, 
vyvolává chuť na čouda, stává poněkud dlouhou. Zkouším to, podobně jako několik Švé-
dek, vyřešit ve stanicích výstupem na perón a ukojením návyku během zastávky. To 
však není nic jednoduchého. Vlak staví vždy tak na půl minutky. V praxi to znamená, 
obklopen podobně nervózními Švédkami (kdyby aspoň byly mladé a krásné!) křečovitě 
viset ve dveřích vlaku, zapálit smotek, rychle jednou potáhnout, a v zavírajících se dve-
řích proklouznout zpět do vlaku, ještě poslední škvírkou vydechnout dým a vyhodit vajgla 
vpravdě královského. 

„Kéž bys tam zůstal, na tý zastávce, ty kuřáku smradlavej,“ prská Pláča, jemuž před-
stava nikotinového smradu ještě zhoršuje jeho žaludeční potíže. 

„A jak by ses asi domluvil ve Finsku, frajere?“ kontruji. 
„Nabrnk bych nějakou vonící Finku a pak bych už žádný slova nepotřeboval, kámo!“ 

frajeří se Pláča. 
Před Stockholmem vlak zajíždí do několika tunelů v třísetkilometrové rychlosti. Samo-

zřejmě, že uši nestíhají přetlak a pokaždé bolestivě zaléhají, odlehčujeme si spolehlivým 
„kapřím grifem,“ zacpáním nosu a rybím poulením úst. 

„To máš tu moderní techniku!“ stěžujeme si naoko. „Kdybychom se kodrcali v sobím 
potahu, mohli bysme hulit, nebylo by nám zle po kafi a slyšeli bysme trávu růst!“ 

Problém je, že taková cesta do Stockholmu by trvala 14 dní a my bychom museli 
v městě nad Mälärenem otáčet zpátky. Navíc, sobi v jižním Švédsku nežijí. Příslibem 
aspoň je pohled na okolní lesy, v nichž již občas prosvítají žluté listy vadnoucích bříz. 
Otázka je, zda to způsobuje blížící se podzim (kvůli ohnivým barvám jeseně přece na 
Sever tentokrát cestujeme), nebo extrémní vedro a sucho, jež toto léto Skandinávii za-
chvátilo. 

Konečně Stockholm. Opět vidím starobylé zdi města, které mě před 2 lety tak uchvá-
tilo. Jeho věže, domy z červených cihel, středověkou pompézní atmosféru. Přece jen, bez 
urážky Osla a Helsinek, Stockholm je asi jediné velkoměsto Skandinávie. 

My však nemáme tolik času obdivovat krásy města. Trajekt do finského Turku, provo-
zovaný společností Viking line, odjíždí za tři hodiny a nás čeká cesta skrz staré město do 
přístavu. Batohy v tom středomořském vedru jako by nabyly na váze a objemu. Řine se 
z nás pot a já definitivně cítím, že s antibiotiky a palčivým sluncem budu mít ještě asi 
pěkný problém. 

Neztrácíme ale dobrou náladu, fotíme vlajku na švédském parlamentu a vrháme se 
do spleti uliček Gamla Stanu, Starého města. Je tu docela přelidněno, horké počasí vyhá-
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ní Seveřany na ulici. Je to vůbec možné, že onoho červencového dne před dvěma lety tu 
bylo bídných 12 nad nulou a pršelo? Teď se rtuť směle šplhá k osmadvacítce. Město tím 
trošku ztrácí na své tajemné atmosféře, přece jen, mrholení, lezavá zima a mlha se hodí 
do kamenných uliček města více než výheň, jejíž vinou to tady spíš připomíná Paříž či 
Madrid. 

Konečně jsme na nábřeží, kde se nalézá Vikingterminál. Obdivujeme lodě zde zakot-
vené, od starých dřevěných kocábek, sloužících jako botely a restaurace, přes výletní 
parníky až po obří nákladní lodě ve fjordu. Lodí je tu strašně moc, každá má svoje jmé-
no, korespondující se jménem milenky, manželky či dcery majitele. Hezká podívaná, 
zvláště když všechny ty lodě obklopují krásné štíhlé a sošné Švédky. Mořský vlahý 
vzduch trochu zmírňuje to nelidské vedro a dává tušit atmosféru severského přístavu. 

Celkem zmožení dorážíme na terminál, který zrovna zahajuje prodej lodních lístků na 
náš spoj. Velmi pohledná dívka v pokladně, oblečená do firemních červenobílých barev 
společnosti Viking Line (konkurenční Silja Line je naopak v modrobílých barvách) nás 
vnadí na další dobrodružství. Lístek do Turku, proti předložení platných Interrailů stojí 
v přepočtu jen 250 českých korun. To je vzhledem k tomu, že plavba trvá přes 11 hodin, 
a navíc jsme v cenově „vyspělé“ Skandinávii, směšná suma. Konkurenční Silja je pod-
statně dražší. Ono to ale není samosebou, každá společnost totiž má velmi odlišnou „cílo-
vou skupinu“. Se Silja line jezdí spíše starší pasažéři, decentní a bohatí. Loď je mnohem 
komfortnější, co se týče kajut a pohodlí. Viking line je se svými levnými lístky pro mladé 
lidi a také, což rozhoduje, pro milovníky „chlastacích výletů“. Ono se to totiž cenově pěk-
ně srovná, poté co pasažéři Vikingu během noci vypijí v baru takových 10-15 Lapinkult. 
Na Silje málokdy v noci potkáte na mol ožralé spolucestující, potácející se po palubě, jako 
by bylo desetimetrové vlnobití. Na Vikingu sice jedete skoro zdarma, ale klidu si, zejmé-
na během víkendových nočních spojů, moc neužijete. Provozovatelům lodí, jak už jsem 
říkal, se rentují zřejmě obě varianty stejně. 

S lístky usedáme v prvním patře, odkud je přístup na palubu. Hala se zaplňuje lidmi. 
Konečně slyším finštinu! Říkám si, že je třeba vytáhnout můj konfekční skvost, „kultovní 
expediční tričko“. Jsem zvědav, jestli skrz něj někoho zaujmeme. Nejprve je však potře-
ba navštívit umývárnu, mám pocit, že ve stavu, v jakém jsme, bych mohl upoutat tak 
leda pořádkovou policii. Vida nafintěné, dle poslední módy oblečené krásky, ve vedru 
odhalující co se dá, vyrážím dříve, než bys řekl „borůvkovej koláč“. V umývárce se zu-
šlechťuji a odsmraďuji, hrdě na sebe navlékám onen hadr. 

Usedáme vedle dvou mladých Finek. Jak by řekl můj děda rybář – „ani ťuk“. Ale my 
zde přece nejsme kvůli balení žen, oba šťastně zadaní! Pro mě to je i tak dost velký úlet, 
poslouchat po roce finštinu a konečně jí, po roce studia na jazykovce, trochu rozumět! 
Dívky se baví o chlapech. Dobré znamení, řekl by Casanova, ale mě je to jedno. Více nás 
trápí hlad a chuť na pivo (a v mém případě stále sílící chuť na cigáro, během plahočení se 
městem to nešlo, a místní hala je opět bez výjimky nekuřáckým prostorem). Jdu obhléd-
nout místní bufet. Po cestě zjišťuji, že moje tričko zabralo. Slyším smích, finská slovíčka 
a vidím dvě nevzhledné rozložité Finky, jak si na mě ukazují (tedy na mé tričko, pochopi-
telně) a rozpustile se hihňají. Vzdávám to. Je třeba odmrštit pokrytectví, přestat se cho-
vat jako Sagvan Tofi na mejdanu a jít za hlasem svého srdce. Vracím se k Pláčovi, svlé-
kám se do půl těla a jemně vydutým pupkem dávám najevo, komu, či spíše čemu patří 
mé sympatie a obdiv. Jdu pro pivka. 

Tak drahou svačinku jsem ještě nezažil! 2 byť vychlazená švédská pivka a dvě malé 
plněné bagety přicházejí na celých 10 Euro! Nic naplat, obého bylo třeba. Napojeni a na-
syceni sledujeme, jak se otevírá spojovací chodbička na lodní můstek. Celní ani pasová 
kontrola neexistuje, div že se někdo vůbec zajímá o to, zda máme lístek. 

Opět mi neuniká fenomén švédsko-finské rivality, totiž před námi je skupinka Švédů, 
kterých se samozřejmě nemusíme ptát, za jakým účelem se plaví do Finska. Ve chvíli, 
kdy vcházejí na palubu, začínají posměšně napodobovat Finy. Nasazují buranský výraz 
(podle nich asi typický pro Finy), řvou: Terve! (nazdar), Olut! (pivo) a podobné duchapl-
nosti ve finštině. Je z toho docela cítit pohrdání k Finům. No ať si políbí, graniťáci! Bledá 
závist, nic jinýho…  

Ihned stoupáme na horní, otevřenou palubu. Je to celkem jedenácté patro obří lodi. 
Pláča odhazuje masku sarkastického glosátora a svěřuje se mi s obrovským respektem, 
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který v něm tenhle „Titanic 21.století“ vyvolává. Chápu to, když jsem tehdy v Turku viděl 
poprvé v přístavu kotvit tuto obludu, připomínající naddimenzovaný panelák, měl jsem 
taky srdce v kalhotách. 

Konečně cigareta!!! Konečně vyplouváme!!! 
Horní paluba, zpočátku natřískaná lidmi, se pomalu vyprazdňuje. Pasažéry více než 

krása Stockholmu, obzvláště impozantního z lodní vysoké paluby, zajímá, že se brzo ote-
vřou bary a tax-free shopy, jen co vplujeme do mezinárodních vod, nezatížených švéd-
skou prohibicí. Je to ale paráda, stát na palubě v záři zapadajícího slunce, nechat si 
čechrat vlasy teplým větříkem a obdivovat architekturu města, těsně sepjatého se stále 
neporušenou přírodou v podobě skalnatých ostrůvků a zelených lesů, rozpínajících se 
všude, kde jim to člověk dovolí. Anebo je to spíš úplně naopak? To spíš…  

Je třeba být konformní a navštívit také bar a tax-free. Přesvědčuju Pláču, že jsme ve 
Skandinávii, tudíž netřeba se strachovat kvůli batohům, zanechaným na palubě. Bar prá-
vě otevírá a my objednáváme první točenou Lapin Kultu. 

Pozorně, až úzkostlivě sleduju parťáka, co na to jako kovaný pivař bude říkat! Paná-
ček se nedůvěřivě sklání nad sklenicí a hlásí: 

„Bude to vůbec pivo? Kdo to kdy viděl, aby se pivo čepovalo do „čtyřek“ a navíc ve 
tvaru vinnejch sklenek? No to je mi teda kultůra…“ 

Pak se napije.Historická chvíle.Moje znepokojení a nejistota mizí, poté, co se jeho ob-
ličej rozzáří: 

„Tyvole, to je vynikající pivko! No to jsem divák! Hele, až pojedem zpátky, mohli 
bysme votočit jednu tu sklenici, já bych měl pak na Žofíně co vyprávět, že do takovejch 
šílenejch sklenic se čepá tak liboprasný pívo?!“ 

Tak to máte, čeští pivní nacionalisti! Jestli jste četli mé předchozí spisky o Finsku a 
považovali mou chválu finského piva za výplod fanatického mozku, zde máte důkaz, že 
tomu tak opravdu není! Svědčí i tom i fakt, že když v Čechách pobýval „bratr“ Juho, a já 
se ho ptal, jak mu chutná český pivo, s typicky severským klidem odvětil: „No dobrý, je 
to stejný jako u nás. Ale šestkrát levnější.“ 

Jdeme do Tax-free. Od teď mu přezdíváme jedině Chlast-free! O nic jiného tu totiž 
nejde! Bonbóny a čokoládičky tvoří jen nutný doplněk k tisícům lahví všech tvarů a obsa-
hů, které nedočkavě čekají (ovšem jen chviličku), než si je alkoholomilní cestující koupí a 
obrátí do sebe. S potěšením zjišťujeme, že na krámě je prý exkluzivní a vyhlášený likér 
z bažinných morušek LAKKA LIKÖÖRI, jež chceme přivézt domů jako suvenýr. Kupujeme 
si tři plechovky Lapin Kulty a tři Legendy, což má být něco jako dvanáctka, po finsku „ne-
los“. 

A razíme na ztemnělou horní palubu, užívat lodní romantiky. 
 
Nyní je myslím namístě se zamyslet nad tím, jak Skandinávci obecně vychovávají své 

děti. Lze s jistotou tvrdit, že se tak děje značně liberálně. Nikdy během svých severních 
výletů jsem nezažil, že by severské ratolesti něco nesměly, že by na ně páni rodičové byť 
jen trochu zvýšili hlas. Pokud panuje vzájemný nesouhlas, řeší se to demokratickou dis-
kusí (a vzhledem k tomu, že děti mají více energie a větší výdrž, je jasné, kdo tyto deba-
ty vyhrává). Jako zázrakem však plody této výchovy nesou své ovoce, neboť z dětí nevy-
rostou rozmazlení a drzí frackové, ale svobodomyslní, otevření a tolerantní severští vlci a 
lišky! Vedlejším produktem severské výchovy však jsou velmi pubertální pubescenti. Toto 
přechodné období lidského vývoje je na Severu velmi divoké. Všechno se smí. Děti 
v tomto věku své rodiče okázale ignorují, ti jim však za to nespílají. Ponechají je jejich 
osudu, však ono vás to miláčkové časem pustí! Občas pro prudérního Středoevropana 
může být lehčím šokem se s takovýmito kvítky potkat. Slyšel jsem třeba, že na Islandu, 
v zemi, kde prý žijí nejsvobodnější a nejtolerantnější lidé, není výjimkou, když vás na 
ulici v Reykjavíku zastaví partička čtrnáctiletých dívek, která si z vás utahuje tím, že vás 
vyzývá k otevřenému sexu. 

Proč o tom mluvím zrovna teď? 
Kromě nás je totiž na palubě jen partička dívenek ve věku 12-13 let. Samozřejmě 

neunikáme jejich pozornosti. Smějí se na nás zdálky, poulí své namalované dvanáctileté 
oči. Hihňají se (a to nemám tričko PASKAJOKI) a na něčem se domlouvají. Čekáme co 
bude. 
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Jedna z dívčin, ta nejodvážnější, nejvyvinutější a nejnamalovanější se po chvilce vá-
hání odpojuje od skupinky a míří k nám. 

„Čau, nemáš pro mě pivo?“ oslovuje mě anglicky. Jistě partě neunikly čtyři plné ple-
chovky piva. Přibližuje se ke mně do nebezpečné vzdálenosti, kdy se její nikterak bujné 
poprsí téměř otírá o moje břicho. 

„Oletko suomalainen6?“ kontruju. Přece jen, docela rád bych už prorazil se svou fin-
štinou. Na věku nezáleží, jde mi o to procvičit své teoretické znalosti. 

„Cože?“ zklamává mě anglicky. „Neměl bys pivo?“ 
Švédky. Smůla. Je třeba zvolit nekompromisní způsob. 
„Nemám. Jenom pro nás s kamarádem. Máme žízeň“ 
„Aha. A dáš mi aspoň napít?“ 
To by snad šlo. Okázale otírám otvor plechovky a nabízím. Holčička nakloní plechovku 

dnem vzhůru a nemíní přestat. 
„Tak to by snad stačilo!“ beru jí plechovku z ruky. 
„A co cigáro? Dáš mi cigáro?“ 
Balím cigaretu a odevzdávám, nemůžu však najít oheň. Chci jí tedy připálit od mého. 

Holčička je v evidentních rozpacích, když se moje ústa s cigaretou blíží k jejím.Myslí si, 
že ji chci líbat. Opět ji musím zklamat, když jí říkám, ať mi půjčí své retko, že jí ho připá-
lím. 

Její skandinávští rodičové, pravděpodobně se nalévající v baru, zřejmě v rámci libe-
rální výchovy opomněli edukaci možných způsobů zapálení cigarety. Český somrácký 
způsob, kdy člověk šetří poslední sirku na ráno, jí není znám. Kouká na to jako vrána. 
Dobrý, co? 

Pláča do mě strká, ať na to kašlu. 
„Chceš jí mít furt na krku? Kurnik, vždyť by to mohla bejt tvoje vnučka? Hele, holky, 

dejte si vodchod, vypadněte!“ hlásí česky. Aby tomu děti rozuměly, přidává všeříkající 
posunky. 

Náctiletá skupinka ustupuje. 
„No to jsem divák“ opakuje Pláča, „abyses ještě nezamiloval!“ 
„Dej pokoj a pošli sem pívo, ta kočička mi ho vyžahla!!“ 
 
„Co takhle prohlídka lodi?“ navrhuje Pláča. Souhlasím. Stejně vím, že prohlídka skončí 

v baru. Usrkáváme libou Lapin Kultu a posloucháme živé vystoupení bluesového kytaris-
ty. Za ty prachy je to parádička! Neskonale lépe hudebně vzdělaný Pláča s nadšením po-
jmenovává jednotlivé skladby a původní interprety, i dle mě je tímto chladným Seveřa-
nem jižanské blues zahráno výborně. Vše má svůj důvod, je obecně známo, že k blues se 
výborně paří… Meditujeme nad nápisem, vyzývajícím k loterii za 20 Euro. Výhrou jest 
nefalšovaný Harley Davidson… Rozehráváme první epizodu našeho snění, že se stáváme 
boháči ve Skandinávii. Ježto nejsme motorkáři, plánujeme hárleje v Helsinkách střelit za 
100.000 euro a za tyto prachy si v Laponsku pořídit malou bažinu, srub a párek sobů. 
Nakonec se však uvědoměle rozhodujeme inkriminovaných 20 éček vrazit do Lapin Kulty. 

Po třetím kousku si všímáme u vedlejšího stolu zachmuřeného vlasáče, jež píše deník. 
„Hele, ňákej hipik!“ dí Pláča. „Dáš s nim řeč? Třeba je to Fin..“ 
Pod vlivem pivka vyrážím za chlapíkem. Ten mi však okázale dává najevo, že píše 

deník a nechce být vyrušován. Pak se ale rozmyslí za mnou odcházejícím houkne: 
„Where are you from?“ 
Poté, co říkám, že z Čech, situace se obrací. Zarostlý Švéd nás zve ke svému stolu a 

začínáme rozebírat povodně. Přijde mi úplně výborné, jak celá Evropa soucítí s českým 
neštěstím, všichni jsou dobře informovaní a velmi empatičtí. Na toto chmurné téma ještě 
chvíli kecáme, nálada jde dolů, hladina alkoholu nahoru. Přece jen, pocit viny tam něja-
kej je. 

Loučíme se tedy, zásobujeme se ještě plechovkami a vyrážíme na naší palubu, notně 
rozjařeni. Tam jsou jen naše „kočičky“. Naštěstí už ulovily nějaké chlapíky, tak si jdou 
jen pro cigáro a valej pryč. Osiřelí zůstáváme na palubě. Lezeme na lavičky přímo pod 
obrovitý komín, chrlící dým do teplého, hvězdami posetého nebe. Zpíváme si vesele, pak 

                                                 
6 Jseš Finka? 
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uléháme do spacáků a opilost krásně ustupuje pocitu svobody, romantiky a euforie. Mo-
notónní hukot lodi nás ukolébává ke spánku pod hvězdami. Juj, to je pohodička!!! 

Nic však netrvá věčně, bratři a sestry…  
 
Po dvou a půl hodinách spánku, přesně ve čtyři ráno nás budí rozložitý námořník a 

něco hlásí, já rozespalý vůbec nestíhám, mám trochu strach, že mě zmerčil, jak před asi 
hodinou močím z paluby rovnou do vln. Pláča je pohotovější. Poté, co zcela zřetelně ro-
zumím: „Musíte pryč, paluba je zaplavená,“ mám pocit, že se mi to zdá, že se mi do snu 
vpletla naše loď a české povodně. 

„Je to vážný?“ slyším Pláču. 
„Ale ani ne, jen blbej vtip,“ odtuší mariňák. 
Konečně se probouzím a čučím pod sebe. Co se to proboha děje??? Celá paluba je 

totiž zaplavena aspoň deseti centimetry vody, která odkudsi neustále proudí a přetéká 
(podobně jako inkriminovaná moč) přes palubu dolů. Ještě, že jsme si dali bágly pod hla-
vu!!! 

Slyším ještě něco o omluvě, že nás ruší, ale že přímo pod námi je evakuační výtah, 
že je třeba uvolnit prostor…  

A do pytle! Nejen, že jsou v Čechách povodně, nejen že trajekt mezi Saskem a Den-
markem nemohl z neznámých příčin přistát, ale teď jde asi do tuhýho, druhá Estonia, 
prostě se pravděpodobně potápíme a prožíváme naši poslední hodinku…  

Námořník se nás snaží uklidnit, že si máme přejít o palubu níž, že se nemáme zne-
klidňovat. Šmarjá, ale to se říká asi vždycky! 

Ve zmatku se balíme a po schůdcích míříme na nižší, polootevřenou palubu, kde jsou 
též lavičky vhodné k noclehu. Bohužel, situace je zde ještě horší. Voda zde připomíná 
norské vodopády, nejenže teče shora, ale navíc tryská z jakýchsi otvorů ve zdi. Připadám 
si jako vyoraná myš, vůbec nic nechápu, o slovo se hlásí slušná kocovina. Brodíme se ke 
dveřím do kryté části lodi. Fotobuňka zprvu hapruje, všímám si, že parťák je docela ne-
příčetný, protože si nahlas mumlá: 

„A co když to nefunguje, posraná technika, jdou ty dveře vůbec po česku rozkopnout? 
Abychom tu neshnili!!!“ 

Dveře se náhle otevírají, my jsme v suchu a teple. Všímám si, že nikdo z pasažérů nic 
neřeší, že si každej drží svou flašuli a je v klidu. To rozhoduje, neb únava a kocovina 
otupují reálné vnímání. Bez skrupulí roztahuji na koberci spacák a uléhám. Říkám si, že 
kdyby fakt šlo o život, někdo mě probudí…  

Pláča je nervózní, poslední co vnímám je proslov o tom, že jde „vošéfovat,“ co se dě-
je…  

Probouzím se před šestou ranní již v podstatně lepším stavu. 
Loď je evidentně na hladině a ne pod ní. Vedle mě sedí zhroucený Pláča, bledý a 

svraštělý podobně jako ta kreatura v Norimberku na lavičce. Ihned začíná brblat: 
„Hele, Tchořivoji, ty se tu klidně válíš, tyjo, víš co se stalo?“ 
…  
„Představ si, že nějakej idiotskej Švéďák se vožral, proniknul do strojovny a vypustil 

všechny protipožární nádrže na horních palubách! Prej už ho maj švestky, už je to 
v klidu…“ 

 
Jdu na podstatně sušší palubu a uklidňuji se po bouřlivé noci pohledem na nádherná 

šérová souostroví, signalizující, že Turku už je blízko. Kocovinu řeším bohatou snídaní, za 
kterou vyplazuji nekřesťanských 10 éček. Ovšem, přátelé, losos, vařená vejce, housky, 
máslíčko, zavařeninka, sýreček, salámek, džusík, čajík, kávička, to není zdarma… Pod-
statné je, že mě tyto lukulské hody dokonale srovnávají, začínám konečně být v pohodě. 
Na rozdíl od Pláči, jež trpěl v boji a teď mu rozhodně nezávidím…  

 
K sedmé ranní jsme v Turku! Škoda jen, že Pláča má kočku a nezvládá si prožít histo-

ricky první krok na finské půdě!!! 
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RUNA DEVÁTÁ –Proti čaji a Beduínům za pivní společnost 
V této runě se rosomáci vydávají do jihofinského Lapinjärvi za přítelem Ant-

tim na farmu. Zjišťují, že farma je ve skutečnosti hinduistickou sektou, kde se 
požití masa považuje za smrtelný hřích.Poznávají, jak je kruté, když tvá matka a 
sestra zároveň je Měsíc.Obdivují finskou nahotu na březích řeky.Rosomák se 

infiltruje do sekty a přináší cenné postřehy. Dochází k ideologické diverzi a se-
známení s normálně smýšlející částí farmy.Zjišťujeme, že ať si ve stanu lehneš 

jakýmkoli směrem, vždy máš hlavu dolů.Zasazujeme sektě smrtelný úder. 
V Kouvole požíváme legálně maso. 

 
Maso, to je lidstva spása 

Chutná! Voní! Prostě krása!!! 
Na světě jsou ale páni 
Jež jsou vegetariáni 

Nevím jestli berou herák 
Nechutná jim však uherák!!! 
V Lapinjärvi za kus bůčku 
Milion bych vybral z účtu!!! 

 
Ve vlaku z turkuského přístavu do Pasily, předměstí Helsinek, likvidujeme spánkový 

deficit a ocitáme se v tradiční pohodičce. Výrazný posun je vidět zejména u Pláči, jež ho-
dinové čekání na vlak strávil na peróně vleže na karimámě jak ten největší humusák… Na 
nohy ho nepostavil ani náš švédský známý ze včerejška, jehož jsme potkali na peróně ve 
společnosti též slušné kocoviny…  

Vystupujeme tedy v Pasile, nedaleko slavné Hartvall Areeny. Mé iluze o Finsku dostá-
vají hned tady první trhlinu poté, co mě odmítají slečny z místního bufetu nalít vodu (na-
štěstí to nebyly Finky, ale černošky) a já musím vypláznout 2 eura za limonádu Jaffa. 

Finsko se však snaží nám vše vynahradit. Pláča na peróně, odkud nám jede lokálka 
do Kouvoly, s otevřenou pusou pozoruje krásnou jemnou světlovlásku: 

„Ty bláho! Takováhle má jen ležet na sofa a vonět!“ glosuje. 
Mě se honí v hlavě myšlenky, že jsem zase ve Finsku a že jsem trošku v rozpacích 

z toho, že jedeme teď za Anttim, na jakousi farmu „Sestra Měsíc,“ o které už básnil loni 
ve srubu Tuiskukuru, kde jsme mu, promočenému a v depresi ze samoty, s Martinou 
zvedli náladu a našli v něm dobrého kámoše. To jo, ale přece jen – rok jsme se neviděli, 
bude tam s ním strašně cizích mladých Finů a navíc – laponská horečka taky už slušně 
klepe na dveře! Tady v jižním Finsku je téměř třicet nad nulou, a my přece vyjeli ne za 
vedry, ale za chladným laponským podzimem RUSKA, který se objevuje s prvními noční-
mi mrazy…  

Kolem projíždí vlak z Moskvy, který mi připomíná hororové monstrum, jakoby opan-
céřované, pokryté letitou špínou. Tak tam teda ne…  

Mimochodem, ani vlak do Kouvoly, která leží asi 100 km severovýchodně od Helsinek, 
nesplňuje požadované standardy. Ač jej celý prolézáme skrz naskrz, nemůžeme v něm 
najít WC! Pravda, je to lokálka, která jede jen hodinu a půl, ale přece jen, co kdyby se 
nám chtělo? 

Příroda v jižním Finsku, viděná z jedoucího vlaku, se ještě nijak výrazně neodlišuje od 
té české. Je zde pravda více lesů, které prorůstají přímo do měst, městysů a osad, ale je 
na první pohled vidět, že jde o les tzv. „kulturní,“ což v překladu znamená „člověkem 
notně zprzněný“. Četné pily a dřevozpracující fabričky jsou ale v každém případě lepší, 
než chemičky při Praze… Míjíme vyprahlá pole již po žních, lemovaná červenými či pří-
rodně dřevěnými farmami a staveními. Rozvíjíme debatu o tom, že by nemuselo být zas 
až tak od věci vyrazit někdy do Laponska v zimě, na běžkách. Schváceni zdánlivou iraci-
onalitou tohoto nápadu, krátíme si čas pozorováním lepé zrzky, neustále telefonující 
svému příteli z každé zastávky (a že jich tato lokálka má!) Poté, co krasavice svléká dží-
novou vestu, již jen mlčíme a pokradmu civíme na její opálené tělo v bikinkách… A pak 
že chladný Sever! 
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Vystupujeme v Kouvole, což je na mapě docela velké město. Ve skutečnosti je to 
však rozlezlá vesnice, zvíci nejvýš Dobříše, či Mnichovic. Finské rozměry jsou pochopitel-
ně úplně jiné, v téhle obrovské zelené zemi je za město považováno skoro všechno (tře-
ba laponské „velkoměsto“ Ivalo má asi 1.500 obyvatel) Autobusové nádraží, odkud odjíž-
díme busem Kouvola-Helsinki do 35 km vzdáleného Lapinjärvi, nalézáme snadno, hned 
naproti vlakovému. Obdivujeme na slepé koleji odstavenou historickou lokomotivu, poz-
ději zjišťujeme, že tento artefakt je vlastní všem finským nádražím. 

Busík do Lapinjärvi (nevím, proč se to jmenuje Laponské jezero, když do Laponska je 
odsud 1200 km) je strašně drahý. Naše debata je značně monotematická. Mám pocit, že 
finští spolucestující již po čtvrthodině jízdy musí chápat význam českých slov „svíčková,“ 
„bůček,“ „kotleta“. Že jsme radši nedrželi pysk! Jak dokážou okamžiky příští, zřejmě 
jsme na sebe přivolali pomstu strašného boha Ilmanlihaa, tzv. „Bezmasáka“…  

Výstup v Lapinjärvi se rovná menšímu šoku. Antti má údajně žít ve vsi Heikinkylä asi 
6 km od Lapinjärvi. Na podrobné mapě Finska je Heikinkylä sotva znatelnou tečkou, ale 
Lapinjärvi je zde opět slušně velké. Realita je však zcela jiná. Není tu totiž zhola nic, 
krom zavřeného srubu místní taxislužby!!! Naše plány, že si zde nabereme vodu, zavod-
níme se a uvaříme si těstoviny, jsou smeteny ze stolu. Nezbývá než hladoví a žízniví vy-
razit v pekelném vedru po prašné silničce mezi lesy směr Heikinkylä (či taky po švédsku 
Hindersby7). Ojojoj, to je řehole, v tomhle vedru, s olovem na zádech a navíc po silnici! 
Naštěstí za sebou asi po 300 m chůze slyším hrčení motoru.Naslepo mávnu a auto, říze-
né starší Finkou, staví!!! 

Konečně mám šanci prorazit s finštinou! Musím říci, že mluvím docela dobře, horší je 
to už s rozuměním, neboť Finka mluví rychle a používá kvanta mě neznámých slovíček. 
Nicméně se dohodneme na všem podstatném. Jede přímo do Heikinkylä, navíc zná farmu 
Sisar Kuu (Sestra Měsíc), bydlí prý asi kilometr dál v lese. Neunikne mi podivný výraz té 
bodré dámy, když se o farmě zmiňuji, ale nepřikládám tomu žádný význam. Ptá se sa-
mozřejmě, jakto že umím finsky, haní místní kraj jako velký buranov a tvrdí, že se jí za 
celý život odsud nepodařilo vypadnout. 

Vyhazuje nás v záplavě našich díků snad 50 metrů od farmy, na kraji lesa. V ústrety 
nám zeje veliké zelené dřevěné stavení. Nemáme čas na rozpaky, už jsme tu, slavobrány 
žádný, spíš asi 6 mladých světlovlasých Finek, které kupodivu chápou, kdo jsme a se 
severským klidem přijímají tento fakt. Objevuje se Antti, probíhá objetí, ale mé pochyby 
to nerozptyluje. Všichni na mě mluví finsky a já docela nestíhám. 

Antti nás vede do jednoho z mnoha pokojů farmy. Všímám si, že Pláča bledne a vraští 
tváře. Tento kovaný „pivní blb,“ milec všech putyk a knajp, zarytý radikální odpůrce ča-
joven, orientálních esoterických věd a všeobjímající lásky je silně otřesen interiérem far-
my. Všude ze zdí totiž visí pestrobarevné hábity, tu a tam trůní jakýsi Šiva či kdo na oltá-
ři mezi řvavě barevnými baldachýny, a co je nejhorší, neunikáme ani „náhodně pohoze-
ným“ brožurkám, jejichž názvy dešifruji jako „Škola jógy,“ „Matka Měsíc“ (ouvej, to zní 
zle sektářsky, čili tato farma když je „Sestra Měsíc“ pak „Matka Měsíc“ bude jistě za-
střešující institucí… ojojoj) či jako finále „Proč jsem se rozhodl nejíst maso“. Jsem též 
lehce v šoku, mám totiž rád svobodomyslnost a celkem mi vadí, když se pod její rouš-
kou, pod pláštíkem „alternativního životního stylu“ skrývá stádnost a organizovanost nej-
hrubšího kalibru. Nekomentuju ale nic, nic totiž o tom nevím a jen doufám, že se Antti 
během roku, co jsme se neviděli, nezbláznil. Jasně, věděl, jsem, že je vegetarián, ale 
tohle??? 

Jsme ubytováni v jednom z pokojů, všímám si že Pláča horečně ukrývá v báglu šišku 
uheráku – takže jsem se v odhadu jeho pocitů nesek. Rychle vytahuji fláděru Becherov-
ky, dárek Anttimu, abych zmírnil narůstající rozpaky. Antti zřejmě chápe, proto nás vyzý-
vá, jestli bychom si nešli zaplavat do řeky. Máme sice hlad jako prase, ale tohle řešení je 

                                                 
7 Finsko je dvojjazyčná země, ač zde žije jen 6% Švédů. Určité oblasti pobřeží, zejména na východ od Helsinek, 
při Turku a pak také v Pohjanmaa na pobřeží Bothnie jsou však místy více švédské, než finské. Tam, kde švéd-
ská populace převažuje, je první nápis ve švédštině, tam, kde Švédové žijí, má obec povinné oba názvy. Analo-
gicky tomu tak je i v Laponsku (Finové a Sámové). Oblast Lapinjärvi, čili Lappträsku, patří do kraje Porvoo 
(Borgå), kde je skoro 50% švédská „menšina“. 
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v africkém vedru taky dobré. Chvilku jsme v pokoji sami a dovedete si, milé čtenářstvo, 
jistě představit litanie z Pláčových úst. 

„Ty vole, co to je za sektu? Kam´ s mě to zatáhnul? Tady jsou samý Beduíni!!!“ 
Já se vzmůžu jen na pokrčení rameny a nesmělé konstatování, že jsem taky trochu 

mimo, ale že Antti je určitě v pohodě, že tomu ale tady šéfuje někdo opravdu prazvláštní. 
Vyrážíme k řece, přes vyprahlá pole. S námi jde krom Anttiho a ještě jednoho týpka 

asi 6 dívek, všechny se nám představily, ale pamatuju si jen Aino, docela příjemnou 
skromnou holku, která se se mnou hned dává do řeči. Nálada se vylepšuje. Jsem člověk 
přizpůsobivý, pokud mi nebude nikdo kecat do života, toleruju ledaccos. Spíš mám obavy 
o Pláču, že tohle na něj bude trochu moc. Antti se zdá být zase tím fajn chlapíkem 
z loňska, kecáme ve třech, učím se nová slovíčka jako „vyschlá plotice“ (jednu potkává-
me na cestě při říčce), „kalná řeka“ versus „špinavá řeka“ apod. Pláča statečně šlape ve 
společnosti zbylých Finek a mlčí. 

Dorážíme na kouzelné místo na břehu kalné, ve vedru málo vodnaté říčky Tessijoki. 
Břeh je zde lemován plochými skalkami, jak Antti vysvětluje, funguje to zde jako přírodní 
prádelna. Usazujeme se na skalkách, Finové se začínají svlékat. Volím geniální variantu, 
jak vyřešit rozpaky, zda jít do naha, či ne. Oblečený začínám balit jointa z christianské 
zásoby, tím získávám drahocenný čas. Poté, když zvedneme hlavy od špíčka, vidíme 
všech 8 Finů jak je pánbůh stvořil. Jdeme tedy taky do naha… (ach ty chytré české hla-
vičky). Ať se jde každý bodnout s názorem, že Skandinávie je země chladných, odtaži-
tých lidí!!! Tenhle spolek se zdá být mnohem více „open minded“ než my. „Léro“ 
s hašišem nikdo neodmítá a rozproudí se dobrá konverzace. Kecáme o Čechách, předsta-
vuju Pláču, rozebíráme muziku (jak já, tak Antti máme kapelu). Též pohovořím o borreli-
óze, respektive o antibiotikách, co beru, abych vysvětlil, proč vyhledávám stín, když se 
všichni válí nazí na sluníčku. 

Koupačka je výborná, voda je krásně teplá, přesto však osvěžující. Asi po hodině 
zevlování se zvedáme, že máme hlad, že si jdeme něco uvařit. Na farmě, kam brzo dorá-
žíme, se mihne jakýsi podivín, hipik jak stehno, který si nás měří nevraživým pohledem, 
pak něco hustí do Anttiho. Ten se provinile blíží k nám a povídá: 

„Víš, teď jsem mluvil tady se zástupcem majitelky… Tady na farmě platí, že se tu ne-
smí požívat maso. Pokud máte s sebou maso, prosím, nejezte ho!“ 

A sakra! Pláčův škleb nelze skrýt ani za oponou Národního divadla. Já jsem taky roz-
laděn. Ne snad kvůli samotnému faktu, jednak jeden den bez masa jen prospěje, jednak 
pravidla má každý svoje a je třeba je respektovat, myslím si. Ale pěkně mě dožírá, že ten 
hipik, ten nesympatický striktní beduín nemá na to nás oslovit přímo a seznámit nás 
s jeho pravidly, ale zneužije k tomu dobráka Anttiho, o kterém ví, že to je můj kamarád. 
Tak to ti, ty čičmundo, nedaruju! myslím si. 

Antti a Aino nás zvou na vegetariánský oběd. Napětí houstne. Jednak k tomu přispívá 
četba vývěsky, kde je v bodech striktně rozepsáno, za jakých pravidel se zde vaří. Bod č. 
1: GURU MANTRA, mluví za vše. Druhak vůbec netušíme, jak vyplnit kulturní mezeru, jež 
se mezi námi masaři a místními jogíny rozevírá jako pekelná rokle. Co když bude třeba 
při jídle odříkávat mantry? Smí se při jídle mluvit, případně o čem? Můžeme se zvednout 
dřív, než dojí šéfik, Hipik? 

Jídlo se dá kupodivu jíst. Jde o špagety (jistě bezvaječné), zeleninovou omáčku, pra-
žené oříšky (ty vedou!) a cizrnovou kaši (ta naopak). Jinak ale vládne mlčení a my oba 
se cítíme jak Papinovy hrnce. Trapno vyvrcholí, když ve snaze si nalít vodu z jakési pra-
podivné konvice polévám stůl. Naštěstí vnímám Ainin veselý pohled, který jako by říkal 
„bodej na to, pohoda!“. Pláča mě po jídle manipuluje do naší místnosti. Tam se již neudr-
ží: 

„Hele, tady je to dost v prdeli, ne? Já se tu cejtim jako idiot?! Byl´ s taky tak nervní 
při tom jídle? Co bys řek na to jít ven a postavit si stan? Já se tu vůbec necejtim dobře!“ 

Souhlasím. Vypadnout pod stan je nejlepší varianta. Získáme tak jistou autonomii a 
soukromí, navíc, když bude chtít někdo pokecat, může za námi a my nebudem jak na 
jehlách. 

Problémem ovšem je, jak vysvětlit, že se krademe přes jídelnu plnou Finů s bágly na 
zádech ven, jak objasnit, že nejde o odmítnutí pohostinnosti, ale o pouhý útěk před du-
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chem Matky Měsíc? Hrdinně říkám kamarádovi, že to je OK, že to ošéfuju, ale vůbec při-
tom nevím, co udělám. 

Chvíle CH je tady. Rudí jako vaření raci míříme s bágly přes místnost plnou beduínů a 
cítíme, jak se všichni na nás tázavě a udiveně dívají. Nevypadne ze mě nic chytřejšího, 
než: 

„Pardon, my jdeme pod stan, nechceme rušit vaše soukromí“. Blbý, co? Ale něco za-
znít muselo…  

Slyším Aino, jak volá, že máme zůstat, ale to už jsme venku. Napětí z nás padá jako 
lavina. Dokonce se začínáme chechtat. Pláča říká: 

„Cos jim to vole řek? Prej že nechceme rušit??? Haha, ale dobrý, seš šéf, jsme ven-
ku!“ 

Začínáme se docela bavit. Vtipkujeme na účet místního šéfika-hipika, který v době, 
kdy jsme zdrhali, seděl v jídelně důležitej jak bejk s kytarou, na kterou vůbec neuměl, 
drnkal jeden akord a předzpívával jakési mantry. Všimli jsme si, jak žárlivě, jako kohout 
na hnoji, hleděl po svých dívčích ovečkách, aby se mu náhodou nerozutekly za náma…  

„To je debil!“ hlásí Pláča, „viděls ten jeho tupej ksicht? To má z toho veganismu! Zrní 
mu rozežralo mozek! Ten by čuměl, kdybychom vzali ten náš uherák, zabodli ho za cha-
tou do pole a přišli za nim a řekli „Hele co se ti tu urodilo, to je dar vod Šivy, to musíš 
sežrat! A do rána bysme sepsali brožuru Proč jsem nepřestal jíst maso a dali mu jí pod 
polštář…“ 

 
Pravda, že ve dvou je nám podstatně volněji. Stavíme stan, válíme se ve stínu krás-

ných lip a přemítáme, že to tu zítra zabalíme brzy po ránu a ušetřený čas raději strávíme 
v nějaké kouvolské krčmě. Dávám k dobru, že Finsko je zemí, které odjakživa mělo pro-
blémy se sektami. Moje milá a jedinečná učitelka finštiny Zita (mj. zásadová antibeduín-
ka a pravý pivní blb) vyprávěla zejména o „laestediánech,“ sektě, která ovládla v 50. a 
60.letech Laponsko. Tito potomci šíleného pátera Laestedia, který násilně christianizoval 
Sámy v 17.století, zavedli nelítostně puritánské náboženství mezi prostými Sámy a se-
verními Finy, zakázali zpívat (krom žalmů vlastní výroby), sex (ten je ale na dálném Se-
veru zejména v zimě jedinou radovánkou), alkohol (viz major) . Puritánské sekty, které 
notabene převzaly jisté šamanské pohanské prvky, dusily zemi, byly příčinou mnohých 
lidských tragédií mezi opravdu prostými, přírodními a křesťanství nechápajícími Sámy – 
již chápu, proč kdysi v roce 2000 norský Sámi Nils z Guovdageaidnu tvrdil, že laponský 
animismus je pro Sámy mnohem pochopitelnější, než křesťanství… Kdo nevěří, nechť si 
přečte něco z tvorby spisovatele Timmo Mukky, nebo skoukne nějaký filmeček, podle 
jeho knih natočený (Země je hříšná píseň, Milka atp.) 

 
Pláča pokyvuje, usmívá se, je to zas ten starý dobrý brach, společné utrpení nás zase 

dalo dohromady. 
„Hele, to jídlo bylo sice gut, ale já mám hlad!“ dí po chvilce. To je velká výzva. Musí-

me ovšem postupovat velmi obezřetně. V tom jsme ale pašáci, neznající bolest. Hodláme 
uvařit GULÁŠOVÉ těstoviny se sušeným MASEM, přidat do nich Pláčovu tzv. „zeleninovou 
sušenou směs,“ která ovšem obsahuje značné procento SUŠENÉ SLANINY a pochopitelně 
do již hotové směsi nakrájet trochu UHERÁKU. 

Naše aktivita neuniká Hipikovi. My ho ovšem přečůráváme, jsme přece Češi! Ve chvíli, 
kdy se ometá nebezpečně blízko a nasává vůně z kotlíku, vytahuju z báglu MOŘSKÉ 
ŘASY, dle mě nejtypičtější artefakt veganství a racionální výživy, jež díky vnuknutí bohů 
přežily pražskou čistku v báglu . Beru řasy zamilovaně do prstů, láskyplně k nim přiči-
chám a před zraky Hipika je vhazuji do ešusu (koneckonců, vybrat je z jídla a vyhodit 
můžeme vždycky). Hipik se, oklamán a spokojen, odvrací a vyráží hlídat své slečny…  

 
V podvečer přichází definitivní bod zlomu, signalizující Hipikovu finální kontumační 

prohru. Z farmy vylézá Antti s kytarou, doprovázený Aino a ještě jednou milou zrzkou 
jménem Hilkka. 

Hipik hlídal, ale neuhlídal! Pohodová a bezpředsudková část farmy jde za námi. Začí-
ná docela slušná zábavice. Pláča dává kolovat český rum, Antti začíná hrát, holky pře-
krásně zpívat. Pociťujeme pravou finskou lupsakku, čili neohraničenou bezmeznou poho-
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dičku. Kecáme nad mapami, Antti rozhodně doporučuje v parku Kekkonen přejít Sokosti 
a vydat se do pusté východní části, směr Raja-Jooseppi. 

Pláča již jistě chápe, že pod slupkou beduína může být fajn člověk a já jsem ze srdce 
rád, že Antti zůstal takový, jaký byl v mých vzpomínkách…  

Hipik se však nehodlá vzdát. Chvilku se ometá kolem nás a pak vyzývá Anttiho, že je 
čas zalít polnosti. Využívám toho a poprvé otevřeně oslovuji Hipika, zda nechce s něčím 
pomoct. Je tím evidentně překvapen a uznává, že ve třech se to lépe táhne. Nasazuji 
masku prosťáčka a zahajuji infiltraci do vedení sekty…  

V rozlehlém skleníku se Hipika táži, jak tahle farma vůbec funguje. Dozvídám se za-
jímavé věci. On sám zde je už 5 let, ale skutečným šéfem je prý majitelka farmy, be-
duínka všemi mastmi mazaná, beduínismem do morků kostí pročpělá. On nic, on muzi-
kant, jen je správcem farmy v její dočasné nepřítomnosti. Ta zajisté šílená dáma je za-
kladatelkou jogínsko-hinduistické společnosti Matka Měsíc. Zbylí lidé jsou tu přes léto na 
prázdninách, jezdí sem dost volnomyšlenkářů z Helsinek trávit víkendy. 

Celkem jsem si oddech, že Antti a Aino s tímhle blázincem nemají nic společného. Do-
chází mi, že tu jsou kvůli zevlu, klidu a přírodě, vždyť Anttiho rodiče jsou taky farmáři, 
chlapík k tomu má prostě vztah. To mi stačí. 

Nechci se nakazit beduínismem, tudíž beru návrh Anttiho se projít po poli a pokecat o 
agronomii. Zároveň naznačuji, co jsem se dozvěděl od Hipika, že to je pro mě překvapení 
a jedním dechem se ptám, jestli se tu pěstuje konopí. 

Antti se spiklenecky ušklíbne: 
„Letos na jaře probíhalo hlasování. Baba, co to vede, tu dost často není, tady jsou li-

di, když tu není, víš, ona to přehání. Nechce dokonce, aby se tu kouřilo, včetně tabáku, a 
o alkoholu ani nemluvě. Ale na to my kašlem, to by se nedalo! No… v tom hlasování šlo 
teda o hulení, žejo. My, co jsme chtěli pěstovat, jsme to o jedinej hlas projeli… snad za 
rok! Já tu budu ještě 14 dní, pak valim zpátky do práce. Timmi (nebo tak nějak jmenuje 
Hipika) je tý ženský pravá ruka, ale má jednu výhodu. Hulí jointy… Takže to nějak tady 
koulíme…“ 

Dále se bavíme už fakt jen o zemědělství. Přiznám se, že kdyby to nebylo hnízdo be-
duínů, vůbec by mi nevadilo tady v létě vegetit, pěstovat mrkev, tuříny a další zelí, musí 
to tu být jinak asi moc v pohodě. Antti všechno vysvětluje, je vidět, že rostlinám rozumí 
(ale proč je potom jí ☺), říká, že letos je v jižním Finsku nemilosrdné sucho, již 3 týdny 
ani nekáplo. Hážu fóreček, že to je jistě důvod, proč letos na polích nevyrostl salám a 
nesmí se tu tudíž jíst maso. Antti chápe, jsem fakt rád, že se s ním dá kecat o všem úpl-
ně v klidu, že to zvláštní pouto, které se mezi námi vytvořilo loni v Laponsku, nezmizelo. 

Vracíme se zpátky, slyšíme totiž, že Pláča a holky jsou v družné zábavě, až na pole 
doléhá smích, zpěv a Pláčovo naléhání, ať holky přijedou do Čech…“co navštívit 
v Čechách kromě Prahy, co jako doporučuju? No přece Nymburk! KAUNIS KAUPUNKI!!!“ 
(jakože krásné město, pán má na finštinu talent!) 

Pláčovi po rumu blýskají očička: 
„Lupsakka, bratře!“ Holky se smějí, že už umí super finsky, když zná slovo „lupsak-

ka“. 
„Hele, víš, já jim nemoh vysvětlit, že dle norem EU není českej rum vlastně rum, 

zvláště když holkám chutná úplně jako rum! Tyjo, to je řehole! Hele, já tu zažil folklór 
jako svině, ty nádherný zpěvy, škoda že nemám diktafon, to by se kluci „Na Žofíně“ 
zbláznili…“ 

Antti spiklenecky přitakává, jako že má nějakou travku. Balíme jointa. Nálada jde ješ-
tě nahoru. Aino se zajímá o peprné české výrazy, které jí píšu na papír. Dokáže je docela 
dobře používat. 

Zpíváme, teda zvláště holky, je to naprostá paráda!!! Pláča propaguje Litinovou vanu, 
překládáme texty, je fakt perfektní sranda. Vlahý, teplý letní večer! Rozpaky ze dne jsou 
pryč, medíme si a říkáme, že tu určitě ještě zůstaneme dopoledne, podle plánu. 

Jdu dokonce dovnitř, kde je harmonium, hraju písničku, kterou jsem složil s Juhem, 
je samozřejmě ve finštině a je o tom, jak se tráva mění v jointa. Má to slušný úspěch. 
Antti mi pouští na CD jeho kapelu, rozhodně to není žádný beduínský „new-age,“ ale spíš 
pěkně našláplý funky. Navíc říká, že se rozhodl navíc k tomu hrát folk, dělat jen písnička-
ření s kytarou. 
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Seance se rozpouští asi v deset večer. 
Jdeme do stanu. Bohužel, vinou stressu zažitého odpoledne, se mi THC dostává do 

krve se řádným zpožděním a účinky jointa kulminují ve chvíli, kdy se má jít spát. Jsem 
vysmátej jako zvíře. Pořád něco kecám, ruším Pláču a všemu nasazuju korunu, když hlá-
sím: 

„Hele, tobě nevadí, že spíme hlavou dolu? To je děsnej zpruz! Já takhle neusnu! Já se 
musim přestěhovat, dát si hlavu na druhou stranu, směrem ke vchodu!“ 

„Pro mě za mě, dělej co chceš,“ brblá Pláča, „ale mě se leží super, já mám pocit, že 
jseš jen strašně zhulenej…“ 

„To sice jo,“ hýkám, „ale tohle se fakt nedá…“ 
Stěhuju se hlavou ke vchodu, ale klid dlouho netrvá: 
„Hele, já nevim, jak je to možný ale i tímhle směrem jsem hlavou dolu!“ 
„Já to řikal! Ty jseš regulérně zhulenej! Drž už hlavně hubu…“ 
Moc se to nedaří, ale asi po hodině vychechtanosti, naprosto nesmyslné, konečně usí-

nám…  
Zlý je jen to, že začínám bejt po práškách vážně nechutně spálenej, pálí mě hrozně 

obličej a ruce…  
 
Vstávám před osmou, farma ještě spí. Toho využívám k finální ideologické diverzi 

proti Hipikovi a majitelce. Chce se mi totiž, jemné slečny prominou, pěkně na velkou. Ve 
chvíli, kdy usedám na mísu mě se smíchem napadá, jak by se asi tvářil Hipik, že jsem do 
jejich žumpy umístil výkal, prokazatelně obsahující ŽIVOČIŠNÉ ZBYTKY!!! Asi se to chla-
pec nedozví, ale jisté je, že odteďka „Sestra Měsíc“ už nebude to, co byla předtím. Mož-
ná, že za rok zde budou na zahrádce pobíhat kvičící čuníci…  

 
Venku píšu deník, kecám s Anttim, který mi hraje na kytaru jeho nové folkovky. Ne-

zná bolest, pokud rozumím textům, je to moc v pohodě, líbí se mi písnička o vandrákovi 
a jeho kočce, který mrzne v laponský chýši, ale život mu zachrání kočička, která vleze do 
kamen a jiskrama z jejích očí zapálí oheň… to je fakt dobrý. Hustá je i písnička „Byrokra-
atti,“ tý rozumím míň, ale je jasný, o co v ní jde „… nechceme tvořit dějiny, chceme je-
nom žít…“ tak to jo, to beru. 

 
Pláča se probouzí v půl desáté do růžova. Brzo se před naším stanem znovu obnovuje 

včerejší společnost. Obohacuje ji tak napůl Hipik, který sedí na houpačce, předstírá čet-
bu, ale ve skutečnosti pokukuje, jestli Aino a spol. nezašly v přízni k těm českým maso-
žroutům až moc daleko… šašek! 

Pláča na jeho adresu vtipkuje: 
„Bratře, všim jsem si, že Hipik to nemá ale zas tak moc ideologicky srovnaný! Před-

stav si, že jsem ho viděl v kuchyni, jak plácačkou mlátí mouchy!!! Co na to jeho 
KARMA?“ 

 
Před polednem bereme tajně uherák a jdeme s Pláčou k řece. Pěkně se vykoupeme, 

já ale ve vedru začínám kvůli spáleninám slušně trpět. Nedovedu si představit, jak budu 
trekkovat, když bude takové vedro a slunce, které na kůži s alergií působí jako louh. 

 
Návrat, loučení (s někým od srdce, s někým lehce posměšné, viď, Hipiku), výměna 

kontaktů s Aino. Máváme za sebe a opouštíme farmu SISAR KUU, vstříc Kouvole, Riihi-
mäki a zítra… LAPONSKO!!! 

 
Vedro na silnici je nesnesitelné. Obaluju si ručníkem, šátkem, vším možným obnaže-

né části těla, takže připomínám palestinského terroristu (který byl na návštěvě u Hipika, 
koordinovat internacionální beduínismus…) Po třech kilometrech muk jede druhé auto, je 
to školní taxi. Zblble na něj mávám a ono staví! Všímám si, že to je tágo, Pláča mě hlásí, 
ale řidič to chápe správně, slibuje cestu do Lapinjärvi zdarma, my usedáme do klimatizo-
vaného mikrobusu a těžce si medíme… ten stop ve Finsku není rozhodně špatnej! 
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V Lapinjärvi asi po třech minutách jede autobus do Kouvoly. Tam propadáme nezříze-
ným orgiím, nasměrovaným po antibeduínsku vůči masu a pivu. Kupujeme párečky a 
plechovky Kultičky a piknikujeme v parčíku. Ať nám beduíni celého světa vlezou na hrb!!! 

Do odjezdu vlaku zbývá pár chvil, které trávíme na zahrádce na náměstí. Kulta chladí 
a finština mi splývá ze rtů jako voda. Hospodská nemá šanci si všimnout, že ten týpek, 
co si objednává ještě dvě piva a ptá se, kde je WC, vůbec není Fin…  

 
Pěkně se nám to rozjíždí, bratře!!! 
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RUNA DESÁTÁ – Za přírodou Severu 
Zde se čtenáři dozví, jaká specifika číhají na pivní blby ve finských expre-
sech, proč se vyplatí mít u pasu pověšený sámský nůž „puukko“. Prožijí 

s Rosomákem první z ranních depresí a nasednou s místním znalcem poměrů 
„Černou rukou“ do autobusu směr Kiilopää. Dojde na rozbor akčních filmů a je 
určen státní svátek „Den soba“. Ministr Tvrdík nekoupil grippeny, ale nevadí, 
díky němu se seznamuji s paní učitelkou z Ivalo. Autobusovou společnost Mat-

kahuolto ovládl Fantomas. 
 

Nočním vlakem, milý druhu 
Frčíš k polárnímu kruhu 

Aby ti zima nebyla 
Strávíš večer u piva. 

Těžkej bágl, těžká hlava, 
Snad se to i jiným stává! 
Přesto je to krásná doba 

Když spatříš prvního soba…  
 
Nekonečný had modrých vagónů nese název Santa Claus Express. Znalec vánočních 

tradic jistě odtuší, že takový vlak jede do severské metropole Rovaniemi, která leží pou-
hých 8 kilometrů pod polárním kruhem. Zde totiž každý prosinec působí bradatý dědek 
Joulupukki, Vánoční kozel, pohádkový věkověčný stařík, který osedlá sobí spřežení, 
profrčí všemi obchodními domy, nabere zde kýžené dárečky a rozveze je do domácností 
dychtivých dětiček. 

Přesto však jeden propadá oprávněným pochybám, zda to má lidstvo v hlavě 
v pořádku. Nevím, zda manažeři finských drah věří na Ježíška, dědu Mráze, či Joulupuk-
kiho, v každém případě však takovým pojmenováním vlaku nahrávají prohnilé amerikani-
zaci, stírající národnostní specifika staré dobré Evropy. Přijde mi to stupidní, vždyť zrovna 
Finsko není zemí, která by obohatila svět tisícem tradic a zvyků. Jednou z mála tradic je 
právě „kozel“ Joulupukki, jehož červený mundůr, nečesaná bílá brada a šestispřeží stat-
ných sobů pronikly do podvědomí celého křesťanského světa. Bushovi nohsledi, pokud 
právě asi nevymýšleli jak namastit zase nějakou válkou státní rozpočet země, jej však 
překřtili na Svatého Klause. Na to jsme my Češi obzvláště hákliví, co když se tento pán 
stane naším novým prezidentem? 

No v každém případě by bylo romantičtější dát polárnímu expresu trochu finsky znějí-
cí název, který by upomínal, že domov „Kozla“ není ve Washingtonu D.C.(ač i tam, zdá 
se, sídlí rohatej), ale na pusté Ušaté hoře na laponsko-ruském pomezí…  

 
Vedro jak v ďáblově řiti neustává ani ve vánočním vlaku. Nezbývá, než uvolnit 

z peněženek přebytečná eura a navštívit restaurační vagón. Ten je podle mě dalším ne-
doceněným specifikem finské země. Ve Finsku je takovýto vagón součástí každého dál-
kového vlaku a na rozdíl od jiných zemí je zde regulérní hospodou. Je to úžasné, řítit se 
stopadesátikilometrovou rychlostí vstříc polárnímu kruhu a zalévat žízeň chutnou Lapin 
Kultou. Je to celkem finančně snesitelná záležitost, protože ceny alkoholu ve vlaku se 
skoro vůbec neliší od cen v průměrných restauracích, příplatek za rychlou jízdu je skoro 
zanedbatelný. A tak skoro každý cestující Fin si odloží na pohodlnou sedačku 
s odepínacím polštářkem své zavazadlo, sadu mobilních telefonů a další nezbytnosti a 
usadí se na dlouhé hodiny v pojízdné putyce. Zde nasává, debatuje, tráví příjemný večer 
a přitom pasivně nezevluje, blíží se rychle k cíli. Finské vlaky nedrncají, takže se pivko 
nerozlévá po stolech, prostě pivní ráj. 

Zasedáme k první Kultě a objednáváme si párečky, které se ve Finsku ovšem servírují 
bez chleba. Jinej kraj, jinej mrav…  

 
Povzbuzen pivem zapomínám na spálený obličej a ruce a vyrážím si zakouřit do ku-

řáckého výklenku. Dálkové vlaky mívají v každém vagóně oddělení, kde se smí cestovatel 
oddávat tabákové vášni. Smrad v kupé je sice hutný, ven však neproniká. Tu chvíli se to 
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dá přežít, zvláště když toto místo bývá pro mě již obvyklé pro navázání řeči s domorodci. 
Tentokrát jde o vousatého padesátníka, který se obdivuje noži sámské provenience, kte-
rý se mi po vandrácku houpe v koženém pouzdře u pasu. Oslovuje mě, zda vyrážím na 
trekk do Laponska. 

Odpovídám, že ano a prosím jej, zda by mohl mluvit pomalu, že nejsem zdejší. Chla-
píka to naprosto dostává, nabízí cigaretu a zajímá se o to, jak je možné, že kdosi z Čech 
studuje jen tak pro zábavu finštinu, ptá se mě na názory na jeho rodnou zem a již tra-
dičně přichází téma „jääkiekko,“ tedy hokej. 

Nejvíce mě však zajímá, zda jsme dobře načasovali náš výlet na laponský podzim, 
dobu, která pro Čecha poněkud zmateně slyne „ruska“. Chlapík krčí nos, že ruska ještě 
nezačala, že to letos díky teplému počasí vidí tak za dva týdny, ale že jinak jsme si vy-
brali dobrý termín. Prý se nemusíme v Laponsku obávat komárů, kteří mrví zážitky 
zejména v období půlnočního slunce, navíc je v posledních letech ruska dobou, kdy bývá 
na finské poměry v severských národních parcích přelidněno. On sám prý během rusky 
nikdy do přírody nevyrážel, neboť se mu nechtělo kompenzovat barvy přírody neustálou 
přítomností helsinských mastňáckých turistů za zadkem. (Muž je, jak jsem tušil po této 
větě, pochopitelně z Tampere, které vůči hlavnímu městu oplývá ostře ironickou rivali-
tou). 

Ptám se, jaká je podle něj nejvhodnější doba na trekkaření. Tampeřan nehne ani br-
vou a dí, že začátek října. Zvedám obočí, vždyť samotný název tohoto měsíce znamená 
ve finštině „Měsíc bahna,“ je to rozhodně nejdeštivější a poněkud depresivní a temný 
měsíc. 

„Néé,“ oponuje rozvláčný spolucestující. „Pravda, trošku pršívá, ale když máš dobrý 
boty… Znáš park Oulanka?“ 

Přitakávám, na loňský pochod Medvědí stezkou se zapomenout prostě nedá. 
„No vidíš! Loni jsem byl v Oulance po rusce, na začátku října. Šel jsem Medvědí stez-

ku 5 dní, hezky v klidu, a za celou dobu jsem potkal jen jednoho člověka! V chatách ne-
byl vůbec nikdo a navíc šly báječně ryby…“ 

„A co příroda?“ jsem zvědavý. 
„Nejlepší… Holý, lesklý větve bříz v dešti, listí hnije na zemi a voní…“ zasní se chlapík. 
 
Ano, jinej kraj, jinej mrav. Samotu milující Fin je schopen leccos obětovat…  
 
V každém případě však lebedím faktu, že mé inarské puukko již ve vlaku viselo u pa-

su. Jinak by si mě tento čundrák asi ani nevšiml…  
 
Pokračuje pitka v pojízdné hospůdce, probíráme vše možné, odcházím si poté vyčistit 

zuby a umýt nohy, přece jen, nevypadám moc esteticky vábně. Zatímco parťák dohání 
resty v deníku, odepínám polštářky a zaléhám. 

 
Brzké ráno zažívám někde mezi Kemi a Rovaniemi, již severně od břehů Botnického 

zálivu. Pohled z okýnka na nekonečné lesy, borovo smrkovou tajgu, lesknoucí se oka ba-
žin a houští vodomilných bříz však přináší do mé duše silnou, mučivou depresi. Proč zde 
letos nejsem se svou ženou? Reminiscence na loňský laponský trip jsou silnější, než jsem 
si byl před cestou ochoten připustit. Připadám si sám, starej a špinavej, jak v písničce od 
Topola. Ani káva s pullou, finskou sladkou skořicovou houskou nepomáhají. Má černá 
nálada se projektuje do nenávisti k přecpanému, olověnému batohu, z nějž vytahuji čisté 
prádlo. 

Pokouším se odreagovat několika mocnými kopanci do batohu, což doprovázím syči-
vými, nepublikovatelnými nadávkami. Jadrná čeština probouzí Pláču, který vůbec nechá-
pe, kam zmizela má rozverná nálada ze včerejška. Poté, co jdu s barvou ven, se mu daří 
vcítit do mých trampot a několika žoviálními narážkami mi vrací klid a alespoň neutrální 
náladu. 

 
Rovaniemi, po dlouhých 11 hodinách výstup z vlaku. Kvitujeme výrazné ochlazení. Je 

sice stále slunečno, městem však povívá chladivý větřík a teploměr ukazuje velmi po-
vzbudivých 15 stupňů. Nastupujeme do autobusu do Sodankylä-Ivalo, který přijíždí 



 54

k vlakovému nádraží. Upoutává mě starý, na Fina velmi výřečný muž s umělou rukou 
z černé kůže, který ihned po usednutí do autobusu začíná konverzovat se spolucestující-
mi. Na mě mluví příliš rychle a nářečím, takže rozumím jen pramálo. Povídá něco o válce, 
ukazuje na všechny směry a mumlá mysticky znějící dávné ságy. O co méně rozumíme, 
o to více se oddáváme fantazírování. 

Chlapík je jistě veteránem ze zimní války, který bránil Laponsko se samopalem v ruce 
nejprve proti Rusákům, poté proti fašounům. Představujeme si, jak v padesátistupňové 
zimě vrhal molotovovy koktejly pod pásy tanků, v bílém mundůru sjížděl na běžkách ne-
konečné svahy tunturi, když prchal před mnohonásobnou přesilou. A jednou zůstal viset 
kdesi v bažinách, bez jediné zápalky, jediného kusu chleba. Ohryzával březovou kůru, 
jedl sníh, třel si omrzlé končetiny, holýma rukama pak ulovil bělokura, zakousl jej a vypil 
jeho horkou krev. To mu dalo sílu na návrat do civilizace, kde již ale válka dávno skonči-
la. Jako památka na ty gerojské časy mu navždy budiž umělá ruka, kterou si pořídil po 
amputaci jeho na kost omrzlé levice…  

 
Lístek do Kiilopää sice stojí 31 euro, ale jde jistě o dobrou investici. Je jasné, že celý 

příští týden neutratíme ani kopjejku, ztraceni v tundře Koilliskairy, Severovýchodní pusti-
ny, kde se rozkládá park Urho Kekkonena. Jde o jediný způsob, jak se dostat do srdce 
finského Laponska, po jediné hlavní silnici vedoucí až na norský Severní mys. Stopování, 
aspoň podle zkušeností jiných cestovatelů, zde prý vůbec nefunguje. Celkem bych tomu 
věřil, náš úspěch v Lapinjärvi byl nejspíš dán tím, že šlo o odlehlou silničku bez veřejné 
dopravy. Solidární Finové berou stopaře spíše na takovýchto cestách, než na hlavní silni-
ci, kde alespoň 4 x denně jede oběma směry autobus. 

 
Míjíme polární kruh, kýčovitou vesnici Joulupukkiho. Naštěstí už letos v lese nevidím 

metrové plastové modely morušek, asi tahle hrůza znechutila někoho kompetentního na 
rovaniemské radnici, jež kýč takměř knížákovský kázal z tajgy odstranit. 

Kolem se rojí turisté, naštěstí zde stavíme jen na vteřinku a rychle pryč, dál na sever. 
Živě diskutujeme, Pláča dává k dobrému vyprávění děje několika akčních filmů. Obyčejně 
tomuto žánru neholduji, ale nyní mám pocit, že by se určité zkušenosti drsných svalovců 
mohly v příštích dnech hodit. Navíc Pláča je tak dobrý vypravěč, že by uměl vtipně podat 
i pohřeb sousedky z vedlejšího paneláku. 

Ať jsou akční filmy jaké jsou, k jednomu toto dopoledne přece jen byly. Získáváme 
totiž pro naše laponské putování úderné heslo, protiváhu konejšivě buditelského a nyní 
již obligátního hesla „Hyvää and Heavy“. To heslo zní: „NEZNÁM BOLEST!“ Není podstat-
né, že tato hláška pochází z filmu Rocky IV, či snad Rambo III, kdy se stárnoucí hrdina 
(snad přece jen Rocky IV?) připravuje na dlouho očekávaný pěstní souboj s ruským vy-
patlancem s pěstmi jako kovadlinami. Odjíždí tedy v zimě na Sibiř, kde v naprosté askezi 
trénuje. Brodí se třímetrovými závějemi, rve se holýma rukama s vlky, tahá na zádech 
celé vyvrácené jedle. Když je mu nejhůře, oči mu lezou z důlků, kašle krev a třese se jak 
konipasí zadek, odhodlaně procedí do prázdnoty: 

„Neznám bolest! Neznám bolest!“ 
Bolest panáček samozřejmě nakonec nezná, Rusa rozbije jak vlašský ořech…  
Hodláme se z toho poučit, před sebou jistě stovky podobných soubojů s nelítostnou 

přírodou…  
 
V jeden moment přerušujeme naší konverzaci, neb autobus na rovné silnici neočeká-

vaně brzdí. Jako severský matador již vím, která bije – sobi! Mám pochopitelně radost, 
že po roce zase vidím tato sympatická, vytrvalá a neúnavná zvířátka, ale nic to není proti 
nadšení u Pláči. 

„Sobi! Sobi! První moji sobi!“ hlaholí na celý autobus. Hned se chápe kroniky a něco 
smolí. Koukám mu přes rameno a čtu: 

„Je 20.srpna 2002, 9 hodin 23 minut. Vidím svého prvního živého SOBA! Budiž den 
20.8. každoročně slaven jako DEN SOBA!“ 

No a proč ne? Tradic a svátků, kterým člověk opravdu věří, je v životě současném 
zoufale málo. Rozvíjíme úvahy, jak se tento svátek bude slavit a docházíme k tomu, že 
by se člověk, jež tento svátek uctívá, měl snažit v tento den vždy spatřit soba. Tedy po-
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kud možno být v tento den v Laponsku, na Sibiři, či aspoň v kině na nějakém severském 
filmu, kde je v hlavní roli sob. Pokud se ze závažných důvodů (podobně jako u muslimů 
ohledně pouti do Mekky nejspíše finančních a zdravotních) nemůže vydat na Sever, měl 
by se ten den živit pouze instantními těstovinami jakožto potravinami, které nás budou 
provázet po drtivou většinu našeho putování a uctít tímto půstem památku této cesty na 
Sever. A v 9 hodin 23 minut by měl rituálně pojísti místo hostie ne-li plátek sobího masa, 
tak aspoň kolečko uheráku. Dobře vymyšleno!!! 

 
Pokračujeme dále v konverzaci, když tu se na nás otáčí asi šedesátiletá finská paní a 

lámanou angličtinou povídá: 
„Vy jste z Čech? Tady se o vás píše!“ a podává nám noviny. 
Koukáme jak žáby z flašky, ne snad pro to, že se v malinkém článečku píše o tom, že 

ministr obrany Tvrdík se rozhodl stornovat miliardový obchod – koupi letky stíhaček 
Grippen, ale spíše proto, že tato paní poznala češtinu! 

Korunu tomu nasazuje, poté co se jí již finsky ptám, jak poznala, že jsme Češi, jestli 
snad někdy v Čechách byla, tím, že odpovídá, že nikdy, že nikoho z Čech nezná, ale že 
prostě češtinu pozná, protože je učitelka finštiny a umí podle melodie odhadnout jazyk…  

Zvláštní lidé, tihle Finové!!! 
V každém případě mám o zábavu postaráno, neboť mobilizuji všechny své znalosti 

finštiny a s paní konverzuji až do obce Sodankylä, kde má autobus dvacetiminutovou 
přestávku. 

 
 Sodankylä znamená česky Válečná ves, tento název prý vznikl v roce 1918, kdy 
zde došlo prý k lokální bitvě mezi SSSR a Finskem v rámci národně osvobozovacího boje 
Finů na Rusku. Na laponské poměry je to docela velké městečko, které má podle mých 
odhadů takových 5000 obyvatel. Podle dlouhodobých meteorologických pozorování jde o 
nejstudenější místo Finska. Jiné zajímavosti o tomto místě nejsou k dispozici…  
 Jdeme do nádražní kahvily, kde si objednáváme čaj, kávu a sendvič se sobím ma-
sem, abychom uctili poprvé v našem životě „Den soba“. Dovolujeme si přisednout k paní 
učitelce a já pokračuji v konverzaci. Paní si stěžuje na zdražování, které Finsko postihuje 
v posledních letech. To jí však nebrání v tom, aby nevyštrachala z peněženky přebytečná 
kovová Eura, omluvila se nám a zamířila k blízkým výherním automatům. 
 Hazard na automatech je ve Finsku (a taktéž v Norsku, pokud mohu soudit) ve 
zcela jiné pozici, než u nás. Zatímco v Čechách je „mačkání“ doménou mladých ado-
lescentů a hospodských povalečů, ve Finsku hrají automaty i lidé, kteří by v Čechách asi 
patřili k „vaculíkovské“ sortě plamenně potírající jakékoli nešvary (marihuana, homose-
xualita apod.) porevolučních dob. Paní učitelka, decentní a staromilsky vypadající starší 
dáma nahází do mašiny bez úspěchu aspoň 10 Euro, vedle ní se činí náš pan řidič, také 
starší pán s ostře řezanými rysy, jež Pláčovi, jež setrvává v zajetí filmových reminiscencí, 
nápadně připomíná šíleného vědátora ze snímku „Fantomas se zlobí,“ profesora Le Fèvra. 
 Po přestávce v Sodankylä konverzace pokračuje. Paní již 40 let žije v Ivalo, měs-
tečku kousek od ústí řeky Ivalojoki do jezera Inari. Občas zajíždí do Helsinek za mladými, 
právě se odsud vrací. Povídá mi o její rodině, z tašky vytahuje fotky, kde mi ukazuje její 
rodinku, její dům v Ivalo, což je moc hezká dřevěná chaloupka, zasypaná na fotografii 
sněhem, z čehož si můžu udělat představu, jak romanticky, pustě a mrazivě to tu vypadá 
v zimě. Kecáme o rybaření, paní dokumentuje opět fotografiemi rybnatost místních řek. 
Na fotkách se skví obrovské štiky, břichaté „bílé ryby“ a ještě další druhy, v Čechách se 
nevyskytující. 
 Ptám se na zhoubu Severu, komáry. Učitelčina odpověď mě pozitivně vylaďuje. 
Letošek je prý extrémně vhodný pro jakýkoli outdoor, neboť komáři, ta metla Laponska, 
letos skoro nevzlétli. I v době slunovratu, kdy občas v bažinatých krajinách není přes 
závoje bzikavců vidět nebe, bylo velmi snesitelně. Teď, v suchém závěru léta prý je vý-
jimkou nějakého toho komára aspoň spatřit! Může za to jednak velmi mrazivá a suchá 
zima, kdy vymrzly komáří vajíčka, dále pak přišlo teplé a opět neuvěřitelně suché jaro, 
kdy bažiny vyschly dřív, než do nich zničené šiky pohrobků stihly naklást larvy. No tak to 
zní lákavě!!! 
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Rozebíráme nezaměstnanost, která prý tady na severu šplhá až k 20%. Je prý hlav-
ním důvodem vylidňování Severu. Stejně jako její rodina, mnoho dalších mladších lidí od 
70.let, kdy zřejmě definitivně skončila etapa přírodního života Finů v Laponsku, mizí za 
prací v Helsinkách a přilehlých satelitech Espoo a Vantaa. Lidé, kteří na škole získají roz-
hled a odborně vyprofilované vzdělání, většinou nemají šanci na Severu uplatnit své 
schopnosti. Počítačových specialistů, inženýrů, grafiků či manažerů zde opravdu netřeba. 
Zde zůstávají lidé, kteří stále pěstují tradiční obživu života v sobařství, pracují zde lidé 
v turistickém ruchu, v lesnictví, stavebnictví a v oblasti tradičních řemesel. Ti, kteří se 
rekrutují z početné kohorty nezaměstnaných, však často pracují sezónně, třeba při sběru 
morušek či borůvek, nebo v zimě jako úklidové čety při odklízení sněhu a úpravě silnic. 
Další početná část z asi třicetititisícové komunity laponského venkova žije stále soběstač-
ně, tj. že pracuje na svém, celý jejich život se točí kolem jejich chaloupky, kravek, slepic 
a chudých rašelinných políček. Život to není nikterak komfortní materiálně, ale přijde mi, 
že je, zejména ze širšího hlediska pohledu, velmi bohatý, protože jde zřejmě o jedno 
z posledních míst v Evropě, kde se ještě takto dá žít, nezávisle na civilizaci, v sepětí 
s přírodou. Otázka je, zda si toho tito lidé umí vážit, zda si svou jedinečnost uvědomují a 
zda jim k něčemu prospěšnému ještě je. Bývá asi snadné podlehnout všude dotírajícímu 
lákadlu konzumu, opustit rodné Laponsko a ztratit se ve skoro milionové aglomeraci Hel-
sinek a přilehlých měst. 

Polemizuju s paní o tom, kam tento trend povede, zda se zastaví, a pokud ne, jestli 
bude vylidněné Laponsko k něčemu dobré. Shodujeme se, že vylidňování musí mít určitý 
práh, že vždy bude jisté procento lidí, kteří uživí sami sebe v přírodě. Jde ovšem o odliv 
inteligence a elit, že. Snad můžeme žít v naději, že nová doba přinese jako pozitivum 
rozvoj ekologicky šetrných technologií, včetně informatiky, pomocí nichž bude možno 
pracovat doma, třeba připojen na internetu, na vysoce odborných záležitostech, třeba 
v chalupě uprostřed neprostupných bažin… Vyjadřuji názor jako Středoevropan, že ani 
totální vylidnění Severu by nemuselo být katastrofou, neboť by mohlo konzervovat ob-
rovské plochy nedotknutelné přírody, která by zůstala zcela stranou lidského běsnění, na 
druhou stranu mě paní učitelka upozorňuje, že tato příroda dala vzniknout neobyčejné 
kultuře a životnímu stylu, o které by Finsko nerado přišlo. No, snad se s tím progresivně 
se vyvíjející finský stát vypořádá jak nejlépe umí…  

 
Pokud jste, ctění čtenáři, četli pozorně můj cestopis „Viděl jsem finský les,“ všimli jste 

si značně depresivního popisu obrovských rozrytých ploch severně od Sodankylä. Letos je 
zde situace naprosto odlišná, což konzultuji s paní učitelkou. Rozrytá plocha nepatřila, jak 
jsem se mylně domníval, těžbě rašeliny, ale výstavbě nové velikánské přehrady. Sodan-
kylä a okolí totiž, ač se to zdá podivné, trpěla nedostatkem kvalitní pitné vody (všechna 
voda v okolí se ztrácela v bezedných aapa bažinách) a rovněž to zde nebylo nikterak 
slavné s dovozem elektrické energie. Proto v roce 2001 začala v kraji výstavba velké 
přehrady a vodní elektrárny na její hrázi. 

Krajina, která byla loni rozbrázděna těžkými mechanismy, již tyto vrásky letos milo-
srdně skrývá pod hladinou umělého jezera. Pravda, vypadá to zde o mnoho přijatelněji, 
vůbec se nezdá, že zde voda stojí teprve půl roku a že její břehy jsou uměle stvořeny 
člověkem. Finsko to s ekologií prostě umí. Břehy, porostlé borovicemi a břízami, vypada-
jí, jako kdyby poskytovaly své nádherné křivky již po tisíciletí. Podle paní učitelky zde 
vzniklo mnoho pracovních míst, nejen na stavbě samotné, či v elektrárně, ale též 
v oblasti turismu, neboť zde vzniklo mnoho kilometrů pláží a odvodněných lesíků na bře-
zích, skýtajících ideální místo k rybaření a aktivní outdoorové rekreaci. Nezaměstnanost 
v kraji Sodankylä klesla o plných 7%. 

Jo! Není to omyl, jsem zase ve Finsku, v zemi, jež je dobrým příkladem pro ostatní 
státy a společenství, že člověk nemusí být vždy ten, který s přírodou válčí a dobývá v ní 
jedno Pyrrhovo vítězství za druhým… Sláva Finsku!!! 

První sámská osada Vuotso, zlatokopecká osada Tankavaara, to se již blíží hornatá 
oblast Saariselkä, mocný hřbet tundrových vrchů, kde se rozkládá nádherný přírodní park 
Urho Kekkonena. Zmocňuje se nás elektrizující excitace. Ještě pár minut a jsme vrženi do 
lůna laponské přírody! 
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V Kakslauttanenu odbočujeme po úzké silničce doprava, vstříc tunturi. Konečně Kiilo-
pää, naše trekkařské východisko. Máváme si s paní učitelkou na rozloučenou a zároveň 
se tak loučíme s civilizací, pivem, dopravními prostředky, silnicemi a dalšími lidskými 
vymoženostmi. Velký vandr pustinou může bez překážek odstartovat!!! 
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RUNA JEDENÁCTÁ – Rosomáčí stopou 
Po intenzivním nasávání atmosféry a zjištění, jak často čůrá sob, nasazujeme 
vražedné tempo směr tundra. O tom, proč plivanec plave, proč neklesne, svině. 
O nevýhodě trekkingových ponožek. Též o antagonismu slunce a Doxyhexalu, 
čili proč vypadám jako Tvrdíkův bojovník proti zbraním hromadného ničení. Co 
dělat, když tě mají Finky za křížence Němce s Italem. Legenda o sobí lebce. O 

rosomácích na Malém Islandu.  
V údolí Sněžných bouří podobni opečenému buřtu. 

 
Sob, když močí, má v tom systém. 

První kroky v tundře jisté, 
Stoupání a zas klesání 
Slabému hrůzu nahání 

My však ťapem jako stroje 
Jako Bush když jde do boje. 
Vypadám jak protichemik 
Když můj cíl je Raja-Pepik 

 
Polojasné nebe, svěží chladivý větřík, teplota v pravé poledne 17 C, takové jsou výchozí 
podmínky před samotným začátkem trekku. Před prvními historickými kroky podnikáme 
nutnou přípravu, sestávající se z aklimatizace, oběda, zvážení batohů na legendární há-
kové váze apod. Sedíme na lišejníku před krásným, skromným a vkusným ubytovacím 
komplexem Tunturikeskus Kiilopää, kde je i restaurace, prodejna trekkových potřeb a 
sauna. 
 Sedíme na lišejníku, ohříváme těstoviny, do kterých krájíme statného kozáka, jež 
jen tak mírnyx-dýrnyx rostl přímo u infotabule národního parku Urho Kekkonena. Věnu-
jeme se podrobně mapě, plánování dneška, i celého trekku. Dnes máme v plánu zdolat 
pro mě dobře známých 16 km na první tupu, otevřenou chatu pro trekkaře, jež nese 
jméno Suomunruoktu. 
 Co se týče celého trekku, stále silněji toužíme po tom dobýt nejen jezero Luirojär-
vi (to máme v úmyslu pokořit v rekordních 2 dnech trekku), ale zejména strašlivý masiv 
Sokosti, tyčící se na východ od něj. Velikou výzvou je východní část parku, rozprostírající 
se mezi tundrovým pohořím v čele se Sokosti a ruskou hranicí. Tato část je podle všeho 
zcela pustá, pochopitelně bez značených cest, navíc často bez jakýchkoli stezek. Jsou zde 
jako jediná známka civilizace staré tupy, otevřené sruby, o něž se bezvadně stará král 
finských lesů, organizace Metsähallitus (budiž pochválena!) Již loni při plánování lapon-
ského trekku zazněl můj smělý nápad pokořit celý park od Kiilopää až k hraničnímu pře-
chodu Raja-Jooseppi (dále „Pepik“), jež se nachází v severovýchodním koutě parku při 
široko daleko jediné komunikaci Ivalo-Murmansk. Ve dvou, s Martinou, však jsme si ne-
troufli, bylo velikým úspěchem pokořit jezero Luiro. Teď se však v Laponsku necítím roz-
hodně jako začátečník! Po boku s bolest neznajícím, neohroženým Pláčou, cítím, že více 
než stokilometrový přechod parku může být úžasným, dobrodružným zážitkem na celý 
život! V žádném případě však nechceme trekk podcenit, vždyť jsme na vlastní oči viděli 
na netu zápisky mladých Finů, kteří se do této pustiny vydali jen pod vedením zkušeného 
vlka-průvodce, který sloužil jako voják na Středním Východě a v nohách prý měl tisíc 
kilometrů outdoor v poušti. Je nám jasné, že do Raja-Jooseppi si troufnou opravdu jen ti 
nejhustší Finové… (podle mě nejtvrdším z nich byl kamarád Antti, který si to dal zcela 
sám, ale těžko jej srovnávat s ostatními, neboť ryzejší prototyp přírodního muže si lze 
jen těžko představit). Proto celou záležitost necháváme otevřenou, na rozhodnutí až po 
dosažení jezera. Pro naše přítelkyně, jdeme zatím stále jen bezpečnou stezkou na Luiro-
järvi. 
 
 Jdeme ještě skouknout interiér Tunturikeskus, ne snad kvůli konzumaci piva, jak 
by se po četbě minulých run mohlo zdát… Zahálčivý život pivních blbů skončil, teď je tře-
ba se metamorfovat v pravé lesní muže!!! 
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 Zde nás zajímají především zajímavé barevné pohlednice. Objevuji jednak až ký-
čovitě oranžový pohled z Rautalampi pořízený v období rusky, s veršovánkou o tom, že 
ruska dá zmizet vašemu smutku, kdy jiskřivá radost zaplní duši, dále také pohled se so-
by, kde je nápis, že v divočině je třeba zapomenout na kilometry a plně se spolehnout na 
metrickou jednotku POROKUSEMA… Toto podivuhodné slovo jsem v Praze již slyšel od 
Juha. Znamená to v otrockém překladu „Sobí čůranda“. V praxi to znamená to, že staří 
Sámové měřili vzdálenost podle toho, kolikrát se za denní pochod stihl vymočit jejich 
sob. Sob je zřejmě opravdu neobyčejné zvířátko. Ve svém kočovném životním stylu má 
nepochopitelný systém. Instinkt jej každoročně vede stovky kilometrů divočinou, ze zi-
movišť porostlých hojnou zásobou životadárného lišejníku, který si sobíci vyhrabávají 
svým masivním parožím zpod sněhové krusty, do jarních bažin, kde dochází k porodu 
nových sobíků, v létě pak na chladné mořské pobřeží či do bezlesé horské tundry, kde 
neobtěžují mračna komárů… a zpět. Mimo to jsou natolik přesní i ve vykonávání tělesné 
potřeby, že podle nich domorodci měří spolehlivě vzdálenost. Juho však bohužel nevěděl, 
kolik „sobí čůranda“ vlastně měří. Neváhám proto a oslovuji ošlehaného staršího trekka-
ře, který se právě vrátil z parku. Bez váhání, s vážnou tváří, mi oznamuje, že porokuse-
ma je plus mínus přesně 10 kilometrů… Tak s takovýmito znalostmi NEZNÁME BOLEST! 
 
 Je čas vyrazit do tundry, překonat nepříjemnou informaci o hmotnosti našich ba-
tohů (já 22,5 kg, Pláča rovnou dvacítku). Vyrážíme křepkým tempem, pod stylovou brá-
nou do parku a vzhůru po zatím značené cestě do kopečka. Batohy jako by zajásaly, že 
jsou konečně neseny laponskou přírodou a přestávají tížit. Chytáme rytmus v nečekaně 
ostré frekvenci kroků, brzo za sebou necháváme finský pár. Mám jediný problém, jak se 
ochránit před sluncem, jež v bezlesé krajině útočí na každý centimetr alergií postižené 
pokožky. Moc mi to nejde, slunce pěkně spaluje již spálené části těla a útočí na dosud 
nezasažené. Do zítra je třeba vymyslet jakousi embaláž, protože potřebuju mít volné 
ruce a soustředit se jen na pochod, ne na to, jak se natočit, či jak schovat dlaně do ruká-
vů… ach jo, toho nebýt, nemám jediný problém. 
 
 První, co nás ve volné přírodě fascinuje, je neuvěřitelné, naprosto enormní množ-
ství ušlechtilých hub, které v nehostinné lesotundře rostou. Křemenáče, kozáci, pravé 
hřiby, nic jiného, v takovém množství, že by se bez nadsázky daly sklízet hráběma. Jsem 
nadšeným houbařem, který na Příbramsku jásá nad každou liškou. Zde po počáteční eu-
forii a nevěření vlastním očím brzo propadám jakési otupělosti, protože čeho je moc, toho 
je příliš. Houby se zde NEHLEDAJÍ, ale SBÍRAJÍ a to tak, že na naplnění pomyslného vel-
kého bramborového koše stačí tak 5 minut v prostoru cca 20 x 20 metrů… Hub si nevší-
máme (ač nás to drásá), víme, že bude stačit těsně před tupou vybrat ze záplavy 2-3 
nejkvalitnější mladé křemeňáky a nakrájet je do jídla…  
 
 Na značené stezce potkáváme docela dost turistů, ale uklidňuje nás, že to nejsou 
žádní trekkaři s velkými batohy, ale jen motorizovaní výletníci, které vyhnalo do tundry 
nádherné počasí. Je to tak, po opuštění značky už nikde nikdo. První pauzičku dáváme 
asi po 3 km stoupání, v pusté a bezlesé tundře pod jižními svahy masivu Kiilopää. Obdi-
vujeme rozlehlost a naprostou pustost tundry, jež Pláčovi vzdáleně připomíná bezlesé 
vrcholky Vysokých Tater. Stromy začínají kdesi na jihu v podobě malých borových štěti-
ček, zde jen plazivé břízy, plazivé jalovce s tvrdým, šedým dřevem, borůvčí a brusinčí 
obalené miliardami plodů, nic výškově nepřelézá čtvrt metru, když se nad pláněmi pro-
hání mrazivý vichr, což je po většinu roku, nic nemá šanci vyrůst víc, dnes je však zcela 
jiný, jasný, příjemně teplý den. V tundře vládne absolutní ticho, něco, co nemáš v našich 
zeměpisných šířkách šanci zaslechnout. To ticho doslova řve, až z něj píská v uších, které 
nejsou na nulovou hladinu decibelů naprosto zvyklé. 
 Brzy dosahujeme sobích ohrad, kde jsme loni s Martinou přenocovali. Vysvětluji 
Pláčovi systém chovu sobů, kteří jsou po většinu roku ponecháni ve volné přírodě, jen na 
konci srpna a na jaře jsou nahnáni do podobných trychtýřovitých ohrad, kde proběhne 
označkování majiteli, prováděné vyříznutím exlibris do sobích oušek, poražení vhodných 
kusů a vyhnání zpět na svobodu. Ohrada je bohužel prázdná, i když existovala teoretická 
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naděje, že se trefíme do značkování, což by byla jistě taková podívaná, která by stála za 
den zdržení. Škoda, člověk nemůže chtít vše. 
 Na hřebeni se dosyta paseme borůvkami a brusinkami, které mě chuťově trochu 
zklamávají (na svíčkové v podobě džemu jsou lepší), stojí za to jíst jen ty nejtmavší, až 
fialové kousky, červené bobule jsou dosti trpké a bez šťávy. 
 Paní učitelka měla pravdu, zatím jsme nezabili ani jednoho komára, a jak jsem 
psal o tom tichu, bylo fakt dokonalé, ani jedno zabziknutí, ani jeden ten nenáviděný ostrý 
tón komářích křídel, jej nenarušilo. 
 Klesáme pomalu směrem k údolí potoka Suomujoki, Šupinaté řeky. Brzy se obje-
vují první pokroucené nízké břízy, k naší velké radosti obalené prvními žlutooranžovými 
lístečky. Ruska začíná!!! Pláča, kráčející směle vpředu, se v jednu chvíli pěkně leká, když 
se ohlíží a vidí mě, jak se válím s báglem na zádech na zemi, zkroucený v křečovité polo-
ze. 
 Je zprvu problémem mu vysvětlit, že mi vůbec nic není, že jsem jen sebou švihl 
na zem kvůli podchycení nejlepšího úhlu pro pořízení umělecké fotografie obzvláště zají-
mavě pokroucené břízky…  
 
 Na rozcestí v údolí necháváme bágly a vydáváme se off road (ne, že by tedy to, 
po čem jsme dosud šli, byla nějaká highway) pár set metrů k břehům Suomujoki. Zde, 
kousek od stezky, zažíváme pocit pravé divočiny a rozhodně to není iluze. Skáčeme po 
drnech porostlých tuhou, žlutavou travou, mezi bažinami a náhodně roztroušenými mo-
rénovými valy. Kolem rostou řídké, nízké břízky. U potoka rušíme z trávy páreček běloku-
rů, který se vyznačuje dokonalým maskováním, usnadňujícím přežití. Přes zimu je totiž 
dokonale bílý, v době bezsněžné si obléká hnědožlutokhakki peří, které dokonale splývá 
s barvou tundry. 
 Scenérie u řeky je naprosto kýčovitá, azurové nebe se odráží v kolotavých peřej-
kách potoka, z nějž ční šedé kameny, podmáčený břeh je sytě zelený, listí bříz zdárně 
žloutne. Pusto, prázdno, ticho ruší jen zurčení vody a tíkání bělokurů. Máčíme si v ledové 
vodě nohy a Pláča do vod za mého nesouhlasu umisťuje plivanec. Aby si mě udobřil, za-
číná táhle prozpěvovat píseň Jiřího Schmitzera, filosoficky pojednávající o dilematu, zda 
plivanec plave. Netuším, zda Jirka S. někdy trekkoval po Laponsku, ale docela bych tomu 
věřil, když poslouchám ty dokonale absurdní verše, deklamované Pláčovým protáhlým 
zpěvem „próóč pliváánec plááve, proč neklesne svině…“ Musím se chechtat, tak nad tím 
jsem ještě nikdy nepřemýšlel. Parťák, nabuzen svým pěveckým výkonem, pokračuje 
v další schmitzerovce o tom, jak si Jirka usekl pravou ruku sekerou, a že je mu divný, 
proč si neusek levou, když sekeru držel v oné pravici. Jo, jsou to ale věci mezi nebem a 
zemí…  
 Vracíme se na stezku a napalujeme posledních 5-6 kilometrů k tupě. Pomáhá nám 
v tom opět zpěv. Jsme opravdu nekonformní milci přírody, jelikož nezpíváme žádné brat-
ry Nedvědy, ani žádné všeobjímající hipiky, ale song Politika od ortodoxních punkýšů 
Čertůf punk: „Politika režim stát, na to musíš zvejšky srát…“ To jo, v pustinách Laponska 
zcela jistě, vlastně ti nezbývá nic jiného. V každém případě, jsme velmi daleko od našeho 
Špidlistánu, takže se ta písnička vlastně k naší situaci velmi hodila…  
 Stezka vede už zase lesem, po rovném, ale kamenitém povrchu. Opět houby. Tisí-
ce, desetitisíce hub. Zastavujeme u jednoho obzvláště echt hřibu, pokládáme na něj za-
palovač, abychom postulovali obřost jeho klobouku a fotíme pro nevěřící Tomáše. Pře-
mýšlíme, zda tady v okolí někde nebouchla jaderná elektrárna…  
 
 Po 3 a půl hodinách trekku se v lompolech (meandrech) Suomujoki objevuje tupa 
Suomunruoktu, výhodně umístěná na protějším vyvýšeném, suchém břehu v krásném 
boru. Brodíme rozvětvené lompolo a ocitáme se u chaty. Je zde bohužel docela dosti 
trekkařů, které podobně jako nás nalákal překvapivý začátek rusky a stabilní krásné po-
časí. Trekkaři mají v okolí tupy asi 3 nebo 4 stany, v samotné chatě je jen jeden mladý, 
osamocený Fin. Pláča je u vytržení z chaty, no nedivím se, loni jsem byl taky. Pámbu 
zaplať Metsähallitusu za výstavbu a údržbu těhle záchytných bodů. Díky nim si člověk 
zpříjemní své putování divočinou, kde na něj po cca každých 15 km dýchne pocit dočas-
ného domova. Ba co víc, díky tupám lze tyto pustiny zcela bez nákladů objíždět i v zimě 



 61

na běžkách, protože jsou otevřeny nonstop a jsou přizpůsobeny i na tuhé laponské zimy. 
Má to mnoho výhod – člověk si může dát lyžařskou expedici v totální divočině, stranou 
lyžařských stop a turistických středisek a nemusí za ubytování vypláznout ani eurocent. 
Chce to jen málo – bezbřehou odvahu, dobrou kondici a pokoru k přírodě…  
 
 Na můj popud jdeme prát špinavé ponožky a prádlo. Hadry věšíme na provázek 
mezi borovicemi, jsem namistrovaný kvůli tomuto vynálezu, jež jsme explorovali v roce 
2000 v Norsku s Martinou. Pláča však moje nadšení nesdílí. Ihned začíná brblat, co že 
jsem to vymyslel za hovadinu, neboť jeho tlusté, těžké trekkingové ponožky nechtějí ani 
trochu schnout! Pravda, když jsem tu byl s Martinou, prali jsme denně, neboť hezky fou-
kalo a slunce svítilo 24 hodin denně. Teď se pěkně ochlazuje, jak sluníčko klesá ke špič-
kám pralesních borovic a ani lísteček se nehne. 
 Marně oponuju, že to není můj problém, neboť moje obyčejné fusekle už jsou sko-
ro suché, že kdyby panáček nevyhazoval peníze za exkluzivní vybavení, mohlo by mu teď 
být veseleji. 
 „Lehmovina8!“ prská kamarád, „že jsem se na to nevykašlal, jak vyrazim zejtra 
s půlkou hadrů totál mokrejch…“ 
 Přesouváme tedy alespoň věci do tupy, blíží se totiž chladná noc. Docela se na ní 
těším, ještě nikdy jsem ještě nezažil nad polárním kruhem noc, navíc očekávám se zápa-
dem slunce zmírnění mých potíží se spálenou kůží. Muka jsou totiž natolik nesnesitelná, 
že nemůžu vůbec vydržet v tupě, kde je okolo 20 stupňů a suchý vzduch. Je mi jasné, že 
budu muset dnes (a nejen dnes) nocovat pod širákem, neboť v nočním chladu bude utr-
pení snesitelnější… Ještě že nejsou ti komáři…  
 Večeříme černý finský chléb, pečený v podobě placek, podélně rozříznutých pro 
vložení náplně. V našem případě je to výborný solený margarín, stejně kvalitní tučný fin-
ský sýr eidamového typu a navrch obligátní a nutné kolečko uheráku. 
 Kromě problémů s alergií a neschnoucími ponožkami se cítíme velmi namachrova-
ně. Ač bez tréninku máme v nohách 16 km ve vražedném tempu, nejsme vůbec znavení, 
na rozdíl od našich finských kolegů a kolegyň, kteří jsou v 8 hodin večer již všichni 
v limbu. Utvrzujeme se, že „neznáme bolest“. 
 Jdeme se ještě projít kousek dál po proudu, na druhém břehu je totiž asi půl kilo-
metru odsud prastará dřevěnice, památkově chráněná. Vím o ní z loňska, ale teď ji 
chceme okouknout zblízka. 
 Pohodička, po západu slunce se alergie tlumí do snesitelné intenzity. Brodíme říč-
ku a ťapkáme přes močály, porostlé úplně neuvěřitelným rudooranžovým mechovým pol-
štářem. Brzy jsme u staré Suomunruoktu. Je to otevřená, úplně malinká prostinká a 
temná tupa, na jejíž dřevěné stěně visí pamětní cedule informující, že to byla stará sauna 
zlatokopů. Dnes slouží jednak jako památka původního života v oblasti, ale také jako 
dobře zašitá tupa vhodná k přespání, což opět dokumentuje finskou otevřenost a snahu 
spojit příjemné s užitečným. Proč vymýšlet zbytečné zákazy, když je stejně jasné, že 
tady z toho nikdo kůlničku na dříví neudělá. Holt, když je národ kulturní, nepotřebuje 
pevnou ruku, že milí Rusáci a vám podobní! 
 Vracíme se k naší tupě. Všímáme si, že na hácích pod krytou stříškou tupy, kam je 
běžné si odkládat bágl (ten v tupě jen překáží lidem a nikoho ani nenapadne, aby se ti do 
něj venku „podíval“) visí batoh s nášivkou KEVO (divoká oblast na samém severu pod 
Utsjoki). Patří jedné z dvojice dívek, které ještě nespí, možná by nebylo zlé s nimi dát 
řeč, ale pak na to kašleme, nechceme se vtírat, zítra je taky den. 
 Pláča jde dělat společnost spícímu finskému mladíkovi do tupy, mě alergie vyhání 
pod otevřené, modročerné, studené nebe. Nemůžu asi do 3 ráno usnout. Nejprve mě 
strašně pálí obličej a ruce, pak to sice povoluje, ale místo toho nemůžu vyřešit, jak se 
zítra obléci, aby se mé problémy nezhoršovaly (to už by nešlo vydržet!) a abych při tom 
byl mobilní. 
 Noční chlad nakonec pomáhá v tom, že nezavrhuju myšlenku pokračovat v mikině 
s dlouhým rukávem, tenkých prstových rukavicích, kloboukem na hlavě a s obličejem 
zahaleným šátkem, do nějž si vystřihnu díru pro ústa na dýchání a přijímání nikotinu a 

                                                 
8 Lehmä (fin) = kráva, lehmovina (czfin.)= kravina 
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potravy. Je totiž zima a tak mě tento nápad se obalit uklidňuje a já konečně na chvilku 
usínám. 
 Jinak je ovšem trávení noci pod širákem v Laponsku velmi jemňoučká záležitost! 
Tulíš se sice k tupě, od které jde teplo, na druhou stranu však zíráš do tmy, která však 
zatím stále není úplná, takže vidíš obrysy větví borovic a bříz, které ti připomínají pahýly 
strašidel, posloucháš zurčení říčky, monotónní a povznášející, do toho občas zaškrundá 
sob, v lese něco praskne, mlaskne, skřípne, můžeš snít o rosomáčím samci, který očichá-
vá zbytky po lidech, o medvědovi, který se drbe o sosnu pouhých deset metrů od tebe…  
 Ranní chlad mě budí v 6 hodin. Venku už je onen mladý Fin, jež upřednostňuje 
k trekku dobu, kdy je ještě zima a pusto, celkem se nedivím. Dávám s ním pokec a ciga-
retu u ohně. Fin tvrdí, že tak během dvou týdnů, kdy se ruska rozjede naplno, bude 
v oblasti mnohem více lidí. Schvaluje plán jít na Pepika, on sám míří do bažin jižně od 
Luira. Lituje moje spáleniny, moc mě ale netěší, když tvrdí, že jasné počasí má vydržet 
ještě celý týden. 
 Jdu do tupy, Pláčovy ponožky neuschly ani o píď. Rozdělávám tedy v kamnech 
oheň, snad to pomůže, snad aspoň vedro probudí Pláču a vyrazíme dřív, než se počasí 
promění ve žhavou výheň…  
 Zkouším v praxi svůj protisluneční oděv. Jde to. Vystřihávám v šátku díru na ústa, 
takže můžu volně dýchat, z obličeje koukají jen oči hluboko pod krempou klobouku. Vy-
padám sice jako protichemický specialista v Kuvajtu, ale účel světí prostředky. Jasně, že 
mi asi bude vedro, ale hlavní je to, že slunce na mě nemůže. 
 
 Pláča vstává, směje se mému protichemickému oděvu, fotí mě v něm. Na druhou 
stranu moc nerejpe, je mu jasné, že nesmím znát bolest… Snídáme poridge, zapíjený 
stimulačním čajem Bílá Opice. Přitáčí se nám sympatická dívka s báglem KEVO. Ano, Ke-
vo zná, byla tam loni. Na jednu stranu je to prý paráda, naprosto divoký rozeklaný kaňon 
řeky, písečné pouště, močály. Na stranu druhou, trekk prý nedokončila, protože začalo 
pršet a Kevojoki, řeka hloubící strž se natolik rozvodnila, že vůbec nebylo možné ji 
přebrodit (to se tam musí na 4 brodech, z nichž ten nejhlubší má přes metr…) a musela 
se vrátit. 
 Dívka si mě prohlíží, ach jo, určitě to není kvůli mé jinak neoddiskutovatelné krá-
se, ale kvůli těm příšerným spáleninám… pak najednou na mě začíná mluvit italsky. 
 „Cože?“ reaguju, „nerozumím“ 
Usměje se a zkouší to ještě jednou, pomaleji. 
 „Ale já italsky neumím!“ odpovídám překvapeně. 
 „Aha,“ směje se slečna, „takže jsem měla pravdu já! No to je dobrý!“ 
Vůbec nestíhám. 
 „Moje kamarádka“ vysvětluje, „vás včera poslouchala a byla si jistá, že jste Italo-
vé, že mluvíte italsky, ona se totiž italsky učí! No tak to ji pěkně utřu, že se sekla! Musí 
asi víc studovat!“ směje se. „Já si hned myslela, že jste Němci…“ 
 Pláča poněkud uraženě vyskakuje: 
 „My nejsme žádný Němčouři! To ani náhodou!“ 
 Dívku jsme uvedli do pěkných rozpaků. „Nejste Němci? Já se zas učím německy a 
byla jsem si jistá, že mluvíte německy! Odkud jste?“ 
 „Jsme Češi!“ 
 „Češi?“ vyslovuje to nevěřícně, jako kdybychom řekli, že jsme z Proximy Centauri. 
„A jak se mluví v Česku?“ 
 „Česky,“ odtuším. „To je podobný ruštině. Slovanskej jazyk.“ 
Slečna má dost. Zahanbeně odchází do stanu. 
 „Tak tu jsme teda nesbalili,“ konstatuje Pláča. 
 
Je 9 hodin, vyrážíme. Lingvistickým zmatkům však ještě není konec. Slečna se s námi 
přichází rozloučit. Chvíli přemýšlí a pak ze sebe vyráží: 
 „Bon voyage!!!“ 
 Už ji necháváme být, je nám jí líto. 
 Odpovídám tedy „Merci beaucoup!“. Česká republika musí na své sebepropagaci 
ještě pořádně zamakat…  



 63

 
 Podle břehu Suomujoki po rovné a snadné stezce 2,5 km až k lávce. Hned za ní 
začíná uzoučká sobí stezička, kroutící se mezi borůvčím a lesním podrostem. Slunce pálí, 
ale na mou kůži nemůže. Je mi sice trochu vedro, ale zatínám zuby a vzpomínám na pro-
bdělou chladnou noc. Pláča jde vepředu, prý kdyby někoho zahlédl, jak jde proti nám, 
aby mi dal včas echo, abych si stihl sundat šátek a rukavice, neboť připomínám mimo-
zemské vraždící monstrum. 
 Pauzírujeme na krásném skalnatém místě, kde si prastarou žulou razí řeka kaňon, 
skalnatou bránu. Potom sestupujeme do mokřin, kterými půjdeme okolo 3 jezer, za nimiž 
se odpojíme na pár dní od Suomujoki a vlezeme do divoké zóny parku. 
 Brzy poznávám, jak chutná první zabřednutí do bažiny. Kecám, nedávám pozor a 
vtom mi z kluzkého kořene ujíždí levá noha, která až do půli lýtka vzápětí mizí v černé, 
páchnoucí louži. Házím slušný držkopád, naštěstí mimo zrádný močál. Největší štěstí ale 
je, že krkolomná situace nikterak neporanila mou nohu. Na internetu jsem vášnivým ob-
divovatelem zápisků osamělého vlka, finského trekkaře Anttiho Kalliokoskiho, který líčí, 
jak v roce 1996 zahučel kdesi v pustině nad Enontekiö podobně do močálu, vymkl si kot-
ník, noha mu zčernala a otekla, on se odplazil po pěti hodinách k dva kilometry vzdálené 
řece, kde se živil rybami a čekal týden, než kolem projeli na kanoe vodáci, kteří přivolali 
pomoc… Takže žádná legrace, to že mám špinavou nohavici není vůbec žádný problém…  
 Za třetím jezerem odpočíváme a vyrážíme do strmého kaňonu kolem potoka Vinti-
laoja. Dík vedru, jež mi je v mé embaláži, mi jakékoli stoupání dělá docela problémy, ale 
nenechávám na sobě nic znát. „Neznám bolest!“ 
 Odpočíváme nad rozeklaným kaňonem, vtu cítím v těle podivné mrazení. Nevím 
proč, vůbec netuším, co se děje. Najednou vidím, že kus ode mě je suchá větev, na níž 
je napíchnutá sobí lebka. 
 „Seita!“ volám na Pláču s posvátnou bázní. 
 Ten již ode mě ví, že seita je artefakt Sámů, místo, kde sílí moc nadpřirozených 
bytostí. Je to místo, kde se setkává pozemský svět se světem zásvětním, říší sáivo. Prá-
vě tato místa sloužila noidům, sámským šamanům, k navázání kontaktu se záhrobím. 
Tato místa označili valem balvanů, uschlým stromem, sobí hlavou a podobně. Na tako-
vém místě není radno žertovat a znevažovat síly přírody. Nikdy se totiž neví, jestli je 
strážný duch, passevárre olmak, tohoto místa dobře vyladěn, či jestli je to seita negativ-
ní, varující. 
 Seitu jsme podobnou viděli loni s Martinou mezi Rautalampi a Kiilopää a od té do-
by mi nikdo sámskou víru nevymluví. Území od jezera k seitě bylo totiž obrovsky nega-
tivní, temné, jako sensitivní člověk jsem trpěl naprostou neschopností pohybu. Jakmile 
jsme však seitu minuli, nálada i prostředí se obrovsky změnilo a my do sebe nasáli vel-
kou porci energie. 
 Pláča, ač mnohdy trochu cynický človíček, plně chápe o co jde. 
 „No ani by mě nenapadlo si tu lebku vzít s sebou, i když si chci něco takovýho 
přivézt domů. Tomuhle věřim, tohle je fakt seita! Radši jdeme pryč odsud!“ 
 
 Udělali jsme dobře. Tahle seita, ač nenápadná, patří strašlivému Liebolmaiovi, 
Olšovému muži, patronu listnatých stromů, vod, ptáků, který své duše brání před vpády 
necitlivých lidí. 
 

Kdysi jistý noid z Ávvil, šaman Riema, vydal se nazdařbůh do pralesa, aby získal 
odpověď na otázku, proč voda z řeky Ávviljohka toho roku místo ztišení žízně přináší ho-
rečku a smrt. Věděl, že se nejspíš ze své cesty nikdy nevrátí, věděl, že se Olšový muž 
zlobí. Věděl také, jak obtížný je kontakt s Olšovým mužem, chmurným a zákeřným pat-
ronem, jehož neviditelná ruka se občas jen tak pro zábavu vysune z šedavých větví ho-
lých listnatých stromů, aby svým chladem na místě usmrtila náhodného neopatrného 
chodce, jež zapomene před svou cestou složit kosti soba na usmířenou. 
 Znal Riema mnohá vědmá slova, písně zásvětí, chmurné kvílivé joiky. Již mnoho-
krát vešel ve styk s ochráncem sobů, dobrotivým, hustými chlupy porostlým bohem, kte-
rý mu vždy pro jeho dobrotu a pokoru k bohům pomohl určit den, kdy potáhnou sobi, 
průsmyk, kudy poběží. Byl Riema chován svým kmenem v posvátné úctě, neb nikdy se 
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nezmýlil, Ávvil neměl nikdy hlad. Znal i Riema písně jezera Anárjavvr, ponořil se suchý 
do hlubin jejích, aby se setkal s Prarybou, věkověčnou Suurikalou, strážkyní ryb, stvoře-
ním rybího těla a sobí hlavy. Vylezl Riema po devíti dnech z vod Anárjavvr suchý zas, 
vlekouc za sebou vrši z vrb, plnou ryb. I víra lidu Ávvilského v jeho schopnosti byla neo-
třesitelná. Však roku onoho, té strašlivé zimy, kdy Revontulet, děsivá polární záře blikala 
na černém nebi po čtyřicet dní, přijel na koni do Ávvilu Rota, chmurný vládce Rutaima, 
země moru. I vyschlo hrdlo Riemovo, místo joiku jen chropot se ven vydral, a smrt do vsi 
pozval. Jaro přišlo, však zlověstné, deštné, plné žlutých mlh. Lidé zmírali v bolestech, 
s oteklými, bolavými břichy. I vyšel starý Riema na cestu poslední, do pralesů Koilliskai-
ry, neb Vintila, strážce říčky, jej devět nocí za sebou k sobě volal. Šel a čím déle šel, tím 
mladším byl, tím lehčeji se jeho tělo vznášelo nad mokřinami, nad tundrou létalo. I dora-
zil k příbytku Vintily a seznal, že jeho buben zas zní, že hlasu se mu vrátilo. Rozdělal za 
chmurného dne oheň z větví olší, aby Liebolmaie probudil. Zpíval celou noc, joik zněl o 
věcech nevyslovených. I Vintila proměnil jej v nemluvně, tvora nevinného, který se 
v zem propadl, běh času se obrátil. Pustá pláň bez života se před ním objevila, brána do 
Rutaima. Tam u brány seděl v močále Olšový muž a močil do něj. Riema poznal, že se 
Liebolmai vrací z návštěvy od Roty, kde mnoho vodky pálené ze zrn divokých trav popil. 
 „Hej, Olšový muži!“ děl s bázní Riema, „zjev mi, proč močíš do bažin Rutaima, 
proč mok tento Ávviljohku otrávil!“ 
 Ale Olšový muž mlčky močil dál. 
 „Hej, Větvoruký,“ děl Riema, „zanech toho, odvrať se tváří od brány moru, odvrať 
se a vyjev, proč jsi Ávviljohku otrávil, lidem mým poctivým, věrným život ukončil!“ 
 I všiml si jej strašný Liebolmai konečně. Vstal těžce, opile se klátil. 
 „Znej, Riemo, noide ávvilský, že ještě můžeš oči zavřít, joik prozpívat a vrátit se 
zpět! Tvůj lid ti odpustí a život si zachráníš“ hřměly větve olší, skučel vítr severní, řezal 
led z mraků padající. 
 Ale Riema nedbal. Věděl, že než život jeho dražší je Ávvil, mateřina rodná. 
 „Znám toho, velký Liebolmai!“ odvětil třaslavě. „Ptám se tě znovu, ptám se joikem 
posledním, proč jsi vody Ávviljohky od života odvrátil!“ 
 „Huh, Riemo, vidíš-li mě, vidíš obraz národa tvého, zrcadlo vesnice tvoje! Vodka, 
Rotova krev, zaplavila duše tvého lidu! I proto je voda jeduplná, neb zlobím se, že vody 
tvůj lid nectí, než pálenku požívá! I ty svou smrtí vykup blaho lidu Ávvilu, neb vědomost 
tvá dosáhla dál, než má ruka olšová…“ 
 I usedl Riema do bažiny, vzal pevně buben do rukou vyschlých, rozezněl sobí blá-
nu a poslední joik, píseň děsivá, radostná a osvobozující jeho tělo otevřela a duši pomíji-
vou do říše zemřelých, tichého Jábmeaíbma uvolnila. 
 V tu mlha nad Ávvilem se zvedla a slunce osvítilo ztrápenou zem. I lidem se 
v rukou džbery s vodkou proměnily v prach. A věděli již všichni, proč mor mezi ně přišel. 
Věděli též, že Riema, muž vědmý, se již nikdy nevrátí. I šli a při Vintilaoje Urho, učeň 
Riemův, seitu na připomínku záchrany vystavil…  
 
 I chodili poutníci po staletí kolem seity, místa, kde Riema, noid ávvilský, sestoupil 
až k branám říše moru, aby svůj lid spasil. Kdo si seity nepovšiml, zůstal zaslepen i dál. 
Neviděl krásy přírody, neviděl, co hůř, do vlastního nitra. Brodil se lesy, morénami a 
tundrou, hledaje klid, štěstí, odpovědi – nenašel však ničeho. 
 Kdo seitu urazil plytkým slovem, pohrdavým činem, tomu se Olšový muž krutě 
odměnil. Jeho nohy místo stezky našly bezedný močál. 
 Kdo prošel a vědmá slova znal, tomu se vtělení do bohů přírody dostalo. Tomu 
slunce stezku osvítilo a krev jeho odvahou obohatilo. 
 I šli tudy jednoho srpnového dne dva poutníci veselí, odvážní, přírodybojní. Seitu 
spatřili, s bázní k ní usedli, zaklínadla v nitru promluvili a pryč spěchali, nechtě Liebol-
maie z klidu vyrušit. Ten však poznal, kdo jeho svaté místo navštívil. I za duchem Sokos-
ti, duchem strašné hory kamenné přispěchal, za dědkem větrem vysušeným i děl: 
 „Ty, duchu Sokosti, dědku s vousy lišejnými, měj oči otevřené a svou náruč mo-
rénovou připravenou. Jest pravda, že se k tobě dva poutníci veselí, odvážní, přírodybojní 
blíží. V jejich mysli je smělý plán pokořit tvůj čepec, tvůj ledový, morénový vrchol. Tedy, 
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buď duchu Sokosti připraven, a věz, že čím větší utrpení způsobíš, však přežít dáš, tím 
více mysl jejich otevřeš a pokorou k Tobě, k přírodě Severu naplníš!“ 
 
 I bylo o našem osudu rozhodnuto. 
 
Pokračujeme březovým hájem, lesem zkroucených, černobílých, jak kámen tvrdých, 
ošlehaných stromů. Při ohlédnutí jak matná vzpomínka jsou vidět svahy kiilopských 
vrchů. Přecházíme kamenité, mokvavé prameniště Vintilaoji a dáváme se doleva, na vý-
chod, lesem zakrslých bříz rostoucích z písku, nalevo zvedající se křivky Pikkutunturitu, 
napravo bažinná dolina. Spěchám stezkou neznatelnou, rovnou plochou krajinou, parťáka 
nechávám za sebou, ten úpí, abych zvolnil. Nevím, čím to je, snad pobytem při hrozivé 
seitě, ale energie se mi do údů vrátila a teď chci jen spěchat kupředu, co nejdříve dosáh-
nout tupy Tuiskukuru. Brzy se březový prales ztrácí a my vstupujeme do nádherné, měl-
ké doliny, lemované holými tundrovými vrcholky, doliny, které říkáme „Malý Island,“ pro 
jeho syrovou, neživou krásu, osamělost a emocionální sílu. Prostředkem miskovité doliny 
teče malý potůček, u nějž usedáme ke krátkému odpočinku. 
 Vítr zde fouká, chladný a osvěžující. Krčím se před sluncem v miniaturním stínu 
severského jalovce, piju z potůčku a vtu vidím na rozbahněném břehu potůčku velikou 
stopu šelmy. 
 Nejdřív si říkám, že jde asi o stopu psí, neboť mnoho Finů vyráží do přírody 
s odolnými čtyřnohými přáteli, ale brzo zjišťuju, že tahle stopa rozhodně psovi patřit ne-
může. Ač je velká jako stopa vlčáka, je opatřena dlouhými, úzkými zakřivenými drápy. 
 „ROSOMÁK!“ volám na Pláču, za chvilku se už oba skláníme nad stopou 
s posvátnou bázní a přemýšlíme, co je to za znamení, že se nám konečně ukázala stopa 
mystického zvířete, prasotchoře Severu, žravého a nelítostného rosomáka, kterému Fi-
nové říkají Ahma, což se dá přeložit jako „nezřízený žrout“…  
 
 Rosomáci často sněmují za temných, větrem prokvílených nocích na Malém Islan-
du. Rokují nad sobím masem, své sněmy zapíjejí teplou losí krví. I onoho dne se sešli 
rosomáci, věrní psi ducha Sokosti, na tomto úchvatném, přesto však nehostinném místě. 
I největší rosomák, Pahaahma, samotný sáivo olmak všech pozemských rosomáků, jež 
vylézá ze zásvětní říše přímo na úpatí Sokosti, dnešní noci nechyběl. I ptali se jej pozem-
ští rosomáci: 
 „Ty, Pahaahmo, náš ochránče, rousnatý vůdče, pověz nám, zda již lidští červi 
vzdali své snahy o pokoření naší mateřiny, plání a lesů Saamieatnanských, řekni nám, 
zda náš rosomáčí boj skončí krvavým vítězstvím, pověz nám ještě k tomu, zda je tvůj 
otec, Kamenný dědek, duch Sokosti, dobře vyladěn a pošle nám na zítřejší oběd řádně 
tučného losa?“ 
 I zamyslel se Pahaahma, tvor s rudýma očičkama blýskajícíma v medově temném 
kožichu: 
 „Ha, vy chlupáči saamietnanští, nač se mě ptáte, zda člověk pokoří naše pláně 
rodné, nač jen o boji krvavém přemyšlujete, proč se na zdraví Kamenného dědka tážete? 
Že vám, vy mrchy potměšilé, jen o losí tuk na vašich fousatých pyscích běží, toť vidno už 
z úpatí Sokosti, mé hory rodné. Proč místo vytáček těchto do bažinných třasů se nevrh-
nete, sami losa nevystopujete, krví se neopijete? Že zbytečné otázky mi dáváte, braši 
milí kosmatí, z toho já žádnou radost nemám! My, pokolení rosomáčí jsme tu na světě 
abychom lovili, žrali, množili se, to už vám vaše matka s mlékem kojným do těl posílala! 
Hoj, dobře víte, že zde, na Malý Island za úsvitu mladý, jankovitý los pít chodí, tak se 
tužte, bratři dráporucí, aby dnes svůj poslední doušek popil!“ 
 I rosomáci zakývali chlupatýma hlavama a řekli si „Pravda, pravda, Pahaahma 
dnes moudře promluvil, losa tučného nám přiblížil“. I zachrčeli slavnostně, kvikli vesele a 
do tundry se rozprchli. 
 I ostal rosomák Pahaahma na Malém Islandu sám, do dáli tmou se okem rudým 
zadíval. I viděl, jak se kdesi v dálavách objevují dva poutníci, braši veselí, odvážní, příro-
dybojní. Uchechtl se Pahaahma spokojeně, neb seznal, že i mezi červy lidskými tací jsou, 
kteří pušky nenosí, o krvi, moci a slávě nesní, jen v přírodě okem svým, jedinou zbraní, 
duše svoje hladí. I otočil se Pahaahma, rosomák rousný k potoku a zřetelně do bahna 
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svůj dráp obtiskl, jako vzkaz. I vydal se skoky, z nichž každý půl porokusemy dlouhý byl, 
na úpatí hory mateřné, za otcem svým, dědkem Kamenným. I děl mu: 
 
„Ty, duchu Sokosti, dědku s vousy lišejnými, měj oči otevřené a svou náruč morénovou 
připravenou. Jest pravda, že se k tobě dva poutníci veselí, odvážní, přírodybojní blíží. 
V jejich mysli je smělý plán pokořit tvůj čepec, tvůj ledový, morénový vrchol. Tedy, buď 
duchu Sokosti připraven, a věz, že čím větší utrpení způsobíš, však přežít dáš, tím více 
mysl jejich otevřeš a pokorou k Tobě, k přírodě Severu naplníš!“ 
 
 I bylo o osudu našem rozhodnuto…  
 
Z Malého Islandu stoupáme na hřeben jižně od vrcholku Pikkutunturitu. Začíná prudké 
klesání po jakýchsi terasách, který jako by si sám Veraldenolmai, lídr sámských bohů 
zrobil v podobě schodů pro své sedmiporokusemové kroky. Okolí zase zaplavují statné 
borovice, severský pyšný les. Ve chvíli, kdy se poutníku zdá, že se definitivně ztratil na 
tomto gigantickém přírodním schodišti, když si již začíná myslet, že jeho vyšlapaná ste-
zička vede do samotného Rutaima, les se rozestupuje a nás vítá údolí Sněžných bouří, 
Tuiskukuru a v pořadí druhá autiotupa během naší cesty. 
 Je vedro jak ve vopičárně, což nikterak nepřispívá mým spáleninám, obaleným 
teplými oděvy, které jsem bral původně kvůli nočním zářijovým mrazům. Tupa je prázd-
ná, tak se schováváme ve stínu její střechy. Bereme do ruky VIERASKIRJU, knihu ná-
vštěv a hledáme v zápiscích naše krajany. Brzy se objevuje jeden neuvěřitelný, strohý 
zápis…  
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RUNA DVANÁCTÁ-Možná by to stálo, stálo za pokus…  
Obsahem této runy budiž seznámení s Radovanem Kuncem, přízrakem outdoo-
rovým, sportovcem nemilosrdným. Kunc, puzen strašlivou vizí, jež hroutí jeho 
dosavadní život, nedbá špatné mázy a zapřahá v Kiilopää soby.Štve se krajinou, 
však klidu nenachází. Překračuje bludný jalovcový kořen, jež ho vede k sličné 

dívce s půlmetrákovým batohem. Slibný vztah narušuje Kuncovo hrůzné poznání 
ohledně obsahu dívčina batohu. Tribunál sámských bohů je zděšen. Radovan 

vzlétá směr Sokosti, odsouzený k věčnému putování…  
 

Když najdeš v potoce zlato 
A je už na něm punc 
Věz že ho tam vyryl 
Sám Radovan Kunc 

Tak vlož si valoun do kapsy 
Vod norskýho svetru 

Denně ujdeš bez námahy 
Dvěstě kilometrů…  

 
Když na běžkách špatná máza 

Vpřáhni soby, začni jásat! 
Když se děva na tě dívá 

Koketuje, očaruje, 
Věz, ženy jsou temné sluje! 
V batohu mají jen píva!!! 

 
Co ty brachu, pivní blbe? 
Co na Kunce zíráš blbě? 

Ty svůj život prázdný žiješ 
Co den, kdy se neopiješ…  

Možná by to stálo, stálo za pokus 
Bejt jako Radovan, jako Radovan Kunc!!! 

 
Byltě jednou Kunc, Radovan Kunc. Ledové větry Jizerských hor jej formovaly 

v materiál tvrdší kirunské oceli. On znal jen zimu, kdy po ještědských svazích fičely jeho 
běžky tak rychle, že sníh za ním ve stopě roztával a odhaloval sporý, vymrzlý travní po-
rost. On znal jen jaro, kdy peřeje mumlavské padly pod gumou jeho profesionálního raf-
tu, jež vodopády desetimetrové přeskakoval tak snadno, jak se žába přehoupne přes 
krtinu. Znal ten Kunc jen léto, kdy rulové morény Sněžky pukaly při styku s galuskami 
jeho trekkingového bicyklu, který silou jeho lýtek letěl, vznášel se po necestách, kde 
mnozí naivní turisté nestačili uskočit, rozmáznuti žížnivou čarou trajektorie Kuncovy cyk-
listické rutiny. On znal jen podzim, kdy skály v Českém ráji se před ním samy raději 
skláněly vrcholy k zemi, neboť je zlézal tak snadno, jako krysa stoupací trubky 
v pražském panelovém domě. I to byl Kunc, Radovan Kunc, šlachovitý guru všech sportů 
outdoorových. Možná že ani nebyl, že prolétl svým životem na lyžích, profrčel na bicyklu, 
proskákal na raftu či provisel na laně tak rychle, že se ani nestihl narodit a umřít. 

Jisté však je, že v jakési formě existovat přece jen musel. Nevím, v jakémto Mat-
rixu on vlastně žil, jakou že to virtuální subrealitu svou existencí vytvořil. Jisté však je, že 
byl, neboť jinak by se v této knize nebyl objevil. Jisté je, že zapomenout se na něj nedá…  

 
Radovan Kunc, po létech askeze, odříkání, kdy celý život zasvětil jen překonání 

vlastních osobních rekordů, které v drtivém případě byly i rekordem světovým, obhájení 
palem vítězství na běžkařských maratonech, duatlonech, triatlonech a Iron Manech, za-
toužil po zaslouženém odpočinku. 

I ležel v mapách celého světa, aby našel terén takový, který by jej v žádném pří-
padě neznavil, neb věděl, že jede na dovolenou, že tentokráte vyráží za odpočinkem. 
Vybral po dlouhém váhání severní Finsko. 
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„Hm hm hm, tak to je něco pro mě,“ medil si při pohledu na zelenou barvu nížiny 
východoskandinávské. „Pche, hory? Co je to za hory, když mají 718 metrů, co je to pro 
mě, jež je k podobným výškovým kótám hotov přidat na konec nejméně jednu nulu… 
Tam si konečně oddechnu, mé šlachy a nervové ganglie se obalí životadárným tukem a 
já tak konečně načerpám dostatečnou energii pro další outdoorové vítězení…“ přemítal 
spokojeně. 

I přivalil Radovan Kunc do zimního střediska Tunturikeskus Kiilopää za jedné ob-
zvláště mrazivé zimy, kdy se tundra i les skrývaly pod příkrovem přemrzlého prašanu. 
Kypěl zdravím, spokojeností, odhodláním celou dovolenou pěkně proflákat. Byl na to flá-
kání pěkně vybaven. Ve vaku dlely běžecké lyže Atomic, které mu kdysi věnoval sám 
Vegård Ulvang, poté co se jednou potkali na zasněžených pláních Mongolska, kdy v žertu 
Radovan navrhl, že by si mohli dát krátký spurt v délce 15 kilometrů, nic náročného, pro-
tože slunce už zapadá, síly docházejí a on Ulvanga nechce rozptylovat, ví dobře, že je zde 
na soustředění. Poté, co do cíle přijel Ulvang, Radovan již zde vařil na plynové bombě 
posilující zelený čaj. Tehdy mu mnohonásobný mistr světa a vítěz olympiád věnoval ně-
kolik párů lyží plus všechny své olympijské medaile. Vím, že do novin se nikdy tato his-
torka nedostala, ale na to byl Radovan příliš fér. Lyžařský svět přijal strohé Norovo kon-
statování, že se sportem končí vinou problémů s koleny a nikdo se již na nic neptal…  

Radovan Kunc, oblečený v goratexovou bundu i kalhoty, ve spodním prádle od 
Moiry, v goratexových trenýrkách pod nimi, které mu jako protopyp věnoval jako re-
klamní artefakt sám Tex Gore, majitel této firmy, se v Kiilopää ubytoval v skromném, 
přesto však nejlepším apartementu. Tento pokoj ubytovací středisko Tunturikeskus Kiilo-
pää naposled před ním pronajímalo finskému lyžařskému šampionu Mika Myllyllämu, 
ovšem poté, co dopingové testy odhalily v jeho krvi 20x více hemoglobinu, než je zdrávo, 
rozhodli se z ostudy tento pokoj již nepronajímat. 

Jakmile však personál ubytovny poznal, koho to má před sebou, neváhal ani vte-
řinu a posvátný pokoj po letech opět nabídl k pronajmutí. Taková značka, jako je Kunc, 
totiž bez problémů smyje ostudu, která svazovala celé Finsko poté, co na svět vylezlo, že 
na šampionátu v Lahti jeho největší hvězdy, synové a dcery země Suomi, papali bobule. 

I otevřel Kunc všechna okna dokořán, vypnul topení, svlékl se do goratexových 
trenek a pohrdnuv přikrývkou, usnul. 

 
Zdál se mu však strašný, děsivý sen. Zdálo se mu, že stojí na startu velkého zá-

vodu multimaratonského, závodu na lyžích, kolech, v pohorkách. Davy fanynek skandují 
jeho jméno, ve svěžím mrazivém vzduchu vlají vlajky s jeho portrétem. Obrátka závodu 
je na vrcholu Sokosti, toho pahorku, ze kterého on nemá pražádný strach. Zní výstřel 
startovní pistole, masa outdoorových legend, jako když střelí do ní, vyráží raketově směr 
vzdálený, neviditelný cíl. Kunc, ač cítí, že máza na běžkách není ideální, bez problémů 
setřásá již v prvních minutách všechny soupeře. Co se to však děje? Najednou kolem něj 
cosi profičí – frnk! A ještě než se vzpamatuje, zase – frrrnk! 

Kdo to proboha může být? Mne si oči, vždyť se mu teď zdá, že to nejsou přece 
žádní lidé pozemští, ale dva kosmatí rosomáci, odrážející se čtyřma packama v hlubokém 
sněhu s takovou frekvencí, že z okolních svahů sjíždějí laviny. Tu zas zřetelně vidí dvě 
postavy, málo, tak pramálo sportovně vyhlížející, přesto nemůže z jejich náskoku ukrojiti 
ani centimetr. Je cíl. Davy fanoušků mlčí, již nikdo mu neprovolává slávu. Ta potupa! 
Proč neskončil radši čtvrtý, to by si jej nikdo ani nevšiml a on mohl předstírat sám před 
sebou, že žádný závod nejel… Takhle musí potupně na vyhlášení vítězů, musí stanout na 
tom zahanbujícím nejnižším stupínku, který mu vždy předtím sloužil jen jako odraziště na 
nejvyšší stupeň… Rudo má před očima Radovan, hanba mu krví zalévá zrak. Slyší však 
jako ozvěnu opakující se hlas z amplionu… .jména vítězů, jež se mu vrývají do mozku 
jako rozžhavený drát. Jména PAVEL PLACZKOWSKI a RICHARD PODZEMSKÝ… . 

 
Probouzí se, ač v pokoji panuje zima –30 stupňů, je oblit lepkavým, horečnatým 

potem. 
„Fuj! Byl to jen sen!“ ujišťuje se a zrak mu zalétá k obrovskému batohu 

s jedinečným vybavením. Přesto však úzkost neopouští jeho nitro. Nikdy přece neprohrál! 
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A to ani ve snu! Co když to sen vůbec nebyl? Jako smyslů zbavený běží do recepce a táže 
se: 

„Neznáte náhodou jména Pavel Placzkowski a Richard Podzemský??? Nebyli tu 
přede mnou?“ 

Slečna v recepci lhostejně obrací listy návštěvní knihy. 
„Co na tom,“ myslí si, „i kdyby tu byl sám papež, nedosahuje ani stínu tvých gore-

texových ponožek, Radovane!“ 
„Ne, mrkněte se mi pořádně! Byli tu, nebo ne?“ 
… . „no máte pravdu! Placzkowski a Podzemský, ano, byli tu…“ 
Radovana Kunce polévá ledová hrůza. Jeho sen nelhal, zřejmě. Co to může být za 

opovážlivce? 
„A kdy tu prosím vás byli, mám šanci je ještě dohnat?“ skuhrá, v očích nepříčetný 

děs. 
„Ale ti tu byli zkraje podzimu, když ruska začínala!“ odpovídá zmateně slečna. 
„Pche! Co to pro mě je! Do večera mám jejich skalp!“ hřímá zas, našedši ztrace-

nou energii. 
Slečna pochybovačně vrtí hlavou, nesmí to přece nikomu říci, ale má pocit, že ten-

to slavný severský vlk během noci v apartmánu zešílel! 
To již Kunc je zase dole, tentokrát se vším vybavením. Horečně nanáší na lyže 

vosky. 
„Nechci vás rušit,“ pípne za jeho zády slečna, „ale pánové Placzkowski a Podzem-

ský by v dnešním počasí použili určitě jiný klistr!“ 
„Pche! Jakej by mohli mít lepší klistr!!! rudne Kunc. Já když mažu, tak jedu jako 

mašina! Mazal jsem i samotnýmu Ole Einar Björndalenovi před olympijským vítěz-
stvím!!!“ 

„No… pípne skoro neslyšitelně slečna, „oni by namazali rosomáčím sádlem…“ 
To již však Radovan neslyší, nechce slyšet. Mrazivý úsvit, on se odráží mocným 

nápřahem svalnatých paží. Nemůže se však pohnout ani o centimetr. 
„Do všech prken, hůlek, lyží, galusek a karabin!“ hřímá Kunc strašlivou klatbu. Co 

se to děje? Já jsem promazal???!!!“ 
Slečna mu stojí za zády: „Nezlobte se, velký Kunci, ale dnešní klima je vskutku 

neobvyklé. Co takhle se nechat zapřáhnout za sobí čtyřspřeží?“ 
Normálně by Kunc takovou opovážlivost nenechal bez povšimnutí, vždyť on je 

Kunc, on nikdy nepotřeboval ničí pomoc, natož pak pomoc sobů, těch hloupých a poma-
lých srnek… Dnes však přemýšlí jinak. 

„No a co! Účel světí prostředky! Dneska dopuje každej!“ Když vidí statná sobí těla, 
jež se již chvějí, aby mohla vyběhnout, když vidí hrající suché svaly pod hustou srstí, 
zazáří mu oči a své běžky zapřahá jako laponský pulk a hůlkou píchne posledního soba 
do řiti. 

„Jedééééém! Heja héééééj!“ 
 

 Pulk se rozjíždí rychlostí blesku krajinou. Bílí sobi, dar od slečny z recepce jako by 
byl darem od samotného Krakonoše, Kunc je zase ve svém živlu, opojen rychlostí. Odráží 
se tak mocně hůlkami, že často soby předjíždí a táhne on je. Na tváři se mu usazuje se-
bevědomý úsměv, neb cítí, že forma jej nikdy neopustila, jen to proklaté místo Kiilopää 
jej bůhví proč tak vyděsilo. 
 Letí krajinou, mlžnou tundrou, řídkým promrzlým lesem, nevnímá však ničeho, 
krásy přírody jsou pro něj jen kulisou k vlastnímu výkonu. Míjí tupu Suomunruoktu již po 
patnácti minutách, ta se kolem mihne jako hnědá skvrna. Letí dál, kol tří jezer, vzhůru do 
kaňonu. 
 Nahoře se však sobi zastavují, rozpačitě přešlapují, nervózně frkají a nechtějí dál. 
I rozezlí se Radovan Kunc: 
 „Vy líný mrchy! Vy bílý tlustý potvory! Tak vy nepoběžíte dál?“ 
Sobi se třesou strachy a nechtějí se hnout. I vidí Kunc, že možnou příčinou toho je sobí 
lebka, zapíchnutá na otesaném kůlu při stezce. Netuší, že sobi se bojí hněvu Liebolmaie, 
strašného Olšového muže, neb nečekali, že tenhle běžec, nemilosrdný šílenec odkudsi 
z jihu nepozná, že jsou u prastaré seity, upomínající na šamana ávvilského, noida Riemu. 
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 „Co, vy bastardi parohatý!“ ječí Kunc na soby, „tak tohle vám nahnalo strach? 
Nějakej váš bratříček tady zhebnul, jeho lebka vás děsí? Pověrčivý Laponsko, proklatej 
kraj! Ale nedivim se, že někdo sobí lebku tady napích na kůl, protože jestli táhnul jako 
vy, jestli ten sob byl takový líný tlustý prase jako vy, tak se tomu člověku vůbec nedi-
vim!“ Nezasloužíte si nic než zabít!“ 
 Sobi by byli rádi, kdyby je ten divnej chlap zapíchnul, neb aspoň by v tom byli 
před Liebolmaiem bez viny. 
 Kunc však místo toho vypřahá a volá na soby: 
 „Táhněte, odkud jste přišli! Poradím si i bez vás, lenoši! Už vím, jaká máza na 
tenhle sníh platí a vás na nic nepotřebuju!“ 
 Sobi úlevně frkají a rychle pryč od seity spěchají, zpět ke své paní, bohyni Mada-
rak’ce, která se pro toto ráno v slečnu z recepce byla převtělila. 
 Radovan Kunc se mocně odráží a pravda, s mázou problémy již nejsou. Letí jako 
vichr, to prokleté zdržení kvůli sobům jako by neexistovalo. Za 30 minut se před ním již 
otevírá údolí Tuiskukuru. 
 
 Při sjezdu se však stává cosi, co naposledy zažil na běžkách ve dvou letech života. 
Lyže se mu zapíchává pod kmínek šedého, plazivého jalovce, který celý z promrzlé půdy 
vyrývá. Radovan, kdyby byl kdokoli jiný, spadne na čumák a zabrání tak přejetí bludného 
kořene. On však je Kunc a tak pád ustojí, lyže hladce přes kořen přejedou. Olšový muž 
se směje. Radovan Kunc právě přejel bludný laponský kořen, což jej odsuzuje k věčnému 
bloudění pustinami Laponska, aspoň tak to chce pořádně rozčílený Olšový muž, který 
urážku seity mocně ztrestat hodlá. 
 
 Sámští bohové, duchové, sáivo olmakové i ti nejnižší hulder se sejdou na sněmu. 
Je třeba totiž uklidnit zlobu Liebolmaie, který je tak rozezlen, že se voda v potocích Saa-
mieatnanu začíná vařit, jako by tekla z gejzíru. Takovou ignoraci a opovážlivost si tady 
už dlouho nikdo nedovolil! Posvátné bílé soby, syny krásné Maddarak’ky, bohyně lásky, 
plození a hořícího krbu kiuas, přirovnat k tlustým potvorám? Nepoznat seitu, bez níž by 
nyní Ávvil nebyl Ivalem, nýbrž morovým hřbitovem? Úplně ignorovat přírodu a pachtit se 
jen za ješitným pocitem vítězství? Kvůli tomuhle pozemšťanovi, tomu červovi z Jihu, je 
Olšový muž skoro nepříčetný a pokud ho ostatní neuklidní, uvaří se v potocích Sámieat-
nanu všechny ryby a lidé nebudou mít co jíst!!! 
 
 Liebolmai si nenechá nic vymluvit: 
 „Přejel ten červ, ta lidská prázdnota, bludný kořen jalovce, nebo nepřejel? Nedo-
stal šanci symbolicky na zem ústy padnout, rýt nosem sníh a zachránit se? Přejel kořen, 
šanci dostal a nevyužil ji? Bude bloudit do smrti pustinami Saamieatnanu k našemu po-
bavení!“ 
 Slovo si neochotně bere sám Veraldenolmai, hlava sámského pantheonu, ví, že 
mluví nerad, neboť když mluví, všude se bouře sněžná strhne a mnoho sobů, vlků, roso-
máků ba i lidí zhyne. 
 „Můj bratře, Větvoruký, Pane Olší“ dí měkce a tiše, aby se vítr spící v jeho plášti 
moc nerozdivočel. „Lidé už jsou tací, zpupní, pyšní a slepí. Zvláště tam daleko, v horkém 
a prokletém jižním kraji, odkud ten člověk pochází, tam víra už je dávno mrtvá. Nezlob 
se, on jen neví, co činí. A vpusť svobodnou mysl do tvých úst, Olšový, neb zde jasné je 
jak polární záře nad jezerem Aanaarjavvr, že vůbec nejde o tohoto potřeštěnce, ale o náš 
lid, který v nás věří a úctu k nám chová, o lid Saamietnanu. Když se, Liebolmai strašlivý, 
spravedlivě zlobíš, lid Saamietnanu prostřednictvím noida pozná, v čem tkví tvůj hněv a 
vše udělá pro to, aby si tě udobřil. Jenže teď vztek tvůj nemohou pochopit, žádný noid se 
nedozví odpověď na otázku, proč ryby v potoce břichem vzhůru, udušené, nestravitelné, 
plují! Lid Saamieatnanu pojde, když se takto zlobíš,“ šeptá Veraldenolmai, zahalený 
v závoji vířících vloček, které pohání smečka větrů nejchladnějších, nejsilnějších celého 
světa. 
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 I uklidnil se Liebolmai, větve stromů v širé dáli přestaly se chvět a lámat i voda 
v potocích a jezerech se na svou teplotu obvyklou ochladila. Přesto si však neodpustil 
podotknout: 
 „Než nesmí být bohové Saamieatnanu vstřícní k těmto lidem, cizákům, kteří za-
plavují naši zem jak komáří hejna aapy za slunovratu, bez víry, bez úcty, bez pokory! I 
navrhuji, nechť je Radovan Kunc odsouzen k věčnému bloudění pustinou, bez možnosti 
návratu, neb seitu urazil, navrch i soby krásné Maddarak’ky z lenosti obvinil!“ 
 
 Přikyvuje Veraldenolmai moudře, již již vydá souhlasné posvěcení, když tu se sa-
ma krásná Maddarak’ka, panna černovlasá, velkooká, na jejímž čele se klene blankyt 
oblohy severní, tiše ozývá a její hlas jak med divokých včel údolími tundry splývá: 
 
 „Ach, Větvoruký, bratře můj nádherný, posečkej ještě chvíli, nech zloba mrtvolná 
nezaplaví tvého vznešeného ducha! Podívej tam, k půlnoci, kde duchové zlí se z tvého 
vzteku radují!“ 
 I vidí Liebolmai skřety strašlivé, černé a čpavkem páchnoucí, v čele s duchem Pa-
haoja, zlým a zákeřným pánem mrtvolných třasovisek, kterak křepčí ve veselém tanci, 
umlkne tedy a čeká se zalíbením na další jemná, splývavá slova překrásné Maddarak’ky. 
 
 „Já hotova jsem tomu Kuncovi potřeštěnému odpustit, že sobů mých urazil, neb 
vím, že v jádru to není člověk zločinný, jež by zem Saamieatnanu kradl, prodával a lid 
náš knůtou vševlády materialismu dusil! Jest to jistě člověk ztřeštěný a zaslepený, nikoli 
však v kořeni žití duchovního zlý! Nechť šanci ještě dostane, by prozřel a hřích svůj odči-
nil!“ 
 
 I upírá se zrak celého sněmu na krásnou Maddarak’ku, dívá se na ni láskyplně, 
však jejím slovům málo rozumí. I promluví duch Sokosti, Kiviukko, Kamenný dědek, a 
jeho hlas prastarý, kameny drtící hovoří: 
 
 „Než zdá se mi, věkověčnému, že důvody jakési skrýváš, Láskopanno, že tento 
lidský červ se tvému zraku líbí více, než by se slušelo, neb nedokážu jinako pochopiti, jak 
jsi snadno ochotna urážku sobů tvých bílých, radost a slávu roznášejících, Kuncovi tomu 
odpustit!“ 
 „Máš jistě pravdu, Kamenné čelo,“ dí sladká Maddarak’ka, „nebudu tedy více již 
skrývat, neboť Láska je mým posláním a v ní ponejvíce spoléhám. Kunc tento vpravdě je 
mužem překrásným, sličným a velesilným, jeho svaly jsou jak oblouky tunturi nebetyč-
ných, jeho nohy jsou jak sosny tisícileté, smolou silodárnou prosycené, jeho vlasy jak 
vřes na aapách, jeho oči jak jezera průzračná. Ano, Kiviukkone, tento muž musí dostat 
ještě jednu šanci. Nechť potká na své pouti Beaivvittar, vílu slunce překrásnou, dceru 
mou nejmilejší, nechť dokáže, že je mužem srdce otevřeného a ducha veselého, do sebe 
nezahleděného! Když zlato vlasů jejích, nekonečná hloubka očí jejích a radost ryzí duše 
její nedokážou zlomit jeho pýchu, nechť naplní se slova Větvorukého, ať tedy bloudí do 
skonání dnů v mlze tundry, v pachu bažin, v nekonečnosti lesa severního! 
 
 I souhlasí na sněmu všichni, i duch Pahaoja dokonce, neb nevěří on v Lásku pranic 
a snová již, jak zpupného jižana do bažin bezedných vláká…  
 
 I pádí dál na svých lyžích Radovan pustinou. Peláší tak rychle, že ani jeden pohled 
do okolní přírody nevrhne. Jinak by si totiž povšiml, že se cosi podivného stalo. Sníh ode-
všad zmizel, plazivé břízy vypučely svěže zelenými lístky, šeď tundry zahořela krásou, 
úchvatnou paletou barev drobných, odolných kvítků, ve vzduchu místo sněhové tříště 
poletují barevní motýlci a bručící čmeláci. I nepovšiml si Kunc vůbec, že v tundře roz-
kvetlo jaro. 
 „Sakra, to se nám nějak oteplilo!“ zavrčí jen, v předtuše toho, že bude muset 
přemazat skluznice teplým voskem. „Skluz taky nic moc, přiblblý Laponsko! Kluci sice 
povídali, že to je divná zem, prej jaksi tajemná a mystická, no nevim, ale v každym pří-
padě počasí se tu střídá jak štětky na jabloneckym nádraží…“ uvažuje. 
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 To již pomalu jeho lyže drkotají po svahu nad nádherným údolím Tuiskukuru. Pár 
posledních odrazů a Kunc již stojí před tupou. Sluníčko svítí najednou o mnoho medověji 
a jemněji, ve vzduchu voní líbezné kvítky a pyl březových jehněd. Však nedbá Radovan 
pranic této láskyplné atmosféry a dere se i s lyžemi do tupy jako hromdopolice, jen aby 
chvatně prolistoval návštěvní knihu a zjistil, o kolik ukrátil náskok těch, kvůli kterým se 
na cestu vydal. 
 
 V tu chvíli slyší zvenku jemný, laskavý, přesto však zurčící a kolotavý dívčí smích. 
 „Do všech parafínů a klistrů, že bych jel dnes tak pomalu, že by mě dostihla něja-
ká ženská?“ zděsí se Radovan Kunc. Vyjde tedy, stále obut v Ulvangovy běžky, před tu-
pu. 
 
 Tam na chvíli oněmí úžasem. U potoka se myje krásná zlatovlasá Finka, postavy 
sportovní, vysoké, ztepilé jak jedle, která roste v pralesích kuusamských. Chvíli Radovan 
zapomene na svůj úkol, když vidí, jak dívka sbírá své větrem rozcuchané, těžké zlaté 
vlasy a v odrazu modré hladiny potoční si je splétá do copu. Nemůže se vzpamatovat, 
poté co mladá žena od vody vstává a s veselým smíchem se k němu, k Radovanovi blíží. 
 „Že by jí moje ušlechtilost, moje vypracované tělo uchvátilo?“ napadá jej samoli-
bě, když zří, jak úsměv krasavice je stále širší a veselejší, jak se k němu blíží. 
 
 „Hei, osamělý poutníku!“ volá na něj dívka a Radovan chvilku cítí, jako by se 
vznášel v nebi. Pád však je tvrdý: 
 „Můžeš mi, milý pane, vysvětlit, proč teď, když všude v Saamieatnanu rozpučelo 
jaro, ty máš pořád na nohou běžky?“ a rozesměje se z plných plic, prohýbaje svou soš-
nou postavu v pase. 
 Konečně Radovanovi dojde, co se to vlastně děje. Možná i nedojde, ale konečně si 
uvědomí, že něco není v pořádku. Chvilku stojí na zápraží tupy jako bulík a horečně pře-
mýšlí. Pak vzpomene si, jak kdysi v jabloneckém liďáku omračoval spolužačky 
v tanečních neotřelými komplimenty: 
 „Možná kvůli tobě, tvým zlatým vlasům, všechen sníh okolo roztál!“ dí plaše. 
„Aspoň když jsem vyjížděl, všude byl sníh a mráz!“ 
 
 Směje se v zásvětní říši Láskopanna, nádherná Maddarak’ka, zaklání v ladné křiv-
ce svou hlavu, vystavuje čelo blankytnému nebi a v očích jí hraje opravdová radost. 
Směje se, pročesává sobí kostí, vyleštěnou jako zamrzlá hladina jezera, dlouhé, černo-
modré vlasy. I dívá se na ni s obdivem Kamenný dědek, Olšový muž, Suurikala i sám 
Veraldenolmai. 
 „Že by jsi měla, Milující, přece jen pravdu? Že by ten sportovní tchoř přece jen 
procitl a začal vnímat cit?“ 
 „Uvidíme, bratři, uvidíme…“ odpovídá zasněně Maddarak’ka a teplý větřík od jihu 
si hraje s jejími slovy a rozvíjí v tundře modré a žluté kvítky bouřníků. 
 
 Stojí však Kunc stále před zlatovláskou, která se na jeho smělá slova pranic neo-
hlíží a jen se, stále liběji směje. 
 „Sundej si, přece, poutníku, ty lyže, ať můžeš ke mně přijít blíž!“ 
 

I chvatně Kunc odepíná vázání, setřásá z rukou hůlky a pomalu, plaše se k dívce 
blíží. Již zapomněl na Placzkowského s Podzemským, již zapomněl zcela na vyhrané biat-
lony, triatlony a maratónské běhy. Slyší jen medový hlas kdesi kolem hlavy, hlas, který 
snad ani pozemskému tvoru patřit nemůže. Již již je od dívky kousíček, už stačí jen málo, 
aby jí do vonících vlasů letmo, na seznámení políbil. V tom naprosto ustrne. Vidí, a skoro 
nemůže uvěřit, obrovský dívčin batoh, mnohem větší a objemnější, než je ten jeho! Je-
šitnost jím projede jako žhavé vidle. Ten bágl má aspoň 50 kilo! A můj jen 35! Jak je to 
možný! Zarazí se a cítí, jako by z něj podivné, líné a únavu přinášející jakési kouzlo pa-
dalo. Vždyť on je Kunc! Radovan Kunc! A honí po tundře ty dva chytráky, kteří mu ve snu 
ukradli zlatou medaili! Co se to jen s ním děje? Co za podivné čáry tady, v zemi lapské, 
na něj jen zapůsobily, že málem políbil cizí ženu, byť hezkou a sportovně založenou! 
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Vždyť on přece ví, že každá žena, byť sebevytrénovanější, by byla jen přítěž na jeho ces-
tě! 

Zarazí se i krásná světlovláska, ruměnec studu jí mihne ve tvářích.: „Co se ti sta-
lo, poutníku, že mě už přivítat a něžně pozdravit nechceš?“ 

I bojuje to v Kuncovi, pere se to vněm. Zas cítí tu omamnou, těžkou vůni, ten 
zvláštní sladký hlas, kterým přeci nemůže mluvit ta atletka, který jako by vyvěral z kůry 
stromů, ze stébel trav, z blizen tundrových kvítků. Na druhou stranu cítí, že kouzlo musí 
setřást. Drtí mezi zuby, opocen jak po maratonu: „Jsem Kunc! Kunc! Neznám bolest! 
Radovan Kunc!“ 

Zavrávorá, otře z čela pot a vydere ze sebe: 
„Řekněte mi, slečno, jak to, že sebou valíte tak obrovskej bágl? Jak to můžete 

unést? Vy musíte bejt na pochodu asi pěkně dlouho! Můžete mi říct, co máte za vybave-
ní? Že bychom to porovnali? Já mám lyže Atomic, bundu Northern Face, batoh z cordu-
ry… .“ 

 
I podívá se na něj dívka zklamaně, bolestně zní její hlas, nucený však stále do ve-

selého tónu: 
„I jaképak vybavení? Trochu jen piva na cestu můj batoh skrývá, neb dny tu 

v Saamieatnanu jsou nekonečné, dlouhé a osamělé, málokdy potkáš člověka, nikdy však 
takového zajímavého, jako jsi ty… .Víš jak je nádherné spolu strávit večer, vychladit si 
pivo Karhu v potoce, popíjet před roztopenou saunou a pak osvěžit mysl i těla spolu 
v páře sauny?“ 

 
„To… .to přece ale… ne…“sípá Kunc. „Pivo? Vy slečno máte v batohu PIVO? Vždyť 

je to alkohol?!! Spaluje tělesné cukry!!! To snad ne! A sauna, no nezlobte se, ale víte jak 
vysiluje, jak je to nezdravý? Né, vy si ze mě střílíte, co? Ukažte ten bágl!“ 

Dere se k batohu, chvatně jej s prskáním „taková vobstarožní šunka, taková 
krosna, no to snad ne“ rozplétá kličky šněrování. Nakoukne dovnitř a strne v hrůze. 
V batohu jsou pouze vyrovnané černé plechovky „Medvěda,“ řízného karelského piva 
KARHU IV/A, občas proložené jemnou modrou barvou decentního ležáku LAPIN KULTA 
III. 

„Pivo…“ sípe Radovan. „Fuj, alkohol! Styďte se, slečno!!!“ 
 
I zvážní a rozesmutní se tvář krásné dívky: „Pane, postrádáte zřejmě slušného 

vychování! A nejen to, vy neznáte poetiku Saamieatnanu, nevíte, co se sluší a patří, ne-
umíte ocenit lahodnost moku pivního ani něžnost pohlaví ženského! Buďte proklet!!!“ 

 
I propukne v zásvětí duch močálů Pahaoja v mocný smích, až se kolem na sto po-

rokusem šíří pach čpavku. I přidá se k němu suchý, lámavý smích strašlivého Liebolmaie: 
„Tak to vidíš, sestro, jak zbytečné bylo tvé snažení! Vidíš, krásná Maddarak’ko, 

jak marné bylo tvé pošetilé snažení!“ 
I zatemní se čelo přenádherné Láskopanny, potemní její temný, hluboký zrak. I 

začnou z očí jejích kanout ledové, mrazivé slzy: 
„Měli jste, bratři, pravdu! Nechť bloudí Radovan Kunc navěky, do konce dnů po-

zemských, pustinami Saamieatnanu! Nechť nikdy nedostihne ty, které stíhá, nechť se 
nikdy nezastaví jeho šílený, prázdný běh! Nechť nikdy nenajde svůj klid!!!“ 

 
I ztemnělo nebe nad údolím Tuiskukuru, počalo z něj sněžit prudce, až se kvítky 

zatáhly do země, čmeláci a motýli vlétli do štěrbin v zemi, kterou pokryl ledový příkrov. I 
zmizela sličná Beaivvitar od tupy tuiskukurské i se svým batohem plným finského lahod-
ného piva. Protřel zrak nevěřícně přízrak, bývalý Radovan Kunc, a spatřil, jak po příkrých 
svazích Pikkutunturitu šplhají v horečném tempu dvě schýlené postavy. 

„Ha! Už vás mám, vy břídilové! Mor na vás a na celý Laponsko!“ I připíná sobě ly-
že zpátky, odráží se a mizí, ztracen v ledové pustině, v strašlivé sněžné bouři… . 
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RUNA TŘINÁCTÁ – Dobytí Sokosti 
Během této runy naši rosomáci taktéž potkají krásnou Beaivvitar, ale ta jim piva 
nenabídne. Dorážejí k jezeru Luiro, jehož břehy jsou plné přírodymilovných Fi-
nů. V magickém večeru, kdy realita odplouvá, padá rozhodnutí. Druhého dne se 
taktovky chápe Kamenný dědek, jež se snaží výpravu psychicky i fyzicky zdeci-
movat. Nečekaný útok levým úbočím Řiti však donutí horu kapitulovat. Kamen-
ný dědek se zjevuje a vlévá cestovatelům sílu překonat pustinu a sama sebe…  

 
Oj, jezero čaromocné 
v pusté hory zaklíněné 
lesem úzkým obestřené 
bažinami obklopené 

Co jen za tebou se skrývá? 
Je to o čem poutník snívá? 
Najde tam klid svojí mysli 
či jen prázdné nory syslí? 

 
Sokosti, ty temná horo 
horo z morén nakupená 
suchým větrem oblétaná 

Kiviukkem obývaná 
Co jen za tebou se skrývá? 
Málokdo se tam podívá…  

 
„Teda, řeknu ti, bratře,“ povídá mi Pláča, skloněn nad návštěvní knihou v tupě 

Tuiskukuru poté, co naše těla a mysli mají za sebou nutný třicetiminutový odpočinek na 
tvrdých pryčnách, „ten Radovan Kunc, to bude buďto úplnej magor, nebo je to nějakej 
kecálista, kterej si z nás dělá srandu!“ 
 „To neřeš,“ odpovídám ještě trochu zmateně, oblblý intenzivním odpoledním 
spánkem, „copak na tom vůbec záleží?“ 
 „To teda jo!“ rozčiluje se P.P.P. „Čtyřicet kilometrů za den? A notabene v zimě? 
Tomu tak budu věřit, to je určitě nějakej hipik zkouřenej…“ 
 „Anebo nějakej sportovec bláznivej, co na tom sejde… Kamaráde, já měl ti takovej 
zvláštní sen…“ nemohu se ještě dostat z osidel únavy. 
 „A zdálo se ti aspoň vo chlastu? Já bych dal kamaráde pivko…“ 
 „Ne, že by nebodlo,“ dostávám se konečně do reality. „Měli bysme ale vyrazit na 
jezero, přece jen, je to ještě 8 kilometrů a v tomhle vedru ne zrovna snadnejch…“ 
 
 Není co řešit. Vylézáme před tupu do ostrého odpoledního slunce. Před tupou je 
osamocená trekkařka, velmi hezká, vysoká a sportovně založená blondýna, s dlouhými 
vlasy, spletenými do tlustého, těžkého copu, která právě na záda nahazuje obrovský, 
nacpaný zelený batoh. 
 „Hei, pojat!“ mávne na nás, což znamená „Ahoj, kluci,“ pak ještě něco zamumlá o 
tom, že je čas vyrazit, a zbyde po ní jen vzpomínka. 
 „Tak ta byla hyvää and heavy!“ hodnotí Pláča a není k tomu co dodat. 
 Souhlasím a dodávám, že stejně miluju Finsko, kde jinde by totiž člověk mohl po-
tkat velmi pohlednou, samotnou ženu v pustině na trekku! „Finky neznaj bolest!“ 
 „Bolest, tu my neznáme, tu nemáme na krámě!“ glosuje Pláča, čeká až dokouřím 
a vyrážíme zas na cestu. 
 Je vedro, opravdu děsivé, zcela nelaponské vedro. Stíny stromů jsou ostré, barvy 
stoprocentně syté, až si člověk připadá, že najednou lépe vidí, více vnímá. Bílý písek na 
dně potoků, jemně nazelenalá voda v něm, desítky odstínů pomalu vadnoucích bříz. 
 Krása, až na to, že v mé embaláži je tak, že jen pouhá myšlenka na saunu u jeze-
ra mě naplňuje pocitem zmaru a zbytečnosti. Mimo to, stoupání na hřeben Ampupää, 
Střílející hory, nám přináší první vážnější krizi. 
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 „Nejsme na závodech,“ shodujeme se, shazujeme dislokace, já vyhledávám aspoň 
pofidérní stín a pouštíme se do konzumace všude okolo rostoucích borůvek. Toto místo, 
jihozápadní suchý svah Střelné hory, je porostlé hned několika druhy bobulí. Určitě nej-
chutnější jsou černé borůvky, něco, co u nás vůbec neroste. Mají ebenově černou, lesklou 
slupku, jsou pevnější a o dost sladší a svěžejší, než klasické modráčky. Jen je při jejich 
sběru dávat pozor, aby se nezaměnily s podobně černou šichou, která není moc jedlá, 
pro svou trpkou a suchou pachuť. 
 Vyžravši všechny černé borůvky v okolí, vyrážíme na hřeben. Po zkušenostech 
z loňska hned nabírám stezičku vlevo, ve schůdnějším terénu. Ač mapa hlásí v této ob-
lasti skoro rovinku, jde ve skutečnosti o těžko schůdnou morénovou suť, plnou viklanů a 
vratkých kamenných moří, porostlou plazivým březovým pralesem. 
 „Co myslíš, je v sámským božstvu pamatovaný taky na někoho, kdo má pod pat-
ronátem pivo?“ ptá se Pláča. 
 Přemýšlím chvíli, nikdo mě nenapadá. „Nevim, no ale vzhledem k tomu, jak Sá-
mové chlastaj, jaký to jsou pivaři, tak bych skoro řek že jo a že to nebude nikdo malej, 
žádná nula!“ 
 „Já totiž, že bych se docela v tom případě zastavil a předvedl nějakej rituál, aby 
nám z nebe spadlo pivo… dovedeš si to představit, ještě takovejch dnů bez pivka?“ 
 „Jsou věci, o kterejch se nežertuje,“ podotýkám, vida před sebou první známky 
toho, že se na obzoru vyloupne za hradbou břízek strašlivá silueta Sokosti. „Ale v každym 
případě, není problém, abychom si my nějakýho takovýho bůžka sami stvořili a uctívali 
ho podle naší libosti…“ 
 „Tedy furt…“ 
 „Skoro furt… Když piješ v hospodě poslední kousek, už moc chutě nebejvaj…“ 
Tuto náboženskou půlhodinku najednou přerušuje rozlehlé kamenné moře, které tvoří 
velkou svažitou skvrnu v jinak neprostupném březovém pralese. 
 „To je von!“ zahřmí náhle Pláčův hlas, plný mystického respektu. „Sokosti! Paná-
ček Sokosti! Tak to jsem divák! To je hora!“ 
 Pravda. Horizont, nyní žádným houštím nezahalený, odhaluje nesmírnou pustinu 
před námi, jejíž předěl tvoří šedý, kamenný, pustý a impozantní masiv tundrových hor, 
tyčící se až do sytě modrých nebes. Dva skoro stejné vrcholky půlí hluboko zařízlé údolí, 
připomínající s groteskní jistotou lidskou řiť, kterou duch Sokosti, Kamenný dědek, uka-
zuje ve výsměšné póze těm bláhovcům, kteří by se snad chtěli pokusit pokořit jeho 
tundrové, kamenné a nepřístupné čelo, jež tvoří pravý vrcholek, pravda o něco vyšší le-
vého. V každém případě je to pohled, který nám bere dech, utíná rázně debatu o pivních 
bůžcích. Odteď se každý ponořujeme do vlastních myšlenek, náhle naplněných mystickou 
bázní. Čas od času, ač nechtě, zvedám oči vpřed a vzhůru, k hřebeni Dědka. Málem si 
kvůli tomu na moréně vyvrkávám kotník. Ano, duch Sokosti, strašlivý Kamenný dědek, 
začíná působit už zde. Tuší totiž, že se na něj chystáme, ač o tom mezi námi s parťákem 
ještě nepadla kloudná debata, mimosmyslově je leccos jasné a nemusí se o tom moc 
diskutovat. Je dobře možné, že si na jezeru uděláme základnu a pokusíme se zítra o vý-
stup bez batohů, přičemž další den budeme pokračovat na Sarvioju, tupu severně od 
jezera, odkud je možné se přes Palovanku a Lankojärvi vrátit na Rautalampi a po známé 
stezce do Kiilopää. Nebo snad ze Sarvioji na východ, k tupě s nevyslovitelným, bázeň 
nahánějícím, přesto ty nejromantičtější představy vzbuzujícím jménem Muorravaara-
kanruoktu…  
 
 Od této chvíle jsme pod vlivem magie, která zcela stravuje naši racionalitu, naše 
zažité stereotypy, způsoby uvažování. Tady, v pustinách Saamieatnanu stačí člověku tak 
málo, aby zcela dobrovolně odvrhnul hodnoty, podle kterých jede celý dosavadní život. 
Jistě, odvrhá je nejprve s pompou a velkým očekáváním zázraku, který zprvu jako by 
nechtěl přijít, v jednom momentě tu však je a ty jej poznáš tak, že je všechno stejně 
jinak. Najednou nic neočekáváš, nikam se neženeš, nic nesoudíš, nehodnotíš, jen cítíš, že 
tak je to dobře, tak že to přece má být. 

Tato příroda, na první pohled jednotvárná, bez patosu norských štítů či island-
ských lávových polí, si tě vtáhne k sobě, pokud chceš. Ono ti vlastně nic jiného nezbyde, 
pokud nechceš, tak tě oddělá. Ale ty chceš, o to neměj strach, i kdybys zatím zem Sámů 
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znal jen z cestování prstem po mapě. Už to, že vyvíjíš tuto činnost, predikuje fakt, že 
jednou ochutnáš její opojný extrakt. Tahle příroda umožnila přežít národu, který přece 
také nic neočekával, ničím se nerozptyloval, jen klidně a věčně putoval spolu se stády 
sobů, tundrou i pralesy, rok co rok. 

Žádná civilizace, žádný systém, kromě civilizace kočovných siid a systému migra-
ce sobů se jich nedotkla. Oni přežili dlouhé zimy a polární noc kaamos, oni je vlastně ne-
přežili, ale žili, protože se jich nebáli a dopředu se jich neděsili… Neměnnost, klid, příroda 
a její bohové, to je podstata Saamietnanu. Nikoli několikatisícové štíty, honba za jejich 
pokořením, ať v podobě konkrétní, či mnohem ještě více abstraktní, které jsme nuceni 
úspěšně zlézat v naší realitě… .Nikoli výkon či čin, ale existence samotná, to je cílem, 
natolik odlišným od cílů nás, kteří se považujeme za civilizované a pro které je příroda 
mnohdy jen prázdný pojem z katastrofických zpráv. My zapomněli, vlastně to my jsme 
barbaři, kousek od vyhynutí. V pralesích a morénách Saamieatnanu najednou procitáš. 
Netíží tě však tohle hrůzné poznání, nechceš bojovat, vzdorovat ani pyšně vyhrožovat. 
Chceš jen splynout, koexistovat, existovat uvnitř. Tehdy začínáš vítězit…  
 
 Sestupujeme konečně z kamenných moří do mělkého údolí, porostlého řídkým 
lesíkem nažloutlých břízek, kde je země třaslavá, mokrá a porostlá tuhou travou, barvící 
se v náznacích podzimu do žlutých pastelových odstínů. Tady teče bezejmenný potůček, 
jež svým lompolem poutníkovi připravuje několik mělkých brodů a také ovšem příhodné 
místo k odpočinku před posledním hřebenem, zalesněným hřbetem, jež nás dělí od srdce 
Koilliskairy, jezera Luiro. 
 
 Usedáme k delšímu odpočinku, dvacítka kilometrů je v nohách dosti patrná. Na-
skýtá se nám několikero zajímavých momentů, nejprve se od jezera objevují dva starší 
poutníci bez batohů, kteří se na protějším svahu zastavují a něco zde intenzivně hledají. 
Vedeme debatu, co to asi mohli ztratit, co je přinutilo se vrátit. Do toho se za našimi zá-
dy, kde se vzala, tu se vzala, objevuje blond kráska z Tuiskukuru, statečně nesoucí obří 
batoh, pomáhající si trekkařskými hůlkami v podmáčeném lompolu. 
 „Nevycházela ona tahle slečna před námi? Jakto, že je teď vzadu, když jsme jí 
nepředběhli?“ diví se parťák. 
 „Jsou to různý záhady tady kousek při Luirojärvi,“ míním, „třeba se na chvilku 
zastavila v sáivo světě za skřítkama…“ 
 „Třeba jo. Třeba si s nimi dala pivčo, podívej, jak jí to sluší…“ 
 „Třeba je to víla, do který když se zamiluješ, zavede tě do zásvětí, za svojí mat-
kou, Maddarak’kou. Ta si tě prozkouší a když obstojíš, dá ti tisíc bílejch sobů!“ 
 „Ty jo, to by bylo… Jenže já mám ženu, to nejde… !“ 
 „Nojo, nejde toužit po všem, možná je lepší netoužit po ničem…“ 
 „Nekecej, tebe by nepotěšilo, kdybysme našli ten ztracenej předmět tady od těch 
lidí a byla to třeba prkenice a v ní tisíc éček?“ 
 „Kdo by prosímtě měl tady jen tak v kapse prkenici s tisíci éčky…“ 
Takto se bavíme ve stínu lesa, potůček nám k tomu hezky chladně hučí. Najednou tu už 
jsme sami, všichni odešli. Taky se zvedáme, přece jen, docela se už ochladilo a k jezeru 
už to není daleko. Dobře zmátořeni, křepce stoupáme lesem. Brzy předcházíme starší 
párek, asi našli, co hledali, nebo už si na ztrátu zvykli, neb se na nás smějí a my jim to 
oplácíme. 
 Začíná finální sestup borovým lesem k řece Luirojoki, mocnému studenému prou-
du, jež vytéká z jezera. U brodu dorážíme vílu, ale možná že to víla není, protože taky 
musí brodit, možná to víla přece jenom je, protože kdyby tu řeku přeletěla na křídlech 
komárů, odhalili bychom její existenci, což ona nechce…  
 Pláča zkouší na brod svoje čínské tenisky, které za tímto účelem táhnul, já svoje 
sandály nechávám v dislokaci a pod heslem „Neznám bolest“ jdu naostro. 
 Pár posledních desítek metrů a jsme na místě, na břehu Luirojärvi, kde se nachází 
na místní poměry pravé sídliště, obrovská nová Hiltontupa, další menší autiotupa, va-
raustupa k pronajmutí a stará sauna. Pravda, že to tu trochu vypadá jako na sídlišti. 
Všude je totiž spousta lidí! Chatky jsou obsazeny (nebo to raději ani nezkoumáme), navíc 
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sem tam v lesíku stojí stan. Odhadujeme, že tu svůj cíl dnes nalezlo s námi takových 25 
finských trekkařů. 
 Nevadí! Co by jiného člověk čekal? Ruska klepe na dveře, na obloze ani mráčku a 
předpověď stálá… Jezero Luirojärvi je však natolik kouzelným místem, že zde velký počet 
lidí vůbec nevadí. Místa na stanování tu je spousta. Navíc, ti lidi jsou úplně stejní jako 
my, jsou to trekkaři, kteří vědí, co činí. Proto na ně člověk nemůže pohlížet byť jen se 
známkou despektu, jelikož by to znamenalo despekt k sobě samému…  
 Je šest večer a jsme pěkně unavení. 
 Poblíž jednoho z ohnišť stavíme stan a večeříme. Rozděláváme oheň, brzy se 
k nám přidává několik Finů. 
 Zapadá pomalu slunce, je hříchem setrvat na místě. Z batohu vytahuju rybařinu, 
pod záminkou rybolovu se jdeme trhnout od lidí, neboť atmosféra místa dalekosáhle pře-
važuje nad únavou i lidským srocením při tupách… Jezero a hory kolem, vše se rozostřu-
je v jedinečném momentu, kdy se slunce dotkne obzoru a vzduch, náhle chladný a prů-
zračný zavoní tuhnoucí pryskyřicí borovic, vlnkami jezerních vod, parfémem ryzí přírody. 
Obarví se najednou do divokých odstínů, nic není zelené ani modré ani bílé, vše hoří 
oranží a v kontrastu se zase stápí v studených nafialovělých tóninách, hory na severu, 
Vlčí hlavy jsou černé, studené a divoké, s rozostřenou linkou hřebene, co jen může být za 
nimi, snad jen smečky vlků doopravdy, jen tundra a bezcestí, možná staré rašelinné 
kammi, sámský přístřešek, kde kdysi žil možná noid, mocný kouzelník, třeba hloupý ry-
bář, třeba stará sámská maminka s dcerou, která se nevdala, aby jí samotnou nenecha-
la. Dnes tam není nic, žádné obydlí, žádní lidé, možná díra do sáiva světa, nad kterou 
když budu ještě chvilku přemýšlet, vtáhne si mě do sebe…  
 Slunce vrhá poslední paprsek a spěchá se napít do lompola, které jsme před pár 
hodinami přebrodili, na hladině mělkého a průzračného Luira brázdí potáplice mezi mlž-
ným kouřem, obláčky první jezerní mlhy, možná Dcera Slunce tu ztratila šátek před spa-
ním, jak se znavená svlékala, sedíme s prutem na starém dřevěném, do vody se nořícím 
rozviklaném molu, které v té bláznivé chvíli hraje studenou modří, tiše si prozpěvujeme 
„Smoke on the water“ a ryby neberou. 
 Sokosti, ta Hora, dominující tak masivně, že si jí zkoušíme raději nevšímat, zdá se 
být tak blízko, skoro na dosah, jak ji milostivě zkresluje vodní hladina mezi námi a jí. 
Slunce, nám skryté, ještě ozařuje její svahy, morény růžoví a oranžoví, ta hora teď vy-
padá skoro jako náš dobrý kamarád, ale já vím, že je to jen klam, krutý žert, kterým nás 
Kamenný dědek láká do své zdrcující, ledové břidlicové náruče. 
 Co je jen za ní, co se jen skrývá v pusté východní části, kam oko lidské nedohléd-
ne, neboť hřeben strašlivý, s nejvyšším Sokosti v čele nepropustí za sebe nic, ani jeden 
zvědavý pohled? 
 Dosud jsme šli místy, co jsem znal, dosud jsem byl suverénním horským vůdcem. 
Teď však, ať se bude dít cokoli, vše bude jinak. Ať se dáme kamkoli, bude to poprvé, vše 
bude neznámé, cizí a nepokořené. Budeme se někam drát, nevěda chvil příštích. Budeme 
potit krev, či sát med? 
 Sokosti sleduje naše mlčící postavy, jeho duch však už pracuje, už ví, že se naše 
osudy protnou s jeho věčností. Předvádí tedy horu jako orientální trhovec v bazaru, uka-
zuje ji v nádherných barvách, v nejlepším světle, jež přináší denní doba západu slunce, 
obklopenou přenádherným, temným, tichým a čaromocným jezerem. Dobře však ví, že 
pokud se o něj pokusíme, bude vše jinak. Iluze zmizí, a my si nemůžeme býti ani jisti, 
zda ji vystřídá realita, jelikož jsme v Saamieatnanu, uprostřed říše kouzel a mezi vtěle-
ními bohů přírody. Realita, ač sebe drsnější, by byla jistě pevnější, než další iluze, sesla-
ná mocným a děsivým Kiviukkonem, Kamenným dědkem, duchem hory. A že ten má 
v zásobě triků nepřeberně, o tom nemá cenu dále debatovat…  
 
 „Bratře, nějak ti neberou!“ hlásí Pláča, jako pravý polární badatel oděný 
v červenomodré nepromokavé bundě, „co myslíš, moh bych si zkusit nahodit?“ 
 Proč ne, říkám si, ono to rybaření ve Finsku není tak jednoduché, jak jsem si 
představoval. Vysvětluji kamarádovi taje třpytkaření a předávám výbavičku, mlčky use-
daje na starém rozviklaném molu, sleduji a vnímám atmosféru Severu. 
 Při asi čtvrtém nahození se P.P.P. otáčí, řka: 
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 „Hele, co mám dělat, kdyby mi něco náhodou zabralo?“ 
 Sotva stačím otevřít pusu, abych vysvětlil, jak se zasekává, rozechvěje se prut 
škubavým pohybem. 
 „Hele, mám rybu!“ rozječí se Pláča. „Co mám sakra dělat?“ 
 Na prutě visí tlustý okoun. Kamarád mi předává prut a já rybu dopravuji na břeh. 
 „Co s ní? Kuchneš jí?“ zajímá se Pláča. 
 Nemusím dlouho přemýšlet kvůli odpovědi: 
 „To by nebylo myslím dobře! Jednak, rybáři, chyt si svůj první úlovek a ten 
v každým případě musí zpátky do vody, aby pověděl kamarádům, jakej jseš dobrej ry-
bář! A navíc“… .tiše se zahledím k temnícímu masivu Sokosti, „jsme v Saamieatnanu… 
Třeba to vůbec není ryba! Třeba je to samotná Suurikala, Praryba, která nás přišla na-
vštívit a testuje nás. Zejtra…“ umlknu a všeříkajícím posunkem ukážu na Sokosti. 
 Kamarád přikyvuje, okoun putuje z jeho ruky zpět do čarovných vod jezera. 
 Vracíme se ke stanu. Finové sedí tiše u ohně, polohlasně si povídají. I my sedíme 
tiše v tom magickém podvečeru, plném přízraků, duchů a nadpozemských pocitů. 
 „Vytas mapu, bratře!“ roztíná ticho Pláča. Cítím, že se něco stane. Po chvilce zve-
dá oči od „padesátky“ a povídá: 
 „Nevim, ale přijde mi takový blbý jít bez těch báglů na Sokosti a vracet se… Ne-
chce se mi! Co takhle normálně vzít batohy, pokořit Sokosťáka a krosnout to přímo na 
Muo… Muorravaa… víš co myslim!“ 
 Myslím, jsem si vteřinku zcela jist, že Pláča podlehnul iluzi, kterou duch Sokosti 
vytvořil při západu slunce. Stačí mi pouhý okamžik a pod klatbou hory se ocitám i já 
sám: 
 „Tak jo! Vlastně, proč ne! Neznáme přece bolest…“ 
 Kiviukko, duch Sokosti, se ujal nad našemi dušemi vlády, ač si myslíme zatím 
přesný opak…  
 Před spaním ještě vyrážíme k sauně. K naší potěše je prázdná a ještě velmi slušně 
roztopená. Absolvujeme 2 saunovací kolečka. Aby ne! Tady, kde jsem loni poprvé poznal, 
o čem vlastně to saunování je… S lijícím potem z nás odchází vše nečisté, připravujeme 
se na zítřejší souboj s horou. 
 
 Jak byl den parný, tak je noc chladná. Ticho ruší bohužel stereo chrápání dvou 
Finů, které se po hladině jezera nese snad až na vrchol Sokosti. Pokud si Kiviukko po-
myslí, že to jsme my, určitě v souboji s ním budeme bez šance…  
 
 Ráno vstávám před sedmou, s vědomím, že je potřeba zařídit spoustu věcí, aby-
chom vyrazili na pochod včas, ještě než se obloha zase rozpálí. Vylézám ze stanu, celý 
rozlámaný, nohy bolí a zdají se těžké jako z olova, měkké však jako z hadrů. Syčím ne-
chutí se hýbat, cítím rozpálené čelo, jako bych měl horečku.   
 Věci, jež jsem si večer přepíral, samozřejmě vůbec neuschly. Stan je strašně mok-
rý, protože s úsvitem na jezero sedla mocná rosa. Začínám být pěkně nakrklý. Do nená-
vratna zmizela včerejší mystická nálada, chuť a odhodlání se popasovat s přírodou, poku-
sit se o přechod Sokosti. 
 Zkouším se rozhýbat prací, jdu dělat dřevo do sauny. Pila se ale kouše, má špat-
nej šraňk, dusí se v mase letitých lapských sosen. Sekera je tupá, navrch padá 
z topůrka. Prostě dnes se zatím nedaří vůbec nic! 
 Podoben Rockymu IV., drtím mezi zuby „Neznám bolest,“ ale příliš to nepomáhá. 
 Když roztápím saunu, přichází Pláča, usmívá se, nese misku dobrého, výživného 
poridge. Chvilku debatujeme, svěřuji se parťákovi se svým fyzickým i duševním rozpolo-
žením. 
 „Psychosomatika, bratře!“ míní Pláča. „Prostě si nevěříš, a tak somatizuješ, přivo-
láváš na sebe nemoc, abys měl zracionalizovaný, proč nevylezeš nahoru. Já vo tom píšu 
teď esej, zrovna do toho dělám. Jseš učebnicovej příklad… Vzmátož se! Dej si saunu, nic 
není problém!“ 
 „A co ta tupá pila? Co ta sekera, kterou jsem si málem usek ruku? Mokrej stan? 
Prochcaný fusekle? To je taky psychosomatický?“ vrčím. 
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 „No jasně! Protože si to uvědomuješ! Kdybys byl v klídku jako včera, tak tě to 
vůbec nerozhodí…“ 
 „Ale mě je blbě, rozumíš, já měl tu borreliózu, co když se mi to vrací?“ 
 „Somatizuješ… Co ten poridge? Hyvää and Heavy, viď?“ 
 „Nebo je to úplně jinak,“ jsem neodbytný. „Duch Sokosti, děsivej Kamennej dědek 
si mě vybral za voběť. A tohle všechno jsou jeho znamení, abysme se na výstup vykašla-
li, jinak to s náma blbě dopadne! Prostě mě dává jasně najevo, že jsme jenom sráčové, 
který na to nemaj. Znám bolest!“ 
 Parťák kroutí hlavou: „To nesmíš znát! Je přece jasný, že tohle všechno je jen trik, 
kterym Dědek, ten Sokosťák, se snaží zlomit tvojí vznešenou laponskou duši, ty vole! 
Von ví, jakej jsi borec, že jeho vrchol dneska padne! A je jasný, že se toho bojí, tak vo-
pruzuje! Jseš pro něj výzva!“ 
 Musím se smát, ale příliš to nepomáhá. Kouzlo Kiviukkona, protože nic jiného to 
v souhrnu všech událostí nemůže přece být, je velmi silné a omamující. 
 Po sauně, sbalení mokrého stanu a únavném umývání ešusů od zbytků vařeného 
poridge v jezeře (na které se dravě vrhají malé rybičky) vyrážíme. 
 Je zle. Nohy mě vůbec neposlouchají. Je zase strašné vedro, stéká po mě pot, 
cítím, jako by mi někdo přes noc zasypal klouby v kyčlích a kolenou pískem. Vůbec se 
nemůžu pohybovat, jsem prostě zadřenej. Přitom první tři kilometry jsou strašně snadné, 
navíc v hezké, zajímavé krajině. Noříme se do pásu lesů při jezeře, které se od jeho bře-
hů zdá úzký, ve skutečnosti je pěkně mocný. Dochází mi, že Sokosti je mnohem dál a je 
mnohem vyšší, než se včera večer, ve svitu posledních slunečních paprsků, zdálo. 
 Přecházíme po shnilých prknech bažiny, které se tvoří při potůčcích, vtékajících do 
jezera, pak zase plackou zalesněnou. Každých půl kilometru si vynucuju pauzu na vy-
dechnutí, jako bych měl v nohách 30 kilometrů. Je mi děsné vedro. 
 Podél jakéhosi vyschlého toku, po jeho balvanech se dostaneme k místu, kde kon-
čí les a reliéf se prudce zvedá. Odpočíváme u posledních břízek, na břehu potoka Jaulu-
tuskuru, razícího si cestu strmým stejnojmenným údolím, které nahoře přechází v Řiť, 
šílený zářez mezi dvěma vrcholky Sokosti. Vrchol je úděsně vysoký, hrozící, temný. Oba 
nás přepadá pocit zmaru. 
 Začínám se svým stavem bojovat. Pod heslem „Cigáro odvahy dodá“ vydatně vsa-
kuji kouř a představuji si, že vsakuji do sebe síly přírody. Převlékám se, tlustou a propo-
cenou mikinu nahrazuji lehkou košilí s dlouhými rukávy a cítím, že se půjde lehčeji. 
 Pláča začíná Hoře hrozit: 
 „Ty svině, ty potvoro kamenná, za pár hodin budeš úpět pod tíhou našich poho-
rek! Poznáš bolest, panáčku! My, my bolest neznáme! My si povodíme tebe, ne ty nás! 
Teď si vysoká, pyšná a myslíš si, že tvoje kouzla nás zastaví! Pche! Naopak!“ 
 Ani neodporuju, cítím, že se Kamenný dědek nebude zlobit, když mu takhle nadá-
váme, cítím potřebu přijmout hozenou rukavici a bojovat. 
 Ale Hora se nevzdává. Začínáme výstup pohádkovým údolím Jaulutuskuru, po 
stezce, která se po pár desítkách metrů úplně ztrácí. Vzpomínám na loňský dialog 
s dvěma veselými Finy, kteří, ač bez batohů, Sokosti pokořili, i když to neměli lehké. Ki-
viukko na ně seslal bouři, přívalový déšť a neprostupnou mlhu. Tenkrát mi na mou otáz-
ku odpověděli: 
 „Na Sokosti nevede žádná cesta, tím pádem je však způsobů, jak se na něj dostat, 
neomezeně! Žádná z těhle necest však není snadná!“ 
 To teda není… Ač jsem se na chvilku psychicky vzmohl, fyzicky je to strašná bída. 
Každý výškový metr, zdolaný šplháním po skalkách, útesech a výčnělcích nad potokem, 
oplývajícím kaskádami, vodopády a hlubokými, ledovými průzračnými tůněmi, je vykou-
pen obřím výdejem psychických sil, takže brzo propadám beznaději a šanci, že na vrchol 
vylezu, odhaduju v řádech promilí. Parťák se dere kupředu, mě každá vteřina bere sílu. 
Kudy dál? Má to vůbec cenu? 
  
 Je jisté, že kdybych tu byl sám a byl v podobném rozpoložení, výstup bych skre-
čoval a posměšný smích ducha Sokosti by mě pronásledoval až do konce světa dní. 
Takhle doluju odkudsi další zbytečky sil a naděje a pomalu, pomaličku, za stálého nadá-
vání, se suneme výš a výš. 
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 Strž je vysloveným extraktem krás Saamieatnanu. Stromy zmizely hluboko pod 
námi, tady je jen hnědá skála, šedá moréna, borůvčí a brusinčí a neuvěřitelně rozryté a 
členité koryto potoka, který skáče přes kaskády skal, hučí vodopády, blyští se zelenavý-
mi, diamantově čistými tůněmi. Slunce skáče v odlescích mihotající vody po skalách a 
začíná pěkně připékat. Pláča se rituálně omývá v ledové vodě, já sípám a snažím se chví-
le oddechu prodloužit do nekonečna. 
 Tady se potok rozděluje, levá část je tvořena nekonečnou symetrií neschůdných 
vodopádů, pravá jakžtakž schůdně pokračuje strmě vzhůru. Končí zde Jaulutuskuru a 
ocitáme se v nejnižších partiích Řiti, ve které už nic neroste, jen neživá příroda v podobě 
skal, balvanů a morén, jen ledová voda potoka se tu hýbe, ta jediná žije. Řiť kdesi 
v dálavách, nahoře, je přehražena kolmým ledovcovým karem. Tudy to dál rozhodně ne-
půjde!!! 
 Psychická slabost vrcholí. Jsme totiž před rozhodnutím, kudy dál a zdá se, že jsme 
namydlení, že to nepůjde nikudy. Podle mapy totiž zjišťujeme, že jsme dávno za místem, 
kde jsme se měli dát vpravo, do morénového svahu. Ale nikde jsme přece neviděli vhod-
né místo k odbočení. Teď jsme opravdu v Prdeli, už jsme sevření kamennými půlkami 
Sokosti. 
 Pokouším se situaci odlehčit: 

„Netušil jsem, že lézt někomu do prdele může bejt taková řehole!“ 
„Taky nelezeme do prdele jen tak ledackomu!“ zvedá Pláča oči do nesmírných vý-

šek, kde tušíme vrchol Hory. „Počkej, panáčku!!!“ hrozí hoře. „Stejně si tě dáme!“ 
„Houby s voctem!“ reaguju podrážděně. „Kamaráde, já na to nemám! Ta posraná 

hora si nás pěkně povodila! Jsme v hajzlu! Nemám na to, mám pocit, že každou chvíli 
chcípnu…“ 

„Neblázni, bratře! To povodíme! Kdyby nejhůř, tak ti vezmu bágl…“ 
Potupa… ale beru to, jsem sejr, nemám na to. Fakt nechápu, co se děje…  
Zkoumáme, kudy dál. Pláča razí teorii, že se musíme pokusit co nejdřív opustit 

Řiť, protože je jasné, že přes kar, který se zvedá před námi kolmo vzhůru, to nepůjde. 
Míní, že se musíme pokusit vyškrabat nahoru morénou po naší pravé ruce, přímo směr 
vrcholek. 

Nechci podotýkat, že je to kravina a ložená sebevražda. Svah má sklon dobrých 
70 stupňů, navíc je tvořen skálou střídanou sesouvající se morénovou sutí. Uléhám 
s vyplazeným jazykem za šutr a čekám, s čím Pláča přijde. Za chvíli slyším hukot sesou-
vajících se kamenů. Naštěstí se brzo vynořuje Pláča, živý a zdravý, však s notnou depresí 
ve tváři: 

„Bratře, tamtudy to nejde! To je hustě vo hubu! Ulez jsem tři metry a jel jsem do-
lu…“ 

Právě v tu chvíli se u mě děje cosi, co by se dalo nazvat „break point“. Jistě, aby 
člověk mohl jít nahoru, musí se dotknout naprostého dna a byť neznatelně, odrazit se od 
něj. Tato chvíle právě přichází. Cítím najednou, že i když nemůžu, jsem se silami u konce 
a tělo mě vůbec neposlouchá, že je to ve skutečnosti blbost, neb jsem odpočatý, po sau-
ně a v nohách bídných 7 kilometrů… Že se musím vzchopit a začít bojovat. Že na to 
mám. Že Sokosti padne! 

Zvedám se na třaslavých nohách a zahrozím Hoře: „Myslíš, žes vyhrála? Ha! Uvi-
díme, ty mrcho morénová!“ 

Pláča na mě kouká udiveně, v očích mu však hrajou ohníčky. Právě ve chvíli, kdy 
si jej Hora povodila, nastoupil ze střídačky dosud zcela nemožný parťák. 

Ukazuju na protilehlý, levý svah stále strmější Řiti, vedoucí kamsi vzhůru na holý 
vysoký hřeben: 

„A co tudy? Podle mě je jediná šance vylézt tudyma, levou stranou Řiti! Jakmile se 
dostaneme z Řiti ven, máme vyhráno! Musíme zdolat ten hřeben! A podívej, tady vlevo je 
ten hřeben nižší! A navíc v něm není tolik morén, je tam tráva a vřes! To znamená zpev-
něná půda, nebude se to sesouvat, nezabijeme se tam! Jdeme na to!“ 

Pláča nadšeně souhlasí. 
Začíná velice drsný výstup na „levou půlku“. Nohy stále ještě neslouží, ale elixír 

odhodlání vnáší do těla psychickou energii a cítím, že se i fyzická kondice začíná pomalu 
zlepšovat. Máme totiž před sebou jasný cíl, cestu kolmo vzhůru, proti vrstevnicím, přesto 
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však vpřed. Skončilo ubíjející tápání a sebedůvěra jak Fénix se začíná hrabat z popela na 
sluneční svit. Svah je neuvěřitelně strmý, lezeme prakticky po čtyřech, oči upřené pod 
nohy, abychom neviděli tu šílenou výšku nad sebou. Rveme těžké batohy na zádech, čas-
to úplně vyflusaní stavíme, krmíme se plnými hrstmi brusinkami, co rostou všude kolem, 
mezi morénou a šutry, lezeme pomaličku, ale jistě. FRAM! ETEENPÄIN9! 

Pláča využívá své subtilní postavy i lehčího báglu a získává náskok. Dosahuje asi 
po dvaceti minutách hřebene, najednou však slyším zklamaný výkřik: 

„Ty vole! Tohle ještě není žádnej hřeben! Nade mnou je další, eště horší!“ 
Sakra, nic není tak jednoduché. Ale teď už nás nic nezastaví! Rveme se z předělu 

na další strmé úbočí, kde jsme si vytkli za cíl další plazivou břízku na jejím vrcholu. 
Prásk! Jsme nahoře… nad námi se však tyčí to samý ještě jednou v bleděmodrým. 

Teď je řada na mě, abych podržel. Pláča totiž poulí oči v beznaději pod další neko-
nečnou stěnou: 

„Ty krávo! Vědět, jak je i ta levá strana Řiti vysoká a strmá, tak do toho nikdy ne-
jdu! Normálně bych to votočil!!!“ 

Povzbudím ho a zakusuju se do dalších nekonečných metrů. 
Čtvrtý předěl je konečně hřebenem!!! 
Stojíme zde, shazujeme proklaté batohy a nevěřícně zíráme pod sebe. Jsme totál-

ně vyflusaní, za námi je hodina a půl šplhání levou půlkou. 
Je jasné, že jsme z nejhoršího venku, neuvěřitelné se stalo skutkem. Nacházíme 

se již definitivně nad smrtící Řití, jejíž výsměšně rozevřená strž se na nás již směje od-
spoda! Odsud je Luirojärvi jen malá modrá louže utopená v lesích, včera zlověstné Vlčí 
hlavy se tváří skromně jako neškodné krtiny. Všude kolem nás je neživá mrazová poušť, 
tvořená kamenitými morénami, z nichž vystupují jednotlivé holé tundrové vrcholky. Ani 
stéblo travičky, ani jediná bobule brusinky, natož keř či strom. Kameny, skály, morény, 
nic víc!!! Duje ostrý ledový vítr, vedro zůstalo kdesi dole. 

Nejvyšší vrchol širého okolí, Sokosti, je teď asi kilometr od nás, vpravo, na jih. Je 
ještě stále impozantní, stále slušně vysoký, ale teď již jsme si jisti, že jeho zdolání nebu-
de žádnou překážkou!!! 

Během odpočinku plánujeme další trasu. Rozhodujeme se zde na hřebeni nechat 
batohy, neboť směr Muorravaarakanruoktu je nejlépe stejně dosažitelný odsud. Vidíme 
pod námi na východní straně, za nekonečnou morénou, zelenkavé údolí, kde pramení 
řeka Muorravaarakanjoki, vlnící se v nekonečných meandrech pustinou, mezi zalesněný-
mi vrcholky kamsi směr Rusko. 

Šplháme odlehčení, bez batohů, vstříc stále se blížícímu vrcholku. Registrujeme na 
jeho severovýchodní straně jakousi chatrč, která slouží jako meteorologická stanice. Do-
pravena sem musela být jedině vrtulníkem. Začínáme již propadat euforii nad zvládnutím 
výstupu, neřkuli prvovýstupu, neboť vzhledem k tomu, že jsme kdesi dole minuli pofidér-
ní odbočku, byli jsme možná jediní, kdo k pokoření Sokosti zvolil cestu strašlivou Řití a 
po jejím levém úbočím zdolal fatální převýšení na hřeben. 

Vrchol je tvořen megalitickou haldou břidlic, široko daleko kolem nás není nic ži-
vého. Po čtyřech a půl hodinách trekku od jezera konečně dosahujeme nejvyššího bodu 
širé oblasti, vrcholu Sokosti. Vyšší tady ve Finsku je jen Pallastunturi, hora u Hetty, chrá-
něná národním parkem Ounas-Pallas Tunturi a poté též horstva v oblasti Käsivarsi, v čele 
s 1378 m vysokou Horou Duchů, Haltiatunturi. Tyto hory však již nejsou klasickými fin-
skolaponskými tundrovými vrchy, patří geomorfologicky totiž ke Skandinávským Alpám, 
navíc Hora Duchů z půlky patří již do Norska. 

Hroutíme se na balvan, opatřený vardem, kamennou mohylkou, označující přesný 
vrchol. „Dobyto!!! Panáčkárna!!! Bratře, neznáme bolest!!!“ Řveme jako posedlí, nemů-
žeme se nabažit tohoto pocitu, že celý okolní svět je pod námi, že bylo zlomeno příšerné 
kouzlo Kamenného dědka, ducha hory, který, pravda, nasadil pro boj s námi ty nejsilnější 
páky. Zíráme dolů, tady, na západní straně opravdu vede z vrcholu jakási stezička, ale 
bůhví kam vede, to je nám teď jedno, naopak jsme pyšní za zvládnutí extrémně náročné, 
netradiční cesty. 

                                                 
9 Fram (nor., isl.), Eteenpäin (fin.) = Kupředu! 
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Hluboko pod námi se blyští modrá loužička, rozlehlé Luirojärvi. Kus na sever od 
něj, ještě menší, nalézá se skoro nepřístupné, bažinné Pikku Luirojärvi, Malé jezero Luiro. 
Střílející hora, Vlčí hlavy, Kiilopää, to vše je jak na dlani z ptačí perspektivy. Dech však 
bere zejména pohled na sever a východ. 

Sever okupují nekonečné morénové haldy, vysokánské a nepřístupné tunturi, na 
které však zíráme shora. Tam, kdesi mezi kameny, se prý nachází úchvatné Paratiisikuru, 
Rajské údolí, hluboká propast, sytě zelená, kontrastující s kamennou pouští všude kolem, 
rokle, na jejímž dně se skví bezedné černé pleso. Je zde i rokle Lumikuru, Sněžná strž, a 
ovšem i jedna z největších atrakcí Koilliskairy, Ďáblova brána, mocný výkusek 
v jednolitém vysokém hřebeni hor, vysoká a drsná úzká průrva v neživé tundře, jež vede 
do těch nejpustších partií horstva Saariselkä. 

Východ jest naším směrem. Sokosti zde padá hluboko dolů, morénou, neschůdnou 
pouští. Kdesi v hlubinách pramení Muorravaarakanjoki, jen haduje ve stále nižších a ze-
lenějších údolích dál, pryč od civilizace. Za ní se zvedají další bizarní tundrové vrchy, 
zčásti už v ruské režii. Je rozhodnuto. 

Takoví frajeři jako my se přeci nebudou zabývat nějakou Sarviojou, nějakým 
okruhem směr Kiilopää, kde se dá očekávat hafl trekkařů. Bez váhání stanovujeme další 
plán, tedy směr východní a posléze severní, směr Pepík, hraniční přechod Raja-Jooseppi, 
přes tupy Muorravaarakanruoktu a Jyrkkävaara, což je tupa kdesi uprostřed bažin, jak 
napovídá mapa. Před námi je pustina bez cest, bez lidí. Před námi je velké dobrodružství 
s nejistým koncem. Píšeme v tomto smyslu SMS našim družkám a matkám, přijde nám 
nefér už je dále balamutit. 

Odezvy jsou okamžité, na Pláčův mobil přichází několik poděšených zpráv. Ale nás 
už nic nezastaví. 

Ve chvíli, kdy se cítíme být již dostatečně zrelaxovaní, nakrmení čokoládou a při-
praveni se vrátit pro batohy a sestoupit kamsi do prameniště Muorravaarakanjoki, zvedá 
se na vrcholku Sokosti točivý, ledový vítr. Choulíme se za kamenem a najednou… za ná-
mi jsou slyšet suché, podivné kroky. 

Otáčíme se a zříme prapodivnou postavu. 
Před námi stojí prastarý, vysušený dědek s tmavou, větrem zvrásněnou pletí. Ko-

lem něj se točí vítr, on na nás mlčky zírá a při pohledu do jeho očí cítím závrať, prapo-
divné chvění věčnosti, chvění setkání s něčím nadpozemským. 

„Ahoj, chlapci“ promluví finsky ta postava, pohnou se ta prastará ústa, stíněná 
mocným nosem ve vrásčité, hrbolaté tváři, a ten hlas zní jako přesýpání morénových 
balvanů. 

Ztuhneme v prapodivné bázni. 
„Ahoj…“zní má dušená odpověď. 
„Takže jste tady, nahoře…“ dí po dlouhé chvíli dědek. 
„To ano.“ Odpovídám a v duši se šíří ledový klid. Snažím se předstírat nevědo-

most:“Odkud jdete?“ 
Muž mlčí, jen se usmívá. „Nevím. Jsem tady.“ 
„A kam jdete?“ 
Dědek krčí rameny. Je to už jasné. 
„Takže, chlapci, jste tady. Pokračujete na východ?“ 
„Ano. Určitě.“ 
„Takže šťastnou cestu!“ 
Díváme se na sebe s Pláčou rozpačitě, a když se chceme znovu podívat na dědka, 

už tam není. Ve vzduchu nevyslovená otázka. 
A my už víme, že jsme se právě protli se sámským sáivo světem. Dostalo se nám 

neuvěřitelné výsady. Navštívil nás osobně strážný duch nejvyšší východolaponské hory, 
Kiviukko, strašlivý duch Sokosti. 

A v jeho tváři bylo smíření, v jeho slovech byla odevzdaná pocta. Teď už nás nic 
nezastaví. Kamenný dědek, duch Sokosti nás přijal ve svém království. Dovolil nám neu-
věřitelné, dovolil nám se dotknout jeho morénového čela. A požehnal nám k další cestě…  
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RUNA ČTRNÁCTÁ – Muorravaarakka 
Tato runa přiblíží pustinu východní Koilliskairy, pohovoří o popření fyzi-

kálních zákonů. O tupě s nevyslovitelným názvem a setkání s Paavem Kauto a 
kolegy Bavory.Úvaha o hmotnosti finských báglů a již zcela bez úvah o 80% 

alpském rumu. Pokořujeme Ďáblovu bránu a neodvažujeme se pít vodu 
z Rajského údolí.Radovan Kunc bloudí samotný a zoufalý pustinou. Rozbor po-
vahy Švýcarů přivolává kroužící medvědy a strašlivou bouři. Nad hrnkem rumu 

vzýváme rosomáka a děsíme bavorské přátele.  
Krysa zakousla palácového pinče. 

 
Tam, kde cesty kraji chybí 
Tam, kde měsíc oko rybí, 
Tam kde Ďábel brány staví 
Tam, kde přežije muž pravý 
Tam, kde močál třasný láká 
Tam je Muorravaarakka…  

 
Tam netřeba znáti umu 

Jak jmění do měšce střádat. 
Tam třeba napít se rumu! 

Tam třeba legendy spřádat! 
 

Tam, kde v aapách žába kváká 
Tam je Muorravaarakka…  

 
Sedíme v hlubokém, pustém údolí, písečném jak mongolská poušť. Vysoko nad 

námi se tyčí hrůzostrašná kupole Sokosti, Hora, se kterou jsme svedli vyčerpávající, ale 
nakonec smírný souboj. Hltavě pijeme ledovou vodu z prameniště řeky, která se 
v následujících dnech proplete s našimi osudy- řeky Muorravvarakky. Sušíme propocené 
boty na slunci, zakusujeme uheráku a Pláča opět pokouší jednou již pokořeného boha 
Bezmasáka, když, nedbaje na tu nádheru kolem, líčí: 

„Bratře, představ si jen, že každou zimu je u nás ples, ale ne jen tak ledajakej!“ 
Vida mé nikterak enormní nadšení (mým vzorem byl vždy Brandon Walsh, netan-

čící, rozumný), rychle pokračuje: 
„Takovou ožíračku a přežíračku, tos nezažil! Vo tanec tady vůbec nejde!“ Uchecht-

ne se vědoucně a dodává: 
„Teda tanec to je, k ránu, když jseš nalitej… ale jinak… kamaráde, zacáluješ 

sedmset a máš dva dny co chlastat, co jíst, kde přespat! Je to normálně výjezd se všim 
všudy! Byl jsem tam loni se ženou a řeknu ti, takovou pohodičku jsem fakt nezažil. Ty 
hory pravý svíčkový! Obří kusy bůčku! Stejky! Kuřata tam ani nikdo nežral, to byl póvl… 
Finská vodka, rum, sudy piva! Jak tady vidim ty morény, tu nicotu, tak bych se picnul, 
když si na ten ples vzpomenu… Jenom ti doporučuju, kdybys tady na cestě ušetřil pěta-
dvacet éček, a co to tady je, tak si je schovej doma do štrozoku a v zimě s náma vyraž! 
Nebudeš litovat!“ 

Přitakávám, že podobné hody by se klidně mohly odehrát už tady, v pustině. Ale 
že o tom budu přemýšlet. Hlad teda taky mám, to jo. Před náma ještě pěknej lán cesty. 
Vlastně ani nevíme, kam dnes dojdeme, po pokoření Sokosti jsou všechny cíle směšné, 
prázdné. Jisté jen je, že celý zbytek dnešního dne budeme nuceni sledovat tok Muorrava-
arakky. Kam dojdeme, toť otázka. Osobně jsem nabušený, síla, kterou mi Kiviukko ráno 
vzal, vrátila se po audienci v jeho královské komnatě. Rád bych tudíž dosáhl tupy Muor-
ravaarakanruoktu, jež je odsud podle hrubého odhadu na mapě nějakých třináct kilomet-
rů. 

Že to nebude legrace, naznačuje pohled do mapy, jež nám říká, že zde není žád-
ných, ani soby vydupaných stezek, jen divočina, pustina, močály a níže při toku zřejmě 
můžeme navíc čekat neprostupný prales. Saamieatnan se vším všudy, zde již nikterak 
nekašírovaný do turistické atrakce. Ještě že nás řeka povede! Parťák se k ataku na tupu 
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nechce vyjadřovat, prý by se spokojil i s volným tábořením na nějakém pěkném místě, 
kde lze rozdělat oheň. No uvidíme. V každém případě je však třeba vyrazit. 

„Hyvää and Heavy?“ vyzývám Pláču. 
Znamená to: „Jsi připraven?“ 
„Hyvää and Heavy!“ zní řízná odpověď. Batohy navalujeme na záda a vstříc divo-

čině nepoznané – tradá! 
Ze rtů nám splývá bojová píseň: „Kdyby zůstal na světě jenom špek a bůček, ne-

pudeme do nebe, nemají tam bůček, bůček über alles, bůček über alles…“ 
 
Začátek putování je ještě docela příjemný. Údolí krásně zezelenalo voňavými tra-

vami, ze kterých čas od času, jako památník věčnosti přírody, roste bělokorá, pevná bří-
za. Je to vůbec typický symbol zdejšího kraje, ta železná pravidelnost – nejvýše jsou mo-
rény, pak se objeví lišejník, potom brusinčí, borůvčí a jiné bobulí, následuje pás trávy, 
pás plazivých keříků březových. Poté začíná les. Osamělé, bílé břízy, pomaličku houst-
noucí. První jalovec, první borovička. A než bys řekl švec, jseš v nížině, v neprostupném 
pralese a nevidíš zhola nic…  

 
Pohled březovým remízkem je úchvatný, první žluté lístky, oranžový mech při vo-

dě, bílé kmeny, zelená tráva, modrá obloha. Terén je schůdný a cesta rychle ubíhá. Ke-
cáme, co nám slina na jazyk přinese. Stále míříme na východ, na protilehlém břehu stále 
mocnější Muorraavaarakky se zvedá nízký, táhlý hřeben, který až dorazíme, řeka se ko-
lem něj obtočí a bude pokračovat na sever. To již budeme od tupy jen 4 kilometry. 

 
Čím nížeji sestupujeme, tím složitější je terén. Valím dopředu docela nekompro-

misně, ale cítím, že v tom rychlém tempu se trošku skrývá jakási nepopsatelná, zvláštní 
úzkost, která na člověka padá průchodem touto lidmi zapomenutou krajinou. Nikde ani 
náznak něčeho, co by svědčilo o tom, že nejseš první člověk, který tudy jde. Co vlastně 
člověk jako já potřebuje, po čem vlastně touží? začínám se ptát sebe sama. Opovrhuji 
civilizačními vymoženostmi, ale zde, utopen v nicotě lidství, zaplaven všemocností nedo-
tčené přírody, místo abych se veselil a jásal, podezřívavě se rozhlížím po krajině, jestli 
z ní náhodou odkudsi nevyskočí jakýsi strašlivý duch, visím očima na mapě jako posled-
ním pojítku s člověčí snahou podrobit si přírodu, zírám do toho symbolu, který ovšem 
pranic nevystihuje realitu okolo. 

Realita je vzdálena všem dosavadním představám. Ono se řekne, jít podle řeky. 
Ale kudy? Chvílemi se prodíráme metrovým jalovcovým houštím, chvíli poskakujeme po 
měkké bažině, teď se zase přes cestu staví bažinaté strouhy, jakási slepá ramena Muor-
ravaarakky a jejích přítoků, které musíme přeskakovat na úzkých místech. 

Po pravé straně se tyčí masivní kamenný vrchol Vodní hlavy, Vesipää, která však 
v porovnání se Sokosti připomíná jen hloupoučký krtinec. 

Na jednom místě nalézáme malinkaté ohniště. Mapa říká, že jakési ohniště by tu 
mělo být, ale na druhém břehu, kam se již nyní nedá suchou nohou přebrodit. Navíc, 
ohniště v mapce jsou zakreslována jen ta oficiální, jež zbudovaly pilné ruce dělníků tund-
ry, chlapíků od Metsähallitusu. Tohle bylo asi jen místo odpočinku nějakého podobného 
ztroskotance. Dáváme zde pauzičku, zpocení odháníme komáry, kteří se rojí z černých, 
páchnoucích bažinatých struh. 

Pijeme Pláčův tang, pereme do těl vitamíny. Fyzikální zákony zde neplatí, což do-
kumentuje nelibá příhoda, kdy PPP vyndavá z batohu tang, ale když chce po konzumaci 
batoh zpět zapnout, nejde to! Batoh přetéká k prasknutí. Moment si vybírá krizi: 

„Kurva, já se na to v… ! Jak je to možný? Bágl má bejt teď menší a lehčí a né vět-
ší, těžší a nezapnutelnej!“ Následuje několik dobře cílených kopanců. 

Pamětliv mé krize ve vlaku před Rovaniemi, raději neprovokuji, čekám až se pro-
blém zadaří zvládnout a bezelstně hlásím: „Hyvää and heavy?“ 

Nojo, jdeme dál. 
 
Hřbet na levé straně se stále snižuje, navíc jej přestáváme vidět dík mocným pro-

pletencům větví pralesa. V mém báglu se skrývá mohutná sobí kost, která se válela mezi 
jalovčím a strouhami, stranou lidských cest. Les houstne a pochod se stále zpomaluje. 
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Muorravaarakka hučí stále silněji, mohutněji a impozantněji. Začínáme cítit únavu, spíše 
však tu psychickou. Osobně bych se rád dnes dostal až k tupě, neboť tato místa, pralesní 
a podmáčená, vyhlížejí dosti bezútěšně vzhledem ke stanování. Ač jdeme pomalu, jdeme 
jistě, každou chvíli by se řeka měla začít stáčet na sever. 

Les se mění v neprostupnou houštinu. Motáme se s tasenou busolou podrostem a 
zjišťujeme, že řeka najednou úplně zmizela! Před chvílí jsme ještě viděli klidnou rozlivku 
v pralese, po stu metrech mezi šlahouny, břízkami, jalovcem a borovicemi však je kolem 
nás jen lesní šero a podezřelé ticho. 

Že bychom už dorazili na místo, kde se řeka prudce stáčí? Nebo jsme také botou 
vyrvali jalovcový kořen a ztratili se? Věříme busole, prodíráme se houštím více na sever, 
podle mě se točíme dokola, ale nakonec se prales prosvětluje a my jsme zase poblíž bře-
hu řeky. Hurá! Řeka po dalším soutoku opět zmohutněla a zklidnila se, ale co je nejdůle-
žitější, teče přímo na sever! 

Relativní blízkost tupy nám vlévá energii do žil. Osm kilometrů pralesem, přes ty 
odporné strouhy a vřesoviště, je za námi! Sakra, jestli takové bude Lemmenjoki, budeme 
muset dokázat, že vskutku neznáme bolest! 

Les se mění na kamenité vřesoviště, přecházíme vyschlé přítoky a míjíme údolí, 
podle něhož by měla vést stezka Hammaskuru-Muorravaarakanruoktu. 

Před námi se objevuje neznatelná sobí stezička, která nás zavádí k velikému 
ohništi s lavičkami a znakem Metsähallitusu! Ó díky, velký Veraldenolmai, za tuto mizi-
vou, pro nás však veledůležitou připomínku civilizace! Napětí z nás spadá, teď již je více 
než jisté, že do večera dosáhneme tupy. Dáváme veget, protřepáváme unavené nohy a 
v mapě se značnou satisfakcí sledujeme úsek cesty před námi, značně miniaturní oproti 
tomu již zdolanému. Odsud na sever již pokračuje relativně vyšlapaná pěšinka, sice 
zbrázděná kameny a kořeny, ale přesto pěšinka. Nemusíme se již vysilovat orientováním 
v divokém terénu a můžeme zbytky sil vrhnout k rychlému doražení k tupě. 

Cesta se na chvilku odchyluje od řeky, neboť její břeh je lemován protáhlou, 
značně neschůdnou aapa-bažinou, porostlou jen močálními travami a suchopýrem. O její 
mocnosti nás přesvědčují občasné jazýčky bahna, vybíhající nahoru. Přeskakování mokřin 
po kamenech a kořenech je značně vysilující. Podle řeky by to tady určitě nešlo. 

Pomaličku se stmívá, pleteme nohama, žvýkáme sýr a tlacháme o ničem, jen aby-
chom nemysleli na bolavé nohy. 

Najednou strneme v nefalšovaném úžasu. Na druhém břehu řeky, před námi, 
snad pouhý kilometr-dva, se za pásem pralesa objevuje neuvěřitelný přírodní útvar. Holý, 
vysoký hřeben tunturi, zamžený večerním oparem, je najednou proťat hlubokou brázdou, 
jakýmsi gigantickým příkopem, který jako by vykousla nadpozemská megakrysa v jinak 
relativně rovném vysokánském hřbetu. Průrva, prosvítající mezi větvemi, nemůže podle 
mapy být nic jiného, než Ďáblova brána, strašlivé Pirunportti, rokle, rozdělující skoro 
sedmisetmetrový holý hřbet hor severně od Sokosti. Pohled je to parádní, tohle by člověk 
v jinak oblé a ladné křivce reliéfu Koilliskairy nečekal, navíc to signalizuje, že tupa už je 
co by kamenem dohodil. Přidáváme tedy do kroku. 

Již již jásáme, neboť na obzoru, na jakémsi palouku, vidíme zdálky cosi jako stav-
bu, ale je to jen jakýsi otevřený altánek. Že by tohle zbylo z tupy Muorravaarakka? No… 
přinejhorším by se tu přespat dalo. Ale jdeme dál. Po dalších tří stech metrech se 
z pralesa konečně vylupuje chatička, prsknutá na břeh říčky, bájná Muorravaarakka! 
Jsme u cíle!!!! 

Shazujeme batohy na lavičce a již nás vítá osamělý Fin středního věku, se kterým 
se i přes pokročilou únavu začínám bavit finsky. Chlapík je velice sympatický a hovorný. 
Zatímco Pláča vybaluje bágl a chystá těstoviny, já peru fusekle a u říčky rozebírám 
s mužem, jež se představuje jako Paavo Kautto, další trasu. 

Paavo rozhodně nezná bolest! Vyrazil před týdnem od Pepíka (tedy z Raja-
Jooseppi), ignoroval veškeré stezky a prochodil vysoké a zcela odlehlé hraniční tundrové 
pohoří. Přes tupu Anterinmukka, jež je odsud jen 8 km na východ, se dostal sem. Má 
namířeno na jih, k bažinám při Luirojoki a pak do Kiilopää. 

Během konverzace se z lesa ozývají lidské tlumené hlasy. Tak nakonec i tady bu-
de zřejmě společnost! Brzy, v houstnoucím šeru, docházejí od severu dva mladíci, ve 
kterých brzo poznáváme Němce. Seznamujeme se a je jasné, že taková společnost, jaká 
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se tu dnes sešla, bude rozhodně příjemná – ani jeden z nás totiž nikterak netouží po ml-
čení- a v takovéto odlehlé přírodě, na hony vzdálené turisty prošlapané západní části, si 
je vždy o čem povídat! 

Klucí německý, Andy a Jörgen, pocházejí z Mnichova. Andy má na patě obrovský 
puchejř, protože je začátečník a na cestu si vzal nerozšláplé boty. A to je v příštích dnech 
čeká hrozivé Sokosti! 

Pláča se ujímá líčení půvabů této sámské velehory, což Němcí kvitují zděšenými 
pohledy. Já mezitím s mapou sedím na lavičce a protože na zítřek plánujeme volnější 
den, nechávám si poradit od zkušeného harcovníka Paavo Kautta ohledně zítřejšího výle-
tu. Ve hře jsou dvě varianty. Jednak Anterinmukka, která je výjimečná tím, že při ní stojí 
otevřená sauna, jednak ovšem i výlet na západ, do tundrových hor, přes Pirunportti, dě-
sivou a nádhernou Čertovu, či chcete li Ďáblovu bránu. 

Tento nápad se mi líbí víc. Jednak mi to nedá, na vlastní nohy, oči a duši projít 
tímto naprosto neuvěřitelným útvarem, jednak tato brána otvírá cestu k těm nejlibočud-
nějším pochystávčičkám, které park Urho Kekkonena nabízí a o kterých s takovým zápa-
lem hovořil kamarád-beduín Antti. Jmenovitě jde o pleso Paratiisikuru, černé jezero 
v hluboké strži mezi pustou tundrovou pouští, jezero, jehož vody prý oživují jinak mono-
tónní tundru záplavou šťavnatých lučin na jeho březích, hluboko propadlých v reliéfu. Líbí 
se mi navíc, že za Ďáblovou branou leží Rajské údolí. Dále, kus na jihovýchod, ústí 
z náhorní planiny dolů další libová strž, Sněžná rokle, Lumikuru, pod níž pramení potok, 
který nás zase přivede zpět, k Muorravaarace. Jde o nějakých dvanáct kiláčků, sice se 
značným převýšením, zato však bez báglů. Je myslím rozhodnuto. Paavo mi ukazuje na 
mapě kudy a kam a já se začínám na zítřek velice těšit. 

Jídlo, posezení v chatě. Klucí německý mají naše sympatie. Neuniká nám totiž lit-
rová, stále skoro plná láhev přesilného, osmdesátiprocentního rumu STROH, kterou pa-
náčkové nabízejí k dispozici. Tak tohle je ta pravá odměna za naše dnešní náročné plaho-
čení! Alkohol v krvi, o tom se nám dnes ani nesnilo! 

Němcí připravují grog, omlouvají se, že STROH prý není pravý rum, ale syntetická 
lihovina, ale my s těmito eurounijními výjimkami máme své zkušenosti, že milý tuzemáč-
ku…  

Neuniká nám obrovský batoh Paavo Kautta, vedle nějž naše bágly vypadají jako 
hromádky trusu. Rozvíjí se debata nad hmotností batohů a vybavením do tundry. Paavo 
dí, že jeho dislokace při začátku trekku vážila 29 kilogramů. Má náš respekt, tak s tímhle 
se tahat po všech čertech… Je pravda, že Finové podle mě tahají na trekku s sebou dost 
zbytečností. Mezi největší „věc“ zahrnuji zejména místní specialitu, vařič Trangia, který 
se skládá z objemné bomby, na níž je napojena hadička, vedoucí k velikému vařiči i se 
stojánkem a ešusem. Ač se to nezdá vzhledem k technické vyspělosti Finska možné, tuto 
velmi obstarožní vychytávku s sebou tahá na vandr snad každý Fin. Finové jsou holt tra-
dicionalisti a asi je nikdo nepřesvědčí, že mnohem lehčí a menší je šroubovací bomba a 
minivařič. Po pravdě řečeno, tyto typy bomb jsme ani nikde v obchodě neviděli, jen tran-
gie a narážecí bomby. Paavo navíc s sebou valí takové věci jako plastové talíře, papírové 
misky, ubrousky atd. Finové, jak se zdá, si navíc velmi potrpí i na pouti na dobré jídlo ve 
velkém množství. Paavův batoh je obtěžkán cukrem, obří hroudou másla, smetanou, 
marmeládou a dalšími chuťovkami. Máslo i cukr nabízí k dispozici, s jemným krčením 
ramen naznačuje, že nabalil jídla až moc, jelikož za 4 dny končí v Kiilopää, nemá šanci 
vše zkonzumovat. 

Pošušňáváme si z jeho zásob a Němci spěchají se svojí troškou do mlýna, prý je-
jich batohy také váží nad 25 kilogramů. Připadáme si v tuto chvíli jednak trochu divně, 
jako že nadáváme na naše dislokace, ale ve skutečnosti jsme mezi trekkaři spíše nadleh-
čováni, jednak ale velmi drsně, zvláště poté, co harcovník pustiny Paavo Kautto nevěříc-
ně ukazuje na naše batohy, svalnatou rukou je potěžkává a prý na jak dlouho jsme 
s tímto ekipmentem ve Finsku. Odpověď, že skoro na měsíc, jej rozesmívá. 

„To máte uvnitř jen spacák a stan, ne? Kluci, proboha, co jíte?“ 
Nesmíme se nechat zahanbit. Tasíme uherák a štědře všem zúčastněným zakroju-

jeme. 
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Je to paráda, nirvána nade vše, sedět ve ztemnělé tupě, usrkávat velice silný 
grog, po pár doušcích slušně opojný, v tak vybrané společnosti uprostřed nedozírné pus-
tiny. 

Máme chuť na jointa. Je jasné, že před Paavem se chlubit nebudeme, ale přesto 
nenápadně motáme z christianské zásobičky a nenápadně zveme kluky německý na brč-
ko. Kluci neváhají. Navíc při pokouření říkají, že i oni sami mají s sebou travku, sehnanou 
v Mnichově. Udivuje nás, jak je u našich bavorských přátel levné pohulení. Klucí se ne-
chtějí moc šířit o zdrojích, ale 5 gramů travči za 10 euro, to je docela neuvěřitelná láce! 
(A mimochodem na 14 dní taky slušnej vejhul, že?) 

Vracíme se dovnitř, dánský hašík umocňuje pohodici. Kecáme o přírodě, o moti-
vech, proč jsme se vydali na tak vzdálený a dlouhý vandr. Paavo Kautto spokojeně přiky-
vuje, usmívá se, je asi dosti pyšný na svou rozlehlou, lesy a divokými místy tak oplývající 
zem, kterou vyhledávají s takovou zběsilostí ti praví, nejpravější mužové odkudsi ze 
střední Evropy, kterým navíc (aspoň mě) stojí tahle země i za to, aby se učili její těžký, 
však krásně libozvučný jazyk. 

Jörgen se tasí také ze slušnou historkou, neboť on zde, na Muorravaarace, byl prý 
jako dvanáctiletý žáček se skautem. No tak to je teda rána! Ti Němci se ale maj! O 
prázdninách rodičové odevzdají instituci, zabývající se volným časem dětí své ratolesti a 
ty jsou jen tak vyvezeny 500 km za polární kruh, aby si očichaly, o čem taky může být 
život, jak dokonale pustá, krásná a okouzlující může být příroda, resp.,to, co z ní ještě na 
planetě Zemi zbylo…  

Nátěr…  
 
Sdělujeme si naše plány na zítřek. Děkujeme Paavovi na tip s výletem do hor. On 

sám chce zítra dorazit kamsi do jižních bažin, ovšem mimo stezky, jak jinak. Klucí ně-
mecký hodlají dát jednodenní odpočinek, aby se před sebevražedným výstupem na So-
kosti aspoň trochu pohojila Andyho pata. Pozorný Paavo nabízí zvláštní náplast, prý cosi 
jako „umělá kůže,“ prostě se to přiloží na ránu a nechá 24 hodin v klidu a ono se to 
vstřebá do kůže a podstatně urychlí její přirozenou regeneraci. Andy tuto další vymože-
nost z bezedných útrob Paavova batohu pochopitelně vděčně přijímá. 

 
Po dvou drincích odcházím spát zase ven, pod stan, který stavím na rovince, jež 

jeví známky toho, že kdysi zde byla jakási budova. Paavo Kautto tvrdí, že ještě před 10 
lety zde byla stará otevřená sauna, která však shnila a musela být stržena. 

Nemusím ani moc vysvětlovat, proč nemůžu být v tupě, zvláště, když skoro čistý 
líh rozběsnil mou krev v žilách tak, že mě pálí každý alergií zasažený pór jak neředěné 
mleté chilli. Vypadám asi dost drsně, spálený po antibiotikách na kost. Jörgen říká, že 
taky bere antibiotika, ale měl jen 3 týdny před výletem angínu, takže spíše jakási pre-
vence. Síly mých „zázračných koleček“ ta jeho jistě nedosahují ani ve zlomku, neboť jeho 
pleť nevykazuje žádné známky fatálního znetvoření, jako ta moje. 

Stavím si stan a uléhám. Je mi fajn. 
 
Ráno je ovšem kruté. Vše začíná tím, že mě nenapadne nic lepšího, než se 

v zrcátku od busoly podívat, jak vlastně vypadám. Ze zrcadla na mě hledí odporná, zne-
tvořená nestvůra. Moje tváře jsou jedním velkým, černohnědým strupem, navíc „opepře-
ným“ žlutavými hnisajícími skvrnami. Z této krásy trčí dopředu skoro na uhel spálený 
nos. Ústa jsou olemovány bolestivými, krvavými strupy. Do řiti! Prášky ještě nějaký ten 
den vydrží, slunečné počasí, ničící můj vzhled zřejmě bohužel taky. Indulona, jíž nanáším 
každou chvilku na obličej, vůbec nepomáhá. Propadám do hluboké deprese. Ivalo, kde je 
snad lékárna, ve které bych si mohl koupit nějaký léčivý antibiotikový krém je stále 
v nedohlednu. Pevně věřím, že dlouho nikoho nepotkáme, protože bych mohl způsobit 
nevinným poutníkům fatální uhranutí. Mám pocit, že už nikdy nenabydu své původní po-
doby…  

 
Dá to hodně úsilí přesvědčit se o tom, že chci ještě žít. Mířím do tupy pochystat 

snídani. Hovořím s jediným probuzeným mužem, Paavem. Naštěstí se mě nebojí… Při-
pravuju toasty z placek s paštikovou pěnou a sýrem. Zbytek tupy se pomalu budí, není 
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kam spěchat. Paavo nás brzo opouští, nahazuje na široké plece svůj obří batoh a mizí po 
stezičce, odkud jsme včera přišli. 

 
Připravujeme se na pochod. Pláča pročítá kroniku, hledá Čechy. Po chvilce štěkne 

s pohrdavým úsměškem: 
„Je tu! Bratře, ten jde po nás!“ 
Zírám mu přes rameno, a podobně jako na Tuiskukuru v zažloutlých stránkách 

kroniky čtu neumělým písmem, strohým slohem vepsanou poznámku: 
„Radovan Kunc, Czech republic. Today from Tuiskukuru to Muorravaara. 40 km“ 
 
PPP vyprazdňuje svůj batoh, do kterého bereme jen vodu, čokoládu, kousek uhe-

ráku, mapu a busolu. Abychom nabrali správný směr, musíme přebrodit hned naproti 
tupě řeku. Používáme náhradní boty, které necháváme na druhé straně potoka. Vtu na 
nás volají klucí německý, jestli jsme v tupě nezapomněli puukko. Moje kudlice mi však 
visí u pasu. Je zřejmé, že kudlu v tupě zapomněl Paavo, který je ovšem již v prachu. Joj, 
velká ztráta! 

 
Vyrážíme po vyšlapané pěšince přímo na západ. Zprvu jdeme lesem, plným koře-

nů a balvanů, cesta znatelně stoupá. Pochod bez báglů je ale příjemný, je to úplně o ně-
čem jiném. Asi za hodinu vylézáme z pásma lesů a před námi se otevírá neuvěřitelná 
scenérie. 

 
Stojíme na prahu bezlesé tundry, zpočátku zpestřené jen řídkým hájem nízkých, 

pokroucených bříz. Dále je jen zelená pláň, prudce stoupající k hřebenu hor. Přímo před 
námi zeje v horách obrovská průrva, Pirunportti, dokonale symetrický a gigantický útvar, 
zářez v pustých morénových skalstvech. Stoupáme prudce k němu, ale přijde nám, že 
čím déle jdeme, tím se průrva vzdaluje. Zde, v bezlesé krajině, je odhad vzdálenosti 
značně zmatečný. Koušeme další a další stovky metrů vzhůru, kolem nás již není nic, 
žádné stromy ani keře, jen stále nižší a zažloutlejší tráva, vítr nás zalyká v poryvech 
z průrvy, ticho bije do uší. Rokle se neustále zvětšuje a my si uvědomujeme naši malost 
více než kdy jindy. Když se ohlédneš, vidíš hluboko pod sebou zelenou severskou džungli, 
na východní straně ohraničenou divokými vrchy na finskoruském pomezí. 

Konečně se ocitáme v úpatí strže. Zde je jen skála, morény a písek,to vše nás za-
číná svírat v desítkách metrech nepřístupných stěn. Stezka se ztrácí, musíme šplhat mo-
rénou a balvany stále vzhůru. Ticho je zde dokonalé, dusivé, uzoučké údolí je svíráno 
stále pustějšími masivy, samotná Ďáblova brána je pěkně dlouhá, její vrcholové sedlo 
jakoby před námi stále utíkalo dozadu. 

Je jen málo více bezútěšných a opuštěných míst na našem světě! Ani ptáček ne-
pípne, jen vítr skučí v úzkém koridoru mezi skalami. Vůbec bychom se nedivili, kdyby se 
před námi vylouply ohlodané lidské kosti. Konečně dosahujeme vrcholového sedla a stě-
ny brány se rozestupují. Před námi se otevírá scenérie jak s Marsu – sklon se láme dolů a 
my vidíme nekonečné obliny žlutohnědých, holých tundrových kupolí před námi. Kdesi 
hluboko dole se v písku a kamení vine jakási řeka, lemovaná břízkami, neviditelnými a 
titěrnými. Pustina. Všude kolem jen mrtvá, větrem bičovaná krajina náhorní planiny, ze 
které vystupují jednotlivé rozbrázděné oblouky hor, tundrových kopců pohoří Saariselkä. 
Pláča, jež je trochu vepředu, vypadá jak malinký mravenec, ztracený v bezživotné pláni. 
Dorážím jej a plánujeme nad mapou, kudy k Paratiisikuru. Nezbývá, než se pustit teď již 
snesitelně skloněným úbočím doleva, vzhůru, kamsi pod vrchol druhé nejvyšší hory Koil-
liskairy, téměř sedmisetmetrového vrchu Ukselmapää. Valíme mezi trsy trávy a moréna-
mi stále nahoru, oblý a depresivně zamračený vrchol však zůstává trochu po levé ruce, 
teď již sledujeme vrstevnici. Terén začíná být docela snadný, neboť se vyhýbáme moc-
ným morénovým polím a pochodujeme po pevné, rovné a žádné překážky neskýtající 
zemi, náhorní planině. 

Brzy se krajina začíná prudce svažovat dolů. Po pár stech metrech již vidíme náš 
cíl – pleso Paratiisikuru. Hluboko, snad dvě, tři sta metrů pod námi, v hluboké míse se 
v morénách do krajiny zahryzává hluboká, oválná rokle, s příkrými, sutěmi oživenými 
svahy. Na jejím dně se leskne černé, bezedné jezero. Jeho hladina, tichá a ledově ne-
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hybná, je lemovaná v této poušti neskutečně veselými, živě zelenými lukami, notně 
podmáčenými, jejichž středem meandruje v ladných křivkách potok, vytékající z jezera. 
Ten opouští strž v hluboce zařízlé strži, jejíž svahy jsou dole, při vodě, lemovány hustým 
březovým lesem. Kmeny bříz, ostře černobílé a kontrastní jak srst mé dvoubarevné krysy 
Almy, míří kolmo vzhůru, v zajímavém úhlu vůči svahům, z nichž vyrůstají. Chápeme již, 
proč se zde říká „Rajské údolí“ – ta oáza života, zeleně a mírného klimatu působí 
v mrazové poušti náhorní pláně opravdu nebesky přízračně a neskutečně. 

Rozhodujeme se nespouštět dolů k plesu, neboť jeho břehy jsou strmé podobně 
jako Řiť pod Sokosti a podobně též vroubené sesouvající se morénou. Sestup i výstup by 
trval jistě několik hodin a odčerpal by z našich rezervoárů potřebné síly pro návrat. Jak 
zjistíme později, udělali jsme velmi dobře, že jsme místní ráj shlédli jen z ptačí perspek-
tivy. 

Kocháme se tedy jen chvilku nevšedním pohledem a otáčíme se po vrstevnici, se-
verně od vrcholu Ukselmapää, směrem kde tušíme rokli Lumikuru, jež nás z tundrové 
planiny zavede zpět do lesnatých partií. Valíme vpřed, skrčeni před nápory řezavého vět-
ru, ostrého horského slunce. Čas od času jsme nuceni překonávat vratká a členitá moré-
nová pole. Máme pocit, že jsme jediní živí tvorové zde, podléháme dojmu jakési očaro-
vanosti zdejší pustinou, nekonečnou planinou. 

 
Vtu se na obzoru na severovýchodě, na hřebeni vrcholu Lumipää, objevuje pra-

zvláštní silueta. Světlo slunce, zlověstně ostré a jakoby rozkmitané větrem, ozařuje 
v kontrastu hřebene a nebe jakousi postavu, schýlenou a spěchající, která jako by nemě-
la tvář, jen černý prázdný prostor ve svých obrysech. Ten obraz chvilku mizí a chvíli se 
zas objevuje jasně, navíc se zdá, jako by postava chvílemi rostla do nadpozemských di-
menzí, aby však po chvíli byla zase titěrná, prosvícená sluncem a průsvitná. 

Strneme na okamžik v posvátné bázni, je nám jasné, že vidíme přízrak, že tohle 
nemůže být postava z masa a kostí. Díváme se s parťákem na sebe a potichu šeptáme: 

„Kunc. Radovan Kunc, bratře!“ 
Sklápíme zrak a mumláme tajná zaříkávadla proti uhranutí. Není totiž jen tak ná-

hodou, že se nám do cesty postavil strašlivý přízrak bludného Kunce, jež nadřadil svou 
pýchu nad sílu přírody a byl bohy Saamietnanu odsouzen k děsivému trestu. On musí 
nyní do skonání světa bloudit bezcílně pustinou, dnem i nocí, zimou i létem. 

Když se odvážíme opět pozvednout zrak, vidíme jen holé, smutné a ošlehané ob-
rysy tundrových vrcholků. Po přízraku již není ani památky. Radovan Kunc nás naštěstí 
nespatřil, Kiviukko, duch Sokosti, se kterým jsme uzavřeli příměří, nás ochránil před nej-
horším. 

 
Brzy se dostáváme na horní hranu údolí Lumikuru. Pokud bylo Pirunportti úchvat-

né, Lumikuru za ním v ničem nezaostává. Tyhle jediné dvě rokle, které umožňují sestup 
z tundrových plání do lesa jsou jako vytesané duchy té nejdrsnější přírody. Lumikuru, 
Sněžná rokle, není sice tak symetrická a její stěny nejsou tak vysoké, o to je však hlubší 
a výhled dolů do krajiny je panoramatičtější. Vysoké morénové valy zahrazují na několika 
místech její dno, které se prudce svažuje do pohádkově zeleného údolí, protkaného tyr-
kysovými oky louží, prameniště potoka Lumikurunoja. Ten, lemovám břízkami, mizí po-
sléze v nekonečném lese. Vydáváme se dolů, PPP napřed, já se díky fotografování zdržu-
ji. Během sestupu morénou se mi daří si trochu otočit koleno, naštěstí však nejde o nic 
vážného. Scházíme se dole, při prameništi. To je tvořeno tlustými koberci mechů, travin 
a bylin, mezi nimiž proudí v čistých tůních ledová voda ze silného a vydatného pramene. 
Usedáme na šutráky při jedné z tůněk, chladíme se vodou a opěvujeme Finsko, jeho lidi 
a přírodu. 

„Řeknu ti, bratře, že když v nějaký zemi, která je přírodně hustá, žijou idiotský li-
di, tu zem to sráží pěkně dolu!“ dí Pláča. „Zlatý Finsko. Tady je v pohodě všechno, lidi, 
vem si třeba toho Paavo Kautta, žejo, i přírodice!“ dodává, zíraje do zdolané, vysokánské 
stěny Sněžné rokle, kterou bychom ani náhodou nechtěli zlézat opačným směrem, vzhů-
ru. „Ale vem si třeba takovej Švajc. Jo, maj Alpice, čistou přírodu, ale ty lidi… to jsou 
takový čičmundové, že to svět neviděl. Můj strejc emigroval do Švýcarska a musím říct 
že po těch letech je z něj stejnej vůl jako jsou Švícka. Tam prostě není žádná svoboda. 
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Stát všechno kontroluje, lidi jsou tam neskutečně nafoukaný a uzavřený, nikdo by nikdy 
nikomu jen tak zdarma nepomoh. Lidi tam jsou prostě stádo. Stát si je vychoval, že ni-
kdo ani necekne proti, naopak ti blbci se předháněj v tom bejt co největší slouhové.“ 

Žádám o příklad, sice souhlasím, že o Švýcarsko moc nestojím, na druhou stranu, 
jeden výlet stopem kdysi na začátku zlatejch devadesátejch však zase nebyl úplně 
k zahození. Vzpomínám, jak tam šel dobře stop, jak tak rády stavěly mladé fešné děvy a 
dávám k dobru příhodu, jak jsem jednou nastupoval na stopu do krásné nohaté Švýcar-
ky, která mi řekla, že se chystá do Prahy. Můj tehdy nesmělý návrh na seznámení a na-
bídku průvodcovství po Praze však smetla z palubní desky ledovým mlčením. Pikantérií 
ovšem bylo, že jsem v jejím autě zapomněl na zadním sedadle mokré trenýrky, které 
jsem sušil na stopu po koupačce v řece…  

„Jsou to prostě hovada!“ souhlasí zachmuřeně Pláča. „Chceš příklad, jak tam jsou 
lidi zmrvený systémem? Tak jo. Představ si, asi víš, že každý Švícko má vod státu právo 
zdarma dostat a nosit zbraň a bránit vlast v případě vohrožení. Vod státu dostává zdarma 
náboje na boj. Ale vem si, že takovej Švýcar chce spáchat sebevraždu. Chce se prostě 
zastřelit. No tak jde do obchodu se zbraněma a tam si řekne vo další náboje na to zabití 
a zaplatí je, protože kdyby se zastřelil jen tak, těma státníma nábojema určenejma na 
ten boj s nepřítelem, tak ho všichni proklejou do desátýho kolena, že obešel nařízení a 
nedal státu jeho daně z přidaný hodnoty. Nejde vo to, že se zabije, to každýmu visí, ale 
fakt, že by k zabití použil náboje který se maj použít jen na válečnej konflikt, to by nikdo 
nevodpustil jeho rodině do smrti.“ 

„No to nechápu,“ kroutím hlavou. „Přece jen, kdybych se chtěl zabít, tak jsem asi 
dost v prdeli a asi bych neřešil, kterejma nábojema se smím zabít a kterejma ne…“ 

„Nojo, bratře, ve Švýcarsku by s tebou asi pěkně zametli“ uzavírá Pláča. „Málo 
uvědomělej, s anarchistickejma sklonama, s odporem k řádu. Tam by ses teda asi fakt 
nechyt“. 

 
Sedíme, klábosíme, vtu cítíme, jak se ochlazuje. S obavami vzhlédneme k nebi. 

Chystá se radikální změna počasí. Na severu, v oblasti tundry a hor, se formují husté, 
černé mraky a zvedá se lezavý, ledově průrazný vítr. Nekonečně modré nebe poprvé za 
dob, kdy trekkujeme po Laponsku, se poprvé zatahuje. 

„Blíží se bouře!“ uvědomuju si. „A my nenáme v báglu pláštěnky ani nic proti vo-
dě!“ 

 
Rychle se zvedáme a nabíráme ostré tempo dolů, směr tupa. Zažít totiž v pustině 

bez potřebného vybavení severskou bouři, to se nám vážně nechce. 
Bez zbytečných keců drandíme dolů. Sklon terénu je nyní pozvolný, brzo nás pohl-

cuje les, či prales. Stezka je velmi špatná, místy mizí, ale orientujeme se snadno, po 
pravé straně máme stále mohutnící potok. Terén je místy pěkně rozbahněný, potok vy-
tváří typické plochy bažin. Ač není zdá se moc času, musíme na jednom místě zastavit. 
V záplavě sobích a losích stop vidíme najednou obrovskou, sice ne již zrovna nejčerstvěj-
ší, přesto však prokazatelně medvědí stopu. Zastavujeme se a obezřetně čicháme, neboť 
po zkušenostech ze Slovenského rudohoří vím, že medvěd se pozná podle ostrého, čpa-
vého pachu, který kolem sebe šíří. Naštěstí, vzduch je čistej…  

Asi po hodině se napojujeme konečně na starou stezku, kterou jsme šli ráno a br-
zy se před námi objevuje řeka a na protějším břehu tupa. Nebe má barvu olova, vítr 
v poryvech ohýbá stromy a prales vydechuje děsivými skřípavě kvílivými zvuky. Klucí 
německý nás vidí a přes vodu na nás pokřikují: 

„Co tak brzo? Vracíte se kvůli počasí?“ 
 
Ani nestíháme, brodící právě řeku, odpovědět, že neznáme bolest, že jsme viděli 

vše, co jsme vidět chtěli, když se vítr náhle rozječí v šíleném poryvu, ze stromů padají 
první suché větve, nebe rozčísne první blesk a na nás dopadnou první těžké, ledové kap-
ky. 

Timing, načasování návratu, je dokonalý. Sotva se dostáváme na krytou verandu 
pod stříšku tupy, nebe se otevírá a na vyprahlou zem se valí poryvy přívalového lijáku, 
viditelnost klesá k nule. Tak tohle zažít ve volné přírodě, to by byl nářez! Blesky křižují 
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nebe a najednou, jeden obrovský zlatofialový šíp sjíždí na druhém břehu Muorry do míst, 
kde jsme tak před dvaceti minutami pravděpodobně byli, rozbíjí nějaký obří strom až ke 
kořeni, jak dokládá hrůzné, suché zapraštění umírajícího kmene a vzápětí se ozve hrom, 
co hrom, ale gigantická detonace, která na dobrých deset vteřin rozechvěje tupu, že se 
každá kláda, každé prkno zatetelí jak při zemětřesení. 

Němcí se na sebe pochybovačně zadívají, jako že dnes vyrazit na Sokosti, byla by 
to jistá smrt. My zase víme, že nás duch Sokosti dnes již podruhé zachránil, když odmítl 
vnuknutí šplhat dolů k Rajskému jezeru. V tom případě bychom byli teď někde ve Sněžné 
rokli, kde musí zuřit děsná bouře a blesky sjíždí do morénových hald jak vyplašení hadi 
do svých děr. 

 
Všude je najednou spousta vody, která se valí po vyschlé zemi, nemaje šanci se 

vsáknout, voda zaplavuje stezičku, proudí pod tupou, v jednolitém závoji stéká ze stře-
chy. Je zima jak v ranci, k chuti přijdou teplé těstoviny. 

Bouře se za hodinu uklidňuje, ale vyčasení nepřichází. Drobně poprchává, vzduch 
je náhle vyčištěný, ale přímo nasáklý vlhkostí. Aspoň k něčemu to je, slunce aspoň pro 
pár hodin nechá na pokoji můj zrůdně znetvořený obličej a ruce. 

Píšeme deník, relaxujeme, když se objeví Jörgen a v ruce drží macatého „špeka“. 
Pozvání na mnichovskou marihuanu neodmítáme a klukům se daří nás pěkně vyčadit…  

Večer trávíme v tupě, opět při silném grogu. Vládne dobrodružná atmosféra, 
umocněná venkovní zachmuřeností a vytrvalým deštěm. Jörgen vypráví, jak byl 
v Botswaně v safari, co všechno viděl za zvířata, slony, žirafy, hrochy i lvy. 

Nenecháváme se však zahanbit a vytahujeme na světlo, že v místní divočině, jež 
je nejméně 60 kilometrů z každé strany bez jakéhokoli osídlení a civilizace, žijí strašlivá 
zvířata, rosomáci. 

Němcům trochu tuhnou rysy. Nevědí totiž, o jaké zvíře jde, neboť ani jeden z nás 
si nemůžeme vzpomenout na anglický výraz „wolverine“ . 

Tak sedí proti nám, v očích se mísí strach a opojení z osmdesátiprocentního rumu, 
poslouchají, ztraceni v pustém pralese, daleko předaleko od rodného Bavorska, ve 
skromné chýši z nemořených borových klád, jež je chrání před zimou a lijákem, o strašli-
vém přízraku místní krajiny, děsivému zvířeti, o kterém vypráví vážně a zachmuřeně 
muž, skloněný svou děsivě znetvořenou tváří, spálenou polárním sluncem na uhel, nad 
plechovým hrnkem, do nějž si nalil pro zesílení efektu skoro neředěný rum, poslouchají 
nábožně, zastrčeni náhle strachem skoro pod dřevěný stůl, naslouchají jeho strašlivě in-
tonovaným slovům, které vycházejí z okrvavených úst, signalizujících, že tento muž po-
znal sice bolest, ale nepodlehl jí a přežil, aby je, kluky z milých a bodrých Bavor, uvedl 
do lapské reality“ 

„To hrozné zvíře je nejstrašnějším postrachem končin za polárním kruhem, je dra-
vější a nebezpečnější než medvěd, agresivnější než smečka vlků, vychytralejší než osa-
mělý rys. Tomu zvířeti Finové říkají Ahma a toto jméno se mu dostalo díky nezřízené žra-
vosti, díky níž zapomíná na instinkty a vydává se do boje za žvanec s netušenou, nadlid-
skou silou. To zvíře je větší než velký pes, huňatější než medvěd a jeho tlapy jsou opat-
řeny jehlovitými, pět palců dlouhými drápy, které dokážou vyrvat život z těla i starému 
medvědovi, samotářskému losovi i opožděnému vlkovi, jež zůstal na osudnou chvíli za 
smečkou. Toho zvířete se bojí Sámové i všechna zvěř v kraji, ani král lesů, Medotlap, si 
na něj netroufne.“ 

Němci drkotají zuby a s bázní sledují, jak muž, děsivá spálená maska, v jehož 
zrůdně mrtvolném obličeji hoří jen dvě horečné, hnědozelené oči, oblyštěné rumem, 
kreslí na stole prsty obrys Ahmovy tlapy s dlouhými drápy. 

„Co to jen může být za děsivé zvíře?“ ptají se tiše, doufaje, že si z nich muž jen 
tak střílí, aby rozehnal vlastní chmury, tíhu ponurého deštivého večera, jež sedla na jeho 
zmučená bedra, zničená blouděním liduprázdnou pustinou. 

Ale muž nehne ani brvou, dávaje tak najevo, že žertování jde v tomto případě 
stranou: 

„To zvíře tady doopravdy žije, sám jsem před třemi dny viděl v divočině, která je 
tak strašlivá a pustá jak kraj islandský, jeho stopu při bažinatém potoku. To zvíře málo-
kdo spatří a kdo jej spatří, většinou nemá šanci povědět ostatním, co viděl. Ahma žije 
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samotářsky v močálech a v děrách morénových valů, v zimě nastává jeho čas, kdy sou-
nož skáče širokými tlapami po zmrzlé sněhové krustě a pronásleduje bez milosti svou 
kořist. Odráží se všemi tlapami najednou, takže jeho stopa se podobá jedinému důlku ve 
sněhu. Urazí za den i padesát kilometrů, medí si v třicetistupňovém mrazu a když je una-
vený, stočí se jen do klubka a nechá se prostě zapadat sněhem, který jej ohřeje…  

„A žije Ahma i na Sokosti, kam zítra jdeme?“ ozývá se po dlouhé chvíli mlčení ble-
dý Andy, kterému pomalu dochází, že jeho zraněná noha nemusí být zdaleka tím největ-
ším problémem, který na něj zítra čeká. 

Muž upije rumu, zahledí se do desky stolu a odpoví: 
„Na úbočí Sokosti, kterému vládne jeho děsivý duch, Kamenný dědek, je dokonce 

sídlo strážného ducha Pahaahmy, Zlého Ahmy, který když se zjeví poutníkovi a zahledí se 
mu do očí krví podlitýma očima, jeho dny jsou sečteny.“ 

I odmlčí se muž, bolestně zkřiví tvář a svýma očima, jež zažily již mnohé, se 
nadobro zabodne do klesající hladiny rumu ve svém hrnku. Ticho obestírá tupu Muorra-
vaarakkanruoktu, vše již bylo řečeno. Ticho, ve kterém je náhle slyšet zlověstné čmu-
chání, drápání, chrochtání a dupání kdesi venku, za stěnou. To jistě sám Pahaahma, vy-
rušený ze spánku, vzývaný osamělým poutníkem a bratrem přírody Saamieatnanu, vylezl 
ze své skrýše pod Sokosti, aby poděsil nerozvážných poutníků bavorských. 

I klucí německý se po sobě poděšeně podívají a zahlásí: 
„To je strašné. Myslíme, že půjdeme spát. Zítra nás čeká velice náročný den.“ Vy-

lézají na palandu, do bezpečí hřejivé tmy srubu a oddávají se neklidným snům o nejisté 
budoucnosti. 

 
Dovolujeme si ještě předtím svařit jeden grog a vylézáme na terásku, abychom 

naše souputníky nerušili. 
 
„Teda bratře,“ dí po chvíli venku Pláča, „tvoje vyprávění bylo tak sugestivní, že 

jsem o ty kluky měl chvílema fakt strach! Já si aspoň všim, když jsi ukazoval délku ro-
somáčích drápů, jaká hrůza je zachvátila, jak si uvědomili, v jaký jsou to divočině! Mys-
lím,že celá Botswana se lvama šla rychle do kopru! To víš, ta atmosféra, ten déšť, ta tma 
a ten rum, to dalo dohromady opravdu čaromocnou náladu! Jestli ti panáčkové zejtra 
zdolaj Sokosti, tak jsem divák. Maj myslím slušně nahnáno…“ 

„Maj mít z čeho,“ odtuším. „Sokosti není žádná sranda, i bez Ahmy.“ 
Pláča nábožně zvedne oči. „To teda. Nikdy v životě nevezmu jméno Sokosti do 

huby nadarmo! Kdo nikdy neviděl jeho siluetu, kdo nikdy neklouzal po jeho morénách 
v Řiti, kdo nikdy neviděl svět z jeho vrcholku, neví o čem je život. Takovej člověk nemů-
že nikomu tvrdit, že poznal bolest. Ale my… kamaráde… až dějiny ocení, čeho jsme 
schopni. My bolest znát mohli, ale nepoznali! Panáčkárna…“ 

 
Chvíli si ještě medíme nad vlastní drsností. Litujeme Kunce, jeho nekonečného 

bloudění. Stále opilejší, hovoříme o chovu psů. Večer uzavírá Pláča: 
„Jedna moje kamarádka, taková anarchofeministka, chová krysu. No takovou kry-

sici, jaký máš doma, takovou hnědou, jako tvoje Alison. Pohodičkový zvíře, žralo jí 
z ruky, běhalo volně po bytě, olizovalo ji na přivítanou. No a jednou k ní přivalila kámoš-
ka, s takovym blbym čoklem, s takovym tim panelákovym sráčem, pinčem, nebo jak. 
Seděj, žvaněj vo hadrech a politice, a ta anarchistka si všimne, že její krysice nikde. 
Normálka si leze po stole a tak, ale teď někam zalítla a hodinu vo sobě nedala vědět. Ten 
pes tý druhý holky sedí pod stolem a čumí za skříň. 

Najednou ta krysa vylítne zpoza skříně, naježená jak ježek. Chaos, kvičení, přelé-
tavájící chumel. To trvalo asi vteřinu a pinč leží chcíplej, kamaráde, zakouslej na zemi, 
s prohryzlym krkem a ta krysice, trošku provinile, vylezla kámošce na klín a začala jí oli-
zovat ruce, jako že fakt nechtěla, ale že jí ten čokl lezl do teritoria. Takový se bratře dě-
jou věci… Takhle se tady u nás žije…“ 
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RUNA PATNÁCTÁ- Pahaoja útočí 
Tato runa odkryje strázně dalšího putování směrem Rossija. Když nejsou v cestě 
hory, neznamená to, že je snadná.Co umí člověk a sob ne. O tupě Jyrkkävaara, 
utopené v bažinách. Co se naučil skaut Chloupek. V noci se ocitám na sněmu 
stromů a Pláča hraje hru proti komárům. Antibiotika zůstávají v tupě. Zákeřný 

duch bažin, Pahaoja, nám jde tvrdě po krku. 
 

Když tě Lehmä v mysli straší 
Od huby se zdatně práší 
Kroky tvoje zpomaluje 
Bahno nohy obaluje 

 
Strašný močál cestu přeťal 
Cestu po které jsem spěchal 
Změnil v bláto ďábla voják 
Černý, smradný Pahaoja 

 
Ráno po dlouhé době jásám. Oblohu se žhavým, ničivým sluncem skrývá nízká ob-

lačnost a mlha. Dumáme nad mapou a medíme si. Dnešní cesta k 16 kilometrů vzdálené 
poslední tupě, které přezdíváme dík jejímu jménu Jyrkkävaara familiárně „Jirka,“ by 
podle mapy neměla býti nijak obtížnou. V cestě nám nestojí ani sebemenší hora. 
V podstatě až do konce parku Urho Kekkonena, na odlehlý hraniční přechod „Pepík“ se 
budeme pohybovat zalesněnou nížinou, údolími řek Muorravaarakka, Suomujoki a Luttoj-
oki. 

Loučíme se s bratry Bavory, vytváříme společné foto. Andy si libuje, že náplast od 
Paava Kautta udělala za den odpočinku své, překryla hrozivý krvavý puchýř jemným fil-
mem. O Ahmovi, děsivém vládci místních krajů již nepadne ani slovo. Balím mokrý stan a 
s nechutí sleduji, jak slunce rozbíjí závěsy nízké oblačnosti a hodlá se opět ujmout plné 
vlády nad našimi osudy. Když vyrážíme, už je zase vše při starém, nezbývá než navléct 
na tělo proklínanou protisluneční embaláž. 

Vydáváme se na sever, uzoučkou pěšinkou podle toku Muorravaarakky. Stezka se 
vine lesem, čas od času dává možnost divukrásných výhledů do tundrových vrchů, které 
se tyčí po obou stranách řeky. 

Pláča líčí, kterak těžký je život vedoucího K.-centra Nymburk. Hovoří jednak o 
řehtání úředních šimlů, jednak o odbojných pracovnících-podřízených, kterým bez diskusí 
vévodí jistá diverzantka, administrativní síla, které pan vedoucí přezdívá „Lehmä.“ 

„Myslím, že na našem kačku, bohužel, ještě vládne socialismus, bratře!“ vraští če-
lo Pláča, jež toto ráno, asi pod vlivem včerejší rumové smršti pranic nedbá na oslnivé 
krásy kolem ubíhající přírody a vzpomíná na trudný život v Čechách. „Asi je to moje chy-
ba, měl jsem příliš měkký srdce. Ale teď, jako pokořitel Sokosti, panáček, kterej nezná 
bolest, vidím, že je potřeba leccos přehodnotit. Lehmä, kamaráde, to je ženská, ze který 
bys vyskočil z kůže. Je to těžkej hypochondr, má to v rodině. Třeba její matka dobrovol-
ně chodí každej měsíc na gastrokoloskopii, chci říct, že si prostě nechává dobrovolně za-
strkávat hadice hubou do žaludku a zadkem do střev. Nic jí pochopitelně ještě nikdy ne-
našli. A dcera, to je totéž. Kamaráde, nemine měsíc, kdy není aspoň dvakrát nemocná. 
Boha, děsim se každej den cestou do práce, že přijdu do kanclu, přehlídnu dělnej perso-
nál a uvidim Lehmu, zkroucenou na židli, bledou jak duch a uslyšim to její pokašlávání, 
ten šílenej zvuk, to echm echm, který mi má napovědět, že má zase chřipku, teplotu a že 
musí domů. Já nejsem paranoik, ale cejtim to, že to přijde, každej tejden. Echm echm, 
Pavle, škrundá, mě je nějak špatně, já musim domů… Kamaráde, tak já idiot jí řeknu Jdi 
a pak musim za ní dělat to papírování, tu zajebanou administrativu… Echm, echm, to 
bych se zbláznil. Říkám jí Lehmo, takhle dál to nejde… Je to třeba rozseknout. Buď budeš 
makat, nebo se vrátíš odkuds přitáhla, hezky pěkně na pracovní úřad… Jo, jasně, pěkný 
jezero! Dost dobrý! Ale ta Lehmä, víš, ona se mě dokonce ptala, proč jí říkám Lehmä, že 
tomu nerozumí. Ona si prej myslela, že je to od toho, že pořád leží, jako že je nemocná a 
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já jí povídám, víš, holka, to by eště nebylo tak strašný, ale lehmä to je finsky kráva. Sak-
ra, kde je cesta? Co děláme v tom močále?“ 

 
Je to tak. Ani já se příliš nesoustředím na orientaci v terénu, neb zčásti jsem pohl-

cen kamarádovými útrapami s odbojnou hypochondřicí, částečně zůstávám u vytržení 
nad svahy tunturi, Ďáblovou bránou, ztrácejí se v oparu mizející mlhy, nad mělkými jeze-
ry se zelenomodrou vodou, ze kterých vykvétají fialové vodní květy, nad hukotem peřejí 
Muorravaarakky. Stezka, prošlapaná jen symbolicky, se totiž před chvilkou nadobro ztra-
tila a my se ocitáme na kraji velké bažiny, porostlé jen plazivou břízou a vodomilnými 
travinami. Do nitra bažiny ústí zvířecí pěšinka, lemující vystouplé drny. Bez bázně se 
chápu klacku a začínám po drnech poskakovat kupředu. Bahno mlaská pod botou, ale 
bažina drží. Slyším jen Pláčovo „Hele, neobejdeme to radši někudy?“ ale již je pozdě. 

Slyším za sebou parťáka, který nadává, že jeho obstarožní goratexové bory Reich-
le již zdaleka nejsou neprodyšné. Nicméně mokřinou a křovím proskákáme zpět na pev-
nou zem, suchý borovicový prales odhaluje stezku, která nám kdesi musela sejít z očí, 
neb vskutku obchází po východní straně tento močál, v mapě označený jako Ylä-Jänkä, 
Horní mokřina. Dáváme pauzu v krásné přírodě. Přímo nad námi se kroutí větve neuvěři-
telného, obřího suchého stromu, jehož čas zbavil života, jehličí i kůry. Vidíš šedé, pod-
nebnými rozmary vysušené a ztvrdlé dřevo, zkroucené jako ručník, který ždímáš po pra-
ní, do nekonečné spirály. Tisíce holých větví tohoto padlého, přesto však stále stojícího 
velikána se proplétají v nesmyslných smyčkách a křivkách, které by nevymyslel ani nej-
sjetější psychedelický malíř. Mezi větvemi probleskuje slunce, které rozehrává panopti-
kum stínů. Tak tohle byl jistě král koilliskairského pralesa, než ho skolil věk. 
 
 Okolní močál také stojí za zdržení, nad drnovitým povrchem jeho se ještě válejí 
poslední útržky mlhy, bojující se svěžím chladným vzduchem. Lístečky drobných plazi-
vých břízek žloutnou, v kontrastu s jasně zelenými plochami zrádného, travami porostlé-
ho bahna. Sem tam se leskne hnědé mechové jezírko, sem tam monotónnost mokřiny 
rozčísne úzká, vratká bříza. Za tím vším spokojeně mumlá Muorravaarakka, jejíž vody 
tuhle nádheru stvořily. 
 Uvědomujeme si, že musíme trochu přidat do kroku, protože jdeme sice už dvě 
hodiny, ale v nohách máme teprve 4,5 kilometru. Tímhle šnečím tempem, vyvolaným 
ležérním přístupem ke trekku a rozebíráním zde v Laponsku naprosto nepodstatných a 
irelevantních záležitostí, bychom si mohli rozhněvat místní strážné duchy a uplést na se-
be pěknej průšvih. Heslo Hyvää and Heavy nás zvedá z mechu a nastartovává k podstat-
ně ostřejšímu tempu. 
 
 Valíme stále na sever, chvilku klopýtáme přes kořeny, balvany a koberce hustého 
borůvčí, obsypaného miliony těžkých, šťavnatých plodů, chvilku přeskakujeme bažinaté 
strouhy, rozvodněné po včerejším lijáku, místy se nám daří sjíždět po kluzkých kořenech 
přímo do šedočerných bahnitých louží. Ironií osudu, když stavíme u jednoho ohniště, 
abychom se napásli borůvek, široko daleko žádné nerostou. 
 „Zelenina blbá!“ nepřesně charakterizuju situaci, „člověk nemá šanci si vylepšit 
stravnej režim… bratře, vytas uherák!“ 
 Krajina kolem je dokonale pustá, nepotkáváme ani živáčka. Po pár kilometrech je 
před námi další velký močál, v mapě popsaný jako Velká mokřina, Iso-Jänkä. Tato bažina 
je na rozdíl od své předchůdkyně dokonale neprostupná, naštěstí se jí teď zřetelná stezka 
obloukem vyhýbá. Srdce bažiny tvoří veliké bahnité jezero s plovoucími mechovými ost-
růvky. V zatravněné části bažiny trčí z rašeliny mrtvé stromky, udušené kyselou a 
mokvající půdou. Tunturi kolem se snižují a ustupují dál od řeky. 
 Dorážíme na místo, kde se podle mapy větví stezky při březích řeky. Mapa je zde 
velmi nepřesná, pranic neodpovídá realitě. Jedinou možností, jak pokračovat dál, je po 
kládě přejít velký a hluboký přítok a prodírat se mokřinami dál. Jsme trochu jinde, než 
bychom dle mapy měli být, ale neztrácíme klid, jinudy to prostě nejde a stezka je jasně 
vyšlapaná, vedoucí správným směrem. 
 Lesem, posetým kapitálními křemenáči, se dostáváme k dravému potoku, razící-
mu si cestu značně rozbahněnou loučkou. Na jejím konci vidíme donekonečna se táhnou-
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cí drátěný plot, sobí ohradu. I v této divočině je třeba počítat se známkami lidské civiliza-
ce. Podobně, jako jinde v Saamieatnanu, včetně toho norského v okolí Guovdageaidnu, 
může cestovatel nalézt sobí ploty, ohraničující obrovská území, třeba o rozloze stovek 
čtverečních kilometrů. Ploty ohraničují revíry jednotlivých sámských sobařských rodů, 
které jsou v současnosti majoritními vlastníky půdy a obrovských sobích stád. Zejména 
ve Finsku mají chov sobů pod kontrolou velké rody, které odpovídají skoro monopolním 
korporacím. Takové rody jsou velmi bohaté, jejich majetek čítá desetitisíce sobů. Samo-
zřejmě, že se zde najdou i menší vlastníci, ti však třeba mají svá stáda v pronájmu. Vel-
ké sobařské rody, živící se stále polokočovným způsobem života, sledujíce migrační tahy 
sobů, ohrazují si plochy v rozloze několika českých krajů, staví zde koridory, snaží se 
zabránit nekontrolovanému pohybu sobů a míšení stád. Asi to má svůj smysl, neboť krá-
dežím sobů se nikdy nedalo moc zabránit a navíc, Sámové jako takoví byli k této „krimi-
nalitě“ odnepaměti velmi tolerantní. Podle filosofie Sámů patří vše, co se pohybuje 
v přírodě, všem. Natrefíš na utěšené sobí stádečko a podaří se ti jej zahnat do tvé ohra-
dy, i když sobi mají na uších vyříznutou konkurenční značku? Nevadí! Je to problém maji-
tele, že si stádo neohlídal, je to tvoje umění, že ses stáda či jednotlivých kusů v něm 
uměl zmocnit. Krádeže sobů jsou tak vždy okrajovou záležitostí, neboť sob je natolik 
svobodomyslné a rozlítané zvíře, že se málokomu podařilo zmocnit se významnějšího 
počtu těchto zvířat a odvést si je na své území. Spíše se jednalo vždy o to, že si nějaký 
sobařský „příštipkář,“ který vlastnil pár desítek kusů, nahradil z cizího stáda pár zvířat, 
jež mu uhynuly, utekly, nebo byly naopak odcizeny jemu. 
 Pravdou je, že vlády států, na jejichž území žijí Sámové, měly s touto filosofií vždy 
problém a nemohly pochopit, že Sámové tyto krádeže tolerují a odmítají být za ně po-
trestáni. Starostové okresních měst, většinou Nesámové, podnikající marné represivní 
snahy, bývali často překvapeni, že ani poškození majitelé sobů nelpěli na potrestání zlo-
dějů . Nevedlo to nikam, Sámové mezi sebou věc vždy nějak vyřešili sami a nedávali au-
toritám příliš šancí převzít za aktuální situaci zodpovědnost. Policie a orgány místní sprá-
vy byly a jsou tak zde často bez práce, protože Sámy, kteří, jak jsem již popisoval, 
v přivlastnění několika sobů či v ulovení pár rosomáků či medvědů ze státních lesů nevidí 
žádný problém, by nikdy nenapadlo přivlastnit si nějakou „mrtvou věc,“ tedy například 
peníze, šperky, odložený batoh, cenné předměty technického ražení a podobně. Toto je 
pro severní domorodce krádež se vším všudy, věc, kterou do kraje zavlekli „jižani,“ věc, 
která pachatele vystaví věčnému opovržení a zatracení. Kriminalita, pokud si odmyslíme 
logicky ospravedlnitelné pytláctví či kradení sobů, je v těchto končinách stále blížící se 
nule. 
 
 U potoka, kde si Pláča stěžuje na stále větší množství vody v botách, stále častěji 
vnořených do močálu, sbíráme tři mladé, zdravé křemenáče a dopředu si je již krájíme 
do ešusu, abychom při dosažení Jyrkkävaary neztráceli čas s přípravou pokrmu. Brodíme 
potok a přilehlé bažiny, které jsou průchodné dosti pofidérně, k obrazu divoké zóny ná-
rodního parku. Poutník zde nenalezne žádných hatí, či povalových chodníčků. Buďto tu 
není vůbec nic, nebo je do bažiny pohozeno pár shnilých kluzkých klacků, po kterých se 
dá přejít sice ne suchou nohou, ale zase to není na utopení, neboť klacek rozloží tvou 
váhu a nepropadne se s tebou nadobro do bezedných hloubek. Občas ovšem je tak shni-
lý, že se pod tvou botou rozpadne a ty si musíš pomoci, jak umíš a to dosti rychle, než se 
stihneš utopit. Obecně doporučuji mít v ruce dlouhou hůl, větev, která ti slouží jako ba-
lanc podobně jako provazochodci a když je klacek v bažině shnilý, můžeš svou hůl rychle 
hodit pod nohy, stoupnout si na ní, přejít ožehavé místo k dalšímu klacku a ten svůj zde 
zanechat poloutopený jako náhradu, než časem shnije a další blázen, který se tudy pro-
dírá, jej nenahradí svým vercajkem. 
 
 Jsme již u sobího plotu. Musíme celkem obdivovat stavitele těchto plotů, které 
prosekávají široširý kraj močál nemočál, skála neskála. Obehnat bytelným drátěným plo-
tem, s velkýma okama, kterými se ovšem sob nesmí protáhnout, kraj o rozloze Jižních 
Čech, je práce pro vraha. Čas od času (tak po jedné, dvou porokusemách) je v plotě 
umístěná branka, tvořená několika příčnými břevny, zasunutými ve vidlicích, jež tvoří 
kůly branky. Člověk, na rozdíl od soba, po chvíli přemýšlení dokáže odhalit princip branky 
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a ježto na rozdíl od soba má ruce, může břevna, tvořená tlustými větvemi, vysunout ze 
své pozice a uvolnit si tak dostatečně velkou díru pro průchod. Poté vrátí břevna zpět, 
zatarasí otvor a může jít dál. Sob tohle jistě neumí a je nucen zůstat ve svém fešáckém 
obřím vězení. Člověk ovšem s trochou obratnosti může překonat sobí plot i mimo branku, 
když podloží nejnižší drát vzpříčeným klackem, nadzdvihne jej co to dá a plot jednoduše 
podleze. 
 Na druhé straně sobího plotu, který jsme překonali brankou (což signalizovalo, že 
jdeme správně, neb branka byla zakreslena i v naší mapě) nalézáme v bahně stovky so-
bích stop, zřejmě tudy táhlo stádo, které plot zarazil. Bohužel, na živé soby máme smůlu. 
Loni mi Finové tvrdili, že červenec je nejhorší doba na spatření sobů, kteří jsou všichni 
v nepřístupných tundrách či na břehu moře, konec srpna je však snad ještě horší. Sobi 
jsou podle mého v tuto dobu převážně v péči sobařů, kteří je nadhánějí do ohrad 
k podzimnímu značkování. A to nám zatím uniklo. Zde jsme však museli propásnout veli-
ké stádo jen o fous, neboť stopy jsou zřetelné, čerstvé a pokračují dále po čím dál roz-
bahněnější a členitější pěšince směrem na Jirku, po pěšince, o níž nepochybujeme, že 
mnohem více slouží právě zvířatům, než lidem. 
 Cesta je teď velmi členitá, neboť jsme se odchýlili od toku řeky a vnořili se do pa-
horkatiny, rozbrázděné údolními močály a porostlé borovým pralesem. Jyrkkävaara je asi 
4 km východně od dolního toku Muorravaarakky a okolo 3 km jižně od Suomujoki, té 
samé řeky, která nás provázela první dva dny trekku. Řeky, která objela ze severního 
směru tundrové pohoří v čele se Sokosti a docela se těšíme na zítřek, abychom seznali, 
jak zmohutněla. 
 Nalézáme se v nížině, rozhodně však ne v rovné krajině. Všude kolem nás jsou 
pralesem porostlé suché vršky, tvořené skalkami, mezi vršky se rozprostírají zrádné mo-
čály. Tupa Jyrkkävaara je již takřka nadohled, před námi se tyčí vysoký kopec (slovo 
„jyrkkä“ znamená ve finštině „příkrý, drsný, ostrý“), ale ještě než se dostaneme na jeho 
úpatí, musíme přebrodit vydatnou bažinu, tvořící se za dolním ze dvou potokem propoje-
ných jezer. Stezka si zde vybírá oddechový čas. Nezbývá než se vyzbrojit klackem a pus-
tit se napříč bažinou. Je to celkem o hubu, neboť větve proložené bažinou jsou obrovsky 
shnilé, kluzké a neudržet na nich rovnováhu by znamenalo si pěkně zkomplikovat 
v hlubokém močále život. Přechod mokřiny zabírá pár dlouhých a horkých minut. Koneč-
ně jsme již oba za tím a před námi je jen vršíček, na jehož temeni sedí útulná, sympatic-
ká a zcela opuštěná tupa. 
 Přicházíme k ní a musíme si velice medit. Tupa není úplně standardní, má sice 
otevřenou i uzamykatelnou část, ale jenom jeden vchod, do jakési síňky, ze které se dá 
jít do otevřené části. Před hlavním vchodem je široká, zastřešená veranda. Tupa je úplně 
prázdná. No není divu, když její dosažení je vinou bažin, které ji obklopují, velmi nároč-
né. Listujeme v návštěvní knize, která je na rozdíl od svých kolegyň v jiných tupách vel-
mi řídce popsaná. Pravda, naleznou se tací, kteří zde v mrazu –32 C trávili letošní Silves-
tr, ale všímáme si, že celý květen a kus června tady nebyla ani noha. Je to způsobeno 
bezpochyby tím, že v tuto dobu, kdy taje sníh, jsou místní bažiny tak nasáklé, že se 
prostě nedají přejít. My jsme tu v nejsušším období roku a měli jsme s močály také znač-
né problémy. Poslední zápis v tupě je 4 dny starý, jde o finskou dvojičku, která zde 
v knize popsala a nakreslila výskyt jakéhosi prazvláštního hmyzu, kterému říkali „bažinný 
medvídek,“ „pikkusuokarhu,“ nevím, jestli jde o oficiální název, ale v každém případě jde 
o prý 4 – 5 cm velikou můru, s chlupatým tělem (možná proto ten medvídek), s červenou 
hlavičkou a černozlatým zadečkem. Zajímavé. Potkat takovéto stvoření někde v tropech, 
asi bych se dosti zděsil. 

Jsme trošku zklamaní jedině z toho, že zde asi před 3 týdny byli jacísi Češi. „Zlatá 
medaile,“ národní prvenství v dosažení tupy, nám opět smolně uteklo, i když jsme se 
značnou satisfakcí zde nenašli signaturu Radovana Kunce. 

Pláča vaří křemenáče s těstovinami, já obhlížím okolí. Tupa, krom toho, že je svou 
architekturou příjemná, leží na velmi odlehlém, ale krásném místě. Les v jejím okolí je 
suchý, světlý a milý. Smolné borovice jsou občas prostřídány uzlovitými břízkami. Za 
tupou, směrem východním, se rozkládá horní jezírko, zdroj vody. Toto jezero ale není 
bažinaté, má skalnaté dno, voda je tedy čistá a čirá. Na protějším břehu se zdvihá 
z hladiny „Jyrkkävaara,“ příkrý skalnatý vrchol, porostlý černým, divokým pralesem. 
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Po jídle na nás padá euforická atmosféra, vyvolaná blížícím se koncem trekku. 
Hranice s Ruskem již nejsou daleko. Ukazatel u tupy sice tvrdí, že Raja-Jooseppi je odsud 
jen 10 kilometrů, ale to nemůže být pravda, asi je to jen vějička pro poutníky, podle ma-
py, jež je s jedinou výjimkou (dnes u křižovatky stezek u Muorravaarakky) velmi přesná, 
jde o nějakých 17 km. Dovolujeme si trochu bilancovat, projíždíme mapy a uvědomuje-
me si, jakou že to vzdálenost již máme v nohách. Pláča je rovněž fascinován faktem, jak 
je daleko od domova. Ono to člověku ani nepřijde, když se honí pralesem, tundrou a ba-
žinou. Rozhodně zde nezažíváš nějaké tísnivé pocity, které mnoho cestovatelů pozná, 
když dorazí do cizích měst, jejichž odlišná mentalita mučivě zrodí pocit stesku po domo-
vě. Tady, na Jyrkkävaaře, si připadáš trochu jako na Šumavě, u Čertova jezera, jen lidi, 
ti tu nejsou žádní. Ale borový les, vůně smůly v pozdně odpoledním slunci, občasné za-
bzíknutí mušky, to vše ti přijde známé a osvědčené, jako doma. Když se ovšem podíváš 
na mapu Evropy, uvědomíš si, kde to vlastně jsi! Polární kruh se točí hluboko na jihu, 
naopak hrozivě blízko je černá tečka s popiskem Murmansk… je to nejbližší velké město 
odsud, mnohem blíž, než finské Rovaniemi. Mapa Evropy zde pamatuje jen na hnědou 
skvrnu, jíž vévodí nápis Sokosti. Tak až sem, na samou výspu Evropy, kousíček pod ma-
gický 70.stupeň severní šířky, nás osud zavál…  

Večer cítím, že mě zase v prostorách tupy pálí obličej a ruce, už na to fakt ne-
mám. Myslel jsem si, že potíže trochu opadly (přece jen, v lesnaté krajině, kterou jsme 
dnes procházeli, nebylo toho sluníčka tolik) a že konečně strávím noc v tupě. Ne, nejde 
to. Stavím si tedy moskytiéru přímo na verandě, abych ochutnal aspoň něco z feelingu 
stařičké chaty. Noc bude dnes velmi chladná, je zcela jasno, bezvětří, na bledé nebe 
šplhá měsíc v úplňku. Jdu tedy na chvíli do tupy, celkem uškobrtaný se válím na palandě 
a poslouchám Pláčovo líčení z mládí, kdy fungoval jako člen skautského oddílu, pod pře-
zdívkou Chloupek. 

Musím říct, že mu celkem závidím tak idylické dětství. Ne, že bych byl nějak jako 
dítě šikanován. (pominu-li fakt, že mě tak ve třinácti, čtrnácti má přísná a úzkostlivá ba-
bička o prázdninách vždy nařizovala večer „hlídat hnůj“ – tedy zevlovat mezi komáry při 
páchnoucím kompostu, který ovšem často rozrývali rybáři kvůli šťovkám a červům, ne-
chtěje ta dobrá žena ani zbla přijmout fakt, že jsem čerstvě, bláznivě a osudově zamilo-
ván do černobrvé a lepými tvary oplývající Hanky Š., které ovšem nemůžu nabídnout 
takto společně strávit vlahý letní večer…) Měl jsem spíše na mysli rozdíl v letech, gene-
rační propast 5 let, jež mezi Pláčou a mnou v tomto kontextu zela jako Macocha. Zatímco 
já musel jedny prázdniny strávit na Letním pionýrském táboře (bláhově jsem se tam tě-
šil, neb jsem si chtěl odpočinout od služeb na hnojišti), na táboře, kde bujela zvůle alko-
holuchtivých oddílových vedoucích, šikana mentálně i fyzicky slabších kolegů, musela se 
zde nacvičovat spartakiáda a jediným povyražením byl noční tajný lov raků s těmi málo 
normálními lidmi, co zde byli (se zbytkem jsem se denně více méně úspěšně rval, abych 
přežil), PPP zažil vpravdě setonovskou výchovu v lásce k přírodě a umění v ní přežít. 
Jsem fakt divák, když Pláča líčí neuvěřitelné několikadenní bojové hry o přežití, tak po-
dobné zasvěcovacím rituálům „primitivních“ národů, kdy se z chlapce stává muž. Jen 
s kudlou, celtou a polní flaškou vody se pustil mládenec do divokého lesa a tři dny se, 
v dešti, větru či slunci musel starat sám o sebe. Musel umět 24 hodin mlčet, musel umět 
v dešti rozdělat jedinou zápalkou oheň, určit svou polohu pomocí busoly a mapy, musel si 
vlastníma rukama vybudovat zemljanku, prostě vše, co se mu dnes tak hodí v divoké 
krajině dalekého Severu…  

Poslouchám a se závistí si říkám, jak jsem vyžral ten debilní komunismus, navíc 
v odlidštěné, přitom přelidněné Praze. Ach jo. Jestli budu mít jednou dětí, udělám vše pro 
to, aby jejich prvním opravdovým přítelem byla příroda, les a ony samy. Pokud ovšem 
ještě nějaká příroda u nás zbyde, neb se do manželského svazku zatím výhledově nehr-
nu… Lásku k přírodě, u mě nyní tak silný a stálý cit, jsem nezískal kolektivizační výcho-
vou (ano, na táboře jsme sice měli „puťák,“ ten však spočíval v 10 km organizovaného 
pochodu pod vedením opilého sadistického vedoucího na jakousi hnusnou louku, odkud 
jsem chtěl v noci zdrhnout a už se nikdy nevrátit), ale vybojoval jsem si ji sám, někdy po 
pětadvacítce, kdy jsem zjistil, že poflakování po putykách, rockových klubáčích a na vysi-
lujících alkoholových čundrech sice zní mým uším stále jako libý protest, ve skutečnosti 
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však jde o slepou svážnici do pekel prázdnoty, sebezničení a negace jakéhokoli vyššího 
smyslu života. Jo, v tomhle boji jsem sice vyhrál, ale není už kurva trochu pozdě? 

Únava, vyvolaná tímto přemýšlením, mě zmáhá, že slyším Pláčovo nadšené líčení 
jeho souznění s přírodou kdysi ve skautu zní jen jako kulisu k vlastním, polosnovým vi-
zím. Omlouvám se tedy a jdu ven spát, pod moskytiéru na verandu. Na kraj padá černo-
černá tma, rušená jen svitem vycházejícího úplňku. Je zima, teplota padá pod 5 C. Zjiš-
ťuju, že můj kdysi výborný spacák už zdaleka neplní svou funkci, avizovaných extrémních 
–11C zní jako fraška. V noci mě budí jakési světlo, které jako by prostoupilo stěnami 
moskytiéry a zaplavilo vnitřek stanu podivnou, přízračnou září. Probouzím se a nejprve si 
myslím, že na tupu přece jen dorazil nějaký osamělý trekkař, jež si baterkou svítí na mo-
je nocležiště. Až po chvíli mi dochází, že to měsíc, v dokonalé křivce úplňku vystoupil nad 
nejvyšší větve sosen a zaplavuje pustý kraj severovýchodního Laponska svým stříbrem. 
Lezu ze stanu ven, tahle noc patří duchům. 

Venku je světlo, jakoby utkané ze závojů měsíční princezny, která ve lkaní měsíc 
co měsíc vychází z černé jeskyně, pláče pro svého slunečního milého, se kterým se nikdy 
nesetká. Stromy vrhají síť předlouhých stínů, jakousi pavučinu, kde splývá rozhraní mezi 
světlem a tmou, kde se kontrasty stírají a skutečné tvary věcí mizí a jsou nahrazeny po-
hádkou severské, chladné noci. Usedám k jedné bříze, mnu v ruce její kůru a slyším, jak 
stromy mluví. Ocitám se na sněmu stromů. Nejprve nerozumím té zvláštní, vnitřní řeči, 
ale pak začínám chápat, nevěda sice, zda spím či bdím, důležité však je, že rozumím. 

„Brzo přijde podzim, kratičká doba barev, čas, kdy semena z mých šišek překryje 
peřina listí tvých, břízo!“ šeptá borovice kousek ode mě a bříza něžně odpovídá svými 
tenoučkými, křehkými větvemi, které rozechvívá, napojena energií smutné princezny 
Měsícovny. „Tak tak, jako každý rok, dám zemi list, ty jí dáš svoje jehlice. I vznikne pů-
da, která přikryje naše děti. „ 

„A napadne sníh, zem sevře mráz a my půjdeme spát“ odpovídá jiná borovice. „Už 
se nemůžu dočkat, jsem unavená z těch nekonečných dnů půlnočního slunce, kdy míza 
kolotala našimi cévami jak vařící olej, kdy život kolem nás kypěl, kdy voda z bažin hřála 
a rodila miliardy hmyzu, kdy naše matka příroda pospíchala, aby dohnala dlouhý spánek 
zimy.“ 

„Ale mráz přijde, třeskutý, který loni roztrhal naše kamarády.“ 
„Neboj se ho, vždyť my přece nikdy neumřeme! Mráz roztrhal kmeny, ale na jaře 

z půdy vyrašily naše nové děti. Tady to je náš kraj, můj, tvůj, jalovců a krsků. Sem člo-
věk nesmí, sem nikdy nepronikne. A dokud lidi budou jako tady ten, co se o mne opírá, 
který si suchý kmen najde, aby se v zimě jen ohřál a poputuje zas dál, rovnováha zůsta-
ne a my nezemřeme. Ne mrazu, ale lidí se boj, lidských technologií, vynálezů, silnic, aut 
a továren… ty přetnou náš kruh života. Oni přece nevidí celou planetu shora jako my 
umíme, oni nevidí, že to již není modrý živoucí zázrak, ale nemocná umírající koule, zahl-
cena nákazou člověčího druhu. Oni nevidí, že jejich silnice spoutaly Zemi jako sítě jedo-
vatých pavouků, oni netuší, že rozparcelovali les, trávu a svah na čtverce a lichoběžníky, 
že oni překřtili poslední zbytečky našeho království na národní parky, že vystavěli smrdu-
tá a betonová, mrtvá města a osady všude, kde to jen trochu šlo, vystavěli ploty a vy-
mysleli peníze, kterými oprávnili svůj pohyb mezi nimi a zakázali nejen sobě, ale i zvířa-
tům ty nesmyslné ploty překračovat… Oni nechápou, že ty ploty a bariéry jsou směšné, 
že v přírodě fungovala již před nimi jednota a celistvost. Nevidí, že války, které rozpou-
távají, jsou při pohledu shora jako akutní infekce naší kůže, ony sice přejdou, jedna stra-
na porazí druhou, ale my, příroda, tam už znovu nebudeme umět žít. Boj se lidí, břízo, 
užívej svého života, své jedinečnosti, protože se bojím, že naše děti budou slabší než my 
a tak dál a dál, že to už není kruh, ale spirála, rozbíhající se ven a rozmělňující naši ener-
gii…  

„Ale člověk tady nebude navěky. Zničí se sám a na zemi zbude mrtvá poušť. Ale 
stejně jako kdysi, když ještě lidé nebyli, zůstane voda a vzduch, nejprve otrávené, ale až 
je nebude mít kdo dále ničit, pomalu se vyčistí. Města lehnou v prachu, silnicemi prorazí 
šlahouny křoví, jaderný odpad se rozpadne, plastická hmota se rozloží a povstane nový 
život. A my už nikdy lidem nedovolíme se znovu narodit…“ 
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Sedím, opírám se o břízu a chvěju se. Poslouchám a rozumím, do očí se mi ještě 
umí drát slzy: „Omlouvám se vám, stromy, promiň, moje přírodo! Ale já jsem s vámi, 
jsem na vaší straně. Jsem ale tak malý, tak bezmocný…“ 

„Nejsi,“ odpovídá borovice. „Rozumíš nám, slyšíš nás. Nejsi už člověk, jsi strom. 
Trpíš s námi a nakonec tvoje duše splyne s naší.“ 

 
Hlasy stromů umlkají, vše se slévá v jakémsi měsíčním jiskření. Dívám se tmou na 

sever, tam, kam zítra povedou naše kroky. A najednou cítím strach, prázdno a vztek, 
cítím cizí, silnou moc, tak odlišnou od přesmutné, však tak milé písně stromů. Cítím, před 
námi číhá zlo. 

 
Zvedám se, omámen tímhle divným živým snem, vracím se do stanu spát. 
 
Probouzí mě zima úsvitu. Lezu ze stanu ven. Pohádka noci je pryč. Tvary ztratily 

svůj měsíční přízračný náboj, stromy ztratily schopnost hovořit. Vyloupávám z plata další 
antibiotikum a zapíjím jej vodou. Cítím, jak se mi zvedá žaludek, který už nemůže přijí-
mat další dávky. Cítím se ztracený, osamělý a při vzpomínce na noc naivní a slabý. 
V platu zůstává ještě 5 tablet a já cítím, že už nepozřu ani jednu. Při představě, že bych 
se měl nasnídat, se mi chce intenzivně zvracet. Rozhoduji se antibiotika nedobrat, už 
nemůžu dál. Kůže mě pálí, hnisá a mokvá v krvi. Říkám si – prodiskutuju to s Pláčou, 
snědl jsem už 55 tablet, nemoc už musí být zastavena! Přemáhám se a dělám snídani, 
ale jídlo do mě vůbec neleze, mám pocit, že se v příští vteřině pobleju. Vím ale, že mu-
sím jíst, že nás čeká další náročný den na cestě. Nikam se mi ale nechce, ještě jednou 
bych chtěl vrátit noc a hovořit se stromy, naposled, a pak zabalit svou mrzkou a nicotnou 
existenci v této podobě. Doufám jen, že se parťák v tupě dobře vyspal a brzy mě nakazí 
svou dobrou letorou. 

„Tak co noc, bratře?“ 
Pláča si mne oči a říká: 
„No kamaráde, tahle tupa má jednu chybku, jinak tohle místo hodnotím ovšem ja-

ko nejlepší, kde jsme nocovali! Ale… okýnko ven, ten větrací průduch, má prasklou 
moskytiéru! V noci sem nalítalo děsivý množství komárů… no nediv se, vždyť všude ko-
lem jsou bažiny… moc jsem se teda nevyspal, každou chvíli bzzzzíííííí, lup! Komár zahryz-
lej v ruce, v ksichtě… Byl to úplnej přízrak, sotva jsem zabral, bzzzzzííííí! No nakonec 
jsem vytuh, ale těch sviní bylo… No zabil jsem snad všechny. Hele, ale sranda, co se mi 
nestalo! Spim, najednou bzzzzzzííííí, lup! Poslední komár po smrti. A mě se v tom snu 
najednou objevila před vočima obrazovka a na ní bylo napsáno: GAME OVER! Počet ko-
márů: 53. Počet náletů: 214. Počet mrtvých komárů: 53. 

 
A dobrá nálada je zas tady. Díky! 
 
Diskutuju ovšem s kamarádem situaci ohledně antibiotik. Pláča mě podporuje 

v názoru, že jsem už sněd tolik tablet, že pět nedobraných nemůže nic vyřešit. Mám se 
prý na to vykašlat, neboť je vidět, že moje tělo už nepřijímá další, to by prý mohl být 
ještě větší problém, mohl bych zkolabovat. „Navíc,“ dodává, „nechci tě nějak strašit, ale 
vypadáš příšerně! Neber to svinstvo už, v Ivalo si sežeň mast na spáleniny a věř, že to 
není navždy, že do tejdne jseš zas na svým. A vem si, třeba se ti, až se ti ksicht zahojí, 
pod nim vyloupne úplně novej obličej! Přijedeš domů a všichni budou řikat – co je to za 
frajera! Ženský se ti budou plazit u nohou, ale ty se na ně vysereš, najdeš Martinu a řek-
neš jí – tak jsem holka tady, a tohle je teď odměna za naše utrpení…“ 

 
„Tak jo.“ vydechuju úlevně. Představa, že už mi nebude teď špatně od žaludku, že 

po dvou dnech, kdy účinky antibiotik z těla vymizí, se už nebudu muset balit do mikin, 
rukavic, šátků, nebudu se muset bát slunce, budu moci svobodně chodit po světě, ta vi-
ze, že si potřu obličej a ruce mastí a cáry shnilé kůže se odloupnou, nahrazeny novou 
zdravou kůží, mě zaplavuje euforií a uvolněním. Konec útrap! 
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Je čas vyrazit. Sděluju Pláčovi cosi o dnešní noci, důraz však dávám na ten divný 
pocit úplně na konci, na tu předtuchu, že před námi číhá něco velmi zlého. Zíráme do 
mapy a najednou nabýváme děsivé jistoty. Necelé 3 kilometry odsud na sever se rozklá-
dá zlověstná bažina, protáhlá na několik kilometrů, v mapě hustě modře šrafovaná jako 
neprůchodná, či těžko průchodná. Název potoka, jež jí tvoří a protéká hovoří za vše. Pa-
haoja. Zlá strouha. Jméno ďábla, odporného páchnoucího skřeta, pána všech severních 
bažin, který pranic nezná lásku a dobro, jen slídí, koho stáhnout k sobě do čpavé nicoty. 
Kamenný dědek je sice drsný a nelítostný pán hory Sokosti, je však fér, jen chrání své 
království. Pahaoja, duch močálů, však nemá srdce. A nám nezbývá nic jiného, než na-
vštívit jeho hrůzné království, pokořit jej, přejít jej na druhou stranu. Čin, na který si 
málokdo troufnul. Cesta do samého nitra zla Saamieatnanu je před námi. 

 
Pláča vraští tvář, pečlivě upevňuje návleky z voděvzdorné hmoty až nad kolena: 

„No jestli je to tak, chápu, proč na Jirkovi bývá tak málo lidí! Řehole!“ 
 
Vyrážíme. Členitou cestou v dobré náladě míříme strží na sever, svírají nás skály a 

vršky po obou stranách, na dně morény a vyschlá tundrová jezírka. Brzy jsme však na 
místě. Les končí a před námi se otevírá na pohled příjemná, zelená louka, lemovaná mi-
lým březovým hájem. Louka se táhne v protáhlém směru do nekonečna. Není to ovšem 
louka, to je nám jasné, mezi stvoly travin stojí smradlavá, hnědá voda. Asi po sto met-
rech tu je zase les. 

„Tak co, bratře?“ krčí nos PPP. 
„No nevim,“ odtuším, oči zabodnuté v mapě. „Podle mě tohle ještě není pravá Pa-

haoja, jen jeden její výběžek. Až tam, za tím lesem, je ta neprůchodná bažina 
s potokem. Myslím, že ale musíme jít do toho, jak vidíš, nikudy se to obejít nedá! A mám 
strach, že kdybychom to obcházeli, že se můžeme ztratit, protože ta pravá hrůza je ještě 
dál, třeba bysme vpochodovali přímo Pahaojovi do náruče a šmytec! Přece jen, tady je 
močál nejužší, tady to je směr na Suomujoki, na Pepika!“ 

Bereme do ruky hůl a zkoušíme pevnost bažiny. Hůl zcela hladce zajíždí do rašeli-
ny asi na dvacet centimetrů, pak přece jen propustnost mokřiny trochu zarážejí kořeny 
močálních trav. Najednou nemám žádný strach. Upevňuju si návleky a říkám si, nic hor-
šího než smrt se nám nemůže stát. Vzpomínám na své vize z noci. Jsem strom, ne člo-
věk. Strom se v bažině neutopí. A kdyby, narodím se znova, líp to všechno vychytám. 
Mumlám tajnou modlitbičku a vyrážím, v těsném závěsu za mnou Pláča. Všímám si jakýsi 
pseudonáznak stezky, resp. v určité linii jsou špičky trav jakoby ohnuté, tudy jistě již 
někdo (aspoň sobi) šel. 

Čvacht! Bahno se otevírá a do vzduchu se v bublinkách uvolňuje amoniak a me-
tan. To již však moje noha vybředá a druhá jistě skáče na vrchol malého travního drnu. A 
další přískok! Půjde to! Pomáháme si holí, vidím, že Pláča kopíruje moje kroky a vo-
lá:“Bratře, neznáš bolest! Jdeme do toho!“ Jako v horečce, našlápnutý adrenalinem, zdo-
lávám celou strouhu a po pár minutách už oba jsme v bezpečí eskeru, porostlého březo-
vým lesem. Ptáci zpívají, sluníčko svítí a celá tahle nádhera sytě zelené bažiny, bílých kor 
bříz, žloutnoucího listí, zlatého slunce a opojně sytého kobaltu oblohy je… je jen vábnič-
kou, strašlivou iluzí, kterou jako úskočnou lest vyvolává hrozivý duch Pahaoja, aby nalá-
kal nic netušící poutníky do záhuby a ty tušící přesvědčil, že vůbec o nic nejde… Esker 
totiž končí a před námi se otevírá široká pláň mrtvé aapy, děsivá bažina, ještě o odstín 
sytější a zelenější, než ta právě překonaná, což znamená, že je před námi neprostupná 
Pahaoja, s rašelinným potokem uprostřed, příšerný močál, třasovisko, které musíme pře-
konat, jinak tady na tom úzkém výběžku pevné země shnijeme do konce světa dní. Na 
druhý konec, kde začíná přívětivý suchý borový les to není na tomto místě zas až tak 
daleko, ale po byť náznaku stezky ani stopa, tady už nejsou ani ty ohnuté stvoly trávy, 
jen nedozírně podlouhlé údolí Pahaoja, brčálově zelené a lákající a my nevíme kudy a 
jestli, víme jen, že musíme. 

Chvilku bloumáme po eskeru, jestli nenajdeme někde drnoviště, náznak stezky, 
ale marně. 

„Hyvää and heavy!“ zní bojový pokřik, při kterém, jak aspoň doufáme, ztuhne Pa-
haojovi, tomu zákeřnému skřetu a smrtonoši bahno v žilách na suchou drť a my budeme 
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tak, pod ochranou ducha Sokosti, moci projít dál. Do duše se nám však vkrádají pochyby, 
Sokosti je odsud předaleko, a tady jsme v samém království aapy, v příbytku jejího vlád-
ce. 

První skoky v močále se podobají ještě průchodu předchozí bažinou. Zapíchnout 
hůl, očima vybrat silnější trs trávy, jež může pod povrchem tvořit malý drn, skočit, pře-
nést rychle váhu na hůl a hbitě ji zapíchnout do bahna před sebou. 

Čím víc se však blížíme k srdci rašeliniště, tím víc to je o hubu. Země se začíná 
pod našimi skoky nezřetelně, přesto však neodvratně houpat. Na čele mi začíná rašit 
smrtelný studený pot, pálící ve znetvořené kůži. Adrenalin sice funguje, je to podobné 
jako kdysi v Norsku, když jsem při cestě na hraniční hyttu Rago po břiše plazil přes sně-
hový splaz nad rozvodněnou vodopádovou řekou, tehdy šlo taky o život. Jsem v jakémsi 
transu, rozhodnutý buďto přejít, nebo zdechnout, nikoli však se vrátit. Koncentrace, na-
pínaná v tom nervovém vypětí, na jednu chvilku trochu povoluje a to se mi málem stává 
osudné. Mám pocit, že napravo od sebe vidím kousek dál pár velkých drnů a tak k nim 
mířím. Prostor mezi mnou a drny je však rozhoupaná slať. Zjišťuji to, když se mi noha 
boří po koleno do bahna hned při doteku s povrchem a já zoufale ztrácím, doslova a do 
písmene, půdu pod nohama. Močál zasmrdí a mě v jedné vteřině proběhne před očima 
scéna z dílu „Bestie“ z cyklu „30 případů magora Zemana,“ jak zlodějský imperialistický 
slouha lákal emigranty na Šumavě do bažin a jak v nich taky zařval, jaká to musí být 
hrozná smrt. 

Dosud netuším, jak se mi povedlo zapojit všechny instinkty, zadní nohou bleskově 
ucuknout na původní drn, zapřít se holí a vytáhnout z bažiny s velkým mlasknutím nohu, 
po koleno obalenou v hnusném, čpavkovitém blátě. 

Třesu se a abych zahnal strach, volám: „Vole, tudy to nejde!“ 
„Taky vidim!!! Ty vole, co děláš? Já už tě viděl v bahně!“ 
Možná jsem idiot, možná v takových chvílích nemyslím racionálně, ale neváhám 

ani vteřinu a pokračuju dál, trošku doleva, kudy to jde. Pláča za mnou volá, abych brzdil, 
aby mohl sledovat mé skoky (ovšem jen ty vydařené) Pahaoja, centrální potok, který se 
svým nehmotným jmenovcem tuhle hrůzu způsobil, je již na dohled. Slyším Pláču: „Co 
když to chlape přes ten potok nepůjde! Tam se nebude kde odrazit!“ 

„Ale jo, neznáme bolest“ sípu ze sebe. K potoku se brodíme hnědými loužemi, 
brodíme se nad kotníky bahnem, ale ten třas, ta rozhoupanost tu už není. Všímám si, že 
potok, hluboký asi metr, líně, ale vytrvale proudící, má pevné, písčité dno. To je dobré 
znamení. I kdyby byl protější břeh smrtnou slatí, dá se ustoupit, za cenu namočení po 
pás, do koryta, na pevné dno. Daří se mi potok s holí přeskočit, druhý břeh je čvachtač-
ka, zajíždí mi do něj noha, ale chytám se drnu a stojím na druhém břehu. Jde Pláča. 
Smeká se a zajíždí nad koleno do bažiny. Naštěstí udržuje balanc a jsme „za vodou“. 

„Ty vole, v botách bahno jako svině, ale jo!“ hlásí parťák. 
Teď mi přijde, že les už je kousek, tato strana není tak široká. Ovšem není to tře-

ba podcenit, úzká bažina může být o to zrádnější a bezednější. Maximálně se na zbylé 
desítky metrů soustředím, chyba z protější strany bažiny, chyba málem fatální, se již 
neopakuje. Konečně jsme oba na pevném břehu, tahle strana potoka byla asi jako první 
močál, hustá, ale průchodná. Jsme zachráněni!!!! Pahaoja skřípe zuby, šíří kolem sebe 
v zoufalství oblaka amoniaku. Tihle svinští panáčkové prošli!!! 

Propadáme euforii v intenzitě, jako bychom vyhráli milion euro. Poskakujeme po 
břehu, chechtáme se, plácáme se po ramenou, řveme: 

„Tak tohle je divočina, bratře! To bylo hustý!!! Východní část Kekkonena je fakt 
jen pro lidi, co neznaj bolest! A bolest my neznáme, tu nemáme na krámě!!! Bejt tu 
s náma ženy, tak je po nich!!! Jóóóó!!!!“ 

 
Zouváme si boty, očišťujeme se od bahna. Pláča s odporem zírá na ponožky, oba-

lené černou páchnoucí hmotou, travou vytírá vnitřek bot: 
„Tak tohle je teda humáč. Ty boty jsou na vodpis! Ale co, hlavně že máme Pahao-

ju pod kontrolou!“ Pak se zamyslí a dodává: „Tohle svinstvo jen tak nevyschne! Obávám 
se, že Pahaoja půjde ještě pěknou štreku s náma!“ 

Netuší, jakým je prorokem. Ten odporný pach čpavku, který se zvedl při mém 
téměř posledním kroku do prázdnoty, nás bude po celý zbytek cesty provázet kdykoli, co 



 102

si Pláča sundá boty… Duch Pahaoja, ta bezcitná svině, může sice podlehnout, nikdy však 
nezemře, nikdy svou černou, smradlavou kůži, tvrzenou v těch nejsračkovitějších baži-
nách světa, neprodá lacino! 
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RUNA ŠESTNÁCTÁ – …Bejt jako Radovan, jako Radovan 
Kunc! 

Zde vám, čtenáři, budiž představeni Jožin s Márou, dva bodří pivaři 
z Brněnska, kteří na vesnické zábavě poněkud přeberou.Tento alkoholický exces 

má překvapivé rozuzlení, poté co stopnou Fina, vracejícího se z dovolené 
v Chorvatsku.Probrání z kocoviny je strašné. Chlapci se rozhodnou strávit 

prázdniny v lese a značí si cestu vypitými lahváči Starobrno.U Pahaoji se zasta-
vují a objevují nečekané účinky místní vody. Do snu se jim vkrádá Radovan 
Kunc a prosí je o vysvobození.Však pýcha Kuncova zmate jeho slova a posici 
jeho děsivou tak ještě zhorši. Maddarak’ka ztrácí trpělivost. Duch Pahaoja je 

nucen pro nedostatek bahna prchnout do exilu. 
Jožin s Márou, chlapci bodří 
V pití chlastu víc než dobří 

Svoje rodné Ivančice 
Nemaj spatřit nikdy více 

 
Na Pepíku probouzí se 

Stát se Kuncem ostouzí se 
Zamilovat se? Tož blbé! 
Z bažin těží drinky libé 

 
Zmatek vzniká v zemi lapské 

Když tam kluci chlastaj v pasce 
Pahaoja, temný smradný 

Maddarak’ka křivek vnadných 
Všichni jenom přemýšlejí 
Vyřešit tu starost chtějí 

Možná by to stálo, stálo za pokus 
Bejt jako Radovan, jako Radovan Kunc! 

 
Žili byli v malebném městečku Ivančice, v kraji brněnském, dva dobří synové 

svých matek, Jožin a Mára. Jejich příběh jako by kopíroval nepsané, staré legendy o věč-
ném přátelství. Jejich matky se spolu procházely s kočárky po místní promenádě, tehdy 
ještě Leninově, nyní Evropské ulici. Tehdy ještě o sobě, stejně jako často o mnoho let 
později, při návratu z místních putyk, nevěděli. 

Zdá se však, že jejich přátelství započalo v pouhých třech letech, kdy na pískovišti 
pod rodným panelákem společně a nerozdílně rozbili kyblíčkem hlavu o dva roky staršímu 
Patrikovi, který si postěžoval, že jeho foter je denně, po příchodu z fabriky, na mol ožra-
lý. Chlapcům tenkrát nešlo pod nos, co je vlastně na tom špatného, opít se. Chodili 
chlapci spolu na základní školu, seděli od první do deváté třídy spolu v lavici. Už tehdy, 
na školním výletě do jeskyní Macocha, pochopili, že pohyb v přírodě, pochodování 
s baťůžky a obdivování ptactva, rostlinstva i drobného zvířectva nebude patřit mezi jejich 
oblíbenou činnost. Tehdy, zašiti za jedním ze stalaktitů, rašících z vápencových krasů 
Blanenska, pojali nápad nechat třídní výpravu jít a navštívit místní stánek 
s občerstvením. Tehdy Jožin, vždy podnikavější, přistoupil k okénku, stoupl si na špičky, 
nahodil patku do očí a hrubým hlasem oslovil stánkařku magickým slovem: PIVO! 

I poznali pobratimové opojnou chuť značky Starobrno, které zůstali věrni i do let 
příštích. Tehdy, ležící ve vlastních zvratcích před vchodem do Punkevní jeskyně, přísahali 
jazykem těžkým svým do smrti věrnost rezavému moku. 

Nic jejich pevné odhodlání nezhatilo. Ani pádný řemen fotrových kalhot, kreslící 
jelita na jejich pozadí, ani psychoteror paní učitelky, jež omdlévala vždy po té, co se z úst 
pobratimů, vyvolaných k tabuli místo požadovaných mouder vyřinul hutný pach před ho-
dinou požitého lahvového piva, ani nyvé pohledy Janinky s Peťulkou, které marně natřá-
saly pod přiléhavými tričky pučící ňadra, aby odvrátily pozornost pobratimstva od reza-
vého moku k jejich rezavým vlasům. 
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Jožin a Mára byli prostě neoblomní. Poznali, že společné zážitky v hospodách o to-
lik převýší trapnost okamžiku, kdy mají poprvé políbit dívku, jež se o ně uchází. Seznali 
též, že móda marihuany, extáze a pervitinu, jež zaplavila jejich střední školu potravinář-
skou, není určena pro ně. Na co konzumovat za drahé peníze drogy, riskovat vyhazov ze 
školy i z domova, když po pivku se cítí stejně uvolněně, za desetinu ceny, a všichni učite-
lé a dospělí si jich v podstatě váží, že zůstali věrni tradicím svých otců a místo nebezpeč-
ných návykových novot zalévají svoje cévy osvědčeným a společensky sdostatek přija-
telným mokem pivním. 

Když bylo chlapcům šestnáct let, začali vyjíždět každý pátek do blízkých Šardic na 
zábavu. To bylo něco! Pivo teče proudem, ryčný metal rozproudí krev, dívky jen tiše ob-
divují jejich pivní výkony a stydí se je oslovit, aby se jim nedostalo posměšného odmítnu-
tí: „Netečeš, nezajímáš mě!“ 

Jednoho pátku se chlapci v Šardickém kulturáku obzvláště kousli. Večer začal flaš-
kou místní pálenky, vypitou ještě v autobuse. Na sále hrála Argema, do rytmu hudby se 
pravidelně k ústům zvedaly napěněné půllitry. Hospodský, poučen, že má psát pobratim-
stvu účet hráběma, se pranic nerozpakoval nosit ke stále zmoženějším pobratimům další 
a další várky piv. Po půlnoci, když sál ztichl, vypotáceli se chlapci z posledních sil na ulici. 
Poslední autobus jim opět ujel a tak nezbylo, než se, vzájemně se podpíraje, pokusit ulo-
vit nějakého toho stopa. 

Jak krutý osud se však chlapcům postavil do cesty! Poté, co půl hodiny, již řádně 
vyzvracení, úspěšně vyvraceli patník, okolo nějž byli obtočeni, rozsvítila se za vzdálenou 
zatáčkou světla rychlého osobního vozu. 

Vracel se tehdy Tapio Urho Jääljenmäki, učitel finštiny a historie ze severofinského 
Ivalo, ze zasloužené dovolené v Chorvatsku. Dlouhá cesta mu ubírala sil a on se pranic 
netěšil do pustého, komáry prosyceného rodného kraje. Tam, na samém jihu Dalmácie, 
denně popíjel lehké víno, tančil v rytmu samby v baru a do pokoje si každou noc přivedl 
nějakou rozkošnou, sedmnáctiletou Jihoslovanku. Ojoj, to byla dovolená! snil zachmuře-
ně Tapio Urho, nikdo na celé pláži neznal tu zpropadenou díru Ivalo, nikdo nerozuměl 
jeho řeči, byl on tak dokonale svobodný, a jako mnoho jeho skandinávských kolegů na 
dovolené mimo rodnou hroudu též značně odvázaný. 

Vše končí, říkal si posmutněle, teď už zase jen ti stupidní bledí laponští žáčkové, 
holky vyzáblé, blonďaté a nekomunikativní, pivo předražené a švédské víno zcela nepi-
telné. 

I spatřil, jak se u krajnice svíjí dva mladí opilci. Připomnělo mu to sebe sama před 
dvěma dny, kdy se loučil s medem a strdím oplývajícím Jihem tak mocně, až pozvracel, 
ovšemže nechtěně, veterána od Srebrenice, za což se musel vykoupit několika litry raki-
je. I řekl si: Vezmu ty kluky, ať jedou kam jedou! 

„Tý brďo, Máro, kára nám staví!“ zablekotal překvapeně Jožin, který se již chystal 
na chladnou noc v příkopu. 

„A jó! A jaká!“ 
A to již kluci sedí v autě. Tapio Urho, z brožur o České republice poučený, že zde 

nikdo nezvládá jakýkoli cizí jazyk, ani neloví z paměti anglická slovíčka a rovnou se ptá: 
„Hei pojat, minne mennään?“ Jako že kam kluci jedou. 
„Hele, Máro,“ dí překvapeně Jožin, „to jsme tak vožralí my nebo on, rozumíš snad 

něco?“ 
„No jasně,“ rozzáří se Márovi pivem podlitá očka, „říkal že je jako mina! No to my 

taky, cheche!“ 
I chopí se slova Jožin: „Hele, bratře, taky jí máme! Jedeš na Ivančice?“ 
Tapio Urho vděčně přikývne, aby zabránil dalšímu přívalu pivních výparů do interi-

éru jeho Mazdy. Zapíná klimatizaci a dí: „Joo, Ivaloon, menen sinne!“ a říká si: říkali pře-
ce ti opilci, kteří mě tak nádherně připomínají moje mládí na internátě pedagogického 
lycea v Rovaniemi, prolité Lapin Kultou do bezvědomí, něco o Iva… no jasně, oni znají 
Ivalo! No to je náhodička! Pojedu s klukama teda až do Finska! 

Mára, přemáhaje další vzedmutí žaludku, oslovuje Jožina: 
„Tož, Jožine, on zná Ivu! No ju jak mě chtěla ojebat! Víš?“ 
„No jasně! Jedem za ní, bude párty, vole!“ 
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„Ja niin,“ dí Tapio Urho, „se on pitkä matka Ivaloon!“ Jako že do Ivala je to dlouhá 
cesta, že by to chtělo se zásobit na ní pivama. 

Jožin se chápavě uchechtne: „No pitka to je dneska slušná, to máš chlape pravdu! 
A matka Ivy není doma, to je v klidu, uděláme mejdan!“ 

„Joo!“ (jo) rozzáří se Tapio Urho, jemuž pobratimové zaimponovali. 
„Meidän täytyy ostaa pari olutta!“ Musíme koupit pár piv! 
„Mejdan! Jasnočka!“ září kluci. 
Mazda brzdí u benzínky, Tapio Urho nakupuje dvě basy lahvového Starobrna. 
 
Kluci se chápají lahváčů a než je zmůže strašlivá opice, ještě hlásí: 
„Nestavíme se eště pro Josefa?“ 
„Ahaa, Raja Jooseppi!“ odtuší Tapio Urho. „Miksei!“ Proč ne! Těch 80 kilometrů 

navíc z Ivala jej už nezabije. Hodí tedy kluky do Raja Jooseppi…  
 
Opice Jožina s Márou, přiživovaná lahvovým Starobrnem je tak silná, že si pánové 

nepovšimnou, že po dvou hodinách vůz překonává polskou hranici. O dalších dvanáct 
hodin později, stále v alkoholovém komatu, přičítají houpání trajektu Tallinn-Helsinki 
svým rozhoupaným žaludkům. Za dalších deset hodin cesty, právě když si protírají alko-
holem zmožené oči a maně šátrají v base pro další lahváč, brzdí Mazda s Tapiem Urhem 
Jääljenmäkim na opuštěné silnici při hraničním přechodu s Ruskem, ve východolapon-
ském Raja-Jooseppi. 

„No pojat, olemme perillä!“ No kluci, jsme na místě! 
„Vole, vono už je světlo!“ blekotá Mára, vynášející vratkým krokem z auta celou 

nedotčenou basu oblíbeného Starobrna. 
„Neva, já si nic nepamatuju, no to máš buřt, hlavně, že je co chlastat!“ obejme 

basu Jožin. 
Tapio Urho Jääljenmäki chlapcům pobaveně mává a otáčí svůj vůz, aby stihl ná-

stup do práce v ivalské základní škole. Takový kaliče jsem už teda dlouho neviděl, vrtí 
hlavou. Takoví flegmatici, celou cestu jen chrápali a pili… mno… příští rok by dovolená 
v tý Český republice nemusela být k zahození!!! 

 
„Je ti taky tak blbě?“ ptá se tupě Mára, nečinně se válející na krajnici silnice, po 

které již dvě hodiny neprojela ani koloběžka. 
„Tož fasa kocovina!“ míní Jožin a kroutí hlavou. „Až bych řek že mám jakési ha-

lušky z toho všeho! Já to tady vole vůbec nepoznávám!“ 
„No to já taky ne!“ dí Mára a jako jedinou jistotu objímá basu. „Tož tady sú všude 

jen lesy a hovno!“ 
„Kde je hovno!“ vyděsí se Jožin a rychle se zvedá z posezu. 
„Ale nikde, jako že tu není nic! Toto ty krávo nejsú Ivančice ani Šardice! Komárou 

jak sviňa a žádná putyka! Kde to jsme?“ 
Jožin si opět marně protírá oči. „My jsme v jakési řiti, viděl bych to! Hele, tamo je 

jakási deska!“ ukazuje na obří modrou tabuli při silnici. Dém sa mrknót, vo co chodí, né?“ 
Kluci dovrávorají k tabuli a strnou v hrůze. 
„Tý, Máro, co to je Ra-ja-jó-se-pi su-o-men-ve-na-jan-ra-ja-yli-tys-paj-ka?“ 
„Co to za blábol? Temu nerozumím!“ 
„Hele, pod tim je to rusky!“ všímá si po chvíli poulení očí Jožin, vzpomínaje na ne-

plodné vysedávání ve škamnech základní školy. „Já to přečtu, jo? Ty vole, Graníčnyj 
punkt Finlandiji i Rassíji Raja Jósepi…“ 

„Kurva, my jsme v Rusku!“ 
„Nebo spíš… my jsme ve Finsku! Hovno… Mrkej, ra-ja-vy-ö-hy-ke, pää-sy-ki-e-le-

tty…“ slabikuje. 
„No tak to chce vole pivo!“ míní Mára. „Jsme v prdeli! Ten typ, to byl asi Fin, vole! 

My byli vožralí… to sme teda hrubě nečapli! Co budeme dělat? Kurva, tož sú prázdniny! 
Chtěl sem jet na brněnskú přehradu k vodě, zachlastat…“ 

Jožin chvíli mlčí, Starobrno mu na ex vtéká do úst. Pak se uchechtne: 
„No vole co je problém? Hrubý úlet, vole! Tož, piča, kdo z ožralů od nás byl ve 

Finsku? Šak sme jako z teho filmu, jak sa tam jen pilo, ne, ze Svérázu národního lovu!“ 
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Mára jen mrká, stále nechápe, ale tuší, že Jožin a jeho pohodička smaže všechny 
problémy. 

„Chlastat je co, tak o co jde? Vyrazíme si vole do lesa, zapaříme, ulovíme nějaké-
ho medvěda a pohoda, ať nám všichni vyjebú!“ 

 
„Tož, hrubá idea… ale… kam pujdem? A vůbec, musíme chodit, jo?“ 
„No… nevim, tady na silnici nebudem! To sú hranice, kašpare! Tady nás seberú 

benga! No viděl bych to takto… půjdem chvílu, napijem sa, hodíme lahváča před sebe, až 
ho dondem, napijem sa, hodíme tam sicnu, napijem sa, hodíme lahváča před sebe a až 
bude prázdný, necháme ho stát, jako značku, ne, až pondeme zpátky!“ 

„Kurva, Jožin, ty seš stejně hlava!“ září už Mára. „Tož pondem, vole!“ 
 
I začalo putování Jožina a Máry lapskou přírodou. Šli hoši dlouho, předlouho, neb 

sicen při lahváču bylo víc než kroků jejich. Kam by také pobratimstvo pospíchalo? Nikdy 
před tím nikam nechodili, jen do školy, ze školy do hospody a z té domů, či občas rovnou 
do školy. A tak se jim těžko klopýtalo přes kořeny, morény a vývraty, kol písečných bře-
hů nádherných, líných řek, stranou vodopádů burácivých, potůčků mokvavých. Ale lahváč 
jim vždy ukázal cestu vpřed, správným směrem. A když lahváč dopit byl, zanechali jej 
chlapci v lese, kameny obložili, seitu pivní vystavěli, by jim přízeň přinesla a cestu zpět 
najít pomohla. 

Neušli ti bodří braši nikdy více za den, než jeden kilometr, pod záminkou, že po-
sledního prázdného lahváče při ohlédnutí ještě vidět musí, aby se v tom lese neztratili. 
Večer vždy, unavení, rozlámaní, pobodaní od komárů, s puchýři na nohách, spadli rovnou 
pod první strom a usnuli, nestíhaje se ani opít. Šli tak dlouho, víc než týden. Přešli peřeje 
Suomujoki, přešli velkou Luttojoki. I jednoho dne se Jožin smutně podíval do své stále 
lehčí mošny a pravil: 

„Tož, Máro, zdá se, že jsme v řiti! Poslední lahváč v žebračce máme! Co budeme 
pít? Ajajaj, krásný tož klid tu všude je, žádné baby otravné, žádná škola ani rodiče, ani 
blbí začátečníci, co sa po třech kríglech pogrcajú. Tož to všechno dobré. Ale kurva proč tu 
nikde není žádná putyka?“ 

„Tož to je huča. Hrubá haluz, bratře. Putyka by bodla jako sviňa. Být tu putyka, už 
v životě nikam nendu, na domovinu sa zvýšky vyseru, bo tady je bohovský klid.“ 

I stojí chlapci na kraji bažiny obrovské, tam co smradný Pahaoja sídlí. Zhluboka se 
napijí z posledního lahváče, poslední kapky vysají a dle svého zvyku prázdnou flašku 
před sebe mrští. I vidí obraz podivný, vidí, jak se lahvoň na hladině bažiny zmítá, když tu 
se ruka jakási černá z bahna vysune, vůkol čpavek zasmrdí a lahváč si do bahna beze-
dného stáhne. 

„Tož, viděl jsi to, vole? Kde je náš lahváč?“ táže se Jožin. 
„Tož to je v hajzlu! Naša značka v řiti, ani decák piva nezbývá! Joj, co porobíme?“ 
Jožin krčí rameny: „Tož jsme pravda v řiti. Chcípneme tu od abstinence. Nikdy sa 

už Starobrna nenapijeme. Jen tú hnusnú vodu do smrti pít budeme…“ 
„Tož…“ zamyslí se Mára. „Joj, kurva, jak já bych zachlastal…“ 
„Tak sa vody z močála napij!“ uchechtne se ironicky Jožin. „Třeba sa po ní ože-

reš!“ 
„Fasa blbé kecy!“ míní Mára. „Ale žízňu mám jako bič…“ Sklání se na břehu močá-

lu, do dlaní hnědou, páchnoucí vodu nabírá a obličej si opuchlý od komárů myje. I ne-
všimne si, že mu pár kapek do koutků úst sjelo. Sedí tak, sedí a najednou cítí, že už pár 
okamžiků vůbec unavený není, ruce se mu netřesou a naopak, známý nápěv Hrobaře se 
mu na rty dere. Juchne si, poskočí, hvízde a spustí: „Tož! V mládí sem sa učíl hroba-
řem…“ 

Jožin na něj zírá s opovržením: „Co sa chováš jako ožralý? Daj si klídek, vole!“ 
Mára vyskočí piruetu, mlaskne a vece: 
„Věřit mi nebudeš, vole, ale já su ožralý! Já su normálka hrubě na plech! Héééj!“ 
„Že by z té vody přece jen byla opica?“ Nedůvěřivě se skloní nad močál a opatrně 

se napije. Po chvíli se potácivě zvedne a volá: 
„Máro, kurva! Já su už také na sračky! Ta voda ožírá! To je bohová kořka! Jedém, 

paříme!“ 
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Po chvilce jsou pobratimové zcela na mol, jako tehdy kdysi u Macochy. Válí se u 
bažiny a stačí jen ruku natáhnout, vodu nabrat a do úst si jí nalít. 

„Na co putyka, bratře? Na co ešče v životě někam chodit! V putyce musíš cálovat, 
a vo zavíračce ťa z ní výčepák vyrazí… Tady? Voda hrubě ožírá, nestojí to ani slovenskú 
korunu a chlastat můžeš co hrdlo ráčí!“ 

„Chacha! Do smrti máme co robit, abychom tu bažinu vychlastali! Joj! Bože, už se 
včil ani nehnu, našli jsme ráj…“ 

 
I zpili se chlapci na břehu Pahaoji vodou z močálu do němoty. Zpili se, postříkali 

se opojnou vodou a v hluboký kocovinový spánek upadli. I nevěděli, že se jim vpravdě 
zázrak stal, neboť Pahaoja, jež už už číhal na ně jako na své další oběti, když mu lahváč 
na hlavě černé, suchopýrem a stulíkem porostlé přistál, podivil se, flašku stáhl pod bah-
no, zbytky dopil a poprvé ve své věčné existenci dobrý skutek spravil. Neb vytušil, že 
pobratimové ani zbla netouží jeho království přejít a jeho sílu pro sebe využít. Seznal on, 
že jenom po opici z piva touží a proto vody své bažinné opojnou silou obdařil. 

„Nač chmury jen v sobě střádat, nač tu smrdět v metanu a čpavku, když mok al-
koholický takovou sílu a moc dává, že to je lepší, než když do bažin denně pár lidských 
červů stáhnu!“ pomyslel si duch mokřin, strašný černý Pahaoja. Však jako každý, kdo 
svůj život zlu zasvětí, a úradkem sil vyšších cosi dobrého spraví, ztratí schopnost úsudku 
bystrého, v síly zla zaprodaného, i dopustí se chyby osudové. 

 
Nedošlo totiž Pahaojovi smradnému, že když močální vody silou opojnou obohatí, 

že chlapci moravští již po ničem jiném nezatouží, než jeho bažinu do poslední kapky vy-
sát a o dům i životodárnou sílu jej připraviti… . Než tento trudný fakt do jeho tupé, od-
porné hlavy vlezl, mělo ještě pár dnů uběhnout…  

 
Přenesme se v časoprostorové superdimenzi o rozměr dále, tam, co tundrová 

poušť v morénu přechází. I supěl tudy Radovan Kunc, zoufalý přízrak, drtil pod botama 
svýma desítky kilometrů, neb štěstí nedocházel, panáčků, jež ho o medaili zlatou připra-
vili, stále dohoniti nemohl. Zjevili se mu vždy po ránu, za úsvitu mlhavého, jak o mnoho 
porokusem vpřed lehce se pohybují, na něj, zpoceného, orvaného a špinavého si ukazují 
a do jeho uší doléhal posměšek: 

„Radovane, Radovánku, my jsme lehčí z jihu vánku, zato ty jak tchořík supíš, 
jméno svoje denně tupíš, litry potu jenom roníš, nás však nikdy nedohoníš!“ 

I prostoupila vždy Radovana Kunce zaslepující zloba, která jeho kosti a svaly roz-
třásla jak galvanický výboj. I zatemnilo se mu před očima, zapomněl zase, že v rodném 
Jablonci na něj všichni již pomalu zapomínají, zapomněl, že jej ze všech listin startovních 
již vyškrtávají a jako důchodce nezvěstného odepisují. Přestal tehdy toužit po domově, 
jež se mu v opojných snech občas zjevoval a trýzeň nepojmenovatelnou vzbuzoval. Za-
pomněl vždy na vše, rudý oblak před očima, zahrozil k obzoru, běžky připjal a zařval: 

„Vy, vy zatracení čiperové, kdo si myslíte, že jsem? Já jsem Kunc, Radovan Kunc, 
vítěz tříset maratonů, dvou set triatlonů a sta dálkových Vasových běhů! Jen počkejte, 
než se slunce pod obzor skloní, přesvištím kolem vás jak žížnivá čára a vy budete v poli 
poražených, navždycky potupených! I rozběhl se vždy pak bezcílně krajinou, letěl jako 
vichr, porážel stromy, přemisťoval balvany, však nikdy nikoho nedohonil. Večer, když 
únavou na hubu padal, cítil konečně, jak se tehdy Vegård Ulvang v Mogolsku musel cítit, 
vždy strašnou beznaděj a slabost prožíval. 

Byly chvíle, kdy měl možná sílu s prokletím svým skoncovat, ale nevěděl, že by se 
musel zastavit, nepohnout se po tři dny a tři noci, nechat přízraky po ránu běžet a zaří-
kávadlo promluvit: 

„Běhání, jen běhání, to je blbost parádní, jen idiot Kuncák hloupý přízraky tu na-
hání! Běhání, běhání, o tom není pohoda, než mi něco řeknou pojmy „příroda a hospo-
da“.“ 

Ale Kunc ničeho takového netušil a Olšový muž, děsivý Liebolmai, se jen smál, až 
se za pařez popadal. I proměnil se Větvoruký zas a znova, jako každý večer, v dvojici 
hbitých trekkařů, zakroužil kolem Kunce a zašeptal mu do uší: 
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„Radovane Radovánku, ty se nesmíš oddat spánku, jinak ti zas utečeme, srandu 
z tebe upečeme, a v Jablonci na náměstí startér ti dá leda pěstí.“ 

I všechny Kuncovy snahy byly zmařeny, vstal ze skrovného lůžka z větví a haluzí, 
na které sotva zmučený stihl dopadnout, vstal, běžky připjal a odstřihl další díl 
z nekonečného stíhacího závodu…  

 
I chechtal se vždy Větvoruký tak, až se stromy v těch poryvech k zemi skláněly, 

suché listy ztrácely a nad Pirunportti se bouře ledové rozpoutaly. 
Však neuvědomil si děsivý pyšný Liebolmai, ve své nadřazenosti nad vším, ve své 

hrdosti na děs a utrpení, jež vyvolává, že zdaleka ne celý pantheon sámských bohů je 
podobně nadšen, jako on. 

Hlavní odpůrkyní jeho stála pořád Láskopanna, přenádherná Maddarak’ka, jež 
nemohla arogance Liebolmaiovy již vystát. Co práce jí vždy dalo po ránu, když vstala, 
ospalá a znavená ještě sny všech milenců země lapské, aby čelo své vyhladila, ověnčila 
bílými obláčky, okrášlila svou bílou průsvitnou košili květy tundry, zahalila se v křídla 
modrých motýlů a radost a lásku po trudné zemi saamijské roznesla, když stačil jeden 
zpupný pohled Liebolmaie a zvedla se nad Ďáblovou branou bouře, která v ledu krup 
motýly její do děr zahnala, obláčky v čelence nad jejími vraními vlasy potrhala a deštěm 
ledovým její nadýchaný šat uplouhala. I zmizela vždy radost a touha z duší lidí prostých 
a Maddarak’ka, znavená a zklamaná, tiše se v údolí rajském rozplakala. 

I šla Láskopanna za samým Veraldenolmaiem, Pánem Saamieatnanu, aby si na 
krutost svého bratra, Větvorukého postěžovala. 

Však odbyl jí Veraldenolmai úsečně: 
„Vy, ženy, opravdu na nic podstatného myslet nedokážete, jen své radovánky 

znáte a lhostejno vám zcela je, že mou povinností není zasívat svár a zlobu do duše mé-
ho mladšího bratra Olšového, neb musím stáda sobí řídit, stromům vláhu dávat, měsíc 
probouzet a slunce uspávat, od rána do noci jen o běh přírody, matky nás všech se po-
starat! Nu pozři na sebe, Maddarak’ko, kterak vyhlížíš, v košili potrhané, s čelem za-
chmuřeným, s očima posmutnělýma! Uprav se rychle a za svou prací pospíchej a mne, 
Nejvyššího, dále již svými prosbami zženštilými neobtěžuj!“ 

 
I rozzlobila se tiše Maddarak’ka, stiskla smutně své krásné, jahodové rty a 

s pláčem štkavým domů spěchala. „Nikomu zde již na lásce nezáleží, nikdo nechce se 
mnou po boku, roztouženou vstávat, jen osobní prospěch jest hodnotou bernou u nás, 
bohů, stejně jako u lidí, ó, jaká zlá to doba je!“ I rozplakala se tak, že modré slzy z jejích 
očích kanuly, v led se měnily a mlhy ze slzí povstalé čepec Sokosti zahalily. I nevnímala 
krásná panna lásky, že dědek kamenný, Kiviukko, podivil se velice nad tím a se srdcem 
otevřeným k ní, nádherné však přesmutné, sestoupil. 

„Ty, sestro moje, jejíž krása a vznešenost tyčí se výš, než čelo moje morénové, 
neplač víc, jinak moje rulové srdce z toho smutku pukne a hora má mateřná, Sokosti, se 
v prachovou krtinu promění!“ 

I zvedla oči lesklé Láskopanna smutná a tiše pronesla: 
„I ty, bratře kamenný, mě tupit a ponižovat chceš, i ty jsi zaslepen jak oči roso-

máka po sněžné bouři?“ 
Než Kiviukko promluvil, až se z úbočí Sokosti mlha valila a do svatých vod jezera 

Luiro vstoupila: 
„Ne, já, stařec kamenný, jsem přece na tvé straně, dobře víš, že srdce mé je dob-

ré, i když mnohdy má hora jen děs a zkázu roznáší! I vím já, že není lásky bez štěstí 
v duši a vím též, že nemůžeš býti teď šťastná, když Radovan Kunc, jež se tvému srdci 
zalíbil, bloudí stižen trestem, jež jsi sama v úzké zahnaná musela vynést! I vím, kterak 
tvá vizitace u Nejvyššího dopadla, i vím, že Liebolmai jest stižen pýchou, která jej sráží 
v mých ledovcových očích na úroveň hnusných skřetů močálních v čele s Pahaojou, níz-
kým a smrdutým! Chci ti pomoci, sestro moje nejmilejší, neb toužím, aby modř tvých očí 
neměla odstín ledu, než pomněnek, aby tvoje roucho bylo jak padlý sníh bílé, nikoli jak 
sobí lišejník zešedlé, aby tvoje čelo bylo jak měsíc v úplňku jasné, nikoli jak kůra borovi-
ce zvrásnělé!“ 
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I usmála se po dlouhé době sličná Láskopanna, usmála se a v údolích morušky 
vykvetly, ptáci se rozezpívali a nebe zlatomodrý odstín nabralo. Pravila: 

„Ó, jak mi lichotíš, Kamenný, jak tvá ústa krásně mluví, jen lituji, žes můj bratr a 
nikoli přítel nečekaný, neb hned bych si s tebou do oblak ulehla a všem kouzlům lásky tě 
naučila! Než, nejde to, vím, můj milý bratře prastarý! Však řekni, jakou radu mě utrápe-
né dáš, abych na svůj cíl dosáhla a přitom přízeň Veraldenolmaie dočista neztratila?“ 

I promluvil duch Sokosti tiše: 
„Jdi o půlnoci na pláně nad Lumikuru, jdi a vyčkej, až Radovan Kunc kolem tebe 

proběhne. Přehoď mu svůj háv přes oči a promluv k němu, řekni, kdo jsi a co cítíš. Řekni 
mu potom, že na břehu příšerném, mokvavém, na straně půlnoční, kde Pahaoja, nejnižší 
z nízkých přebývá, dva krajané Kuncovi dlí, stejnou zemí zrození, však letory naprosto 
odlišné. Nechť je Kunc ve snu navštíví a spolu s nimi bažinu, kterou Pahaoja v pominutí 
mysli v destilát božský proměnil, do rána vypijí! Tehdy močál tento odporný, ta skvrna 
nečistá na naší krásné zemi tváře z povrchu zmizí a Pahaoja, ta zpupná veš svůj domov 
ztratí a jako nejnižší z hulderů bude samotnému Liebolmaiovi muset sloužit. I Liebolmai 
poté svůj vztek ztratí, radost jej naplní a strašnou klatbu nad Kuncem odvolá!“ 

„Ó, můj bratře milovaný, ty z výšky čela svého, z hory nadoblačné, jež Sokosti 
hrdé jméno nosí, všechnu moudrost světa vidíš!“ děla zajíkavě přešťastná Maddarak’ka. I 
objala bratra svého vděčně a dlouhý, horký polibek na jeho morénové čelo vtiskla. I kdo 
viděl, kdo v ten den na Sokosti vylezl, neuvěřil, neb vrchol pustý, ledový a větrem bičo-
vaný se po tři dny zazelenal travou ušlechtilou a rozkvetl všemi barvami vonných květů, 
co země lapská nabízí. I to byl vděk Madda- rak’ky nad moudrou radou přestarého ducha 
Sokosti, bratra upřímného. 

 
I šla Maddarak’ka, zahalená v černomodré noční roucho, kde vyšita byla celá ne-

beská klenba s miliony zlatých, blyštivých hvězd, její vysoké, štíhlé nohy se vznášely nad 
ztemnělým Saamieatnanem až do nejpustších míst, kde se rokle Lumikuru do bezedných 
hloubek zahryzává. I počkala zde, než se Kunc schvácený kolem ní přehnal. I vystoupila 
z úkrytu a svůj temně modrý hvězdný závoj přes něj přehodila. I omámila Kunce 
přesladká vůně lásky, že se zastavil, běžky z nohou skopl a v posvátné sladké hrůze se 
k jejímu tělu horkému a voňavému přitiskl: 

„Ty, nádherná Maddarak’ko, jsi to opravdu ty, jejíž tvář se tehdy před věčností 
v obyčejný obličej dívky recepční v Kiilopää proměnila, aby mi svých sobů věnovala, ty, 
jejíž dcera, zlatovlasá Beaivvitar mě v Tuiskukuru oslovila, aby mi lásky vyznala, dokonce 
i ty, která mě vlastními ústy nádhernými ve štvance věčného zaklela, jsi to opravdu ty? 
Proč mě, psance nebohého, k věčnému bloudění odsouzeného, vyhledáváš, proč mi můj 
rozum drásáš, proč mě vůní vesmírné lásky očarováváš? Pohráváš si snad se mnou stej-
ně jako tvůj bratr Olšový muž pro svou kratochvíli?“ 

„Dobře víš, krásný Kunci Radovane,“ odvětila vzrušením zadýchaná Láskopanna, 
„jak se věci mají, neb jinak bys nemohl v mé blízkosti setrvati a mysl svou otevříti! Kdy-
bys již od začátku takto myslel a cítil, i bez mé, jistě čaromocné síly kdybys svou zhoub-
nou pýchu odvrhnul, nemusel´s nyní každičkého rána vyslyšet strašlivých urážek veršo-
vaných, nemusel´s nyní dnem i nocí tundrou bloudit, než mohli jsme spolu ležet 
v oblacích, lásky věčné požívati, piva přesilného v nekonečné blaženosti popíjeti! Však 
nejsem tu kvůli výčitkám, ale jen a jen pro to, abych tě vysvobodila! Na břehu příšer-
ném, mokvavém, na straně půlnoční, kde Pahaoja, nejnižší z nízkých přebývá, dva kraja-
né tví dlí, stejnou zemí zrození, však letory naprosto odlišné. Spěchej nyní za nimi, vstup 
do jejich snů a spolu s nimi bažinu, kterou Pahaoja v pominutí mysli v destilát božský 
proměnil, do rána vypij! Tehdy močál tento odporný, ta skvrna nečistá na naší krásné 
zemi tváře z povrchu zmizí a Pahaoja, ta zpupná veš svůj domov ztratí a jako nejnižší 
z hulderů bude samotnému Liebolmaiovi muset sloužit. I Liebolmai poté svůj vztek ztratí, 
radost jej naplní a strašnou klatbu nad tebou odvolá!“ 

„Ó, přesladká Láskopanno,“chvěl se Radovan Kunc, „již spěchám na ta místa pří-
šerná, jsem připraven úkol tento nesnadný splniti, ježto dobře víš, jak je mi alkohol od-
porný, však jen kvůli tobě, té vůni, kterou jsi mě ve svém nočním rouchu zahalila, jsem 
připraven jej vyplnit! I slib mi, Maddarak’ko, má milovaná, že poté, co klatba ze mě 
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spadne, přijmeš mě v měkkých oblacích a všeho, čeho jsem za svůj mrzký život zane-
dbával, mě naučíš!“ 

I usmála se Láskopanna trpce: 
„Ty, přenádherný a silný člověče, važ svá slova lépe, neb já, matka lásky, dobře 

vím, jak muži v blízkosti žen hovoří, jak omámeni krásou ženství našeho jsou, ale poté, 
co vůně má zmizí, co mé roucho obělí slunce denní, na své sliby zapomenou, pýchou je-
šitnou se opět zaslepí a co mohou, tak pokazí! Važ svá slova a vzpomínej na slova má 
nynější, jinak tvá klatba nikdy neskončí a my dva už se nikdy setkat nebudeme smět!“ 

A vznesla se až k Měsíci, zastřela jej svým průsvitným závojem a smutně, tiše 
plakala, neb slibů podobných již tolikráte během věčnosti od mužů k ženám slyšela, neb 
málokdy se slova v činy přetavila! 

 
Spěchal však Kunc k močálům severním, ke stokám smrdutým, kde Pahaoja pře-

bývá. Však jeho odhodlání, to kouzlo, jímž tak slastně zahalen byl, bez jeho vědomí a 
vůle sláblo, čím více se od pustých plání lumikurských vzdaloval a zchytralost jeho nad 
rozumem láskou omámeným vrch mít opět počala. 

Řekl si totiž Radovan Kunc: 
„Pche! Jáť nikoli sladkých slov ženských poslouchat musím, neb já jsem Radovan 

Kunc, sice osudem nyní stíhaný, však jinak v životě dřívějším neoblomný a neochvějný! 
Že příslib vyšších sil na mé straně stojí, o tom pražádných pochyb není, neb jinak by ta 
žena krásná (a u srdce mu píchlo a hlas Maddaračin jako by znovu slyšel, než toho již 
nedbal) ke mně nepřišla a svou krásu mi neodhalila! Já přeci chytřejší a zásadovější 
jsem, než si ona myslela, já jiný plán v mysli mám, neb nikdo přece po mě, Radovanu 
Kuncovi, nemůže chtít, abych z bažin pil líh, neředěný alkohol, kdyžtě za celý svůj spor-
tovní život jsem se nikdy k podobným patokům omamujícím nesnížil! Já klatbu svou na 
ramena těch politováníhodných opilců přehodím, jim život stejně však již marný zavařím, 
a svou chytrostí liščí pak krásce hvězdnonebé zaimponuji více, než kdybych její kalkulace 
doslova, jak pes u boudy vyplnil! Lehne mi pak k nohám a společně potom se oddáme 
vášni, než vášni sportovní, neb ta je nejčistší ze všech lidských emocí!!! 

 
Byl Kunc v hloupé samolibosti zcela pohlcen již u břehů děsivé, smradné Pahaoji, 

jejíž puch, notně řízlý alkoholovými výpary, byl nosu Kuncovu nelibější, než čerstvě vy-
tlačené lejno. S neskonalým opovržením patřil na Jožina s Márou, co se váleli opilí jak 
koně zpola namočeni v lihovém bahně, že by jediný škrtanec sirkou stačil, aby vzpláli 
jako fakule. 

I vstoupil do snů pobratimů pivních a svůj krutý osud jim ještě hrubě po pravdě 
vylíčil. Vstali Mára s Jožinem a spatřili, že to nebyl sen, že opravdu Radovan Kunc, jehož 
jméno jen z televize v hospodě jako vítěze všech disciplín vytrvalostních znali, stojí před 
nimi. 

Však poté, co se na hranice ruskofinské dostali, již ničemu se nedivili. 
 
„Tož, jak ti, chlape, můžeme pomoci?“ otázali se. 
I děl jim Radovan Kunc: 
„Hoši, pokud splníte toho, čeho po vás žádám, odvezu vás na vlastní náklady pří-

mo do Šardic, kde z peněz, které jsem získal jako prémie za všechna má vítězství – a že 
jich pánové bylo!- pro každého z vás koupím doživotní permanentku na bezplatnou pou-
kázku do kulturáku s neomezeným limitem vypitého alkoholu! Nebudete muset již 
v životě hnout ani prstem, budete od božího rána ožralí jak hovádka a každý na vás bude 
krátký! Místo alkoholického bahna tady budete až do smrti sát jak nezavření jen tu nej-
lepší brněnskou dvanáctku a nejsilnější vizovickou slivovici!“ 

„Ty krávo,“ zasnil se Mára, „přece jen, tady je už celkem nuda. To by byla hrubá 
jízda, co, Jožine?“ 

„Hmm… ale nejdřív nám Kunci řekni, co musíme udělat!“ 
 
I uchechtl se Radovan Kunc a pod vous si říkal: „Jo pánové, to jste ale naletěli! 

Bláhovci, myslíte si, že já, Radovan Kunc, budu podporovat alkoholismus a to ještě u 
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nezletilých? Houby s voctem! Vy budete až do konce světa běhat tundrou jako idioti a já 
se budu smát, s Maddarak’kou v posteli, či lépe ve visuté síti kdesi na bivaku pod K2!“ 

 
Nahlas děl: „Nic většího, že zítra za úsvitu vyběhnete do tundry, poběžíte jak nej-

rychleji budete umět, ujdete nejméně 40 km a všude, u každýho šutru budete řvát: 
KUNC! RADOVAN KUNC! JÁ JSEM RADOVAN KUNC! JÁ VÁS DOSTIHNU, VY BŘÍDILOVÉ!“ 

 
„To je všechno?“ protáhl Mára. „Nevim, esli jako pondem čtyřicet kiláků, ale tož za 

tú permicu na pivo a slivku jako bychom sa přémoct mohli, né, Jožine?“ 
 
„Kurva tož to asi jó!“ stvrdil slib Jožin. 
 
I medil si Radovan Kunc, jak to pěkně pochystal a zamotal. „Pche, vy vylízaní al-

koholici, pche vy krutí a zpupní lapští bohové! Já vám ukážu, zač je toho v Jablonci nad 
Nisou loket! Myslíte, že nevím, jak jste vy laponský bohové omezený, když vás touhle 
metodou přečůral už vod středověku každej hadrářskej Laponec, co ulovil medvěda a 
předstíral, že je Rusák? Vy pitomci jste mu na to skočili, poslali bouři na Rusáky a Lapon-
ci si pěkně vomastili beztrestně pysky medvědim sádlem! To ví každej vůl, jak na vás! Ty 
šutry, to jsou ty vaše blbý seity, u kterejch číhaj ty vaše nehmotný ušiska a jakmile usly-
šíte ty idioty řvát „Jsem Kunc!“ tak si je se mnou spletete a klatba je až do konce světa 
dní na nich! Bude to aspoň dobrá vodvykací kúra pro ty prasotchoře nalitý, a já, já budu 
svobodnej, hodim si s Maddarak’kou rande, řeknu jí, holka, vybodni se tady na tenhle 
pojebanej kraj, poď, vemu tě do pořádnejch hor, né na tyhle krtince, sundej ze sebe tu 
noční košili a navleč si tady goratexový kalhoty a spolu všem ukážeme, co dovedeme, ty, 
největší kočka, jakou jsem kdy viděl a já, Radovan Kunc! Pche! Jebu na vás, vy modly!“ 

 
I vydal se v těžkém klidu Radovan Kunc o kus dál, aby to všechno pozoroval. 
Ráno se Mára s Jožinem probudili a spiklenecky do sebe šťouchli: 
„Hele, tak co, tož jdem do toho?“ 
„No proč né, ale s tim běhánim bych to fakt nepřeháněl, né? Radši se pořádně vo-

žereme a pak… když to musí být to pro toho haluzáka uděláme, víš co, ta doživotní per-
mica do knajpy stojí za hřích!“ 

Sklonili se oba svorně nad bažinu a nasáli do sebe snad litr čistého lihu. Pak se 
těžce zvedli, vychechtaní a opět příjemně nalití, začali potácivě poskakovat po břehu a 
řvát: 

„KUNC! RADOVAN KUNC! JÁ JSEM RADOVAN KUNC! JÁ VÁS DOSTIHNU, VY 
BŘÍDILOVÉ!“ 

 
V tu chvíli se však zatáhlo nebe černými mraky, v příšerném blesku se otevřelo, a 

v proudech ledové vody se na zem snesla panna Maddarak’ka, rozzlobená, že její černé 
vrkoče připomínaly pohjanmaaské zmije, oděta v hrubé, černé roucho, které neodhalova-
lo ani píď z jejího vzrušujícího těla. Ruku v ruce s ní stál děsivý, chechtající se Liebolmai, 
místo nohou kmeny olší, místo hlavy strašlivý, bleskem rozražený, dýmící pařez. I strnul 
Radovan Kunc v děsivé předtuše a jakási síla jej vytáhla ze skrýše ven. 

A Mára s Jožinem? Ti stále, na důkaz Kuncovy zlolajné proradnosti tančili opilí na 
břehu bažiny a ječeli: „Já jsem Radovan Kunc! Ty brďo, to krásně chčije!“ 

Třásl se Radovan Kunc hrůzou, maličký jak špendlík před dvojicí bohů, které zra-
dil. 

 
I promluvila Maddarak’ka, nikoli však k němu, ale ke svému děsivému bratru, Pá-

nu Olší, nikoli sladce a luzně, ale chladně a ostře jako severní vítr v polární noci: 
„Bratře můj z nejmocnějších, strašlivý Liebolmai! Zde vidíš mou potupu, zde mě 

máš před sebou v šatu kajícné ženy, tedy dělej se mnou, co chceš! Neb nechtěla jsem nic 
zlého, jen osvobodit tohoto lidského červa, tu vychytralou kreaturu Radovana Kunce, 
z tvého spravedlivého prokletí! Zbav mě mé božské síly, učiň ze mě saamijskou ženu, 
matku deseti dětí, proměň mě v kořen jalovce, jestli chceš! Neb vítězství je tvoje, pravda 
je na tvé straně. Tento pseudomuž, jak jsem právě seznala, není jen pomýleným bláhov-
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cem, myslícím jen na svou výkonnost, ale jeho srdce je shnilé jak drápy Pahaojovy, pro-
radné jak dubnové slunce, jeho čest menší než bobek tundrové myši! Potrestej mě, však 
nezapomeň na trest pro něj, kterému jsem věřila, a on mě zradil, kvůli kterému jsem se 
protivila vůli Nejvyššího, jen vinou toho, že láska byla mým posláním. Buď krutý jak po-
lární noc, neb tak i já tomu chci, už nechci být bohyní lásky, neb v lásce jsem se smutně 
a osudově zklamala!“ 

 
I pokýval hlavou Liebolmai a jeho oči se zakalily jak jezero po bouři. I objal neče-

kaně svou sestru Maddarak’ku a pravil temným, zastřeným hlasem větru ve větvích: 
„Než, sestro moje milovaná, co by naše saamijská zem byla bez tebe, bez neko-

nečné lásky, kterou rozdáváš? Byla by pustou, bezživotnou plání, na věky zahalenou 
mrazem, tmou a prosycenou pachem bažin! Nebýt lásky, daru, jímž jsi věčně obdařena, 
nebýt toho nám bohům mnohdy vpravdě neznámého citu, jímž nás všechny převyšuješ a 
dáváš všem naději v lepší dny, nezbylo by do několika dnů v zemi Saamieatnanu ni jedi-
ného člověka, neboť láska jediná je drží v tomto kraji, tak drsném a nepřístupném, ať je 
to láska k přírodě, sobům či k sobě navzájem, láska, jež plodí další a další pokolení ne-
zlomného a originelního saamijského lidu! Bez tebe by se kraj náš proměnil v poušť a 
naše božská existence by ztratila svůj smysl. Odešli bychom v zapomnění a pánem Saa-
mieatnanu by se nestal nikdo větší, než smrdutý ďábel Pahaoja, neboť i Pán moru, Rota, 
s nímž občas piji na žal, byl by příliš dobrým a vznešeným pro takový kraj. Neslyšel jsem 
tedy tvá slova, zapomeň na svůj žal a smutek, Přenádherná, raduj se se svými motýly a 
květy, neb ty jsi z nás vpravdě ta nejvyšší! Tvůj čin není ničím opovrženíhodným, nao-
pak, prokázala jsi značnou odvahu, postavit se vůli mé a Veraldenolmaiově, neb jsi se-
znala, že jsme příliš zaměstnáni věcmi všedními a pokusila ses o nemožné, změnit duši 
tohoto pomateného člověka, tak typického reprezentanta jižních cizáků, kteří myslí jen 
na sebe a svůj prospěch, kteří touží jen přechytračit prosté lidi a prostou sílu přírody! 

Však druhou část tvé prosby rád splním. Radovan Kunc bude přísně ztrestán za 
svou pýchu a vypočítavost!“ 

 
Radovan Kunc, třesoucí se jako zbabělý jezevčík, se vrhnul k Maddaračiným no-

hám: 
„Ó milovaná moje, přece nevěříš těm dvoum opilým pitomcům, přece neposlech-

neš slov toho strašlivého démona po tvém boku! Já řekl vše tak, jak jsi mi řekla, já naká-
zal vypít bažiny Pahaoji!“ 

Z bažin se ozvalo zlostné zabublání démona smraduplného, než byl natolik zbabě-
lý, že nevystrčil z močálu ani vlas. 

Však Maddarak’ka nehnula ani brvou a pohlédla na Olšového muže. Ten děl: 
„Radovane Kunci! Staň se nyní opilcem a povalečem, podobně jako tví dva kraja-

né a pij alkohol z bažin Pahaojových, dokud dočista nevyschnou! Za tuto skromnou zá-
sluhu, zlikvidování chlívku, v němž se peleší démon bažin, se pak můžeš vrátit ke svému 
údělu původnímu, bloudění v tundře, jež jsem ti se svou sestrou určil!“ 

I zmizel Liebolmai, zmizela Maddarak’ka. I lehl pokořený Kunc na kraj bažiny a 
volky nevolky, poprvé v životě jeho rty ochutnaly alkohol. I opil se Kunc strašlivě, zvracel 
kudy chodil a kolem něj poskakovali jako strašliví skřeti Mára s Jožinem, tupící jeho ma-
lou odolnost vůči lihu. Potupnější slova Kunc nikdy neslyšel, slova, která by papír neune-
sl. A když se chtěl zvednout od bažin, aby lokl místo lihu aspoň jednou čerstvého povětří, 
byl skopnut opilými pobratimy zpět se slovy: 

„Zrádče! Tady máš ty doživotní permanentku na alkohol!“ 
I vysychaly bažiny Pahaojovy, až ten musel s velkou potupou vylézt z močálu a 

přesunout svůj dům do exilu, do neprůchodných aapa močálů v norské Anárjohce. Tam 
se stal jen řadovým hulderem, pod knůtou ducha Paskajoki, který neměl nižádné pocho-
pení pro Pahaojovu zpupnost a jen čas od času mu dovolil stáhnout neopatrného poutní-
ka do bažin. 

Mára s Jožinem se poté po značkách z prázdných flašek vrátili na hranici a po 
úmorném stopování se po dvou týdnech vrátili domů, však jejich vyprávění nikdo nevěřil, 
považovav je za opilecké delirium známých bratrů z mokré čtvrti. 

A Radovan Kunc? No však se s ním ještě setkáte…  
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RUNA SEDMNÁCTÁ – Ja velkorússkij anarchist! 
V této runě končí velkolepý trekk Koilliskairou, parkem Urho Kekkonena. 
Zdoláváme poslední překážku a přecházíme visutý most. O tom, jak půso-

bí blízkost Ruska na odchovance komunistické ČSSR. Dozvídáme se, že nic neje-
de.Vinou dánské pakáže problémy s finskými pohraničníky, ne však tak vel-

ké.Marné čekání na stopa, šamanské zpěvy nepomáhají.O magii peněz a ruské 
duši.Jaké to je, když rousnatí rosomáci navštíví luxusní restauraci. O záchraně 
v podobě zázračné masti a co by se mohlo stát, kdyby působila ještě rychleji, 

než působila 
 

Ten kdo bolest nikdy neznal, na Sokosti nevylez 
Málo zná, málo zná 

Ten kdo Pahaoju brodil viděl nekonečný les 
Ten je hustej o tom zpívá píseň má 

 
Ten kdo po hospodách bloumal s Kuncem nikdy nemluvil 

Málo zná, málo zná 
Se kterým však vítr cloumal kdo chuť morén okusil 

Ten je hustej o tom zpívá píseň má 
 

Ten kdo sklízí slova díků za to že je hodnej pes 
Málo zná, málo zná 

Kdo stopoval na Pepíku kdo se s Rusy autem vez 
Ten je hustej o tom zpívá píseň má 

 
Reliéf cesty po překonání Pahaoji, kterou ještě nestihli vypít ti, které ztrestali 

sámští bohové, se naštěstí podstatně zklidňuje. Nabíráme správný směr a brzo se ocitá-
me na velkolepém, vyvýšeném břehu řeky Suomujoki. Stezka, vinoucí se po vysokém 
břehu v rovném, suchém boru, odhaluje v plné kráse výhledy na širokou, průzračně mod-
rou řeku, lemovanou prosluněnými, liduprázdnými písečnými plážemi. Tahle řeka už ne-
má pranic společného s potůčkem, ve kterém plaval první den našeho koilliskairského 
putování Pláčův plivanec. Ó jak dávno už to všechno bylo, o co jsme nyní starší, zkuše-
nější… Kolik vody uteklo, o tom nejlépe vypovídá samotný pohled na klidnou, hlubokou 
řeku, širokou místy padesát metrů, až se nechce věřit, že je to naše stará dobrá Suomuj-
oki. Všude kolem je jenom les, rovinu ruší jen mírné, zvlněné kopečky. 

Jde se velmi snadno, i když stezka občas klesne k samotnému břehu řeky, aby po 
chvíli vystoupala v prudkém sklonu hlubokým pískem zpět na zalesněnou planinu. Tu 
krásnou monotónnost ruší až úsek cesty mezi skalami, signalizující blízkost peřejí Suo-
munköngäs. Nebyl jsem nikdy na Aljašce, myslím, že Finské Laponsko se jí dozajista vy-
rovná, ale pro milovníky klišovitých představ, tohle místo je jak vystřižené 
z londonovských zlatokopeckých legend. Skály, zvrásnělé ve vrstevnicích, jak zde kdysi 
sedimentovaly říční usazeniny, se otevírají mezi ostrými palisádami, v puklinách rostou 
břízy se sytě oranžovými listy a dole, v náhle sevřeném údolí, burácí rachot mocných 
vod, které úzká strž spoutává v jen několikametrovém koridoru, což se mocné řece, než 
se rozplyne v tichosti a velikosti veletoku Lutto, o několik set kilometrů východněji tvoří-
cího slavnou „Murmanskou gubu,“ pranic nelíbí. Nejprve protestuje jemným šploucháním, 
ale když to nezabírá, rozhodne se řvát jako raněný tur, pěnit jako čerstvě natočený 
Gambrinus a na protest proti hříčkám přírody, jež ignorují fakt, že Suomujoki už není 
žádná strouha, se v sebevražedném sklonu a rychlosti začíná valit v přepadech přes ostré 
hrany skal hluboko dolů, v bílém závoji kapek, které tvoří v pronikavém slunci girlandy 
duhy, takže ty, poutníče si jen sedneš na zadek na jednu ze skal, sedíš ani nedutáš, dí-
váš se do té krásy dolů a sníš o vnadech Maddarak’ky, která si tu každé ráno myje své 
dlouhé černé vlasy, když předtím odloží své duhové závoje. 

Zvedáš se tedy, trochu nabručený, že musíš z té krásy pryč, a řeka se zklidňuje, 
pospíchá v desítkách oddělených pramínků mezi balvany, ale koryto se opět úží a ty už 
zdálky slyšíš zpoza ohbí koryta jejího další jednolitý řev, signalizující další prahy. Tahle 
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nádherná scenérie trvá asi kilometr a tak nás ani příliš nevzruší, že proti nám po stezce 
běží vlk. 

„Bratře, vlk!“ upozorňuje mě Pláča a než se stačím vylekat, že se k nám opravdu 
blíží statný, šedý matador severského lesa, za zatáčkou se vynořuje člověk, první po 
dvou dnech. 

Není to však turista, ale lesník od Metsähallitusu, který vyráží na obhlídku revíru, 
doprovázený silným severským psem, jež se nám pro tu krátkou chvíli, kdy jsme byli 
očarovaní údernou silou vody v kontrastu s nyvou jemností závojů vodní tříště, dopolední 
róby Láskopanny, proměnil ve vlka. Chlapík, celý v zeleném, s puškou přes rameno, nás 
letmo zdraví a jsme zase sami. Turisté zde asi vůbec žádní nejsou v okruhu několika de-
sítek kilometrů. Civilizace skončila na Luirojärvi, lehce se připomněla sobím plotem před 
Jirkou, nechala nás na holičkách v mokřinách Pahaoji a teď se, mrška, zase připomíná, že 
pořád existuje, že nějakých 10-12 kilometrů odsud jsou hranice, lidi, silnice a možná i 
nějaký ten dopravní prostředek, který nás odveze do Ivalo. 

Stezka se na chvíli odklání od řeky, loučíme se Suomujoki, protože až se k řece 
vrátíme, bude to už Luttojoki. Obcházíme skalami obklopená jezera a noříme se do tiché-
ho, prastarého lesa, kde se ani větvička nepohne, ani ptáček nezazpívá. Odpočíváme u 
chladivých vlnek potoka, Pláča líčí jakousi historku z příbuzenstva, dokladující dle něj 
úměrnost deficitu intelektu a příchylnosti k práci ve sboru Policie ČR, když tu kdesi za 
námi zapraští větve. Rychle se otáčím a přikládám k očím dalekohled. A jsem odměněn! 

Na prchavou vteřinu zahlédnu v křovinách asi sto metrů od nás siluetu statného, 
šedohnědého losa! 

Los ovšem není žádný milovník davů. Praskot je slyšet nadále, ale už ani jednomu 
z nás se nedaří jej zmerčit. Raději se zvedáme a pokračujeme dál. 

Brzo přicházíme k Luttojoki. Na první pohled vypadá stejně jako Suomujoki, ako-
rát, že zase pěkně zbytněla, jinak stejná azurová průzračnost, stejně široké písčité břehy, 
stejně líný tok, ale tím, že je široká, vytváří ploché písčité ostrůvky, meandry obřích kři-
vek s písečnými usazeninami a několikametrovými úzkými kosami. Podle jednotlivých 
ostrůvků a poloostrovů určujeme v mapě svou polohu. Až k mostu přes Lutto, jež je 
v mapě zakreslen, měli bychom jít podle řeky, stále na východ. Za mostem končí park 
Urho Kekkonena a nás budou čekat poslední 3-4 kilometry po jakési silničce až na Pepík, 
hraniční přechod Raja-Jooseppi, kudy vede hlavní silniční tah Ivalo-Murmansk. 

Pochod nám začíná zalézat do nohou, začínám cítit krizi. Dost často totiž postupu-
jeme v hlubokém písku nahoru-dolů, břeh se stále zvedá, jak se řeka zařezává hloub a 
hloub do měkkého písečného podloží, ta převýšení dělají sice třeba jen 30 až 50 metrů, 
ale když se to opakuje každých patnáct minut, docela to vysaje sílu. 

Jeden moment je obzvláště krizový. Aniž bychom si všimli jakékoli odbočky do-
prava, do lesa, (ani mapa neříká, že by něco takového mělo nastat), kvalita stezky, ve-
doucí zrovna dolů, ke břehu, se rapidně zhoršuje. Jsme při říčním břehu, v hustém bře-
zovo olšovém křoví, odkud se na nás vrhají komáři a postup je ztěžován větvičkami, šla-
houny a až půlmetrovou travou, ve které stezka mizí úplně. Prostě se ztratila. Je jasné, 
že zabloudit nemůžeme, Lutto nás spolehlivě dovede až k mostu, ale brodíme se co noha 
nohu mine, odháníme komáry a náladu nevylepšuje ani obligátní kolečko ze zdá se neko-
nečné Pláčovy uherské štangle. Most je ještě v nedohlednu a takhle se k němu asi nedo-
hrabeme. 

Najednou, kde se vzala, tu se vzala, je tu zase stezka, která nás navádí zpět na 
vysoký břeh, kde… vede naše stará, původní pěšinka. Kde a kudy jsme z ní sešli, když 
pořád čučíme na zem, ví jen Veraldenolmai a možná Radovan Kunc. 

Konstatuji, že takhle ke konci týdenního trekku, kdy máme v nohách kolem 100 
kilometrů, už prostě pozornost klesá a že přes všechny krásy, co jsem zažil, bych již do-
cela rád seděl v Ivalo v hospodě a cpal se stejkem. 

Pláča nadšeně přikyvuje: 
„No to si piš, že se dočkáme! Už vidim ten dnešní večer, panáčku, sedíš za stolem, 

před sebou stejkanec jako dobytek, pulitr pivka a Sokosti za sebou! Ten pocit, ten si mě 
pěkně vodí, nejsem taky už schopen myslet na nic jinýho…  

V mé unavené mysli se však zvedá další vlna vrozené skepse: 
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„No s tim dnešnim večerem bych to nepřeháněl! Koukej do mapy, tady před tim 
mostem je pěkně velkej přítok, kterej fakt nevim, jak přebrodíme! A navíc, je neděle, 
nikde není psáno, že nám z Pepíka něco pojede! Nečekám, že by tu autobusy jezdily jak 
z Prahy na Dobříš. Nebude to asi jako highway z Los Angeles do San Franciska, aby nám 
za půl minuty zastavily dvě opálený, nohatý a nezadaný kočičky…“ 

Uprostřed depresivního výlevu se zpoza zatáčky kdesi daleko před námi vynořuje 
most…  

No, most, to je trochu silné slovo, vzhledem k tomu, že řeka je skoro 100 metrů 
široká. Jde totiž o klasický zavěšený provazový most, pěkně uprostřed prohnutý. Obdivu-
jeme tuhle zvláštní a nečekanou stavbu, no nepočítali jsme, že by do nitra národního 
parku vedlo cosi jako z Kodaně do Malmö, ale tenhle pohled nám připomíná, kde to prav-
da jsme…  

„No vidíš, teď si to povodíme!“ uklidňuje Pláča. 
Jenže… dorážíme asi 200 metrů před most a je to tady. Cestu nám kříží hluboká a 

široká říčka, obrostlá neprostupným kobercem rákosí. Voda proudí rychle, hluboká snad 
dva metry a stejně tak široká. Stezka se ztrácí v křoví. 

„Do prdele!“ nedaří se mi udržet nervy na uzdě, „těsně před koncem takovej vo-
pruz!“ Je jasné, že tudy to přebrodit nejde, a tak zavyju jako postřelený vlk a několika 
kopanci značně posunu svůj bágl od sebe. 

Vidím, že Pláča za to ale nemůže, tak se omlouvám za výtok nervů a snažím se to 
odčinit nalezením brodu. Jdeme proti proudu říčky, Pláča pořád brblá, že to musíme ně-
kde tady přebrodit, já však jdu dál jako beran a vyplácí se to. Objevuje se cesta, vyrytá 
v krajině nějakým traktůrkem. Je jasné, že ten traktůrek se sem musel nějak dostat. A 
taky jo. Asi po 400 metrech přicházíme k brodu. 

Není to sice žádná pohodička, řeka je asi půl metru hluboká a proudí jako blázen, 
ale jasné, že je to naše místo. Na druhém břehu pokračuje široká cesta a kameny 
v řečišti určují, kudy to půjde. Navíc se na druhém břehu objevuje osamělý trekkař, který 
právě zahajuje svou výpravu do nitra divočiny a chystá se brodit. 

Nespěcháme, svlékáme kalhoty, nasazujeme boty na brodění a s pomocí silné ho-
le, kterých se na břehu za tímto účelem válí hned několik, se vrháme do chladných vln. 
Proud strhává, kameny na dně se smekají, bez hole by to asi dopadlo špatně. Jsme ale 
„doma“. 

Teď už je to sranda. Polo cesta-polo silnice nás zavádí k mostu. 
Máme z něj trochu strach, most není nejnovější a výška nad hladinou je značná. 

Velmi oprýskaná tabule nás upozorňuje, že vcházíme na visutý most, jež unese maxi-
málně 8 lidí a je zakázáno mít mezi nimi menší rozestup než 10 metrů. Nesmí se ani roz-
houpávat, to by nás ovšem ani ve snu nenapadlo. 

Kymácivě se po něm vydáváme na druhý břeh, úzkostlivě se přidržujeme provazů. 
Uprostřed řeky je to pěkně prohnuté, ale daří se nám oběma se dostat na severní břeh. 
Zde je jakýsi rybářský přístřešek, není to ale tupa a o kousek dál docela velké parkoviště, 
kde kotví asi tři auta. 

Cedule nás upozorňuje, že jsme právě vyšli z národního parku Urho Kekkonena!!! 
Dáváme odpočinek a silně euforizujeme, hodnotíme útrapy i vítězství minulých 

dnů, cítíme se opět silní jak býci. Spočítali jsme, že jsme v parku zdolali pěšky 105 kilo-
metrů a se značnou satisfakcí sledujeme na plánku parku, vyvěšeného při parkovišti, jak 
jsme tenhle krásný, pustý kraj prosekli hezky od západu na severovýchod, panáčkárna!!! 

Z parkoviště míří ven pískoštěrková silnice, z pravé strany hustě lemovaná tabul-
kami ve výstražných barvách a s nápisy: RAJAVYÖHYKE – PÄÄSYMINEN KIELETTY! (Hra-
niční pásmo – průchod zakázán!) 

Zde je asi na místě se trošku nad tímto fenoménem zastavit. Je třeba si uvědomit, 
že kousek odsud kdysi začínal Sovětský svaz. Ač se tvrdilo (v tomto názoru přece kdysi 
vynikala zejména jistá Camilla, norská Saami z Guovdageaidnu), že Finsko bylo za dob 
rudotemných v podstatě satelitem SSSR, hranice byla velmi ostře sledovaná. Finsko 
mohlo být jak chtělo hospodářsky závislé na Svazu a jeho politika byla nucena být vůči 
velkému sousedu na východě značně opatrná, přesto se však společensky a životním 
stylem řadilo mnohem více na Západ. Nebylo sice nikdy dravou kapitalistickou zemí typu 
Británie, ale už v podstatě z předhistorických dob jeho podstatná část patřila k tzv. „zá-
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padnímu kulturnímu okruhu,“tj. šlo o to, že se zde rozšířilo západní křesťanství, tedy la-
tinské, což s sebou neslo mnohem větší vliv Říma než Byzance, včetně latinského písma 
a dalších rozličných atributů, které, nepíše historiografickou publikaci, nehodlám dále 
pitvat. Rusko (a pro objektivitu třeba dodat že i Karélie, jazykově, kulturně i geograficky 
mnohem bližší Finsku) ovšem bez debat patřilo k pilířům a nositelům východní kultury. 
Po východní hranici Finska (a na jihovýchodě, v Karélii, i skrz Finsko, krajem Savo) tedy 
vždy procházela i hranice kulturní. Historie, milí čtenáři, se nedá nikterak očůrat a její 
vliv je větší, než si v prchavém okamžiku mizející přítomnosti dovedeme uvědomit. Ani 
takzvaná „sfinlandizace“ země, probíhající za vlády právě presidenta Kekkonena a jeho 
následovníka Koivista, tedy posovětšťování Finska, nemohla nic změnit na tom, že Finsko 
je demokratickou, plně západní (i když ještě plněji severskou) zemí. Vždyť Finsko takové 
zůstalo i poté, co v 19.století tvořilo autonomní velkovévodství v rámci carského Ruska. 

Hranice mezi SSSR a Finskem tedy byla hranicí mezi Západem a Východem, 
s trochou nadsázky frontou studené války. Železná opona tedy musela probíhat i po fin-
ské východní hranici, zvláště proto, že pusté, nekonečné lesní plochy, bažiny a neosídle-
ná území nepředstavitelných rozloh by sváděly k snadnému překročení z východu na zá-
pad (opačným směrem by snad doufám nešel kromě Lenina blahé paměti � nikdo.) So-
věti tedy vybudovali na hranici široké hraniční pásmo. Obehnané ploty s ostnatými dráty, 
kulometnými střílnami a dalšími mírotvornými atributy „říše zla“ charakterizovaly celou 
předlouhou hranici od Nuorgamu až po Vyborg. Finové se zachovali podobně, stanovili 
podél hranice na své straně též hraniční pásmo, které ovšem bylo v průměru jen 2 kilo-
metry široké (na ruské straně šlo o desítky kilometrů). 

Komunismus sice aspoň na oko padnul, Sovětský svaz skončil svou opovrženíhod-
nou existenci, ale v podstatě, nic se nezměnilo, ba právě naopak. Před plánovaným rozší-
řením EU v roce 2004 totiž je finsko-ruská hranice zřejmě nejstřeženější evropskou hra-
nicí (s výjimkou řecké a turecké části Kypru), neboť jde o jedinou hranici mezi Ruskem a 
Evropskou unijí! 

Po rozšíření tato „milá“ povinnost spadne též na pobaltské země a Polsko, ale nyní 
této hranici může snad jen matně konkurovat kratičká hranice norsko-ruská na samém 
severu Skandinávie mezi Kirkenes a Nyrudem, jelikož to je na oplátku jediná hranice 
Ruska a NATO (opět už to v těchto dnech přestává platit, protože do NATO vstupují po-
baltské země – a pro mě trochu patolízalsky spolu s USA a Británií válčí v Iráku, ale to 
sem opravdu nepatří) 

 
Tenhle fakt nám záhy dochází, živě jej diskutujeme a cítíme se zase o chloupek 

tvrdší. Začínáme značně ostrým tempem putovat po „silnici“ směr Raja-Jooseppi. Zales-
něné kopce na obzoru již patří Rusku. Pohybujeme se překvapivě otevřeným terénem, 
kolem nás rostou jen malé borovičky. Tomuto fenoménu ovšem nevděčíme hranicím, že 
by se snad zde kácelo kvůli vojensko strategickým důvodům, ale překvapivě přírodní ka-
tastrofě ze 60.let. Tehdy se ve východní Skandinávii hrubě rozmnožila jistá můra, jmé-
nem Oporinia autumnata, jejíž larvy v milionech napadly převážně březové porosty a 
během pěti let zlikvidovaly nepředstavitelné zalesněné plochy a proměnily je v poušť, 
charakterizovanou depresivními, shnilými březovými pahýly. Tuto katastrofu se přírodě 
podařilo zvládnout, ale její ničivé následky jsou patrny dodnes. Někde, jako zrovna zde, 
se přikročilo k vysazení odolných lesních kultur (kanadské borovice, sibiřské modříny), 
někde, v přísně chráněných rezervacích, se přírodě ponechala volná ruka (co ty na to, ty 
čičmundo, jež vedeš k záhubě kůrovcem napadený Národní park Šumava???) 

Nejlepším místem k pozorování následků této katastrofy v Laponsku je dojista 
přísná přírodní rezervace Kevo na samém severozápadě Finska, mezi Karigasniemi a 
Utsjoki. 

 
Nás však teď mnohem víc, než můry ze 60.let fascinuje naše přibližování k „říši 

zla“. Ve značné euforii řveme na plnou hubu všechny ruské, či Ruskem se zaobírající pís-
ně, které známe. Začíná to samozřejmě Kaťušou, Partyzánem (dáváme společně dohro-
mady všechny sloky, sami bychom to nezvládli) a jedem dál. 

Já ohromuji Pláču písní, kterou kdysi hrával za značného zájmu dívek U Sudu pří-
tel Goldie: 
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„Koupim si gumáky a nový tepláky a vyrazím do Oděsy na bál. A celá Oděsa ra-
dostí zaplesá že přijel fungl novej elegán!“ 

Prokládáme to songem „Kakája nátura, takája kůltura“ a pak začíná one-man 
show Pláči, který se zachmuřenou tváří ječí: 

„… Chytla mě ČEKA, Sibiř mě čeká… Ani ma vzjáli, arestaváli, paétomu ja nět ko-
munist!“ 

A spolu jedeme refrén: „Ja nět sovětskij, ja petěrbúrskij, ja velkorússkij anar-
chist!!!“ 

No… kdyby nás nějakej Rusák poslouchal, jsem si jistý, že by se pro nás ještě ně-
jaké to místečko v GULAGu našlo!!! Ojojoj, ale jak si člověk, odchovaný v hluboké bolše-
vické totalitě, má pomoct, copak existuje větší štěstí, než že už konečně tyhle songy zpí-
vat můžeme, že je navíc můžeme zpívat z bezpečí evropskounijního Finska, přímo sou-
druhům, číhajícím na imperialisty na západní hranici, do jejich nemytých uší? Vztyčujeme 
směrem ke kopcům na východě své prostředníky a to již se blíží final point našeho puto-
vání, celnice Raja-Jooseppi, tolik očekávaný Pepík, bez přehánění největší světa řiť, za-
padákov non plus ultra! 

Prašná silnice, jejíž krajnice jsou rozryty různými kolem odstavenými mechanismy 
ústí poblíž velkého parkoviště na kvalitní asfaltku, po níž, jak později zjistíme, bohužel, 
právě přejelo prázdné finské auto směr Ivalo. 

 
Po pravé straně se cesta svažuje, je zde již zmiňované parkoviště (prázdné) a za 

ním obří cedule, jež finsky a rusky annoncuje hraniční přechod Raja-Jooseppi. Silnice je 
naprosto pustá, jen malá celnice, samá závora a plot, připomíná, že jsme na místě. Všu-
de kolem silnice je zakázané hraniční pásmo. Celnice je sice hezká, ale pracovat na ní 
musí být nuda k ukousání. Z obou stran závory pusto prázdno, ani živáčka, natož autíč-
ka. No jestli tu budeme muset dnes stopovat… tak potěš protěž. Fotíme (nesmí se to) 
ceduli s přízračně vyhlížející azbukou a rozhodujeme se, že vyrazíme nejprve na celnici a 
to hned z několika důvodů: 

a) zjistit, jestli dnes ještě nejede nějaký autobus z Murmansku do Ivalo 
b) pokud ne, pro jistotu se pozeptat, zda se tu smí stopovat – neradi bychom 

skončili jako podezřelí běženci v cele předběžného zadržení 
c) ať tak či naopak, zkusit zjistit, jestli na celnici není nějaký obchod, stánek, 

prostě cokoli, kde by se prodávalo PIVO! 
Scházíme k celnici a bod c) se zdá být výsměšnou chimérou. Nikde nevidíme nic podob-
ného obchodu či alkoshopu, budeme zřejmě rádi, že zde bude WC, kde bychom mohli 
nabrat vodu do zásoby. 
 Dorážíme v parnu a slunci na celnici, nikde nikdo, tak tam chvilku zevlujeme. 
Naše přítomnost ovšem neuniká dosud se nudícímu staršímu finskému celníkovi. Ještě, 
než převezme kontrolu nad situací, zarazí mě Pláča a značně bledý mi šeptá: 
 „Ty vole! Zbylo nám ještě nějaký kuřivo z Christianie? Jo? No to jsme v hajzlu. To 
jsme nedomysleli!!! Jestli to najdou, tak to je kriminál na dvacet let… budou si myslet, že 
jsme pašeráci z Ruska…“ 
 No klidu mi tím tedy nepřidal, je ale pravda, že jsme materiál měli schovat někde 
pod brusinkovým keřem u cesty. Prostě jsme hustě zapomněli… Nenechám se tím rozho-
dit, „tabák smíchu“ se mnou již projel hranice všech baltských států. Přistupuju 
k celníkovi, velmi přísně vyhlížejícímu a ptám se jej, jestli jede a kdy nějaký autobus do 
Ivalo. 
 Celník, ač mluvím finsky, nepřipouští žádné bratříčkování a odpovídá brilantní 
angličtinou: 
 „Dnes je neděle. Autobusy o víkendu nejezdí, poslední jel v pátek odpoledne. Další 
jede zítra odpoledne.“ 
 A sakra! Takže vymalováno! 
 „V kolik hodin, kde staví?“ 
 Celník se sarkasticky usměje, jako bych spadl z Marsu a nevěděl, že ten autobus 
jede z Ruska: 
 „Staví tady. Jede odpoledne. Měl by kolem čtvrté, ale… občas jede o dost jinak“ 
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Iniciativa přechází od tohoto momentu bohužel plně na stranu muže zákona: 
 „Pasy!“ 
A začíná horká desetiminutovka, se kterou jsme pranic nepočítali. Celník přijímá naše 
pasy a se zachmuřenou tváří s nimi listuje. Nedochází nám, že marně hledá jakékoli 
vstupní razítko, ať EU z Německa, či ještě spíše razítko Skandinávie, jež dávají Dánové 
při vstupu do oblasti. Milé čtenářky, trnoucí o nás v děsu, jistě si vzpomínáte, že jsme 
tehdy profrčeli jak z Čech do Němec, tak z Němec do Dánska za totálního nezájmu ostra-
hy hranic!!! 
 Zejména Pláčův pas, úplně nový, bez jediné poskvrnky, jediného byť sebetitěrněj-
šího razítečka, leží celníkovi v žaludku. Za sebe se neodvažuju tipovat, zda je výskyt fin-
ských razítek v pase z minulosti spíš plus nebo mínus. 
 Celník se k nám blíží až do osobní bubliny, mračí se a důležitě poklepává pasy o 
hřbet ruky: 
 „Odkud jste?“ 
Začíná typický výslech, kdy se celník ptá na naprosto zřejmé věci, které vyčetl z pasu, 
probodává tě očima a snaží se tě nachytat, že nejseš český vandrák, ale vysoce postave-
ný mafián z Ingušska, pašující do EU heroin a kulomety. 
 Palbu triviálních otázek zvládáme, musíme mu však dokonce popisovat, že jdeme 
vandrem pěšky z Kiilopää sem, dokonce jej velmi interesuje, jaké máme ve Finsku další 
plány, tož odpovídám hlasem již trochu ustrašeným, že Lemmenjoki a možná Kevo. 
  
 Nezabírá to. Celník svraští rty do čárky, zabodne prst do pasů a vyjede: 
 „Vy si snad ze mě děláte legraci?“ 
 Tušíme, že jde do tuhého, že nám chybí vstupní razítka. Krčíme potupeně rameny. 
 „Jak to, že tenhle pas je úplně prázdný??? Jak to, že nemáte žádné razítko, které 
by dokladovalo, odkud jedete a jak dlouho můžete pobývat ve Finsku?“ 
 Snažím se mu to vysvětlit, celník je neoblomný: 
 „To je nesmysl! Děláte si legraci?“ 
 
Už mě to teda pěkně dere. Nejlepší obrana je útok. Přistupuju také blíž, také se celníkovi 
dívám do očí a povídám: 
 „Pardon, ale to přece není náš problém, že nám Němci a Dánové nedali razítko do 
pasu?!“ 
Taktika částečně zabírá. Celník pokývne hlavou: 
 „To máte pravdu, za to nemůžete…“ 
 
Vyhráno však není: 
 „Pokud ovšem mluvíte pravdu!!! Máte peníze? Můžu vidět váš batoh?“ 
 

Ssssááákryšššš… Navíc, tato jistě velmi vzrušující situace, jež rozbila nudu na pus-
tém hraničním přechodu, přilákala dva mladé, po zuby ozbrojené, nařachané a mnohem 
více, než náš celník-úředník nekompromisní finské vojáky, strážce hranic, kteří se k nám 
blíží, ruce připravené na pažbách rychlopalných zbraní. Stříhám zadkem pomyslný drát. 
 Ukazujeme nějaká eura, celník letmo nakukuje do batohu, ze kterého se valí těs-
toviny a špinavé prádlo včetně zabahněných návleků z Pahaoji, což může být polehčující 
okolnost, že jsme opravdu trekkaři a ne diverzanti. 
 Stále však není spokojen, i když už tak neprostřeluje očima: 
 „Potřebuju nějaký důkaz!“ 
Spásná myšlenka – lístky Inter-rail!!! 
 

Celník si je důkladně prohlíží, desetkrát je obrací, srovnává veškeré údaje. Nezna-
telným pohybem ruky odvolává vojáky. Huhhhh…  
 Podává nám pasy a mumlá: 
 „Šlendrián, tihle Dánové!“ 
Dansk gävlar! napadá nás s opatrným úsměvem. 
 „Omlouvám se.“ dí celník, je vyhráno! 
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 „Čechy… hm… Strašné povodně… Je mi líto… Ale slyšel jsem, že už je to u vás 
mnohem lepší!“ Najednou se usmívá a milostivě nás propouští. 
 
 Na řadě je ovšem ještě bod b) 
 „Prosím vás, smí se tady stopovat?“ 
Celníkovi se vrátí do obličeje sarkasmus: 
 „Pro mě za mě… vidíte tu ale nějaká auta?“ 
 
Jdeme konečně pryč, dochází nám, že kdyby se u nás našlo konopí, dá celník vojákům 
asi volnou ruku. 
 „A to si představ tu situaci,“ glosuju už v klidu, „že bychom nějaké hranice chtěli 
přecházet…“ 
 „To tady zřejmě vůbec nejde!“ hlásí Pláča. „Stopovat můžeme, ale proboha co? 
Vždyť tu vůbec nic za celou dobu neprojelo…“ 
 
 Stavíme se na přehledném úseku asi půl kilometru za celnicí, až za odbočkou, kte-
rou jsme dokvačili, „co kdyby se vracel z parku nějakej trekkař, nebo rybář,“ jak sdělil 
Pláča. Ano, bereme všechno, nesmíme podcenit ani zdánlivou maličkost. Přesto však na-
še nálada upadá do podprůměru. 
 Asi po dvaceti minutách se na ruské straně hranic objevuje auto. Vzhledem 
k tomu, že na odbavení čeká více než půl hodiny, usuzujeme, že jde o Rusy, podrobené 
fatální prohlídce. Ano. Kolem nás drkotá plně naložený žigul s typickými, odulými ruskými 
obličeji za sklem. Ani náznak toho, že by nám chtěli zastavit. 
 Nudíme se dále na silnici. Mě pálí obličej jak blázen, pere mi doň totiž slunce. Plá-
ča se baví zabíjením komárů, počítá skóre, které je sice vyšší, než počet aut v celém kra-
ji, ale přesto nic moc výsledek. Požíráme brusinky, rostoucí v nachových trsech přímo 
z krajnice. Ne, zde se nemusíme bát, že by plody byly kontaminované olovem 
z výfukových zplodin…  
 Po dalších padesáti minutách se situace opakuje – opět plně naložené ruské auto 
na závoře, opět důkladná prohlídka, opět nic. 
 Deprese se do nás zahryzává. Objevuji, že když se přiblížím k zatáčce, mohu da-
lekohledem sledovat prostor za závorou, tedy mít či nemít naději, že se na celnici odba-
vuje náš potencionální řidič. Ale nikde nikdo. 
 Vracím se za Pláčou, mlčíme, ani obligátní kecy na téma maso a pivo nezabírají, 
ba právě naopak- jak málo by chybělo k dosažení této chiméry, kdyby nás vzalo nějaké 
auto…  
 „Plný ruský káry, v tom nevidim naději!“ míním po dvou hodinách strávených 
v nečinnosti na krajnici, poté, co jsme si zrobili úhlednou ceduli s nápisem IVALO, OLKÄÄ 
HYVÄÄ (Prosíme, Ivalo), aby bylo jasné, že nejsme žádní Rusáci, kteří se chtějí infiltrovat 
do výhod finského sociálního státu. 
 „Fin neprojel eště ani jeden!“ dodávám s nadějí. „Jakmile pojede Fin, tak nás na-
bere, přeci musí mít s náma slitování, jak tu hnijeme na Pepíku, musej přece vědět, že 
nic nejezdí, jaká je to tady strašná díra! A víš, že v Lapinjärvi nás bralo hned druhý au-
to!“ 
 V tu Pláča zavrtí rukou, aby si vyžádal pozornost, chvíli strnule čučí a pak dí: 
„Svym jedinym funkčnim uchem slyšim, že na hranici přijelo auto!“ V euforii, vyvolané 
nadějí, dodává: 
 „Myslim, že jedeme, tohle není žádnej ruskej motor!“ 
Vybíhám k zatáčce a opravdu – sotva registruji ve sklech dalekohledu na závoře auto, už 
se závora zvedá a já makám zpět – jistě Fin, neboť prohlídka netrvala ani pět minut! 

V chvatu urovnávám ceduli a oba zvedáme palce. Na obzoru se vynořuje… auto 
jen s řidičem, finské značky, chvíle napětí… a… NIC!!! 

„Ty svině! Ty kapitalistická finská pijavice!“ řve nepříčetně Pláča. „Prej že Finové 
stavěj? Pohádky starý báby! Jsou to věrolomný žoldáci George Bushe!“ rozčiluje se part-
ner a vyčítavě se na mě dívá, co jsem to za vola, když adoruji tenhle prohnilý národ…  
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„Musíme na to jinak!“ dí Pláča po další neplodně strávené půlhodině. „Neběhej ty 
vole s tim dalekohledem k tý zatáčce, ještě tě uvidí ten čičmunda a sebere nás, že podni-
káme diverzi! Musíme jít na to přes šamanismus!“ 

Hm, tak jo. Slunce se pomaličku sklání nad obzor. Po chvíli máme v rukou dva 
trumfy. 

První je zaklínání aut pomocí šutrů, jež asi z deseti metrů vrháme na borovici, 
opatřenou rudým plastovým proužkem a nápisem „RAJAVYÖHYKE“: 

„Až se každej z nás trefí třikrát za sebou do tý pásky, tak nás bere auto!“ míní 
Pláča. 

Tuto teorii si však nemáme možnost ověřit. I poté, co již zcela zručně a rutinně 
trefujeme nápis pokaždé, co se nám zlíbí, auta žádná nejedou…  

Druhým trumfem je právě složená píseň na melodii Katjuše, shrnující podstatu 
našeho utrpení a cíl naší cesty. Pustým pohraničním pásmem se rozléhá ryčný chór, na 
chvíli rozpouštějící naší beznaděj: 

„Pojeď auto, vem nás do Ivalo 
Vem nás, tchoře, vem nás do knajpy! 

Pivka dáme, stejka sežereme! 
To jsme my, ti dva správný chlapi!“ 

 
Nic. Výsledkem je další ruské auto, dodávka nacpaná až k prasknutí, která nám 

výsměšně začudí do nosu. Jsme na místě už 3,5 hodiny, během nichž projela 4 auta…  
 
Obnovuji výlety s dalekohledem. Nic, nic a zase nic. Sluníčko již pomalu zapadá a 

naše černá nálada kulminuje. Sen o pivku a stejku, tak trýznivě vyhnaný naší hymnou do 
extrému, se nenávratně vzdaluje. Je nám jasné, že to s šerem budeme muset zabalit a 
potupně, neguje tak naši euforickou, rusky vyzpívanou cestu od mostu sem, se vrátit 
k břehům Luttojoki, k hranicím národního parku a k noclehu využít rybářský přístřešek. 
Říkáme si, že počkáme na poslední auto a po deváté v každém případě vyrazíme… na 
těstoviny a vodu z řeky… fuj. 

Bohužel, s postupujícím večerem frekvence aut ještě víc řídne, tedy chci říct spíše 
to, že celou hodinu se na hranicích neobjevila ani myš, natož auto. 

Deset minut před limitem pozorujeme na závoře další auto, další tranzit. 
„Zase Rusáci,“ frkáme, „tak to je jasný, jsme v hajzlu…“ 
Po odbavení stoupáme do pozoru, palce křečovitě vytrčené. 
 
Auto k nám však vůbec nedoráží. Jak pozoruju dalekohledem, staví na parkovišti. 

Zjišťuji, že jde o dva typické Rusy, v šusťákových teplákách, kteří na parkovišti hodují 
pečené kuře a plechovkové pivo. 

PPP dostává převratný nápad: 
„Hele, co tomu takhle trošku pomoct? Kdybys byl takovej frajer a šel to ukecat, 

umíš přece rusky? Každej dáme deset éček, to je míň než ten pojebanej zejtřejší auto-
bus, Rusáci budou na prachy…“ 

No… za pokus to stojí. Deset euro na hlavu je přijatelná oběť. Somrování aut se 
mi sice příčí, ale přece jen,něco jiného to je v Německu na pumpě, kde projede každou 
minutu deset aut, něco jiného na Pepíku… Zoufalství mě popohání k autu, dvacet euro 
v kapsičce košile. 

Blížím se a již zdálky vidím, že to jsou opravdu typičtí Rusáci, nařvaní, buranští, 
jeden je dokonce obdařen řadou zlatých zubů. Ládujou se kuřetem a pivem a mě málem 
pukají žíly. Chlapi zvedají hlavy od hodokvasu, když vidí mou spálenou tvář a slyší mou 
unikátní ruštinu: 

„Dobrý večer! Prosím vás, nejedete na Ivalo? Chci se jen zeptat, jestli byste nás 
nevzali…“ 

Chlapíci se po sobě podívají. Starší, vyschlejší, nehne ani brvou, mladší se zlatými 
zuby si mě změří a dí: 

„No… to nepůjde! Nemáme v autě místo! Auto je jen pro dva, máme plno!“ 
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Neztrácím ani chvilku naději. Vím, že když jsem se již odvážil k somrování, že ne-
odejdu jen tak, nenechám se odbýt: 

„Dvacet euro! Dáme vám dvacet euro za svezení do Ivalo!“ 
Zlatý zub se zachvěje, mrkne na staršího, ten však, s plnou hubou kuřete jemně 

zakroutí hlavou. Pokračuju dál: 
„Víte, moc byste nám pomohli. Jsme dva Češi, stopujeme tady už pět hodin a pro-

jelo pět aut! Noc se blíží…“ 
Zlatý zub se pousměje: 

 „Češi? Znám Prahu! To je fajn! Rád bych vás vzal, ale nemáme místo!“ 
 
Nevzdávám to: 
„A co vzadu? Nám by nevadilo se svézt vzadu, v zavazadlovém prostoru! Jen od-

sud vypadnout! Strašná díra! Nedá se tu stanovat, protože hraniční pásmo! Prosím…  
Rus si mele svoje: 
„Nojo, ale vzadu to fakt nejde!“ 
Povytahuji z kapsičky bankovky: 
„Dvacet euro pro vás!“ 
Zlatý zub povídá: 
„No já ti klidně ukážu ten zadní prostor, když to chceš vidět! Ale tam není místo!“ 
 
Cítím, že se blíží bod zlomu. Rus otevírá zadek tranzitu a já málem padám na hu-

bu… tam, pod olejovitými hadry, trůní snad tisíc plechovek PIVA… cítím, že se mi asi roz-
skočí cévy strašnou chutí na něj, zvláště když vidím, že kromě piv a hadrů je v úložném 
prostoru dost místa pro nás dva! 

„No to je skvělý! Tohle místo by nám určitě stačilo, my se uskromníme! Jen pro-
sím, vemte nás… (málem jim i zazpívám „Pojeď auto…“) 

Zlatý zub se podívá na mě, na mou kapsičku s penězi a povídá: 
„Minútočku. Nádo pasavětovaťsa!“ 
Chvíli se otočí na staršího, mlčenlivého kumpána a rozjedou spolu strašnou ka-

dencí ruskou hatmatilku, z níž rozumím jen slova „milicionéri, opásno,“ a „dvádsať euro“. 
Rusové rozhazují rukama, gestikulují na sebe a já na nich visím očima, musí jim být jas-
né, že jim nic jiného nezbyde, protože já, člověk, na kterém lze za normálních okolností 
dříví štípat, nesmí poznat v tento moment, kdy rudé slunce již již uléhá za palisády stro-
mů, bolest!!! 

 
Starší Rus ke mně přistoupí a povídá rozhodující větu: 
„Nu vazmjom!“ Srdce mi poskočí blahem. Dokázal jsem to! 
Rus dodává: „Ale ne tady! Tady nebezpečný!“ a maným posunkem ukáže na bata-

liony piv, které se jim nevím jak podařilo propašovat přes přísnou hraniční kontrolu. „Ta-
dy je na dohled celnice! My vzadu vezeme pivo a navíc vzadu nesmí být žádní lidi! Kdyby 
vás policie viděla, jak lezete do auta, balšája prabljéma! Jděte, dál, za dvě zatáčky, po-
stavte se a stopujte! My pojedeme kolem a vezmeme vás! Ale jestli nás po cestě zastaví 
policie, řekneme, že jste nás přepadli!“ 

„Výborně! Děkuju! Molodci!“ směju se a běžím zpět k Pláčovi, sdělit mu tu radost-
nou novinu. 

Ten již cítí naději, vida, jak zvesela běžím. Líčím mu situaci. 
„A nedals jim doufám ty prachy dopředu? Já jen, že nás třeba nevezmou, že ti to 

jen řekli, aby se tě zbavili!“ 
Jsem si ale jistý: 
„Myslíš, že jsem nějakej buran? Já, kamaráde, jsem z Prahy! Šméčka, šme-

la,šmucky, to znám jak svý boty! Mě nikdo nevočůrá! Pojď, jdeme teda o kus dál a řikám 
ti, z týhle prdele budeme brzo pryč!“ 

Popojdeme asi půl kilometru do pustého vnitrozemí. Ruský tranzit se brzo objevu-
je na obzoru… blíží se… a… STAVÍ!!!!!!!! VYHRÁLI JSME!!!!! 

Zlatý zub otevírá zavazadlový prostor, chvatně odhazuje zaolejované hadry a na-
bízí místo. Vsouvám mu do rukou dvě desetieurovky a Rus na oplátky vytahuje z kartonu 
dvě plechovky, opatřené názvem JARPIVO – Pivo z Jaroslavli! „Kdybyste měli ještě žízeň, 
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poslužte si!,“ strká nám piva do rukou a rozmáchle ukazuje na přehršli piv všude kolem 
nás. 

Dveře se za námi zaklapávají, a my se rozjíždíme, drahocenný, dlouho odpíraný 
mok nám vtéká do úst a syčí zde blahem. Jsme zde uzamčeni jak v kobce, jen malé, špi-
navé okýnko na zádi napovídá, kde to vlastně jsme, vnímáme nalepenou MPZ 
s magickým názvem RUS, větve nekonečných zástupů stromů a růžový svit zapadajícího 
slunka. Chlastáme a valíme na Ivalo! 

V tento moment musím nekriticky poznamenat, že jsem asi člověk, jehož život zo-
celil tak, že ani v nejprekérnější situaci nezná bolest. Skeptik by možná dodal, že jsem 
idealistickej blázen, kterej na svou náturu jednou dojede. Tato úvaha mě napadá při 
srovnání mých a Pláčových nálad. Zatímco já se koupu v dlouho odpírané euforii a bez-
starostně nasávám dobré JARPIVO (ten název mě zprvu odradil, zda nepůjde o čistící 
prostředek), Pláča je jaksi nervózní a mrmlá: 

„Hele, bratře, já bych se ještě neradoval“ Ukáže na empézetku RUS a dodává: 
„Přece jen, vezou nás, zamčený a bezmocný, dva Rusáci, dva pašeráci chlastu! Co 

když nás v Ivalo nevyhoděj, někde to zašlápnou v pralese a voddělaj nás kvůli prachům, 
vědí, že když jen tak dáme dvacet éček, že máme víc! Přece jen, jsou to Rusáci a s těma 
je zkušenost prachmizerná!“ 

Tak to mě ani nenapadlo, přece jen, ti chlapi nepoznali bolest, když nás vzali, pro-
kázali dobrotu své široké ruské duše. Lidi jsou všude stejný a navíc, Rusové podle mě 
nejvíc roztáli nejen kvůli té inkriminované dvacce, ale i kvůli tomu že jsme Češi, jejich 
slovanští bratři, které je třeba ochraňovat i za cenu tanků… Vidím to tedy pozitivně. 

Jedeme už skoro hodinu, při silnici se objevují první dřevěnice. Je jisté, že jsme 
v Ivalo. Na Pláčovo naléhání vytahuji busolu, zdá se mu, že vsí projíždíme již příliš dlou-
ho. Střelka kompasu ukazuje na sever, my však jedeme přesně opačným směrem, ačkoli 
bychom měli jet na západ. 

„A je to tady,“ drtí PPP mezi zuby, až se i do mě dává trocha strachu, „vidíš to, 
nejedeme do Ivalo, pereme to na Rovaniemi a skončíme někde v aapě…“ 

Ťukám tedy decentně na stěnu při šoférech, jako že už jsme na místě. 
Auto po chvilce brzdí. Rus nám otevírá, usmívá se, a my už oba víme, že není 

žádný problém, protože jsme přímo v centru osady Ivalo, zrovna před vznosně vypadající 
ravintolou, jež mile poblikává rozžatými světly. Loučíme se, ještě jednou děkujeme, Ru-
sové nám přejí štěstí a nechávají nás o samotě, v Mekce, tedy v Ivalo, noční můra 
z Pepíka je zapomenuta, nemá cenu příliš váhat a je ten pravý čas vyrazit do knajpy na 
oslavu. 

No, do knajpy, to je trochu silné slovo. Jedná se o prvotřídně vypadající restauraci 
v zlatokopeckém stylu. Ta je obsazena asi z poloviny blahobytnými, vybraně oblečenými 
Finy. Připadáme si zde jako pěst na oku (tedy spíš jako to oko, pěstí zasažené), když 
skládáme naše zablácené bágly na kobereček a vybíráme prázdný stůl, poctivě dřevěný, 
s proutěnými židličkami v rádoby nedbalém sámském stylu, ve stylu vrbou vypletených 
seslí. Pár Finů se ohlédne, je pravda, že můj obličej, temně rudý, se strupy a puchýři, 
pozornost přitahuje. Ale není to žádná komplikace. Hlavně, že má ravintola otevřeno! 

Milá, postarší hospodská přináší „ruokalista,“ jídelní lístek a my promptně objed-
náváme 2 piva KOFF. Jaké je naše překvapení, když nám je přineseno pivo ve sklenicích 
0,6 litru! Tak to jsme ještě nikdy neviděli!!! 

Vybíráme pokrm, který musí odpovídat naší námaze za minulý týden, nehledě na 
ceny. Nekompromisně zamítáme pizzu, i když stojí „jen“ 7 euro, naše oči hledají magické 
slovo „pihvi,“ biftek. 

Vzhledem k tomu, že jsme krom výdaje na překecání Rusů za poslední týden ne-
utratili ani cent, vybíráme nejdražší jídlo, pepřový stejk s brambory na smetaně a 
v sýrové omáčce. Cena 16 euro. Přichází hospodská a já brilantní finštinou objednávám. 

Hospodská evidentně oceňuje moje jazykové schopnosti (jadrná čeština v hospodě 
slušně přehlušuje tiché finské šepotání) a pranic jí nevadí náš zálesácký vzhled. Aby jo, 
vždyť tahle hospoda, spojená s hotelem, má celá image starých prospektorských časů, 
neboť Finské Laponsko, to je evropský Klondike! A my, rousní rosomáci, můžeme sloužit 
jako živá reklama, spálení, zarostlí a zabahnění lesní mužové, o nichž nikdo neví, zda 
jejich nadité batohy neskrývají plno zlatých nuggetů…  
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Dodává, že po objednání je pro nás k dispozici zdarma voda a bohatý salátový 
bar, zásobený několika vybranými druhy jemných salátů a zálivek je též plně k naší dis-
pozici! 

Ó, zlaté Finsko… Jídlo v takovém nóbl podniku stojí sice ranec, ale i kdybychom si 
objednali napůl pizzu, je samozřejmostí, že saláty, voda a někdy i káva jsou jako bonus 
zdarma. Jsem moc rád, že od dob, kdy jsem byl ve Finsku poprvé, se v tomto ohledu 
pranic nezměnilo. 

S nevýslovným blahem upíjíme řízný mok, válíme každý doušek po jazyku jako 
vinní degustátoři. Pivo v žilách rozproudí náš jazyk, nálada je veselá, uvolněná a těšíme 
se na jídlo. A už se to nese! Veliký stejk je ze všech stran obložen brambory, koupajícími 
se v sýrovo smetanové, husté a rozhodně ne skrovné omáčce… mňam… mňam… to je 
lábuž, panečku, to je něco jiného, než tomatové těstoviny…  

Mlčíme a dělají se nám boule za ušima. Cítím, jak se mi nadouvá splasklé břicho. 
Pláča vrní: 

„Propečenej akorát, panečku, uvnitř krev, navrch kůrčička, no to bych neřek, že 
Finové uměj udělat dobrej stejkanec, bratře, tohle je nirvána!“ 

Prvotřídní jídlo vyjídáme do posledního brambůrku, kdybychom se nestyděli, klid-
ně vylížeme talíře. Chválím hospodské krmi a objednávám další šestidecák. Opatřujeme 
se saláty a přežíráme se k prasknutí…  

Po zaplacení mastného účtu se potácíme ven, dosti opilí dvěma pivy, sotva se 
koulící přežraností. Je tma, čas rozbít tábořiště. Kotvíme hned za hospodou, při písečném 
břehu široké Ivalojoki, mající svůj pramen v divočině jihozápadního Lemmenjoki. Její 
vody jsou černé jak smola a ledově chladné. Od řeky se zvedá studený vítr. Mám pocit, i 
přes padající tmu, že přichází podzim. 

Přesto se omýváme a v posledních paprscích denního světla hodnotíme prazvláštní 
stavbu hned za blízkým mostem, funkcionalistický kostel, připomínající spíše odpalovací 
rampu pro rakety s plochou dráhou letu. Finsko je země kontrastů a tradiční vkus dřevě-
ných srubů se zde tluče se surrealismem, kubismem a funkcionalismem novodobých ar-
chitektů. Finové nemají skoro žádné středověké památky, vždy se stavělo jen ze dřeva, a 
tak jsou tyto novodobé stavby v rámci země unikátem. Je pravda, že je navíc obdivují 
avantgardisté z celého světa, aniž by si podobnými podivnostmi zastavěli svá města…  

Dlouho do noci kecáme, rozebíráme různé národní mýty a specifika, Švýcary ne-
cháváme spát, ale nit suchou nenecháváme pro změnu na Britech…  

Ráno vstávám brzy do větrného, studeného rána. Nebe je prapodivné. Pruhy ble-
dě modré oblohy jsou rozryty masivními, černošedými šmouhami od severozápadu. Kon-
trast slunečního svitu a těžkých stínů, dopadajících z těch šedých rozfázovaných pásů 
oblačnosti zalévá zemi zvláštním, stříbrným svitem, opepřeným severákem. Konečně mi 
dochází, že jsem v Saamieatnanu a že končí srpen. Tato nálada je na hony vzdálená od 
prosluněných rán a odpolední v Koilliskaiře. Nyní je z větru cítit led a během noci, jak 
později seznáme, skončilo léto a začal krátký, barevný laponský podzim! 

Pláča spí a já vyrážím pro něco na zub. V levné samoobsluze Valintatalo pořizuji li-
trový jogurt, litr džusu a výbornou čokoládovou bábovku za pouhá necelá dvě eura! No, 
když člověk ví, kam zajít, nemusí ani v drahé Skandinávii přijít na buben. Aspoň Valinta-
talo je dle mých střízlivých odhadů 2x lacinější, než síť obchodů K. 

Spálený obličej, to je věc, která mi už fakt vadí, zejména zde v civilizaci, kterou 
prochází i krásné dívky a mě se pranic nelíbí, že ode mě odvracejí tváře. No, nedivim se 
jim. Klobouk naražený hluboko do čela, jdu hledat lékárnu. Nalézám, otvírá však až v 9 
hodin. Nevadí! 

Procházím se beze spěchu po Ivalo, maličkaté, roztáhlé vesnici, která má s bídou 
dva tisíce obyvatel. Bez problémů nalézám autobusové nádraží, obchod se suvenýry, vše 
co mě zajímá, užívám si o samotě toto tiché, studeně zabarvené laponské pondělí. 

Vracím se a strojím hostinu. Pláča si trochu stěžuje na metabolismus, jež má pro-
blémy vstřebat po půstu včerejší lukulské hody. Vybízím jej, ať si jde koupit do lékárny 
černé uhlí (potřebuju doprovod) a netrpělivě čekám na devátou. 

U lékárny, jakéhosi srubu z černých útlých klád, nádherně vonícího bylinkami a 
mastmi, se zastavuji a zírám do výlohy, kde se odráží můj ksicht. Užívám si toho oka-
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mžiku, tak dlouho jsem se těšil, až moje zmučená tělesná schránka bude stát pod magic-
kým nápisem APTEEKKI (apatyka)! 

Uvnitř nemusím slečně ani moc vysvětlovat. Ukážu pouze na sebe a prosím o 
mast. Slečna se utvrzuje, že chci opravdu to nejsilnější, co je na skladě. Podává mi zá-
zračnou tubičku s nažloutlou mastí, s lítostí si prohlíží můj obličej a ruce a s milým, 
takřka mateřským úsměvem podotýká, že do tří dnů se spáleniny začnou loupat. Ihned 
před apatykou se potírám silnou vrstvou zázračné masti… Problémy snad končí. 

Zevlujeme pak u nádraží, místní obchod se suvenýry nedosahuje kvalit těch 
v Inari, je to zde mnohem více turistické než původní. On takový sámský čepec za 15 
euro je skoro zdarma, ale já si počkám, raději původní ruční výrobek ze Sámi Duodji, ať 
to stojí, co to stojí, ale ruční výroba a originální střih, záruka kvality, je důležitější, než 
cena. 

Jdeme do nádražní kahvily. Pláča se mi zdá poněkud zkormoucen, nevím však 
proč, možná proto, že si uvědomuje, že poté, co se můj obličej oloupe do původna, bude 
on tím, kdo u žen bude tahat za kratší provaz…  

 
Nejsem žádný narvanec, ale TO, co vidím za pultem nádražní kahvily, by vzalo 

dech snad i frigidnímu homosexuálovi… Za pultem stojí éterická, mladičká blondýnka, 
s tak jasnýma modrýma očima, tak sladkou, mléčnou pletí a tak milým, neprofesionálním 
a upřímným úsměvem, že z toho až bolí u srdce. 

Ze všech sil si přeju, aby mast zapůsobila už během pěti vteřin, abych té krasavici 
svým zrůdným zjevem nezpůsobil celoživotní trauma při objednávce kávy. Úsměv, jímž 
mě obdaří, je však milý, dokonalý a zdá se mi, že i trošku soucítící… Mám pocit, že se 
vznáším, tato kráska by se snad usmála i na třínohého dvacetiletého vypelichaného ro-
somáka, kdyby zatoužil, maje ovšem euro a půl, po dobré kávě se smetanou… Joj, kdyby 
mast působila rychleji, než má, kdybych se přímo před ní stal zas mužem výrazných rysů 
a ostrého pohledu, asi by se na místě proměnila v labuť, začarovala by mě v labuťáka a 
spolu bychom se vznesli do oblak…  

Neblbni, máš doma hezkou a milou ženu, napomínám se a raději jdu tento objev 
ukázat Pláčovi, jež konečně roztává a nabývá dobré nálady. Ano, nejen pivo a maso nám 
během sokosťáckého plahočení chyběly…  

Čas odjezdu autobusu směr Inari se blíží, vyčkáváme na lavičkách. Zažívám silný 
pocit deja vu, ti sámští vysušení dědci s fajfkou v hubách, ty dvanáctileté mladice ese-
meskující ostopéro na svých Nokiích, to už tu přece jednou bylo… Zažívám opakování 
stejného zážitku z loňska, zřejmě Ivalo je tak poklidnou dírou zemskou, že je zde každý 
den k nerozeznání od toho předchozího. 

Začínám se mocně těšit do Inari, starodávné siidy, odvěkého centra kultury Sámů, 
žijících v zemi finské…  
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RUNA OSMNÁCTÁ – Do srdce Saamieatnanu 
Během této runy se čtenáři seznámí s Vrhačem, mužem s jistou rukou a 

kumulovanou funkcí. Prožijí s Rosomákem identifikaci se starou sámskou kultu-
rou. Přenesou se do dávných dob 16.století, spolu se sámských chlapcem Asla-
kem zažijí magický rituál noidův, jež odpovídá na všetečné otázky. Jak se léčí 

nemocní. Aslak vyzví, kterak pojmout za ženu svou lásku, Anniki Tuulikki. O fin-
ských dobyvatelích z Jihu, o lovu rosomáka, konci nenávisti a zplození nového 

pokolení. 
 

Kdo rozumí písni věků 
Jíž tajemství obestírá? 

Dnešní doba nízkých štěků 
Beznadějí duši svírá 

 
Naslouchejme, póry sajme 
Stará slova dávno mrtvých 
Se slovy si tiše hrajme 

S písní co šumí ve větvích 
 

S písní noida, kouzlotvůrce 
Jež otázky zodpovídá 

S písní temnou, drsnojemnou 
Kterou zpívávala siida 

 
Jsme na cestě do Inari. Kolik nepopsatelného se skrývá v této prosté, holé ozna-

movací větě? Těžko, přetěžko je mi se rozepisovat o pocitech, které jsou tak unikátní, 
neopakovatelné… osobní. Netuším, co tento fakt znamená pro Pláču, možná je na tom 
podobně jako já, možná je to jen další z úseků naší nekonečné cesty, další, a přesto vý-
jimečný, neboť silnice se kroutí kolem skal, černých a bizarních, kolem vod jezera inar-
ského, chvilku otevřených a nekonečných, pak zase sevřených, rozbouřených i klidných. 
Tahle cesta je zajímavá nejen díky scenériím, které se nabízí během pohodlné cesty au-
tobusem, ale zejména díky atmosféře, kterou tuto dálně severský kraj má a měl i 
v dobách, kdy místo silnice tudy vedla jen vyšlapaná stezka, po více než půl roku pokrytá 
sněhem, jež ujížděl v pravidelných stopách sobem tažený pulk…  

Řidič našeho autobusu je statný, světlovlasý Fin, jehož jistá ruka nás udivuje a 
nutí nás nadšeně komentovat jeho počínání. Nejde o šoférskou bravuru. Řidiči hromadné 
dopravy na těchto odlehlých destinacích totiž neslouží jen jako dopravci, ale i jako poš-
tovní manipulanti. Po cestě zastavujeme u spousty poštovních schránek, otevřených dře-
věných budníků, umístěných na dřevěných tyčích, domy nikde k vidění, jen uzoučké, vy-
šlapané cesty v jehličí se ztrácí od silnice kamsi do pralesa, prostoru je zde tolik, že si 
každý dobrý obyvatel této země může uchovat soukromí a klid. 

Šofér vždy zastaví na krajnici naproti budníku, otevře hydraulické dveře svého ko-
rábu a aniž by se jeho tělo pohnulo, uchopí rukou svazek novin a pošty a s jistotou Boha 
mrští tento svazek přímo do budníku. Tento zautomatizovaný pohyb v nás vyvolává 
nadšení. Zdržení je vždy sotva pětisekundové, muž za volantem prostě otevře dveře, 
přesně vrhne, aniž by zvedl byť o milimetr své pozadí, a poté, co tiskoviny zaduní ve 
schránce, zavře dveře a pokračujeme dál. Sledujeme jej, nikoli škodolibě, ale spíše užas-
le čekáme na jeho zaváhání, čekáme, že se na ty tři metry prostě jednou netrefí. Čekáme 
marně…  

Tento dobrý muž, ke kterému vzhlížíme dík jeho výkonům skoro jako k modle, je 
neomylný. Získává od nás přezdívku Vrhač a náš obdiv vede až za hrob. Ten klid, ta neo-
chvějná jistota!!! Další zahraniční turisté, pravděpodobně Němci, jsou též pěkně na větvi, 
a my nevíme, zda též díky Vrhačovi, nebo kvůli tak krásné přírodě, potemnělé v dešťové 
přeháňce, či jen prostě kvůli sobům, zevlujícím při krajnici, kvůli kterým musíme často 
brzdit a klasicky po finsku počkat, až jim dojde, že by srážku s busem asi nepřežili. 
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Míjíme rozervané Medvědí jezero, jeden z bizarních satelitů Inarijärvi, kde je par-
koviště a v lese vyhlídkový bod na jezero, Hora Smíření, Sovintovaara. Maně se mi na rty 
dere prastarý joik, opěvující tento neskutečný kraj… ty jezero na dálném severu, tvá ne-
konečná hláď… Pomalu přestávám vnímat realitu. Místo ní naplouvá nervní chvění, pří-
znak blížícího se transu. Čas se točí v kruhu, ve spirále a ubíhá rychlostí světla dozadu, 
do dávných věků. Do věků, kdy neexistovala ještě civilizace, kdy finské a švédské rody 
s bázní a netušenou odvahou začaly pronikat sem, do centra kouzly obestřeného, pohan-
ského Saamieatnanu. Píše se rok 1590, všude kolem zuří vihma, ledový mlžný déšť a já 
cítím, že do mě vstupuje duch minulých životů, neboť jsem si již od první cesty do La-
ponska jistý, že sem nejedu jako turista, ale navracím se na místa, kde jsem kdysi žil. 

Otevírám vnímání tomuto pocitu. Z hloubi bezčasovosti ke mně promlouvá mladý, 
však dávno neživý hlas… Opřu se tedy rozechvěle do sedačky Neoplanu a přetrhávám 
poslední pouta s přítomností… Nejsem již jakýsi Richard z Prahy, vstupuje do mě moje 
dřívější já, sámský mladík Aslak, čtyřista let mrtvý…  

 
… Jmenuji se Aslak, moje matka Raihme, moje siida Menešjavvrr, čtyři porokuse-

my vzdálená od velké siidy Enare. Jsem stár čtrnáct zim, tedy již jsem mužem, lovcem, 
právoplatným členem naší malé siidy. Jsem Saami, jako moje matka, jako celá siida, 
jako celý kraj. Lidé z jihu, suomalaiset, Bahňáci, kteří přicházejí v posledních letech stále 
častěji mezi nás, nás považují za divou zvěř, bojí se našich bohů a bojují proti nim. Při-
cházejí s úsměvy, nesou před sebou divné kříže, hladké a čtyřramenné, hovoří jazykem 
démonů, kterým pranic nerozumíme, usmívají se, ale ne kvůli tomu, že nás mají rádi. 
Usmívají se zle a vychytrale, neb tuší, že naše zem je nekonečná, bohatství její v podobě 
nesčetných stád sobích nezměřitelné a mírnost našich, lidu Saamieatnanu, pověstná. Náš 
lid nemá zbraně, aby je obracel proti jiným lidem, natož proti sobě navzájem. Naše kopí, 
šípy a puukka jsou našimi pomocníky a dětmi našich bohů, daných nám jako dar od Ve-
raldenolmaie, pána přírody i všech duší. Jejich pomocí nikdy nechybí v našich lávvech 
maso, dar od našich bratrů, zvířat. Lov není bezuzdné zabíjení, ani zvrhlá kratochvíle. 
Není ani krutý a nelidský, je to jen prostá součást koloběhu přírody. Veraldenolmai vde-
chl dvě duše všemu živému a jedinou duši všemu neživému. Lidem pak dal duši třetí, 
která se myslí nazývá. My jsme však stejní jako sob, los, medvěd a vlk. Vstupujeme do 
jediné síně života, prosíme o smíření. Bereme si těla zvířat i rostlin, stromů i kamenů, 
osvobozujeme jejich duši z těla. Těla bez duše pojídáme, dřevo bez duše stavíme 
v kužele lávva, kámen bez duše měníme v ocel a ta nám jako vděk najde cestu k masu, 
k obživě. Tím, že jich užíváme, vdechujeme jim duši svojí, oživujeme je ve změněné 
podstatě. A poté, až člověk zestárne, jeho duši osvobodí příroda, Veraldenolmai, a ener-
gie takto získaná vlije se zas do země, rostlin, kamenů a zvířat. Kruh je uzavřený, spojitý 
a hladký. 

Lidé z jihu nerozumí tomuto systému. Oni pomýleně věří, že díky jejich bohu jsou 
privilegovaní, vyčnívají nad tento kruh. Jejich bůh, jež je jediný a proto nemůže přece 
vidět vše a všemu rozumět, dává jim víru ve věčný život, který však bez kruhu, o němž 
jsem hovořil, být nemůže! Oni tak jen v sebe věří a jsoucnost boží je opravňuje brát, 
bořit a žít jako houba na pařezu. Než houbu pozře sob, či ji v plíseň promění déšť. Ta 
energie, přírodou daná, se neztratí a přejde v jiný život. Oni však z kruhu vyskočili. Oni 
jsou jako houba, která jen vsakuje, sbírá, pohlcuje, ale odmítá toto vše v účtování ko-
nečném vrátit. Nerozumím jim, ani já, ani matka Raihme, ani moje siida. 

Oni tak nadřazeni nade vše se cítí, že nevědí, že vskutku hluboko dole pod vším 
jsou a jejich bytí tak má trvání komářího života, neb postrádá smysl a mír smíření, hlad-
kost kruhu. 

Přišli z jižních bažin a hustých lesů, z kraje nevlídného, kde není očistný mráz na-
šich zim, uklidňující tma jejich ani nekonečná energie věčného letního dne. Naše jméno 
Saami vzali, zkomolili je ve svých barbarských ústech a sebe Suomalaiset nazvali. Nazva-
li se tak, nevěda, že Suo mrtvou mokřinou je, krajem trudným, odkud přitáhli. Neznají 
jiskřivost suchých vrchů tundry, neznají rozlehlých bezlesých plání, neznají stezek a tahů 
sobích. Jsou to Bahňáci, lidé primitivní a nabubřelí. 

Než oni domnívají se o nás, že jsme jen pralesní zvěř, tupá, bezbožná a nelidská. 
Pravda, neznáme my, prostí Saamové, jak slova navždy zaznamenat. Však k čemu toto 
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činit? Každý z nás dobře ví, kudy táhne sob, kde les je, kde močál a kde tundra, každý ví, 
kdo s kým siidu tvoří, každý z nás paměť má dobrou, aby uchoval sobě moudra předků 
našich, našich moudrých matek. Právo ve znak skutečnost přetvořit u našich jen noid, 
kouzelník, vědmý muž a lékař má. On na svůj buben znaky nakreslí a jejich prostřednic-
tvím do sáivo světa pro naše dobro vstoupit dovede. Než tyto znaky nejsou z tohoto, vi-
ditelného světa. Než noid není ničím vyšším, než my. On jen jiný je, že duch mrtvého, 
ani zcela zlého, kterého Rutaimo pohltilo, ani zcela dobrého, jež kruh moudrého života 
vsákl, do něj vstoupil, když se na stezce kdesi potkali. Jen symbióza, jen křivka kruhu. 
Mrtvá duše klid našla v těle hostitele, ten na oplátku přítele ze sáivo světa získal, jež mu 
dveře do neviditelnosti otevřít umí. 

To, že znaky nepotřebujeme, z nás však zvěř nedělá. My, lidé saamijští, přemýšlet 
a uvažovat umíme, myšlenky rodíme a zavrhujeme jako kterýkoliv dobré matky syn na 
světě nekonečném. Já, v životě papír ani pero nevida, zde s vámi hovořím stejně zaujatě 
a vědoucně, jako lidé z jihu, jež v kamenných lávvech roky své civěním do mrtvých zna-
ků maří. Já, cítě, že tam u vás, v daleké budoucnosti, kdosi je, kdo kdysi mnou byl a za 
mnou cestu našel, vše mu povím, bez příkras a přehánění, bez obav svůj příběh obyčejný 
povím, příběh o tom, jak do naší siidy noid přibyl, aby děda našeho uzdravil a co z toho 
vše vzešlo, jak jsem svou lásku, větrnou a čirou Annikki získal, ač ona z národa bahenní-
ho byla pošla, saamijskou duši ona za svou vzala a my díky tomu siidu svou uchovali 
živou. 

 
Menešjavvrr, siida naše, vpravdě není jako veliký Enare, kde na osm desítek duší 

lidských přebývá. Siidu naší jen dva rody tvoří, jen jedenáct duší včetně mé zde dlí. Rod 
mé matky, Raihme spojil se s rodem mého otce, Gávrreta. Já a mí starší bratři Kehkko 
s Duorgamem, sestra Tuulena z toho spojení vznikli. 

Jako dítě, chlapec neposeda byl matkou Raihme vychováván a ve zkazkách siidy 
naší uši mé zaplavovány za dlouhých zim byly. Než tyto zkazky, hrubě zajímavé, prapo-
divné a neuvěřitelné vždy mi jen jako ukolébavka, kterou v gietce, kolébce březové po-
hupován, k usnutí jako joik prchavý zněly. Věděl jsem, že v Enare noid, čaroděj žije, kte-
rý do budoucích dnů vidí, vše, co skryto zraku je odhalí, nemoc z těla vyžene a prý snad i 
mrtvého k životu vrátil, než tomu jsem nevěřil neb v naší siidě nikdy ničeho takového se 
nestalo, kdo zemřel, odešel po kruhu dál a nikdy se mezi nás nevrátil. Věděl jsem, že nad 
námi bohové dlí, neb nikdy jsem jich neviděl, nikdy moci jejich nepocítil. Ovšem dítě 
jsem byl, které do lávva, kde noid působil, nikdy nesměl, na potlachy matek siid okolních 
vstoupit nemohl, i šlo to vše jaksi daleko ode mě, od mých prostých dětských her, kdy 
jsem soby z pařezu vykrojené malým prvním lasem svým lovil, do uší dřevnatých jim 
větví, puukko nahrazující značku siidy naší vrýval a vlky v podobě kamenů obrovských 
svým kopím z kmene břízy zabíjel. 

Šly věci neviditelné vždy mimo mou veselou mysl a já jim vlastně pranic nevěřil, 
neb tak tomu běžné je, že náš člověk věří jen tomu, co sám zažije. I matka moje, Raih-
me podobná v tom byla, neb ona mi vždy říkávala, že sama nikoho ke svému štěstí ne-
potřebovala i vše si rukama šikovnýma a myslí čerstvou sama vydobyla. Povídala však 
také, že jiní ze siidy naší, jakož i z velkého Enare s bohy hovořili, huldery i sáivo olmaky 
potkávali a někteří třeba i drahými kameny od neviditelných obdarováni byli. Věděl jsem 
tedy, že bohové, duchové a skřítkové jsou, než však zatím jediný důvod nebyl, aby se 
naše cesty střetly. Já tedy bohy a jiné neviditelné nikdy jako capart nepotřeboval, až do 
té doby, kdy jsem na výpravě své první se soby daleko na jih, až ke Gihttelské siidě, dce-
ru národa bahenního, krásnou Annikki poprvé nespatřil. 

Oj, lásky soužení, jaká to komplikace života bezstarostného je! Jak rychle skončily 
mé radostné dny, jak bryskně má mysl se dosud neplodnými a zcela prapodivnými myš-
lenkami zaplnit stihla! 

Ve věcech lásky mezi našimi vždy jasno je. Lidí u nás pomálu je a tak když siidy 
mezi sebou potkají se, často ještě caparty pod sebe močící sobě zaslíbí. I věk plyne a 
z důvodu nemožnosti výběru ti dva se sobě zalíbí a životy svoje spojí. Tak tomu je a vždy 
bylo. Než však mě dívku hrubě mlčenlivou, bledou a neduživou, Raiskku z Njurrguláhde 
matky přisoudily. Ona vždy hloupou a polomrtvou mě se zdála. Když jsem do Njurrgu-
láhde s otcem zavítal, či Raiskka mezi nás přišla, věty jen slabé a plytké mezi námi pole-
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tovaly. „Oj, tvé matky sobi silní jsou! Ach, jak vítr studený mi kosti provívá!“ Nic více 
řečeno mezi námi nikdy nebylo a já, kluk hrubě živý, energický a přemýšlivý silně jsem 
se ve společnosti mé vyvolené nudil a dětských kratochvílí raději vyhledával, abych její 
hlavu vejčitou, oči prázdné a tělo vyzáblé pozorovat nemusil. Však zimy minulé Raiskka 
do říše sáiva odešla, poté, co jí krev se uvařila v horké nemoci, která od Roty, ze tmy a 
zimy pošla. Já sám zůstal a nikoho méně než mě to netrápilo. 

Však poté, co Annikki jsem spatřil, mysl má se cele zbláznila a já kudy chodil, tu-
dy jsem obraz její krásné malé hlavy, těžkých vlasů v barvě slunce, očí hlubokých jak 
enarské jezero a nohou dlouhých, ztepilých a štíhlých v sobě nosil. I všimla si matka mé-
ho soužení a vše ze mě vytáhla. I zděsila se převelmi: 

„Oj, Aslaku, jež jméno vlčí nosíš, který duch bažin ti mysl otrávil? Než nevíš, že 
bahenní lidé mezi nás nikdy patřit nebudou a spojení toto k záhubě celou siidu přivede?! 
Snad Pahaoja svým dusným dechem tě omámil?“ 

„Ach, matko moje nejmoudřejší,“ já zoufale odvětil, „mě zcela jedno je, jestli 
z bahenního či skalního lidu Annikki pochází, neb ona je krásná, jemná, chytrá a slova, 
která jsme spolu hovořili, byla silnější než vítr severní, každé slovo její jako by ode mě 
samého pocházelo a o věcech hrubě zajímavých, jakož i o Neviditelných jsme spolu ho-
vořili a já cítím, že ona Saami je vskutku, nikoli bahenní slepice, neboť přírodu miluje, 
v mysli křivost nechová a též po mě jak já po ní touží! Než, matko moje, copak nechá-
peš, že tento cit je mnohem vážnější, než tradice a zvyky národa našeho, které spojení 
s lidmi Bahna zapovídají, jistě moudře, neboť Bahňáci hloupí a nafouknutí jak měch 
z gahperu, sobího žaludku jsou, však nechtějí připustit, že i mezi Bahenními dobří lidé 
jsou? Já poprvé cítím, že mysl moje lidská na toto nestačí a poprvé jsem o Neviditelných 
přemyšloval, by mi dovolili za ženu Annikki Tuulikki, dívku z větru zrozenou pojmout? 
Řekni mi, matko, kterak Maddarak’ku oslovit mám, aby naší lásku posvětila?“ 

I zhrozila se matka Raihme převelice: 
„Ty jsi snad z břízy jako capart na hlavu spadl? Což nevíš, že muži Maddarak’ku 

nikdy vzývat nesmí, protože ona každého omámí a jako milce svého spoutá? Madda-
rak’ka nezná tradic siidy naší, ona jen na lásku myslí a když muž se jí pokloní, ona 
k sobě si jej vezme, aby s ním na oblaku nebeském se lásky hrám oddávala, dokud z něj 
život nevysaje! Aspoň tak sestra moje, hrubě s Neviditelnými obcující, vždy říkávala, než 
já ti radím, Maddarak’ku ani jiné Neviditelné nevzývej, vzpomeň mě, matky svojí, která 
nikdy ke štěstí Neviditelných nepotřebovala a o nic nižší kvůli tomu nebyla! Zapomeň na 
Annikki Tuulikki, hochu můj silný, jdi s otcem až sníh se zpevní do Enare a na trhu jinou 
dívku, Saami, sobě dle vlastního výběru pojmi, jako já jsem s otcem tvým tak učinila!“ 

„Matko,“ odvětil jsem drze, „zřejmě tvoje uši jiného než mě poslouchaly! Já jen po 
Annikki toužím a prosím tě, tys žena, a i když noidem jen muž smí být, já tě za šamanku 
svou způsobou považuji, neb lidem nad jiné rozumíš, neklevetíš, nepomlouváš, však do 
všeho jak do vody z potoka průzračné vidíš! Věřím ti hrubě, proto popros Maddarak’ku 
sama, aby mi Annikki přivála za noci čaromocné!“ 

I aby se mě matka zbavila, chlácholivě slíbila, že Maddarak’ku poprosí. Však dny 
míjely a ničeho se nestalo a já věděl, že matka ničeho neučinila a za zlé jsem jí to neměl. 
Věděl jsem, že kdyby tak učinila, jistě by výsledku dosaženo bylo, věděl jsem však také, 
že jistě se jí cos divného odhalilo, proč tak nevykonala, a po důvodech toho ptát jsem se 
střežil, abych ji nepohněval. 

Trápil jsem se tedy dál, v sobicích, borovicích i ptačím zpěvu jen Annikki poznával 
a život prostý se mi velice od mysli vzdaloval. 

 
Však těchto dnů obešla siidu zvěst, že děd můj, prastarý Kiuggáš, smrtelně one-

mocněl, oči se mu zakalily a nohy zdřevěněly a že poslal do Enare pro noida, neboť se 
domníval, že jeho duše ještě odejít z těla nemá. I došla zpráva zpět, že slovutný Guhk-
kižži, starý noid enarský, za svým přítelem do Menešjavvrru brzy dokvačí. 

 
I pojal jsem já sám, jako i moje matka by tak jistě učinila, svůj vlastní plán, zvě-

davý, zda věci, jež okolo nojdů ve zkazkách obíhají, nelžou. 
Přiznám se, že ve věcech ohledně noidů, šamanů, jsem měl názor podobný, jako 

ve věcech Neviditelných. Věděl jsem, že existují, však osobní zkušenost jsem žádnou 
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s nimi neobcoval, ještě loni dítětem byv. Říkalo se, můj starší bratr Kehkko tak děl, že 
pravdou tyto zkazky jsou a že zvláště Guhkkižži, noid enarský, nad jiné vyniká. Prý byl 
loňské zimy při tom, když Guhkkižži v Enare v trans vědmý upadl. Zpěvem čaromocným 
se rozechvěl prý natolik, že mu zrudly oči a vidět náš svět přestaly. I zmítal se noid 
v křeči, podoben postřelenému vlku. Poté, co křeč z jeho těla odešla, tiše seděl, očima 
jiný svět viděl a tehdy ženy i mužové enarští přicházeli a na otázky všelijaké 
z budoucnosti se tázali. I noid nepohlédnuv na ně ani, vše krátkými slovy vypověděl a 
vše se vskutku do poslední kapky vyplnilo. Nu což, říkal jsem si, asi bratr nelhal, proč by 
tak dělal, věda, že už mužem jsem a pohádkám, kterými mě dříve bavil, ani zbla nevě-
řím. 

Pojal jsem myšlenku se poprvé s dovolením siidy sezení v noidově slavnostním lá-
vvu zúčastnit a zeptat se jej, jakže má láska k Annikki Tuulikki pokračovat bude a co mu-
sím učiniti, abych ji získal a siidu svou tak nerozhněval, ba nezahubil. Neb věděl jsem že 
ten, komu čtrnáct už bylo, plně mužem je a má tak právo zeptat se noida na cokoli, beze 
studu, neb ví, že noid buď odpoví, nebo navždy tuto otázku do prachu zbytečnosti odká-
že. A ve mně síla byla, velká víra, že řešení jest, neboť to, co jsem k Annikki cítil, nebylo 
poblouznění a sen, nýbrž smysl žití mého. 

 
I druhého dne přibyl do siidy starý Guhkkižži. Jakmile z pulku, bílým sobem taže-

ného vystoupil, roztřásl mě děsivý, nepoznaný strach. V jeho zapadlých, vrásky téměř 
překrytých očích jsem zponenáhlu uviděl, že moje skepse k němu item k Neviditelným 
jen dětskou nevědomostí byla. Když jsem do jeho očí drze pohlédl, abych si jej ozkoušel, 
zatočila se mi hlava a cítil jsem, jak mi nohy, podobny kořenům březovým pevným, do 
země vrůstají. Však nepovažoval jsem to za špatné znamení, poté co jsem s bratry a 
jinými ze siidy hovořil, nic takového oni necítili, jen úctu, z Guhkkižžiho moudra neko-
nečného vyplývající. I říkal jsem si směle, což když zrovna já jsem tím, kdo nejdůležitější 
dotaz na noida mít bude, co když zrovna já se jeho učněm budu moci stát! I na samot-
nou Annikki jsem chvíli zapomněl, cítě, že jsem dosavadní život svůj jen jedním okem 
viděl, že mi věci neuchopitelné, neviditelné, hrubě pod prsty unikaly. Stál jsem tam dob-
rý věk a třásl se, přemyšluje najednou zcela jinak, zatím však Guhkkižži do svého lávva, 
pro tuto příležitost postaveného, vstoupil, mlčel dlouho o samotě a pak ven vyšel a otce 
mého o měch plný ostré pálenky z moruškových plodů požádal. 

I byli jsme všichni hrubě nedočkaví, co se dít bude, i strachovali jsme se o ne-
mocného děda našeho, že z něj život uteče mezitím, však noid ani slova neřekl, měch 
s pálenkou uchopil a celé dva dny jsme ho na světle denním nespatřili a život v siidě se 
ke svému normálu zase vrátil. 

 
I bylo mi stále záhadou, jak vše probíhat bude a strachoval jsem se, že noid poté, 

co léčebný obřad provede a děda k zdraví zpět navrátí, opět v pulk vsedne a odjede, aniž 
by hodlal upadnout ve prospěch siidy ve vědmý trans. Zjišťoval jsem, jaké otázky kdo 
z naší siidy má a byl hrubě zklamán, nikdo mi nic sdělit nechtěl, což jsem sice očekával 
(ani já bych se nikdy nepřiznal, na co se chci optat), ale přišlo mi, že mlčení rodu nepo-
cházelo ze stejných příčin jako to mé, ale spíše z toho, že nikdo žádný pořádný dotaz 
vlastně nemá. I obával jsem se, že Guhkkižži, toto vycítiv, bude považovat za zbytečné 
se uvést do transu. 

 
Zvědavost a to podivné rozechvění však mě zcela prostoupilo, já jakoby zapomněl 

na vše, co mě trápí a jen na osobu noida se soustředil, byv hrubě žádostivý pozorovat jej 
při tom, jak děda mého vetchého uzdravovat bude. Tak silně mě Guhkkižži zaujal svým 
jediným pohledem na mě po svém příjezdu, že vše, co s ním bylo spjato, zcela ovládlo 
mou mysl. 

 
Konečně po dvou dnech noid z lávva vylezl, hrubě opilý byl a děl, že až se slunce 

dotkne jeho lávva, zahájí v chýši mého děda léčení. Pravil, že moruškovou pálenkou tak 
nalitý je proto, aby své smysly utopil, neb si je jistý, že nemoc snadno zažene lépe 
takhle, než zcela otevřený, kdy by mohl svou energii zcela vyzářit a z cesty se nevrátit. 
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I vstoupil první, následován celou siidou (vyjma mé skeptické matky) do nuzné 
dědovy chatrče, kde to páchlo smrtí, nemocí a stářím. Dým z jalovcových větví lávvem 
pročpěl a já viděl vychrtlou, žlutou kůži mého milého děda, jeho zakalené, blánou pota-
žené oči, on už jednou částí svou duši opustil. I sklonil se noid Guhkkižži nad mým dě-
dou, mumlajíce hlasem hrdelním melodii, při které se mi opět nohy roztřásly a já se na 
zem holou, černou, posadit musel, abych vědomí neztratil. Viděl jsem, že noid si na děda 
mého sedl a otázal se: 

„Kiuggášši, starče dobrý, pověz mi, co vidíš?“ 
Dlouho ticho bylo a pak se třaslavě můj děd ozval: 
„Tmu, bratře můj, zimu a mlhu jen.“ 
„I co tvé nohy cítí, je –li v nich síla čili nic?“ 
„Nohou již nemám, bratře můj, jen vak pilin tam na konci mého těla je!“ 
„Chceš –li pak, Kiuggášši, ještě na našem světě déle prodlít, či chceš svou duši 

z trápící se schránky osvobodit?“ 
I dlouho ticho bylo a pak se rozslzel děd můj drahý: 
„Ó, bratře, noide enarský, jak jen toužím zase vidět a chodit, jak malý chlapec za-

se toužím vidět slunce po dlouhé zimě, naslouchat zpěvu ptáků, do pulku se posadit a 
soby tundrou hnát!“ 

I sklonil se noid ještě hlouběji a já s hrůzou viděl, jak svá ústa přisál na dědovo 
oko, strašlivě při tom nosem mumlaje, zblednuvši a zežloutnuvši posléze, že se vlastně 
jedním tělem s mým dědem stal. Po chvíli nekonečné svá ústa odtrhl i na druhé oko jej 
za stejných procedur přiložil. Vysával on z očí dědových nemoc a slepotu. Pak zvedl se a 
místo očí samou blánu a mázdru měl i kázal hlasem slabým, aby dědovi březovou korou 
oči přikryli. I lehl si celým tělem na tělo dědovo, jako by jej rozmačkat chtěl, a já ze své-
ho koutku pozoroval, jak se z jeho nohou staly dva stromy, černé a plesnivé, z nichž dým 
očistný vycházel. Nevěřil jsem vlastním smyslům, však tušil, že jsem svědkem toho, če-
mu Bahňáci říkali zázrak. I říkal si, že mě dým z jalovce a tíživá smrti atmosféra v lávvu 
omámily nadobro a že sním, podoben svému opilému otci, jež se občas v kocovině ze 
sněhu po dlouhém spánku sbíral a o démonech černých, strašlivých pak dlouho vyprávěl 
a zapřísahal se při Liebolmaiovi, že se pálenky již nikdy netkne. 

Dlouho to vše trvalo či snad moment letmý, nevím. Však poté noid Guhkkižži hla-
sem stařeckým, kňourajícím sdělil, že jeho tělo v sobě má nemoc dědovu, nechať jej od-
nesou na březových větvích do jeho lávva a dají mu k loži další měch pálenky a den se 
střeží jej rušit. Kázal též vyklidit dědovo lávvo a pod trestem vyobcování ze siidy zapově-
děl do něj vstupovat, dokud on znamení nedá. 

Stalo se a já celou noc oka nezamhouřil, vyšel ze svého a matčina lávva a obchá-
zel jak hladový vlk kolem příbytku noida, zda něco neuslyším. Slyšel jsem však jen straš-
livé chrápání šamanovo. I šel jsem k lávvu dědovu, obcházel jej a též s ušima napjatýma 
poslouchal, však neslyšel jsem nic. 

I spal noid Guhkkižži celou dlouhou noc i podstatnou část dne. K večeru ze svého 
lávva však vylezl, opět silný a neochvějný a já se znovu roztřásl, neboť noid ke mně při-
stoupil a pravil: 

„Aslaku, synu Raihme, tvůj děd dlouho ještě bude žít. Ale toto není můj úkol nej-
větší.Dnes večer jsem se rozhodl v sáivo svět sestoupit, abych dotazy vaše zodpověděl!“ 

I zatetelilo se mi srdce radostí, neboť já byl jediný, s kým noid promluvil a věděl 
jsem již jistě, že jsem to já, kvůli komu se slovutný šaman ještě zdrží v naší chudé siidě, 
neb s nikým jiným on nehovořil. I viděla celá siida toto a já pozoroval, že se na mě dívají 
zcela jinak než dřív, se směsí strachu a obdivu, neboť ze svých zkušeností věděli, co toto 
znamená. 

V tu se plaňky lávva dědova rozhrnuly a my všichni užasli v posvátné hrůze, neboť 
děd můj, Kiuggáš, z něj křepce jak mladík vyskočil, ač ještě včera polomrtvý byl a ničeho 
neviděl, na nohy se postavit nemohl. I viděl jsem, že šedé, spečené vlasy dědovy zčerna-
ly zas, viděl jsem, že jeho zřítelnice se zjasnily a jeho nohy statné mladé kmínky břízy 
připomínaly. 

Rozezněl se siidou dědův radostný joik, melodie houpavá a nade všechno radost-
ná, jeho hlas byl jak trylek vodopádu řeky: 
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„Oj, příteli Guhkkižži, oj děde vědomocný, zase vidím, zase chodím, zase srdce 
moje pění, zase za soba si vsednu, opět v tažný pulk si lehnu, zase dívek krásy vidím, 
zase sílu lesa cítím, zase zdravý jsem a mladý, zas mě medí dívčí vnady! Oj, příteli můj, 
tys nejsilnější, nejmoudřejší, zase tvým odleskem jsem, zase mužem v plné síle, zas chu-
ti na pálenku mám, cítím ve své mladé žíle!!!“ 

I roznesla se zvěst o uzdravení lesem, stezkou, roklí, ptáci si jí zpívali, sobi si ji 
kručeli, medvědi ji brumlali, šedí vlci vrčeli! A já, Aslak, věděl, že jsem Saami, že jsem 
zažil kouzlo Neviditelnosti, že jsem jiný, než jsem býval. 

 
I nastal večer. Sebrali jsme se v největším lávvu, v lávvu noidově, kam nás ša-

man pozval. Však dlouho ničeho se nedělo, až jsem počal pochybovat, zda jsem vskutku 
bděl, když mě Guhkkižži oslovil. Muži i ženy siidy mlčeli, však mlčení to bylo tíživé, sva-
zující. Nikdo nevěděl, co se dnes stane, každý jen trochu hloupě do ohniště zíral, občas 
usrkl pálenky či se zahryzl do suchého, vyuzeného plátu sobího masa. Noid mlčel též a 
zdálo se, že vůbec neví, že tam s ním jsme, celá siida, včetně mé matky, která málem 
sama smrt měla z radosti, že se její otec uzdravil, možná pro ni to bylo hrubým převrá-
cením její nevíry a rozumové skepse. 

Vtu jsme spatřili, že noid hrábl do svého koženého vaku a vylovil z něj rozpukaný, 
kouřem notně zčernalý gievvrre, svatý buben, posetý prapodivnými, nesrozumitelnými 
znaky. I cítil jsem náhle mrazivý chlad v kostech a něco mi říkalo – Odejdi, zmiz, pošetil-
če, dokud je čas! Však já vytrval. 

I vzal Guhkkižži jednou rukou buben za otvory v jeho vypouklém dnu, druhou ru-
kou ze záhybů svých kožešin vylovil zelený kámen, jež prý snad jen kol Guovdageaidnu, 
nejstarší siidy daleko na západě, ve Finmarce, lze nalézt, položil jej na starou sobí blánu 
bubnu a vzav do svých černých rukou ohlazený sobí paroh, začal vyťukávat do bubínku 
pomalý, primitivní rytmus. Mručel divně, potichu a oči se mu zabodly do kamene, jež se 
zničeho nic začal pohybovat, na bláně poskakovat. S očima vyvalenýma jak jezerní okoun 
jsem civěl na ten buben, vida, jak kamínek skáče po znacích, až pak utkvěl, jakoby přile-
pený, na znaku, který připomínal rosomáka, uvězněného v pasti ze dvou zkřížených vět-
ví. Rytmus se zrychlil a začal se přerývaně přelévat. Noid začal vzdychat, sténat a úpět, 
až nás všechny obešla hrůza a moje sestra, sedmnáctiletá Tuulena, z lávva vyběhla ven, 
do mrazivé noci, nemoha to dále vystát. 

Ticho teklo lávvem jako med, všichni jsme se přimkli křečovitě ke stěně ze sobí 
kůže a jeden k druhému, jako by venku číhalo sto vlků na naši krev. I dech noidův se 
stále zrychloval a já viděl, jak jeho tělem probíhají křečovité záškuby, které jsou střídány 
momenty naprosté ztuhlosti a všichni jsme pozorovali, že v tu chvíli sobí paroh sám buší 
do blány v šíleném rytmu, zcela nezávisle na vůli noida. 

Najednou buben vypadl z noidových rukou na udusanou hlínu a sám Guhkkižži se 
zhroutil ze špalku, na kterém seděl, spadl na zem, jeho údy se zkroutily, oči mu zrudly 
jako by byly rosomáčí a u úst se mu zjevila bledá, bublinatá pěna. Jeho otevřená ústa 
byla jak vlčí tlama, viděli jsme jeho lesklé, špičaté, věkem obroušené zuby, které o sebe 
narážely a hrůzostrašně skřípaly. Náhle se z nich vydral sten, tak studený, nelidský a 
chraplavý, že se moje matka chytla za hlavu, hystericky se rozječela a následována svou 
sestrou, mými bratry a otcovým bratrancem, vyřítila se z lávva do tmy. Uvnitř zůstal jen 
můj děd, otec, poté mladý silný Járžže a já. 

I ustal ten děsivý skřek a vše v lávvu jako by ztuhlo. Noid, přemoudrý Guhkkižži 
byl podle všeho dočista mrtev. I zvedl se můj otec a vyděšený zbytek siidy pozval zpět 
dovnitř, jen sestra Tuulena odmítla se vrátit, strachy nemoha ani hovořit. 

Zírali jsem zděšeni na zhroucené tělo noida, ženy plakaly, potahovaly a muži se 
chvěli. I můj děd, znovuzrozený, se šklebil do vousů a opakoval tiše: „Běda, Neviditelní si 
mého přítele vzali k sobě, už nikdy světlo jeho moudrosti neprostoupí tmou naší nevě-
domosti a beznaděje!“ 

Vtu, nevím proč, se mi do žil vrátila odvaha a já vstal a silným hlasem pověděl: 
„Než, nehloupněte, moji milí, noid mrtev není, on dlí nyní u samotného Liebol-

maie, neboť mi slíbil, že mi můj dotaz zodpoví!“ 
I zírali na mě všichni jako na zjevení, mumlali tiše stará zaříkávání a neodvažovali 

se na mě ani podívat, boje se mě snad víc, než zdánlivě neživého noida. 
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Najednou, jako by smrtelná křeč odešla z těla šamanova, ten zhluboka vzdechl, 
ztěžka se posadil a kovovým hlasem procedil: 

„Pálenku!“ 
I přispěchal můj otec, jež vždy dobře věděl, kde se moruškový mok nachází, neb 

k němu nejblíže z naší siidy měl a hbitě mu k nohám položil vzdouvající se měch, plný 
sobí žaludek. 

Noid se napil, však pohyby jeho údů byly nelidsky přesně odměřené, a my cítili, že 
noid není stále v našem světě, díval se skrz nás, kamsi. 

Však poznali jsme, že je tu doba, kdy se smíme ptát. Noid se pohupoval na špalku 
jako by jím cloumal vítr, nic neříkal a nás neviděl. 

První se zvedl můj děd: 
„Ó noide enarský, vědmý Guhkkižži, řekni siidě, kudy a kdy zjara potáhnou sobi, 

pověz, zda zátah na jarní třídění bude úspěšný a zda já sám se jej zúčastním, či v hlíně 
ležet budu?“ 

Dlouho ticho bylo, pak se ústa noida pohnula, aniž by jeho oči se byť jen zachvěly: 
Hlas jeho byl dutý a jakoby rezavý: 
„Sobi potáhnou údolím řeky Leámmi čtvrtý den poté, co plný měsíc zazáří, tehdy 

se uprostřed vaší siidy objeví pod sněhem černá zem. Bude dosti pozdě se přemístit do 
údolí, sobi utečou. Než pokud necháte jich kol vaší siidy proběhnout a odeberete se 
k průsmyku Strupatých skal, dva dny nato tudy potáhne velké stádo o pěti tisících ku-
sech a vy je, v čele s dědem Kiuggášem zaženete do jarních ohrad.“ 

I zamručela siida v úžasu, nikoho by totiž nikdy nenapadlo jít až ke Strupatým 
skalám, neb každým jarem se lovili sobi při Leámmi, však v posledních letech hrubě neú-
spěšně. 

Zvedl se poté můj otec a děl: 
„Než pověz, přemoudrý noide enarský, zda ještě žije v Kárášjohce můj přítel Hon-

ggáš, s nímž vždy mocně pálenky popiju na letních trzích?“ 
Siida se zasmála, však noid nehnul ani brvou: 
„Pokud ptáš se na dny dnešní, věz, že žije. Však na trzích v Kárášjohce jej už ni-

kdy nespatříš.“ 
I zbledl můj otec převelice, nevěda, jak si toho má vyložit, neboť odpověď noidova 

byla dvojznačná, neřekla, zda do léta zemře jeho bratr z mokré čtvrti, či on sám. 
Do ticha, které se po této chmurné, podivné odpovědi rozhostilo, jsem povstal, 

pohlédl okem pevným na noida a překonávaje třas v hlase i celém těle, pravil jsem: 
„Velký kouzlotvůrce, noide enarský, i já, Aslak, nejmladší z naší siidy, otázku na 

tebe mám. Rci mi, mocný Guhkkižži, zda dostanu za ženu Annikki Tuulikki, dceru národa 
bahenního, co vykonati pro to musím a jak mám učinit, aby siida naše přijala ji mezi se-
be jako by Saamijkou byla?“ 

Osazenstvo lávva se celé upřelo nikoli na noida, nýbrž na mě a slyšel jsem pře-
kvapený, podrážděný ropot. Jen má matka, moudrá Raihme, dělala, jako by o ničem ne-
věděla a zírala velkýma černýma očima přímo do tváře vědmého muže. 

Noid podrážděným zasyčením uhasil ten klokotající šepot mého rodu a když ticho 
lávvem zavládlo, pohlédl mi zpříma do očí a děl: 

„Mladý vlku, nebývá zvykem, abych jakkoli vysvětloval toho, což v sáivo světě, 
světě průzračné moudrosti a nekonečné věčnosti vidím! Než tvá otázka jest natolik složi-
tá a závažná, že musím výjimky učinit. To, na co ses tázal, samozřejmě jako vše ostatní 
leží v budoucnosti. Ale je s tím spojeno cosi, co celé siidy, celého Saamijského národa 
týká se. Doposud nikdo z našich, ani v mé rodné siidě enarské, natož pak ve velkých sii-
dách západních, Karášjohce a Guovdageaidnu, nespojil svůj osud s bílým lidem, ať šlo o 
suomalaiset, či Nory nebo Švédy. Ó velké, převeliké nebezpečenství číhá v dobách bu-
doucích ze strany těchto jižních národův. Oni budou chtít národ náš mírný pokořit 
ohněm, mečem i plamenem jejich nesmyslné, složité víry. Mnoho stovek let, až kosti mo-
je, tvoje i tvých dětí budou hnít v černém bahně, bude tento boj trvat a bude vítězný, to 
mi věř, milý Aslaku! Však pokud sami zůstaneme, podlehneme. Pokud však se rozhod-
neme přežít tou způsobou, že svou identitu mezi jižany rozpustíme, přežijí jednotlivci, 
než národ zhyne též. Tvá cesta, Aslaku, je správnou cestou. Tolik chci říci nyní, před ce-
lou siidou. Ano, dostaneš Annikki Tuulikki, dceru Suomi, za ženu! Ano, siido Menešjávvr-
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reská, Aslak jest vyvoleným mezi vámi. Vězte to, nikdy toho nezapomínejte a Aslakovi 
v jeho vůli nebraňte, neboť vidím jeho duši, jeho osud, jež vyčnívá nad jiné. Stane se 
Aslak jednoho dne mým nástupcem, sám jej povedu drahou noida, vědmého muže! Než 
nyní, siido, opusťte lávvo a nemějte již na mě dalších otázek! Nechť však Aslak zůstane, 
musím si s ním ještě mnoho říci, co vaše uši nesmí slyšet!“ 

I zavládlo v lávvu hemžení převeliké, lidé mí se zvedali, viseli na mě očima a ne-
vím o co mě beze slov prosili. Jisto však bylo, že ven se nikomu nechtělo, tak převratná, 
tíživá a přitom nadějeplná byla slova noidova. Až moje matka kůži vstupní odhrnula a 
zavelela: 

„Což jste neslyšeli velkého noida? Odejděmež ihned z lávva, jež je určeno jen 
mužům Neviditelnosti, velkému Guhkkižžimu a mému nejmladšímu synovi!“ 

Slyšel jsem z jejího hlasu nezměřitelnou pýchu a hrdost, zatím jsem však pranic 
nechápal, z čeho toto plyne, neb jsem nic zatím dobrého nevykonal, byv jen sotva ope-
řené pískle mezi muži. 

Když jsme osaměli, dlouho ticho bylo. Já pokoušel přemyšlovat o všem, co jsem 
právě zažil, než nešlo to pranic, tolik bylo nových věcí ve dnech posledních, tolik podiv-
ného o mě pravil noid, čemuž jsem se dosud zdráhal uvěřit, ač jsem předtím viděl dědo-
vo uzdravení a slyšel noidova proroctví. 

Však třasu onoho již ve mně nebylo, cítil jsem pohled šamanových očí a duší mi 
prostoupil nesmírný klid a radost, síla, kterou mi Guhkkižži mlčky předával. 

Noid přece jen konečně promluvil: 
„To, milý synu, (to oslovení mě hrubě zahřálo, neb můj otec, pokud zrovna opilý 

nebyl, často v melancholii ostával a lásku, přestože ke mně jistě choval, nikdy najevo dát 
neuměl), co ti nyní povím, jen v tobě zůstat musí, ty nikdy nikomu ze tvé siidy povědět 
nesmíš, jinak vše, co jsem ti předpověděl, se v prach zvrhne. 

Brzo do siidy Menešjavvrr přibyde velký houf lidí bahenních. Bude mezi nimi i tvá 
Annikki Tuulikki, však střez se oslovit ji, střez se ji vyhledat! Pokud tak učiníš, bude to 
záminkou pro Bahenní, aby tvou siidu vyvraždili a vaše bohatství si přivlastnili. 

Lidé bahenní mají nekalé úmysly s rodem vaším. Věz, že celou zemi saamijskou 
ovládnout chtějí! Než tvá vyvolená, Annikki, jiná je, miluje tě láskou vroucí jak slunce 
v letním slunovratu! Však ty zasloužit si ji v očích Bahenních musíš. Upři svou pozornost 
na vůdce houfu, mladého, však krutého Jussiho, bratra Annikki staršího. Vypal se svým 
otcem množství pálenky nejčistší, nechť vám Liebolmai, patron vody opojné, pomáhá! 
Touto pálenkou častuj hosty neustále, zvláště Jussiho, nechť ani na chvíli nenabydou jas-
né mysli, nechť stále v opojení zůstávají, neb v tomto stavu oni neškodní jsou. Jussi ti 
jednoho rána navrhne věc hrubě bláznivou, nerozumnou a nebezpečnou! Bude tě tupit, 
ponižovat, pokořovat, ty však nedbej a mysli jen, že Saami jseš a že Annikki Tuulikki 
miluješ! Seber, Aslaku, všechnu odvahu a přijmi jeho návrh. Dlouho budeš jen s Jussim 
v mrazivé pustině, za velikého nebezpečenství. Však pokud zůstaneš pevný ve své víře 
v Neviditelné, pokud ani na chvilku nezapomeneš na to, co dělá lid Saamieatnanu velkým 
a přežívajícím v této trudné zemi, věc tvá se podaří. Po návratu dostaneš Annikki, lid 
bahenní ve velké pokoře a úctě mít tě bude a vy budete mít jejich dosmrtnou přízeň za-
ručenou a nebezpečí žádného hrozit vám nebude! Však pokud pochybí tvá víra, pokud 
selže tvoje hrdost, přerveš sám své saamijské kořeny, zemřeš a nedlouho po tobě celá 
siida!“ 

Seděl jsem naproti noidovi jako opařen a snažil se vnímat, co mi říká, jeho každé 
posvátné slovo si do paměti zapsat. Mnohému jsem nerozuměl, netušil jsem, co mě 
v dalších, černých a mrazivých dnech čeká, věděl jsem však, co mi noid, velký Guhkkižži, 
naznačit chce. Tělem mi stoupalo teplo odhodlání a chuti žít, cítil jsem nezměrnou odva-
hu a hrdost na to, z jakého národa pocházím. 

„Synu můj,“ děl dále šaman, „srdce mé je nyní hrubě jásající, že jsem tě poznal. 
Neb ty jsi ten, kterému své vědění předat chci. Pokud nezemřeš v černé mrazivé noci, 
bude Annikki tvá a ty s ní zplodíš tři syny z jednoho vrhu. Poté opustíš svou siidu a na-
vštívíš mě v Enare. Po tři roky nespatříš nikoho ze svých blízkých, odejdeme spolu na 
skrytá, nejposvátnější místa země saamijské a já tě naučím stát se noidem, všemu, co 
umím sám. Pak zemřu.“ 
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I odmlčel se Guhkkižži, trudně se zadíval do vyhasínajícího ohniště a pomrukával 
si jakousi tíživou, sténající melodii. Nabídl mi pálenky a pohladil mě vyschlou rukou po 
vlasech. I cítil jsem při tom dotyku v hlavě takový jas, takovou sílu, až jsem málem hla-
vou otvor kouřový v lávvu prorazil. I viděl jsem na zlomek času věci podivné. Viděl jsem 
sebe v černé, ledové tmě, viděl jsem obrovského, rudookého rosomáka, viděl jsem jaké-
hosi světlovlasého muže, který úpí ve sněhových závějích. 

„Tak, tak…“ zachraptěl Guhkkižži. „Jdi nyní, synu můj, ke své siidě. Ráno nebude 
mě již zde, lidé tví ptát se budou, ale ty jim ničeho říci nesmíš. I budu čekat dlouhý čas, 
až mě v mém drnovém kammi na břehu Enarského jezera navštívíš, pak teprve se doo-
pravdy uvidíme, Aslaku…“ 

 
Druhého rána nebylo v siidě již velkého Guhkkižžiho. Zmizel on i jeho pulk, tažený 

bílým posvátným sobem, zmizelo i jeho lávvo, jako by vše bylo jen přízrakem. I hubovala 
matka velmi mého otce, že výslužku žádnou Guhkkižžimu nestihl dát, mručela, že přízeň 
velkého noida, jež bez daru odjel, se proti nám obrátí. Já ničeho nesměl říci, chodil jsem 
jako ve snách a lidé rodu mého domnívali se, že mě ve zlobě noid očaroval a mou pomí-
jivou duši již poslal do zásvětní říše. Hádky a vády zavládly naší siidou, trápilo mě to 
však pramálo, neb věděl jsem více. Díval jsem se jen k jihu a čekal příchodu toho, co 
předpovězeno bylo. I hádky trvaly a každý to pojmul jen jako trudné rozuzlení všeho, 
když po dnech několikerých se na obzoru objevili Bahenní lidé. 

 
V jejich čele stál rozložitý, křaltem hrubě silný světlovlasý Jussi, muž snad dvace-

tiletý, však nesmírného obdivu svého lidu požívající. Jeho tvář byla zbrázděna křivým, 
pohrdavým úsměškem. Přijel na koni, zvířeti mezi našimi hrubě obávaném, neboť ve 
zkazkách lidu našeho toto stvoření bylo spojováno s Rotou, Neviditelným, jež mor a smrt 
se zimou a tmou rozséval. I zavládl děs mezi našimi a já ze všech sil snažil se toho uklid-
nit, nesměl však ničeho více prozradit. Donesl jsem mnoho měchů pálenky, k otcově 
vzteku, a lidé Bahenní se všichni strašně opili. I zavolal mě k sobě Jussi, dech jeho páchl 
zkvašenou moruškou a já za jeho zády viděl svou milovanou, světlovlasou Annikki, i srd-
ce se mi v těle zastavilo, než slov Guhkkižžiho jsem pamětliv byl a ani jediným láskypl-
ným pohledem jsem na ní nespočinul, což hrubě drásalo moje a dojista i její srdce. 

I děl strašlivý Jussi: 
„Ty červe lapský, ty hadráři nízký, dones další pálenky a kmitej sebou, než siidu 

tvou do hodiny pouhé vypálit dám! Zima odporná ve vašem smrdutém kraji mě ničí a jen 
pálenka čistá mě při životě udrží. Při Kristu, Pánu na nebesích, hni sebou, ty špíno, ty 
nevydělaná sobí kůže, nechať je plný měch tady!“ 

I sklopil jsem poníženě zrak a kořalky donesl a štědře Jussimu zavdal. Tak šlo to 
několik dní, Jussi vždy po ránu, kdy bledá polární záře mihotala černým, ledovým nebem, 
plným krystalků sněhu, hrozil siidy vypálením, žen znásilněním a mužů pomordováním, 
než opil se vždy tak rychle, že údy vládnout nemohl a na vpravdě špinavé sobí kůži 
spánkem opileckým usnul. 

 
Však onoho rána strašlivá věc se stala a siidu zcela proti mně obrátila. Otec můj 

totiž zmocnil se jednoho z měchů, pro Bahňáky určených, a hrubě se opil. I přivrávoral 
do lávva, kde Jussi se válel, a děl, hlasem zlobou opadlým: 

„Ty, Neviditelnými budiž navěky proklet, táhni z naší siidy, vezmi s sebou toho 
tvého Krista, a nikdy se nevracej, prve než celý náš rod svou kořistnickou letorou vyhu-
bíš. Kdo zval tě v náš kraj? Táhni do bažin, smrade světlooký! Kdybys v míru přitáh, pá-
lenky bych ti nalil, kůží sobí přikryl a uzeného sobího masa ukrojil! Však ty jen na mor-
dování a pelešení s našimi dcerami myslíš! Fuj, ty zvíře lesní!“ 

Však rozzlobil se Jussi strašlivě, povalil mého otce na sobí kůže, vytrhl zpoza pasu 
puukko a proklál mu srdce. I vynesl jeho mrtvolu ven, do poledního šera, a za smíchu 
ukrutného, před zraky celé siidy mu břicho rozpáral. I vyplnilo se proroctví noidovo, že 
můj otec již nikdy v Kárášjohce se svým pobratimem Honggášem pálenky moruškové 
nepopije. 
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Než siidy strach a hněv zcela se obrátil proti mně. Mladý, silný Járžže též puukka 
vytasil, než na mou hruď jej přiložil a řval: 

„Ty, Aslaku, zrádče našeho národa, ty za všechno můžeš! Ty se bratříš 
s Bahenními příšerami, Jussimu strašlivému pálenky naléváš, neboť jen nad chlípností 
přemyšluješ, abys tu bleduli bahenní do lože svého povalit směl!“ 

I přikyvovala souhlasně celá naše siida, dokonce i můj děd Kiuggáš, slzy roníce, 
mě prosil: 

„Odejdi, vnuku můj, do tundry a nevracej se nikdy, já, jako stařešina siidy tě vy-
obcovávám pryč! Než poslechnout mě musíš!“ 

Však matka moje, moudrá Raihme hlas zvýšila: 
„Otče můj, při Suurikale, Prarybě enarské, drž jazyk za zuby, nevíš, co činíš? Za-

pomněl jsi snad na to, jak tě Guhkkižži smrti vyrval? Zapomněl jsi na noidovo proroctví, 
že Aslak Annikki dostane a Guhkkižži jej vědmé síle Neviditelných naučí? Střez se vyob-
covat mého nejmladšího syna do tundry, jinak naše siida zhyne v mžiku puukky Bahen-
ních lidí!“ 

I roztřásl se Kiuggáš a sklopil zrak. Však Járžže se rozeřval: 
„Konec budiž dob, kdy nám ženy a noidové rozkazovali!“ 
V tu chvíli jsem se však vysmekl jeho sevření, postavil se na roveň jeho očí a pev-

ným hlasem odvětil: 
„Jestli přijde konec těchto dob, přijde i konec siidy naší a celého národa Saamij-

ského! Chceš snad toto, ty hloupá kravská hlavo? Nesmím ti ničeho říct, však poslouchej 
mě ve všem, neboť noid enarský tak řekl, co v budoucnosti viděl!“ 

I roztřásl se Járžže a též sklopil zrak svůj ke zmrzlé zemi. 
 
I siida umlkla a všichni ve strachu a beznaději vrátili se k práci, střežíce se přiblížit 

jak ke mně, tak k táboru Bahenních lidí. Však pomordování ni vyobcování už mi nehrozi-
lo, tak silná byla slova mé matky item moje. 

 
Povolal mě pak k sobě Jussi, chechtal se jak Pahaoja, smradný pán mokřin, a děl: 
„Ó děkuji ti, ty lejno losí, za vše, čím mi pomáháš! Neb vidím v tobě tu nekoneč-

nou slabost národa tvého, tu poníženost, plazivost a bezpáteřnost! Děkuji ti,“ pokračoval 
sarkasticky, „za vše, čím svou vlastní siidu hubíš! Já, kdyby mi kdokoli otce zhubil, puuk-
ka tasím a na místě jej, bez ohledu na věci budoucí, probodnu jak bělokura! Ale vy, had-
ry laponské, vy jste jak ovce, hlavně dokud sami žijete, schopni jste podřídit se a oběto-
vat se! Než, napij se pálenky, pomiluj svou Annikki, než zemřeš!“ 

Krev se mi pěnila při těch potupných větách, líto mi otce mého bylo, ač jen opilec 
a mluvka byl a sobů nikdy více než prstů na nohou nevlastnil. Svrběla mě ruka, šátrající 
po rukojeti puukka, však v tu chvíli mi obraz starého Guhkkižžiho před očima vytanul, 
jeho slova se ke mně navrátila a já věděl, že jsem otce neztratil, nýbrž v samotném noi-
dovi enarském naopak získal. I sklopil jsem zrak, oslyšel tupení Jussiho a na Annikki, 
bledou a plačící nad krutostí svého bezcitného bratra, se opět ani nepodíval. 

I pokračoval Jussi: „Kristus Pán mi seslal sen, jež mě hrubě pobavil, neb se 
v téhle smradné mraznici temné nudím co přežraný medvěd v brlohu. On řekl mi, že 
mám tebe, červa shnilého vzít co otroka a vyrazit hluboko do tundry, ulovit černého ro-
somáka, ve kterém se skrývá duch vaší země! Než, co váháš, ty kůro březová, sbal mi 
zbraně a kůže, zapřáhni soby v pulk a na lov se za mou prdelí vydej! Na co čekáš? Stejně 
chcípneš, než chci vidět tvoje utrpení!“ 

 
I věděl jsem, že nastala ta chvíle, o které velký Guhkkižži, otec můj, byl mluvil. 

Nápad takovýto, pravdu pověda, se mohl zrodit opravdu jen v tupé hlavě někoho 
z Bahňáků. Každý Saami totiž ví, že rosomák se loví jen na jaře, kdy se těžko pohybuje 
v tajícím sněhu, kdy je odkázán na své doupě, kde se stará v páru o bezbranná mláďata. 
Jít uprostřed polární noci do lesotundry za účelem lovu rosomáka byla věc krajně pošetilá 
a odsouzená k nezdaru. 

Co se týče Jussiho žvanění, že v zabití rosomáka spatřuje i získání duchovní síly, 
domnívaje se, že v rosomáku sídlí saamijská duše, musel jsem potlačit pohrdavý smích, 
neb to byl pustý blábol, pramenící z veliké neznalosti naší přirozenosti. Pravda, jisto, že 
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Saamové uctívají mezi Neviditelnými Pahaahmu, než ten je pouhým strážným duchem 
všech rosomáků severských, jakož i každý jiný druh živočicha, rostliny ba i hory takové-
ho ducha má. Navíce jej zabít nelze, jednaje se o Neviditelného ze sáivo světa. Duše Sa-
amů dlí, jak hrubě známo, v kruhu přírody a rozkotat ji by znamenalo celou přírodu zni-
čit, tudíž i sebe. 

Byl jsem z Jussiho slov hrubě radostný uvnitř, neboť mi dokladovala jeho nezměři-
telnou tupost a z toho vyplývající fakt, že jakmile opustíme siidu, stanu se já plným pá-
nem situace, neboť síly přírody a Neviditelných, jakož i vědomosti praktické budou jedině 
na mojí straně a on bude tím, kdo se bude muset přizpůsobit. 

Zapřáhl jsem tedy s klidným srdcem dva pulky a vyzval Jussiho k odjezdu. I od-
dechla si siida celá, neboť v tomto aktu spatřovala zabití dvou komárů jedním plácnutím, 
viděla už Jussiho mrtvého a možná i mě, domnělého zrádce. Jen má matka plakala a po-
prvé v životě vzývala Neviditelných, aby mě na mé cestě ochránila. Plakala ovšem i An-
nikki, než já se na ní, přemáhaje ze všech sil, opět ani nepodíval. 

Matka mi do pulku vložila amulet, zděděný po své matce, váček ze sobí kůže, na-
plněný čaromocnými bylinami, odhánějícími síly zlých duchů. Jussi pak sobě i mě na pulk 
pověsil odporný čtyřramenný kříž, symbol jeho víry, než já jej v nestřeženém okamžiku 
strhl a hodil do ohně. Popelem z něj jsem naopak na svůj pulk narýsoval znak, na němž 
se zastavil na gievvrre noidův zelený kámen, rosomáka a zkřížené větve. Pochopil jsem 
tehdy, proč se při obřadu tak stalo a věděl jsem, že nikoli bílý Kristus, ale sám Guhkkižži 
ten bláhový sen Jussimu seslal. 

I vyrazili jsme polární nocí do lesotudry a na cestu nám svítila jen polární záře. 
 
Putovali jsme tři dny a tři noci bez přestání a já kvitoval, že Jussiho arogance 

mrzne v ledové noci, že se začíná slepě spoléhat na mé, přírodou vybičované instinkty. 
Už nevypouštěl ze svých úst potupné urážky, choval se sice stále příkře, však ve všem 
důležitém, kudy pojedeme, kdy se sob musí zastavit, napít sněhu a napást lišejníku, spa-
daného z borovic na zmrzlý sníh, dal na mě. Byl Jussi nálady hrubě sklíčené, neb jeho 
prsty začaly v pulku omrzat, i věnoval jsem mu všechny své náhradní kožišiny, neb mě 
mráz, pro něj zabijácký, přišel hrubě snesitelný. 

Třetího dne vyšlo na prchavou chvíli nad tundrou poprvé slunce. I my Saamové 
v tomto okamžiku začínáme slavit jara. I říká se mezi našimi, že i když jsme národem 
nejsevernějším, jaro u nás jest nejdelší, neboť začíná v našich myslích ode dne, kdy se 
poprvé polární noc přeruší, v době, kdy jižní národy úpí v domnění, že je stále polovina 
zimy. 

Zarazil jsem tedy náš pulk, vystoupil z něj, rozpažil ruce vstříc rudým paprskům a 
zapěl slavnostní joik „Gae beaivvi,“ Vidím Slunce. Zapomněl jsem v tu chvíli na skuteč-
nost a má duše se v radosti oddala vítání nového života, nového léta. 

„Co to mručíš, Laponče?“ divil se zmrzlý Jussi, „co znamená tenhle kacířský zpěv? 
Modli se raději ke Kristu, abych tě na místě nezabil!“ 

„Ty se modli, poblouzněnče, ke Slunci a k Veraldenolmaiovi,“ odvětil jsem zlehka, 
v obvykle veselém rozpoložení, umocněném prchavostí slunečního svitu, „abych tě tady 
na místě nezanechal, což by znamenalo do chvíle tvou smrt! Jseš nyní v srdci země Saa-
mijské, proto přijmi její rytmus, pakliže nechceš chcípnout jako prašivý vlk!“ 

Rozzlobil se Jussi převelice, krev mu stoupla do hlavy: 
„Ty mi ničeho, ty hadráři, rozkazovat nebudeš! Pche, ukážu ti, že tebe k ničemu 

nepotřebuju, jen Krista ctít mi stačí! Vijé, prašivá sobí mrcho!“ zařval vstříc slunci, bičem 
udeřil soba přes pozadí a vyrazil tryskem kupředu. Však nevěděl, pitomec, že zrovna 
před ním jest zrádná zátočina řeky Leámmi, hluboká a proudivá, kde ani v nejtužší zimu 
voda nezamrzá dočista, jen se tenkou krustou pokryje. Vjel on na zrádnou rovinu, když 
se jeho pulk probořil pod led. Sob můj, jemu půjčený, se záhy z tříště dostal na pevnou 
zem, než Jussi mizel před mými zraky pod hladinou. 

Nezaváhal jsem ani na okamžik, do zubů jsem sevřel dlouhé laso a po břiše jsem 
se plazil až na kraj pevného ledu. Tam, zastaviv se, jsem laso rozvázal a jeho konec pří-
mo před tonoucího hodil. 
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„Chyť se lasa, Jussi, synu bahna!“ zvolal jsem pevně. Když tak v křeči učinil, omo-
tal jsem laso kol chomoutu soba mého, a společnými silami mými a sobími jsme nešťast-
níka vytáhli na zem. 

Drkotal Jussi zuby a dožadoval se pálenky. 
„Pálenky není v mém pulku!“ odvětil jsem, „neboť pálenka mokrému a zmrzlému 

pomůže tak leda do říše zemřelých!“ 
Rozdělal jsem však z březové kory a jalovcových suchých větví oheň, navršil kol 

něj v kupoli sněhový val a jal se polévat kameny ohniště vodou. Pára zaplnila uzavřený 
prostor a brzy se Jussi zahřál. Jeho oděv jsem dal vysušit do mrazivého větru a led tak 
vzniklý jsem snadno vydrolil. I viděl jsem, že Jussi na mě zírá ne snad s vděčností, jistě 
však s netajeným obdivem. Já, laponský červ a hadrář, jsem mu života zachránil. 

I vzrostla drzost má, přijda k jeho pulku, serval jsem hnusný kříž z něj a vhodil jej 
do ohně. 

„Co jsi to, pro Krista učinil?“ tázal se Jussi zkormouceně, ne však již zlobně. 
„Nevyslovuj zde, v hloubi světa saamijského, tohoto bezcenného jména!“ děl jsem 

varovně. „Věz, že krom tvé neobyčejné zabedněnosti právě tento odporný symbol způso-
bil tvůj pád pod hladinu řeky Leámmi!“ 

I mlčel Jussi zaraženě, jistě nevěda, co si o všem má myslet, jistě pochybovat za-
čal, že jeho bílý Kristus existuje, a kdo mu vlastně ten pošetilý sen seslal. 

Otázal jsem se ještě velmi drze: 
„Co, ty synu bahna, chceš stále pokračovat v nesmyslném honu na rosomáka, či 

se chceš v pokoře k naší přírodě vrátit do siidy, dát mi svou sestru za ženu a odtáhnout 
do bažin, ze kterých jsi, podoben nízkému Pahaojovi, vylezl?“ 

Počítal jsem dobře, že Jussi nakvašeně odvětí, že na jeho plánech se nic nemění, 
což mi poskytlo další šanci zvýraznit svou převahu nad ním. 

 
I dalšího dne jsem v ranní polotmě spatřil na otevřené pláni daleko, až při Ladnjo-

aivve, hoře příšerné, tundrové, čerstvé stopy rosomáčí. 
Jussiho jako by polila živá voda, tak silná byla jeho slepá a nesmyslná víra ve svůj 

pošetilý sen. Nenechav si poradit, hned se hotovil po stopách vyrazit a rosomáka ulovit. 
Než pověděl jsem mu: 
„Jussi, ty hlavo pařezová, nevíš snad, že rosomák v zimě loví v kruhu, aby mohl 

sledovat své dosud nezapadané stopy zpět, k noře, jež si ve sněhu vyhloubil? Pokud bu-
deš sledovat jeho stop, budeš navěky bloudit v kruhu a rosomáka nikdy nedostihneš! 
Pokud však najdeš jeho brloh poslední a posečkáš v závětří, on se do pěti dnů vrátí, zna-
vený a vysílený lovem a ty budeš míti jakous takous čáku jej ulovit!“ 

„Pche, co je to za laponské blábolení!“ rozčílil se Jussi. „Z toho cítím jen slabost 
národa tvého, nízkou vyčkávací taktiku, malost a srabství! Já mám, podoben shnilému 
pařezu, čekat při noře, až se rosomáku uráčí se zpět navrátit? Toť hloupost laponská, 
nevídaná, muže nehodná! Vím,“ dodal pohrdavě, „že ty jsi muž asi jako sobí hovno! Jsi 
ještě dítětem a stýská se ti po matčiných prsech, tedy tu klidně ostaň v nečinnosti, já 
však beru luků svých nejlepších a vyrážím ihned v rosomáčích stopách kupředu, usmrtit 
jej! A až se vrátím, hodím ti to hnusné zvíře k nohám a tebe pak probodnu svým puuk-
kem co myš! Až s oběma mrtvolami těmito vrátím se v plné slávě do tvé smrduté siidy, 
ona mi celá lehne k nohám, přijme víru v Krista a mou nadvládu!“ 

Usmál jsem se jen do vousů rašících, lituje jeho zabedněnosti. 
„Věz, hloupý Bahňáku, že z tebe naopak hovoří dítě, nerozvážný kojenec! Jdi si 

klidně do tundry smrtelné sám, ve své tupé víře! Však věz, že Bieggolmai, pán podnebí, 
chystá na dny příští strašlivou sněhovou bouři, která tě zabije dříve, než řekneš SOB! 
Jedinou šanci máš, zůstat zde se mnou, opevnit se ve sněhovém domě proti bouři a če-
kat na rosomáka, kterého sem bouře též zažene! Navíc, nevíš asi, kde se nalézáš!“ Prs-
tem v rukavici ze zimní sobí srsti jsem ukázal na děsivý, holý vrchol před námi: 

„Totoť je Ladnjoaivvi, hora smrti, za níž se prostírá území nehostinné, bez jediné-
ho stromu, který ochrání živáčka před děsivým mrazem a větrem! Tam, v tom velkém 
kruhu, jež horstva Maarestatská uvozují, není nic, jen smrtná prázdnota! Konec jí ohrani-
čují hory Skiettimaččohské, hřeben strašlivý, za nímž řeka Anárjohka rybná teče a území 
finmarských siid zde začíná! Však v tomto meziprostoru, kde rosomák svůj kruh lovný 



 138

činí, není místo pro člověka! Jdi si, než já zde zůstávám, abych bouři přežil a tebe, pokud 
Veraldenolmai bude chtít, ještě polomrtvého naleznu a k životu navrátím!“ 

Lhostejně jsem se otočil a při silných kmenech borovic, vyrůstajících na úpatí ská-
ly závětrné, jsem začal v předtuše bouře budovat sněhový dům. 

Volal, hrozil a přesvědčoval mě Jussi, slov smradných, sprostných užíval, do had-
rů, červů, sobích lejn a mátoh mě častoval, než já se na něj ani nepodíval. 

Zapřáhl tedy Jussi sám pulk, naloživ svých luků a kopí a zmizel za obzorem. 
 
Já, v samotě radostné konečně zůstav, dobudoval jsem sněhového domu, zalezl 

doň a při joikování radostném, jímž jsem oslavoval svůj život, moudrost nekonečnou 
Guhkkižžiho a příjemnou samotu zde v divoké krajině, v klidu sněžné bouře začátku vy-
čkával. 

I strhla se vskutku bouře strašidelná. Nebe zčernalo i přes poledne, že na krok vi-
dět nebylo, kvílivý vichr severní se zdvihl, stromů nechráněných mou skalou co třísky na 
podpal lámal a brzy kraj neprostupnou sněhovou mlhou zaslepil. Než já medil si co med-
věd při lososové řece ve svém bezpečném úkrytu za skalou ve sněhovém domě a na Jus-
siho si ani nevzdechnul. 

Trvala bouře sedm dnů a sedm nocí. Venku panoval takový mráz, že se stromy 
sosen štípaly jak bělokuří kosti v ústech hodovníka. Po čase nekonečném, kdy jsem se 
zmrzlým morkem ze svých zásob živil, se vítr utišil a já se vyhrabal ze svého domu. Zá-
vějí všude bylo, vyšších, než losí hřbet. I nasadil jsem široké sněžnice, kopyta svého so-
ba obalil hadry a slámou připravenou, za pulk jej přivázal, sám se též na pulk uvázal a 
vydal se pěšky za ním, abych soba svého neznavil příliš a neuštval v měkkém, hlubokém 
sněhu, což by dojista i mou smrt znamenat muselo. 

Přešel jsem děsivé Ladnjoaivvi a s úzkostí, sobě neznámou, jsem vkročil do míst, 
kde ani můj děd, slovutný Kiuggáš, nikdy nebyl. Pustá, bílá prázdnota, v záři poledního, 
nyní již vyššího slunce, oslepovala moje oči v jiskření perel ledových, tedy jsem z bot 
svých vyňal pláty kůry březové a nad oči své je upevnil, aby jejich stín mě ochránil před 
sněžnou slepotou. 

Hrůza mě jímala nad tím prázdným, nekonečným a lidmi nepoznamenaným mrt-
vým prostorem, až, abych se přiznal, chvilku jsem pochyboval o svém poslání a chtěl se, 
vpravdě mladému sobátku podobný, vrátit domů, do teplého a příjemně vykouřeného 
lávva mé matky. Však ve chvíli pochybností nejsilnějších se náhle má hlava rozjasnila a 
já již nebyl v smrtelném údolí bezživotném, ale na nádherné letní louce, plné květů, 
omamně vonících, ve svěžím vzduchu tundry, provívaném teplým větříkem od jihu a pro-
zvučeném bzíkáním much a čmeláků. 

I viděl jsem sedět zde noida enarského, moudrého otce Guhkkižžiho. On ke mně 
takto promluvil: 

„Vítej, synu můj, v konejšivé iluzi sáivo světa, vítej na své první vědmé návštěvě 
v místech, jež mi sílu dává v dobách nejkrušnějších!“ 

„Buď zdráv a ctěn, otče můj nejdražší!“ zvolal jsem radostně, „děkuji ti za to, žes 
mne poprvé do světa Neviditelných vzal a duši mou zmučenou teplem a sluncem prozářil! 
Co radíš mi, otče můj, když vidíš mou malou duši, ztracenou v ledové tundře?,“ otázal 
jsem se pokorně. 

„Předem slova chvály a díků k tobě mám můj synu! Jsi vpravdě vhodným nástup-
cem mým, neb tvá odvaha je vyšší než Sokosti, tvá víra v náš svět silnější než medvědí 
samec a tvá schopnost mlčet a trpět pevnější, než březové lýko!“ 

I rozjasnila se tvář moje převelice a naslouchal jsem dále: 
„V ničem jsi mě, synu nezklamal, od dob, kdy jsem odjel a jen můj vnitřní zrak tě 

sledoval! Ó jak mazaný jsi, jak polární liška, jak jsi to všechno navlékl, jak pevný ve víře 
i v pravdách Přírody jsi byl, tedy věz, že zvítězíš a svůj úkol do konce zdárného dotáh-
neš! Nemrz se pro tvého otce po krvi, on nyní v říši zemřelých s radostí pobývá, pálenky 
dosytosti denně nasává, se ženami se raduje a jeho joik projasňuje tyto zásvětní konči-
ny! Jemu je tam mnohem lépe, než v Menešjavvrru, hovořil jsem s ním a zdraví tebe, 
tvou matku i svého tchána, děda Kiuggáše! Až sám ty schopností vědmých ode mě naby-
deš, budeš se s ním moc sám kdykoli setkat! Než nyní k věci, synu přemoudrý, nad med-
věda silnější! Jussi, syn země Bahenní, jen čtvrt porokusemy od tvé tělesné přítomnosti 
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leží, sněhem zavátý, sluncem oslepený, více mrtvý než živý, s nohama omrzlýma skučí a 
na smrt se připravuje! Jdi, nalezni jej a k životu jej navrať dotekem tvé dlaně! Pak to, co 
nejvíc na něm páchne, mu odejmi a rosomáka ulov! Pokorný buď, poznej, co Jussi chce, 
slávu a věhlas pochybný, i dej mu toho! On pak bude cele tvůj, ba co víc, cele náš, Saa-
mijský! Tvá siida nejen že nezahyne, ale posílí se nevídaně! Nu, rozluč se nyní se mnou, 
synu můj a běž, běž za svým štěstím!“ 

Přistoupil ke mně vědmý Guhkkižži, položil mi ruce své zčernalé na hlavu a já cítil, 
že na celém širém světě není dobré matky syna šťastnějšího, silnějšího a odhodlanějšího, 
než Aslaka, syna Raihme. 

 
I ocitl jsem se zpět v pusté, ledové tundře, však vůbec se z toho nemrzel. Viděl 

jsem ve sněhu čerstvé rosomáčí stopy i křepce se po nich vydal. Došel jsem na pustou 
planinu náhorní a viděl již z dáli černou tečku zhroucenou, jíž sám Jussi, kdysi tak pyšný 
a krutý byl a kousíček od něj kroužil vztekle obrovský černý rosomák, hladový a pachem 
masa lidského rozdrážděný. Přikvačil jsem k Jussimu, však strašný pohled viděl jsem. 
Jeho ruce i nohy mokvaly v páchnoucích omrzlinách, jeho oči slepé byly a jeho tělo se 
chvělo, zmrzlé a ztrápené, v horečce. I v pevné víře položil jsem mu svou pravici na oči, 
ty byly prohlédly, na jeho hruď, jež se chvět přestala. 

I postavil se Jussi na omrzlé nohy a děl hlasem slabým: 
„Aslaku, bratře můj nejdražší, ó jak lituji své nejhlubší hlouposti a pýchy, ve které 

jsem tě tupil, tvého otce zavraždil a tvou siidu rozkotat chtěl… teď mě tu máš menšího 
než bobek tundrové myši, slabšího než list břízy povadlý, kolem mě teď rosomák děsivý 
krouží, nu, vezmi své puukko a zbav mě života!“ 

„Och, Jussi, synu Bahenní, co to povídáš! Proč bych tě zabíjet měl? Žes mého otce 
zavraždil vím a lituji tě, však věz, že znám, že jemu nyní v zásvětí lépe je, an kořalky má 
dosytosti a žádných jazyků pomlouvačných jej nyní netrápí! Však vzpomeň, my spolu 
jsme do tundry za rosomákem šli, než nezbývá nám, než úkol dokončit! Věz, nebude to 
ale snadný lov, neb rosomák strašně vyhladovělý a zuřivý je a my jeho pozornost upou-
tat nejprve musíme! Vidím tvých strašlivých, páchnoucích omrzlin! Dej mi, bratře, dovo-
lení, abych puukem svým tvé shnilé maso vyřízl!“ 

Jussi zavřel unavené oči a děl: 
„Dělej se mnou, bratře, čeho se ti zlíbí, jsem nyní tvým otrokem!“ 
Vzal jsem tedy nůž, ucpav si nos, abych se z puchu hnilobného z omrzlin vycháze-

jících nepozvracel a puukkem svým jsem odřízl mrtvé maso od živého. Vzalť jsem tu 
hmotu a přímo před krvelačnou hubu rosomáčí ji mrštil. Rosomák se vrhl po této návna-
dě jak smyslů zbavený a svou pozornost tak na okamžik osudný ztratil. I vzal jsem kopí a 
ponořil jej až po rukojeť do rosomákovy hrudi. Ozval se řev příšerný a rosomák v krvi 
klesnul do sněhu. 

I vzal jsem jeho bezvládné tělo a přinesl jej k Jussimu, pak společně jsme teplou 
jeho krev pili. To Jussiho zcela vyzdravilo a na nohy postavilo, však zůstával stále krok za 
mnou v hrůzné pokoře. 

I odřízl jsem dlouhé drápy z pracky rosomákovy na důkaz úspěšného lovu, jak se 
mezi našimi vždy činí. Oddělil jsem polovinu z drápů, zavěsil je na sobí šlachu a kol Jus-
siho krku je zavěsil, se svou polovinou podobně byv předtím naloživ. I zíral Jussi na mě 
tupě, nechápaje, proč i on má míti podíl na tomto nevídaném loveckém triumfu, jež se 
vpravdě zdál být jenom mým. 

Než odvětil jsem Jussimu: 
„Rosomáčí dráp patří nyní tobě stejnou měrou jako mě! Nebylo by lovu úspěšné-

ho, kdybys ty tu neležel polomrtvý a zoufalý! Tys na sebe, své umírající tělo, rosomáka 
přivábil, jež by jinak touto nekonečnou rozlehlostí v kruhu nekonečném do konce svých i 
našich dnů vandroval! Tvé mrtvé maso z omrzlin posloužilo jako návnada, jelikož jinak by 
rosomák ve svém strašném hladu nikdy nedal se mi k němu přiblížit, abych jej kopím 
proklál. Ty jako já, dílem nerozdílným, jsme toto strašlivé zvíře ulovili!“ 

Nechápal Jussi stále, mysle si, že si z něj před jeho pomordováním kruté vtipy 
tropím. Však poté, co jsem se postavil s rukama vzepjatýma proti Slunci a z mého hrdla 
vyřinul se joik lovce a bojovníka, zpěv oslavný, čistý a na své saamijství hrdý, pochopil, 
jak dříve krutým, bezcitným a poblouzněným v hrubé hlouposti byl. 
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I postavil se vedle mě, slunci vstříc, nesměle též ruce rozpažil a první, přiškrcený, 
neumělý tón joiku z něj se ke Slunci vznesl. Povzbudiv ho pohledem radostným, po chvíli 
stáli jsme svorně bok po boku ve strašlivé, pusté tundře a naše zpěvy, jak pestrobarevné 
stuhy z tradičních krojů našich lidí se tou nicotou proplétaly, chvíli trylkovaly mazlivě, aby 
pak k nebesům burácely, k vodopádům zamrzlým šplhaly či pak zas v mírnosti vánku 
šeptaly. 

I věděl jsem, že starý Jussi, krutý a bezvěrný opilec, bažící jen po krvi a slávě, je 
mrtev. Nyní vedle mě stál rodící se Jússáš, nový Saami, můj nový bratr. 

Otočili jsme své pulky a s radostí a v přátelství zpět k mé siidě vzdálené vyrazili, 
ozdobeni rosomáčími drápy. 

I na noclehu v jámě sněžné se ke mně Jússáš obrátil a děl: 
„Bratře můj, jedna věc ještě ostává, se kterou se ti svěřit musím. Po tom týdnu 

strašlivém, jež mě zavál ve sněhové bouři a mé údy proměnil v rampouchy, poznal jsem, 
že není Krista. V té tmě strašidelné viděl jsem bahenní kříž a jeho siluetu jen jako prázd-
nou, ubohou iluzi, na níž jsem se upnul a jež mě málem zahubila. Možno, že v zemích 
jižních víra v něj si své následovníky uchová, nikoli však ve mně. Já viděl ve tmě démony 
země saamijské, chechtající se, černé, sirné a mou blížící se smrt oslavující. Ze tmy a 
mlhy přišlo potom cosi, o čemž se mi zdráhá dosud mluvit, tak strašné, přízračné a ledo-
vé to bylo. Byla to mlha a strom v jednom, děsivý dech ledový to mělo, celé mě to obešlo 
a obstoupilo a ve chvíli, kdy jsem se loučil se žitím a myslel si, že sám křesťanský Ďábel 
pro mě přišel, to do mne vstoupilo a pravilo mi to: 

„Jussi, ty ubohá nevědomá stvůro, nyní jsi u konce svých dnů, ztracen v zemi sa-
amijské, opuštěn a sám, však pouze a jen svou vinou. Tys neviděl, co bylo třeba, nepo-
slouchal těch, kdo k tobě vzhlíželi, nectil sil přírody a nevážil sis zákonů, jež my této zemi 
vdechli. Tys však sám a opuštěn již dávno, zemřeš teď zapomenut, opovrhován a menší, 
než mládě tundrové myši. Však ještě jednu možnost jinou máš! Tam, na místě, kde ses 
tak hloupě a domýšlivě urazil, je člověk, který by ti mohl být bratrem a přítelem a pokud 
uvěříš tomu, co vidíš a zažíváš, může ti pomoci nejen život, ale zejména svou čest za-
chránit! Přemýšlej o tom nyní, v tomhle černém nečase, kdy tvých hodin na pozemském 
světě zdá se být už nepatrně!“ 

Poslouchal jsem to líčení napjatě a bez meškání odvětil: 
„Tos, bratře můj, veliké štěstí měl a zároveň cti nesmírné se ti dostalo! Věz, že do 

tebe vstoupil sám Liebolmai, Olšový muž, nejstrašnější z Neviditelných!“ 
„Ach ano,“ odvětil Jússáš, „myslil jsem si to. Věz, Aslaku, Krista není, jak již jsem 

ti pověděl. Ale já poznal v té ledové tundře pravou podstatu žití. Zde, v zemi saamijské, 
žijí mocní a vševědoucí Neviditelní, kteří mě vnukli pokoru a víru, a tobě dali dobrotu srd-
ce, jinde nevídanou. Prosím tě, Aslaku, o vyslechnutí. Bylo by pro mě velkou ctí, kdybych 
se mohl stát jedním z vás, Saamem! Chci svůj život žít při tvé ženě, mé sestře Annikki 
Tuulikki, v siidě Menešjavvrr. Smím?“ 

I objal jsem Jússáše a souhlasil. Moje poslání bylo takřka u konce. 
 
Přibyli jsme po čtyřech dnech putování do naší siidy a všichni, jak naši, tak Ba-

henní se seběhli a nevěřícně zírali, mysleli si oba tábory ve vzácné shodě, že sní, neboť 
nás již považovali za mrtvé. 

Bahenní lidé, když viděli, jak vystupuji z pulku, podpíraje ještě zesláblého Jússáše, 
mysleli si, že jsem jej snad já přizabil a obstoupili mě s kopími napřaženými, s hrozivým 
vrčením. 

I siida moje, zesláblá strachem, se již takřka k útěku měla. 
 
Jússáš však objal mě bratrsky a svému lidu pravil: 
„Lidé suomští, vězte, že váš vůdce, Bahňák Jussi je mrtev. Místo něj se vrací 

z tundry strašlivé Jússáš, nejmenší z lidí saamijských. Jen díky bratru mému, Aslakovi, se 
Jússáš odsud vrací živý. Vězte, že jsem na své pouti nesmyslné za rosomáčí kůží (kterou 
jsem při těchto slovech pyšně zvedl nad hlavu a má siida jako jeden hlas zajásala) zjistil, 
že není Krista a že zem saamijská jen jejímu lidu patří, jejím noidům, jejím Neviditelným. 
I poprosil jsem Aslaka a on svolil, že smím být jedním z nich!“ 
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V tu chvíli zpoza lidí Bahenních vyběhla překrásná Annikki, oči plné zimního slun-
ce, přiběhla k nám a oba zároveň nás objala, nemoha uvěřit tomu štěstí, té neskutečné 
bratrově proměně. 

I zatmělo se mi před očima a skoro jsem hlas ztratil, vida, že již nic nyní nestojí 
naší lásce v cestě. 

Konečně jsem zas vlády nad sebou nabyl a Jússáše doplnil: 
„Milí rodáci Menešjavvrreští, vracím se se svým novým bratrem, Jússášem, se kte-

rým jsme společně a nerozdílně ulovili krále zimy, rosomáka. Nechť jeho kůže bude přibi-
ta na lávvo mého dědy Kiuggáše, na počest jeho přítele a mého nového otce, noida 
Guhkkižžiho, který sám s pomocí Neviditelných dosáhl toho, že nenávist mezi námi a 
Bahenními již odteďka neexistuje!“ 

 
I počala pitka nevídaná, během níž se více gahperů plných pálenky vypilo, než za 

celý rok v naší siidě, i když v ní ještě můj otec po krvi byl a pil. Poté, co se všechna pá-
lenka vypila, měla již naše siida plných třicet členů, neb poté, co Jússáš vylíčil svému 
lidu, co se mu bylo přihodilo, všichni jako jeden muž vzdali se modly čtyřramenného kří-
že a jali se učit zákonům přírody, matky naší. I já, probrav se pravda z přetěžké opice, 
jsem se upamatoval, proč toto vše počalo, i požádal jsem dívku na světě celém nejkrás-
nější, Annikki Tuulikki, o ruku. 

 
Svatba byla veliká, mnoho našich z blízkých siid, ba i dokonce z velkého Enare, 

přijelo se podívat, neb poprvé tak v paměti lidu našeho utkvělo, že si Saami bere ženu 
původem bahenní, ještě však více jim učarovalo, že naši dříve největší nepřátelé stali se 
jedněmi z nás. 

 
I šly po siidě klevety převeliké, že Menešjavvrr nenavštívil veliký noid enarský, 

Guhkkižži, přemyšlovavši všichni, zda jej někdo z nás neurazil. 
 
Však já jediný věděl, že čas, kdy zase Guhkkižžiho budu smět vidět, ještě nena-

stal. Věděl jsem však také, že kdy čas ten nastane, je jen na mě, mé přenádherné ženě a 
Maddaracce, strážkyni lásky a plodnosti. 



 142

RUNA DEVATENÁCTÁ – Lemmenjoki volá cvoky! 
Zde se, milí čtenáři, vrátíme zpět do reality. Zajdeme s vámi ke břehům ponuré-
ho jezera Pielpäjärvi a poznáme s vámi bezdrogovou psychedelii. Vyrazíme nej-
prve busem do Menešjávrri, po 420 letech, a pak školním taxíkem do Njurgulah-
ti. Znovu o psychosomatice. Též o sobích pastech a formování eskerů ledovci. O 

magické Sieriknivě, rosomácích, kahlaamu a bohu srandy. 
 

Když padá jeseň v trudný kraj 
Ty brázdíš lesem, v srdci máj 

A za odměnu, on si vybral Tebe 
Veraldenolmai ukáže ti nebe 

 
Pak jedeš dál,až k Njurgulahti 

Kde začínaj zlatokopecký pachty 
A pro všechny lemmenjocký fandy 
Zjeví se s večerem bůh srandy 

 
 Stojíme na posvátné půdě saamijské, při březích velkolepého Inarijärvi. Jezera, 
které se táhne na desítky kilometrů na severovýchod odsud, přesto však zrakům dychti-
vým skryté, neb tisíce ostrůvků, výběžků a mysů zahrazují výhled do jeho nekonečnosti. 
 Nemá smysl se více vypisovat z pocitů, které mě přepadají. Snad jen postačí to, 
že se musím po výstupu z busu otočit k parťákovi zády, abych skryl slzy dojetí, že se 
vracím sem, na vzdálené Inari, přesto však domů. 
 Nebe je zatažené a ostrý vítr od jezera buší do větrovky. Víska Inari, čítající snad 
700 duší, zdá se být úplně prázdnou a vybydlenou, prosycenou smutkem a velkolepostí 
Severu. 
 Záhy zjišťujeme, že internet v místním infocentru je mimo provoz a tak míříme do 
blízké hospody, oprýskané, prosté jako by zde končil svět. Plánujeme pojíst kebabu a 
popít snad ve Finsku nejlacinějšího točeného pivka, jež je k mání za obligátní „dvě pade,“ 
ovšem v eurech. Nasycení a spokojení píšeme na větrem bičované zahrádce pohledy a 
vyrážíme se projít po vsi. Navštěvujeme značkový obchod Sámi duodji, kde jen žasneme 
nad originálními výrobky sámských bratří. Puukka, kroje, doplňky z kůže, nad vším tím 
se tají dech nejen díky neobyčejné kráse a cizelérnosti tovaru, ovšem též „díky“ neuvěři-
telně vysokým cenám. 
 Pokud nám bohové dají se vrátit z pustin Lemmenjoki, plánujeme na zpáteční ces-
tě zde cosi zakoupit. Pokračujeme po silnici dále na sever, maje v úmyslu po prolezení 
obchodů zamířit stezkou k 8 km vzdálenému jezeru Pielpäjärvi, kde se nalézá, jak jsem 
v minulém cestopisu již uvedl, „Notre Damme Arktidy,“ stařičký a kouzelný dřevěný kos-
tel, symbióza saamijského pohanství a lutheránského křesťanství. 
 Pláča v obchodu se suvenýry při stanovišti vyhlídkových lodí k posvátnému ostro-
vu Ukonkivi po dlouhém váhání kupuje kuksu, dřevěný hrníček z březového dřeva. Roz-
mýšlí též o noži puukko a poté, co si nechává poradit od sámského prodavače, vybírá 
stejnou značku, kterou jsem si pořídil loni, černou ocelí obdařený nůž od Marttiniho, pro-
davač v souladu s mým názorem tvrdí, že je nejlepší, třísky s ním poštípeš. 
 Začíná pršet a vítr sílí. Obloha je černá a smutná, jisto je, že léto skončilo. Ještě 
na skok do Siidy, úchvatného muzea sámské kultury. Zde k vidění exponáty týkající se 
sámského života, prastaré i ultramoderní (od rozpukaných pulků ze středověku až po 
nablýskané sněžné skútry, rok výroby 2002.) Zíráme na dioramata, kde rosomákovi trčí 
z tlamy sobí noha, obdivujeme obrovské fotografie, které přibližují, jak to v místní divo-
čině vyhlíží ve všech měsících roku. 
 Pláča ještě za Siidou ošetřuje puchýř na noze a v drobném dešti padáme z osady 
směr Pielpäjärvi. Nejprve se jde po silnici a při Opistu, vyšší škole saamijských řemesel a 
kultury odbočujeme po pískové rovné cestě až na parkoviště, kde právě finští dělníci za 
smíchu a vtipkování staví dřevěné kadibudky. 
 Do své náruče nás bere ponurý prales. Cesta na Pielpäjärvi je relativně obtížná, ne 
snad kvůli orientaci, neboť je dobře značená, ale kvůli terénu. Ani jediný metr cesty není 
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rovný, jdeme stále nahoru-dolů mezi skalami a balvany, po cestičce, rozbrázděné žulo-
vými kameny a borovými kořeny. Jdeme opatrně, naše batohy navíc tíží čerstvě zakou-
pené potraviny na trekk do Lemmenjoki a také šest půllitrových plechovek piva Karhu, 
jež jsme zvolili jako důležitý relaxant pro pobyt ve skromné pielpäjärvské sauně. 
 Cesta zdá se nekonečná, i pro mne, který tu již loni kráčel, chvíli pralesem, pak 
přes moréniště, částečně zatopené černou jezerní vodou, po eskerech mezi jezery, 
z nichž trčí smutné, rozervané skály, po suchých březích jezer, z nichž ani jedno ještě 
není Pielpäjärvi, naše cílová zastávka. 
 Krajina zde je díky oteplujícímu vlivu obrovského inarského jezera odlišná, než ve 
stejné zeměpisné šířce na západě, v Norsku při Kautokeinu. Zatímco při Guovdageaidnu 
jsou jen pusté pláně, písečné a rozbahněné zas chvíli, porostlé plazivými vrbami a po-
kroucenými břízami, zde je půda hutná, skalnatá a rostou z ní tisíceré borovice, s temně 
zeleným jehličím. 
 Konečně se po levé ruce objevuje černé, protáhlé a smutné jezero Pielpäjärvi, po 
jehož celém dlouhatém břehu musíme překlopýtat až ke kostelní louce, kde je otevřená 
tupa a sauna. Jeho vody, prskající v kroužcích pod údery kapiček ledového deště, zdají se 
být stvořeny z ledového olova, tak černé, těžké a pochmurné jsou. 
 Konečně borový porost řídne a my vcházíme mezi břízy, signalizující, že právě 
definitivně nastal laponský podzim. Jejich mokré, trudné kmeny, jejich listy, zažloutlé a 
slabé, které odvívá ostrý vítr, jež je ve vírech točivých snáší k našim nohám, to vše při-
náší do těchto končin neopakovatelnou náladu tlejícího zániku, jež je ovšem předehrou 
k novému znovuzrození, ke stvoření každoročního zázraku. Trochu se však chvěju, ne 
snad zimou, ale spíše představou, že na toto znovuzrození si příroda počká až do května 
2003, plných osm měsíců. 
 V momentě, kdy kamarád již trochu brblá, se před námi otevírá louka, přírodní 
úkaz v těchto šířkách zcela výjimečný. Není to totiž zrádná bažina jako na Pahaoje, ani 
tundra porostlá jen plazivou břízkou a lišejníkem, ale „obyčejná,“ zde však zázračná 
travnatá louka. Hned na začátku se nám v ústrety staví chata strážce kostela, nyní, po 
sezóně, však již zavřená (loni nám ten dobrý chlapík zapůjčil ostrou sekeru, nevím, čím 
budeme připravovat dřevo), pak následuje kůlna na nářadí a na obzoru, šedém a olově-
ném, prosvěcuje nekonečný prales temně červené a jasně modré dřevo kostela. 
 My však míříme k tupě, která je při břehu jezera. Tato tupa náleží do kategorie 
„päivätupa,“ denní útulna. Znamená to, že zde není k dispozici klasické vybavení včetně 
nádobí a sporáku, je zde však navíc naopak výborný, tradiční krb, háky a napichovadla 
na opékání a na zemi jsou rozloženy měkké molitanové matrace. Tupa je čistá a útulná, 
dobře zametená po předchozí návštěvě a vypadá o dosti sympatičtěji než loni, co v ní 
přenocovali tři ne příliš pořádní Poláci. 
 Na stole dokonce nalézáme láhev se zbytečkem brandy, která bez váhání stéká do 
našich žaludků, je zde i cukr a kečup. 
 Dřevo v útulně při krbu je ovšem jen březové a masivní a sekera je tupá. Nevadí, 
vyrazíme do lesa na suché borové dřevo. 
 Jdeme též prohlédnout saunu. Loni byla dosti nepoužitelná, neboť kouřily kamna, 
asi nebyl protažený komín. Dnes se zdá vše v pořádku, v sauně, čistě vyklizené, je ještě 
teplo od včerejška a uvnitř není ani stopa po čpavém kouři. Jediným problémem je nízký 
strop v šatně sauny, o který si opakovaně málem rozbíjíme hlavu. 
 Klademe plechovky „Medvěda“ do jezera k vychlazení a jdeme na dřevo. V hustém 
pralese za kostelem bez problémů nalézáme suché vyvrácené kmínky borovic, prosycené 
smolou. Pláčovo puukko jde poprvé do akce, parťák přesně jako rodilý Fin štípe dlouhé 
třísky – přiloží ostří puukka na řez polena a jiným polenem naťukává střenku nože, až 
ostří rozštípne po celé délce kmen. Po hodině práce je připraveno dřevo jak do krbu, tak 
do sauny. Zapalujeme saunová kamna, tah komína je dokonalý. Image této tupy se 
oproti loňsku výrazně vylepšilo! 
 
 S omlácenýma hlavama ze šatny sedíme polosvlečení před saunou, nezávazně 
klábosíme a popíjíme první pivko. Tu se na obzoru, od kostela, objevuje parta Angličanů. 
Slyším, jak mezi sebou hlásí: 
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 „Hele, to bude asi sauna! Asi jo? Vidíš, sedí před ní Finové s pivama, ty možná 
budou vědět!“ 
 Musím se zasmát, ale nedivím se jejich řeči. Zejména Pláča vyhlíží, jako by se 
narodil přímo na Inari. Jeho obličej, zastíněný mastnou světlou mařenou, jeho ruce, zku-
šeně svírající plechovku piva, jeho oči, maně kontrolující dým vycházející z komína sau-
ny… Navíc mezi sebou hovoříme dosti nahlas Anglánům nesrozumitelnou češtinou. Roz-
hodujeme se tedy „dělat Finy,“ tedy klidníme intonaci, rozvážně pokyvujeme hlavami a 
vyměňujeme si věty jako „Metsässä on karhu! Joo, totta! Karhu on hyvää oluttakin! Ja 
sauna on mainio!“10 A doufáme, že jsme dobře slyšeli, že to nejsou Finové, cvičící se 
v angličtině, jelikož bychom byli pěkně trapní. 
 Děláme Finy však dost dobře, neboť partička, přišedší až k nám, chová ve svých 
očích velkou úctu k nám, rodilým Finům, popíjejícím po svém způsobu pivo před návště-
vou sauny. 
 „Is this a sauna?“ zjišťuje jedna dívčina. 
 „Joo, sauna, totta!“ kývu hlavou v širokém finském úsměvu a Pláča dodává: „Ter-
vetuloa!“ Jako že „Vítejte!“ 
 „We don´t speak Finnish, sorry!“ 
 Přecházíme v hraných rozpacích do angličtiny. Angláni se pak táží, kudy na Pielpä-
vuono, k fjordu inarského jezera asi 4 km odsud na východ. Ač momentálně neznám 
přesný azimut, jen tuším směr, bohorovně mávnu rukou k východu: 
 „Pielpävuono is there!,“ jako bych tam denně chodil kácet les. 
 
Poté, co Angláni otáčejí, musíme se chechtat a plácat do stehen, jak jsme si je „dali“. „Za 
odměnu“ si dáváme pěknou šlupu do hlavy, při kontrole teploty sauny, a zaříkáváme se, 
že vždy si budeme při vstupu a výstupu opakovat „Bacha strop!“ 
 Následuje kvalitní hodinové vypocení v sauničce, vyšperkované popíjením dobrého 
„Medvěda“ a pro mě navíc ještě namáčením spálených částí těla ve studené vodě, prozí-
ravě připravené v kýblích. Zchlazujeme se v černých vodách jezera. 
 Zkoušíme rybaření, však marně. Ryby na nás naprosto bodaj. Navíc uváznu svou 
nejlepší třpytkou značky Meps na olezlém kořeni hluboko v jezeře a musím do další, ne-
dobrovolné koupačky. 
 Usuzujeme, že bude lepší se přesunout do tupy, rozdělat oheň v krbu, opéct si 
točeňák ze sobího masa a zlikvidovat zbylá čtyři pivka. Daří se. Pohodový večer vrcholí 
ultravymeděnou nocí na matracích, během níž se srovnávají všechny obratle našich roz-
lámaných těl. 
 
 Poté mi sámští Neviditelní předhazují pod nos nádhernou podívanou. Vyrážím se 
vprostřed tmavé noci vymočit k jezeru. Když kouknu během potřeby na nebe, užasnu 
v němé pokoře nad nádherami severské přírody. Nebe nad černým jezerem prosvěcuje 
jemné, modravé světlo slabé polární záře, tančící nad nízkým obzorem. Její mihotavý 
přísvit osvětluje v pastelových tóninách ponuré mraky, válející se nad jezerem, přetvoře-
né takto v tvary, v 60.letech často zachycované štětci psychedelických malířů. Celé toto 
veledílo přírody se ještě jednou odráží v netečných, ledově klidných vodách jezera piel-
päjärvského. A to nemusím vkládat „pod jazyk“ ani pikogram opojného LSD… Běžím 
rychle pro aparát a ještě rozespalý dvakrát mačkám spoušť, pečlivě dbaje, aby nezazářil 
blesk, jež by to vše zničil… nastavuji patřičné rozostření, aby fotka aspoň trochu přiblížila 
tu prapodivnou, však přenádhernou atmosféru první podzimní lapské noci…  
 
 Ráno prší. Vyrážím do kostela, zazvonit si pro štěstí. Tenhle kostel, pokud nevíte, 
je netypický tím, že je celý rok otevřený a to včetně zvonice. Asi se to nesmí, jen tak si 
zvonit, ale já mám proč. Zvoním naší zemi, aby nebyla tak vodnatá, zvoním zemi finské, 
aby zůstala tak přívětivá, zvoním do třetice sobě, abych, jak by řekl jistě Pláča, „měl 
v ksichtě furt rohlík“…  
 Pláča se během dopoledne mění ve švadlenku Madlenku. Na můj klobouk našívá 
s přesností chirurga černou nášivku s logem národního parku Lemmenjoki, zakoupenou 

                                                 
10 „ V lese je medvěd! Jó, pravda! Medvěd je taky dobrý pivo! A sauna je výborná!“ (fin) 
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včera v Siidě. Na tomto logu není nic menšího, než pořádný rosomák, spěchající v záři 
polárního nízkého slunce tundrou…  
 Přestává konečně pršet a my vyrážíme zpět na Inari. Před tupou se na mě Pláča 
podivně zahledí a poté praví: 
 „Bratře, nezdá se mi to vůbec reálný, ale je třeba říct, že tvůj design se rapidně 
zlepšuje! Ta mast asi není žádný placebo!“ 
 Má ruka vystřelí k spálenému obličeji. Ano! V prstech mi zůstává první cár oloupa-
né spálené kůže! Zírám do zrcátka u busoly a změna je vskutku patrná. Hnědožluté, 
mokvající strupy ztmavly a změkly, tmavočervená kůže kolem očí a na nose se začíná 
zvarhaňovat a vysychat! Jen ústa mám stále okrvavená a rozpukaná v koutcích a na 
rtech! Jen tak dál! Nanáším na sebe další silnou vrstvu masti a jdeme na zpáteční cestu. 
 Uháníme, jako kdyby nám hořelo za patama, kořen nekořen, cesta necesta, skoro 
se vznášíme nad zrádnými, deštěm kluzkými kořeny a šutráky. Po pouhé hodině a půl 
ostrého pochodu stojíme opět před inarskou Siidou. 
 Zadním vchodem jdeme dovnitř, navštěvujeme místní kahvilu, chceme zkusit, 
jestli na dnešním jídelníčku není proslavená specialita ze sobího masa, „poronkäristys“. 
Někteří kulináři tento pokrm chybně překládají jako „sobí guláš,“ ve skutečnosti to 
s gulášem má společné jen to maso… V hluboké vrstvě oleje se zprudka osmaží úzké 
nudličky ze sobího masa, ke kterým se přidá zvěřinové koření. Opražené maso se stáhne 
na mírný oheň a lze přidat pár kapek smetany, rovněž neškodí přidat trochu, ale jen 
opravdu trochu kořenové zeleniny. Pokrm, dušený pak pod pokličkou, se podává 
s bramborovou kaší a velkým kopcem brusinkového jamu. 
 Ač skandinávskou kuchyni považuji za pramálo nápaditou (zejména tu norskou, 
sekanou a rybí), tento poronkäristys patří k velmi chutným a nevšedním kulinářským 
zážitkům, zejména díky výraznému tmavému sobímu masu a vynikajícím brusinkám. 
 Bohužel jej dnes v Siidě nemají na krámě a my si zřejmě budeme muset nějaký 
ten pátek ještě počkat…  
 Aspoň ušetříme, rozhodnuvše se občerstvit raději v levné inarské hospodě. Dává-
me si kuřecí nugety s hranolky, obrovskou porci dobrého, jednoduchého jídla za 4 eura. 
Sedíme pak opět ve větru na zahrádce a Pláča, pojímaje nápad, vyráží do Sámi Duodji, 
odkud si přináší nádherný váček amuleťáček ze sobí kůže, obarvené z velké části nád-
hernou laponskou červení, s korálky vyšitým saamijským křížem života. Tento vak se 
rozhoduje během putování po Lemmenjoki plnit všerůznými aromatickými bylinami, které 
po cestě potkáme…  
 Brzy již za místní poštu přiráží autobus do Njurgulahti, naší cílové stanice, malič-
katé osady, východiska do národního parku Lemmenjoki. Příliš lidí nenasedá, když už tak 
jde o místní Sámy, rozhodně jsme jediní turisté, kteří míří ponurým odpolednem do 
lemmenjocké divočiny…  
 Autobus obráží obě inarské základní školy, nejdříve „ala-piste“ (1.stupeň) a pak 
„ylä-piste“ (školu pro děcka již odrostlejší). Zde v klidu čeká snad dvacet minut na dvě 
žačky-poškolačky, které zřejmě dnes ve škamnech pěkně zlobily a paní učitelka je necha-
la nějakou tu chvíli posedět v oslovské lavici. 
 Jelikož autobusáka hříšky těchto dospívajících Sámek pranic neiritují, poctivě če-
ká, až si stihnout dopsat zapomenuté domácí úlohy. Neš’tastnice by jinak neměly šanci 
se dostat domů, do některé z odlehlých, malinkatých siid, ztracených někde v pralese 
mezi Inari a Menešjávvri. Holky konečně dorážejí, pečlivě si nás prohlížejí, jako kdyby-
chom právě spadli z Jupitera (to jsou cizinci zde tak vzácní?), ale pak se uvelebují na 
sedadlech a věnují se listováním zde ve Finsku zřejmě populárního časopisu „Me naiset“ 
(My ženy), zřetelné obdobě naší Katky či Vlasty…  
 Po hrubě úzké a nekvalitní silničce, jež spojuje Inari s velkou, 170 km odsud jiho-
západněji položenou osadou Kittilä, vyrážíme šílenou rychlostí, ignoruje četné hupy a 
terénní vlny, takže se mi chvilku zdá, že cestuju zase lodí, rozbouřeným mořem na Lofo-
ten, Ďáblovo souostroví…  
 Stýskám si trošku, že pranic nevím o dění v Čechách. Pláča to pro něj typicky od-
bývá s humorem: 
 „No co, od celníka na Pepiku víme, že voda opadla a život se vrátil do šedomyších 
kolejí! Jako bych tu měl před sebou dnešní Mladou Frontu… Chceš něco přečíst?… Prezi-
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dent Havel přijal dnes na zámku v Lánech vládní delegaci vedenou premiérem Špidlou. 
Plodná diskuse se točila okolo naplňování lidských práv vzhledem k romské menšině… 
Americká vláda v ostré nótě vyzvala režim Saddáma Husajna k promptní likvidaci che-
mických a biologických zbraní… Sebevražedný atentátník palestinského původu odpálil 
dnes ráno v Tel-Avivu na těle uloženou nálož, když nastupoval do autobusu do Jeruzalé-
ma. Zahynulo šest lidí, další čtyři byli zraněni. V odvetu nařídil premiér Šaron bombardo-
vání západního břehu Jordánu… V dohrávce 4.kola fotbalové ligy porazila domácí Sparta 
Blšany 1:0 gólem Karla Poborského v nastaveném čase druhého poločasu… Představen-
stvo a.s.Sazka slíbilo, že do týdne zahájí stavební práce na nové hokejové hale, kde se 
má uskutečnit pražské mistrovství světa v hokeji 2004…  
 Stačí?“ dodává pobaveně. „Svět je bratře furt stejnej… Tyhle zprávy máš 
v novinách a v telce denně… Proč se na to vůbec dívat… Furt to samý, furt to samý…“ 
Plynule přecházíme ke zpěvu hospodské odrhovačky skupiny Echt!…“že prej žhavý železo 
chtěj kout, nenech si s tim hnout!“ 
 Pustou krajinou, jejíž depresivitu ještě umocňují šedé, nacucané mraky, míříme 
k Menešjávvri, malinké osadě pár kilometrů od Lemmenjoki. Tundrové vrchy začínají ho-
řet prvními plamínky nastupujícího podzimu ruska, olověná oka bažin, obklopená mrtvol-
ně zažloutlými stvoly trav jsou střídána monotónními špičkami uzoučkých, vypelichaných 
borovic. 
 V Menešjávvri stavíme u místní školy, většího dřevěného srubu a řidič vypíná mo-
tor. Ukazuje nám modrý obyčejný tranzit a dí, ať si do něj přestoupíme, že poslední de-
sítku kilometrů do Njurgulahti pojedeme autem, školním taxíkem. Trochu se divíme, ale 
nedá se nic dělat. Hustota obyvatel zde je opravdu hustě nízká…  
 Taxík kočíruje prapodivná, velmi nabroušená a nesympatická žena. Striktně nás 
usazuje na sedadlo, které nám vykázala a podezřele se dívá na naše batohy. Pravděpo-
dobně pohrdá turisty, jež jsou v jejích očích jen klíšťaty, které nacucaně kradou místo 
těm čtyřem dětičkám, jež veze od školy v Menešjávvri dál ke konečné. Auto má vybraný 
kufr, místo něj jsou směrem k zadnímu sklu posazené sedačky, aby se kapacita „autobu-
su“ zvětšila. Sem přednostně posazuje dva asi sedmileté kluky. Každičké z těch dobrých 
dětí zírá tupě pod sebe, mlčí jak hrob. Oj, jak ponurý a bezútěšný je dnešní podzimní 
den! 
 Za ledového ticha pokračujeme zcela u vytržení naší cestou.Jsme jediní, kdo 
v autě hovoří, což laponské bledulky přijímají se stoickým klidem a paní za volantem s 
tichým, dle nás však kulminujícím vztekem. 
 Konečně dorážíme na konečnou, do Njurgulahti. Je zde pár dřevěných budov, 
z nichž jedna je prokazatelně hospodou, parkoviště s asi dvěma auty, studené jezero a 
nekonečný les. Budovy, jakoby narychlo a ledabyle sroubené připomínají prozatímní tá-
bor polárníků někde na Špicberkách. Více pusté a neútulné místo by se na dobrém světě 
těžko hledalo. Pepík se svou kvalitní silnicí a nekompromisními pohraničníky vyznívá ve 
srovnání s Njurgulahti asi jako Praha versus Dolní Kotěhůlky. Osměluji se a svou nejlepší 
finštinou oslovuji řidičku, kdy bývá obvyklý odjezd auta zpět. Žena, ledová jak Antarkti-
da, mě proklaje pohledem, o němž si raději nic nemyslím, nechtěje se propadnout nad 
svou drzostí pod zem. Pak vyhrkne koutkem úst: 
 „Joka koulupäivä aamulla varti vaille kahdeksan!“ 
 Číslovky mi moc nejdou a tak doufám, že jsme v té změti správně poznal, že od-
jíždí každý školní den v 7:45 ráno…  
 K hranicím parku vede ještě asi kilometr a půl široká, prašná cesta, okolo níž se 
krčí skromné, dřevěné domečky Njurgulahti. Vůbec se neorientuju, kde je řeka Lemmen-
joki, kde je vstup do parku, nechávám se tupě vést šipkami. Konečně dorážíme na místo. 
Silnička zde končí jakýmsi parkovištěm, je zde dvojice kadibudek, orientační mapa a pro-
spekty o parku dokonce v sámském jazyce. 
 Padá na mě náhle obrovský respekt k téhle divočině, která je jistě pustší a rozleh-
lejší než námi právě zdolaný park Urho Kekkonena. Park, proslulý přírodními nádherami, 
přesto však jaksi milý, známý, povědomý. 
 Zde všude okolo je jen nekonečný borový prales, netušíme, co nás čeká. O slovo 
se hlásí moje dobrá kamarádka psychosomatika, jež připomněla svou existenci tehdy pod 
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Sokosti. I teď se cítím vyčerpaný, nohy mám těžké, bágl taky, nitro se mi rozechvívá 
obavami a nervózními předtuchami. 
 Nejlepším lékem je dozajista nahodit batoh na záda a vyrazit po uzoučké, kameni-
té stezičce, značené plastovými proužky na stromech. První část stezky parkem je záro-
veň naučnou stezkou, míjíme tedy občas informační tabule, které nás poučují o tom, jak 
to tady v Saamijsku chodí s chovem sobů, s jejich migračními tahy, s velkými rody soba-
řů, které si sobími ploty rozparcelovali v nedozírných plochách své sobí pozemky…  
 Brzy naše stezka míří k jezírku Mustalampi, modrá tabule se siluetami stromů avi-
zuje, že jsme již uvnitř národního parku Lemmenjoki. Tíha báglu a nevědomost chvil příš-
tích však znemožňuje jakékoli oslavy – slavit snad budeme až při cestě zpátky! 
 Nabíráme z Černého jezírka vodu a vyrážíme dál, do nitra parku. Stezka není 
nikterak snadná. Je sice kvalitně značena, ale její reliéf připomíná cestu na Pielpäjärvi – 
samý kořen, kámen, ani metr rovně. Pohodě nepřispívá ani sledování mapy, tím, že ma-
pa Lemmenjoki je „stovka“ – tedy centimetr=kilometr, zdá se, že stojíme stále na místě, 
zvykli jsme si, že na mapách Koilliskairy, „padesátkách,“ cesta ubíhá rychleji. 
 Stezka prudce šplhá na esker, geomorfologickou formaci, jež je typická právě pro 
Finsko. Infotabule naučné stezky přehledně vysvětluje, kterak tyto útvary vznikly. Jde o 
několikakilometrové, přesto však jen pár metrů široké, ostře vyvýšené valy, které formo-
val tlačící ledovec, jež ve svých puklinách dával zvednout podložní terén, typický tvrdými 
a těžkými horninami, do značné výšky nad okolní krajinu. Eskery, tyto valy, jsou běžně 
k vidění nejen zde v Laponsku, ale zejména v jezerní části Finska, kde mnohdy tvoří při-
rozené hranice mezi jezery. 
 Zde se esker mimořádně vydařil. Táhne se vysoko nad údolím řeky Lemmenjoki, 
kterou konečně vidíme se lesknout v odpoledním slunci, které naštěstí zvítězilo prozatím 
nad deštěm a oblačností. Napravo od nás je tedy řeka, často skrytá zrakům poutníka 
v záplavě stromů, občas odhalená jako kráska v nedbalkách, tehdy se rozlévá v širokých 
jezerech, voda zaplavuje všechna přístupná místa, uprostřed ní jsou ostrůvky, mechové 
polštáře. Esker se vine podél řeky nekonečně kilometrů, jeho temeno je široké tak akorát 
pro uzoučkou pěší stezičku, rozbrázděnou terénními vlnami a balvany. Nalevo opět esker 
padá dobrých padesát metrů dolů, do močálovitého, neprostupného pralesa. 
 Čas od času se esker se prudce snižuje a zase stoupá, nejpříkřejší místa jsou zde 
podobně jako v Oulance opatřena pohodlnými schůdky. 
 Občas na vrcholu eskeru vidíme prastaré jámy, dobré dva metry hluboké, zarostlé 
mechy a lišejníky. Z naučné stezky se dozvídáme, že šlo o řetěz snad tří set sobích pastí, 
jež do tvrdé skály vykutali staří Sámové. Esker byl totiž jediným schůdným místem, kte-
rým vedly věkověčné sobí tahy. I pro lovce, Sámy, byl esker snadnou spojnicí mezi siidou 
Njurgulahti a rozlehlou, lidmi netknutou pustinou, rájem desetitisícových sobích stád. I 
vykopali Sámové hluboké pasti, do nichž zapadali spěchající sobi. Ti, kteří pád přežili, byli 
označkováni a částečně domestikováni (zde, při Lemmenjoki, žil kmen lesních Sámů, 
kteří soby chovali jako domácí, hospodářská zvířata, určená k tahu pulku, bylo tedy nut-
no si pár těchto podivuhodných kopytníků zcela ochočit. Poraněné a zabité kusy putovaly 
na kůly k vysušení, do komínů k vyuzení. 
 Naučný chodníček končí při odbočce, jež vede strmě doleva vzhůru, až na vrchol 
monumentálního tunturi Joenkieli, Jazyk řeky. Momentálně však nemáme ani pomyšlení 
na zdolání tohoto impozantního vrcholu. Celkem se totiž prohýbáme pod tíhou báglů, 
cesta moc neubíhá a den se chýlí ke sklonku. Naším cílem je tábořiště Sierikniva, vzdále-
né od Njurgulahti asi 10 kilometrů. 
 Zde, na základním značeném okruhu Lemmenjoki, platí trochu jiná pravidla, než 
v rozlehlé divoké zóně parku, která pokrývá 90% tohoto chráněného území, jež spolu se 
sousedním parkem Øvre Anárjohka za norskou hranicí tvoří nejrozlehlejší evropskou di-
vočinu. Zatímco v divočině platí pravidla velmi mírná (i v kontextu volného přístupu do 
jiných chráněných území Finska), lze tedy stanovat kdekoli a dokonce kdekoli rozdělávat 
oheň, v základní zóně je stanování a rozdělávání ohně povoleno jen při tupách, jež na 
okruhu jsou jen tři, a dále při asi osmi tábořištích, které jsou opatřeny stříškou na dřevo, 
mnohdy i záchodky a upraveným velkým ohništěm s lavicemi. 
 Míříme právě na Sieriknivu, druhé tábořiště na okruhu, jež se má nacházet při 
Lemmenjoki, na místě kde se dle mapy má cesta větvit. Jedna větev má na značeném 
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brodu (jež se finsky řekne „kahlaamo“) přejít řeku a pokračovat po jejím severním břehu, 
druhá má jít v daném směru až na místo, kde je v mapě značeno VENE, tedy „loďka“. 
Očekáváme, že by zde mohl být jakýsi samoobslužný přívoz přes dosti širokou a hlubo-
kou, rozlévající se řeku. Tomu moc nevěříme, raději bychom se na Sieriknivě přebrodili. 
 K večeru dorážíme, zdosti utrmácení, na Sieriknivu. I s pochodem z Pielpäjärvi 
máme zase v nohách obligátních 17 kilometrů, tušíme však, že ty kilometry lemmenjocké 
budou utíkat o dost pomaleji, i přes snadnou orientaci na značené cestičce. Od hlavní 
stezky vede odbočka dolů, na tábořiště. 
 To se nachází na výborném místě, na rovné plošince, jež se tyčí několik desítek 
metrů nad řekou, všude okolo jsou nepřístupné, hustě porostlé svahy. Okolo plošinky 
protéká ledový potůček, z nějž bude jistě voda kvalitnější než ze samotné Lemmenjoki, 
po které přeci jenom dvakrát denně projíždí motorizovaný velký člun s turisty, kteří mo-
hou tak za dosti obšírný peníz poznat krásu divočiny, aniž by hnuli prstem. Lodní doprava 
totiž zajíždí jednak na Ravadasjärvi, uzel stezek, kde se cesta rozdvojuje a tvoří uzavřený 
okruh údolím Lemmenjoki, nahoru k hranicím zlatokopecké oblasti, do bezlesé tundry a 
zpět dolů k jezeru, jednak až na tupu Kultahamina (občas značenou též jako Kultasata-
ma, což je v podstatě totéž – Zlatý přístav), poslední místo, kde je Lemmenjoki splavná a 
její břehy jakžtakž přístupné. 
 Tábořiště nám dělá radost, je dobře vybavené dřevem, pilou a sekerou a ohniš-
těm, navíc zde nikdo netáboří. Říkáme si – chvála tábořišť, v této době začínající rusky 
mohou být tupy pěkně přecpané a tak pohodlí i soukromí jasně ukazuje na volbu pohy-
bovat se spíše po tábořištích, kam zavítá leda možná osamělý rybář. 
 Shazujeme batohy a zatímco Pláča začíná shánět březovou kůru na podpal a štípá 
svým ostrým puukkem třísky, já jdu dolů, k řece, hledat brod. 
 Již na první pohled něco není v pořádku. Řeka je zde sice méně hluboká než 
v místech, kde tvoří rozlehlá modrošedá jezera, nehybná a bezedná, přesto však hloubka 
vody dosahuje na některých místech přes metr. Je zde lompolo, útvar v této knize již 
popisovaný, několikero ramen řeky s nánosy písku mezi. Lompolem se dostávám bez 
problémů na velký ostrov, ale dále to již nejde. Hlavní větev lompola je tak hluboká, že 
dno skoro mizí z dohledu! Navíc druhý břeh řeky je značně močálovitý, obroubený nepro-
stupným valem polárních vrb, podobně jako břehy tropických krajin lemují labyrinty 
mangrovníků. Tak jestli tohle je ono avizované „kahlaamo,“ tak Finové neznají bolest!!! 
 Pokouším se to všemožně obcházet, dát se po neznatelných sobích stezičkách, ale 
všechny jsou slepé. Navíc kus dál na západ začíná velké jezero, rozlehlá rozlivka. Tamtu-
dy tedy rozhodně ne. Nejnadějněji vyhlížejí jakési prahy, zde ale voda hučí a bouří, prů-
tok je obrovský. Nedá se nic dělat, můj průzkum brodu končí fiaskem. Nezbývá než zítra 
pokračovat po „našem“ břehu a spolehnout se, že lodní přívoz bude reálnější, než brod. 
 V tu slyším od východu hučení motoru. Zdá se, že mám štěstí pozorovat onu le-
gendární lodní dopravu po divoké řece, ty dlouhé motorové čluny, na které se vejde až 
15 lidí, kteří zaplatí mastných 22 euro za lístek do 25 km vzdálené Kultahaminy a zpět… 
Opravdu, za chvíli se na obzoru objevuje štíhlý člun, obsypaný lidmi v červených zá-
chranných vestách. Začmoudí to, loď překoná práh a vjíždí do lompola. Turisté mávají, já 
oplácím, šťasten za svou svobodu, jež jediná řídí mé kroky, zcela zdarma, zcela volně. 
Loď s nízkým kýlem úspěšně zdolává mělčinu (jež je ovšem sdostatek hluboká, aby zne-
možnila přebrodění, a asi o 100 metrů výše přiráží k našemu břehu. Turisté musí vystou-
pit, přejít nad horní prahy po svých. Lodivod mezitím zkušeně vede odlehčený člun přes 
bouřící prahy a přistává na jezerním břehu. Kyne turistům, ti opět usedají ve stanoveném 
zasedacím pořádku poslušně na svá místa. Lodivod něco houkne, lidé se usmějí a ještě 
jednou zamávají, člun začmoudí a již se jeho štíhlý, luskovitý tvar, jistě okopírovaný od 
starodávných sámských rybářských lodic, dá do pohybu vzhůru proti proudu, po širokém 
a šedém jezeře, které vytvořila veliká řeka Lásky, řeka Lemmenjoki. 
 Mno… tenhle zážitek mi určitě stačí. Viděl jsem, jak to na lemmenjockých šífech 
chodí, viděl jsem, jak loď překonává zrádné mělčiny, ucítil jsem tu kašírovanou romanti-
ku benzínu, čeřených vln, ubíhajících pralesů a touhy, jíž vždy cesty lodí obklopují sucho-
zemce, které zláká. Víc nepotřebuji. Raději (a nejsem žádný Skrblík) si s parťákem pro-
jdu celý ten rozervaný, těžko přístupný esker, raději se spolehnu na vlastní nohy a udám 
si své vlastní tempo, při kterém mi z okolních přírodních krás neunikne ani tundrová myš. 
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 Skláním se nad řekou, ještě trochu ovoněnou pachem motoru a na rty se mi dere 
stará „kotlíkárna“ Wabiho Daňka, nyní opepřená v hrubě syrové coververzi skupiny Echt! 
– Hudsonský šífy… Jen text si mírně upravuji: „… ten kdo bolest v tundře poznal, kdo 
Sokosti pokořil… jako já, jako já… kdo si s rosomákem tykal do bažin se probořil ať se na 
lemmenjocký šífy najmout dá… johoho… ahóój, páru tam hoď, ať do pekel se dříve do-
hrabem… !“ 
 Už chci s veselou zamířit do tábora, odkud již vítr vane s příchutí kouře z čerstvě 
rozdělaného ohně, což je pro mě příchuť mnohem romantičtější, než je pach motorů šífů 
lemmenjockých, když tu mi jakási zvláštní, neidentifikovatelná síla otočí hlavu doprava, 
na stinný, pískem pokrytý břeh. Nevím proč, ale pudí mě to tam upřít zrak…  
 Tam, na samém břehu Lemmenjoki, v hlubokém jemném písku se skví obrovská 
rosomáčí stopa! Stopa, ostrá ve svých konturách, tlapa jakoby vlčí či psí, však opatřená 
několikacentimetrovými, jehlovitými drápy, které se dokonale obtiskly v písku, jak zde 
sám Pahaahma, rousnatý rosomák pil!!! 
 Obezřetně zachrochtám, skrčím se a pozoruji neprostupné houští za sebou. Je-li 
tam stále ten potměšilý severský rarach, který jen čeká na mou nepozornost, aby se mi 
zahryzl do krku a dal si pár loků teplé, středoevropské krve? 
 Nic se neděje a tak v dobré náladě spěchám zpět k ohni, vylíčit vše, co jsem vi-
děl…  
 
 Stavíme stan a vaříme obligátní těstoviny! Joj, zase na cestě, zase v divočině, 
odkázáni sami na sebe, na to, jak se na vlastní pěst protlučem! Nutno ovšem dodat, že 
tento stav nás naplňuje radostí, euforií a chutí do života. Co může být přece dokonalejší-
ho, než být tři tisíce kilometrů od práce, hádek, trápení a smutných opakujících se příbě-
hů všednosti, obklopen tichem, lesy, čistou přírodou a atmosférou mystického Saamieat-
nanu? 
 Po večeři chvilku dumáme nad mapou a rozvažujeme, jak naložit s týdnem 
v Lemmenjoki. Varianty jsou v podstatě jen dvě a to, která vyjde, určí počasí. Pokud by 
bylo ošklivo a deštivo, jako v posledních dvou dnech, dáme jen základní okruh s tím, že 
bychom si možná udělali výlet do zlatokopecké oblasti, do pusté bezlesé náhorní pláně. 
V tom případě bychom zítra dali velmi odpočinkový pochod pouhých 7 km k tupě Rava-
dasjärvi, kde bychom si vyprali stále objemnější ranec špinavého prádla. 
 V případě změny k lepšímu bychom rychle opustili základní okruh nad Ravadasjär-
vi, na místě zvaném Máddib Ravadas a přes značně členitá horstva Maarestatská, v čele 
s děsivým Látnjoaivi dosáhli tupy Vaskojoki, ležící hluboko v divoké zóně. Tam nechali 
věci a vydali se na jednodenní výlet ke kultovní řece Paskajoki, kde bychom zanechali 
expediční tričko na důkaz dobytí…  
 „Nejsme stroje, panáčku!“ souzvučím s Pláčou, „ v případě že bude chcát, nebu-
deme nic lámat přes koleno!!! Že jsme panáčci, o tom by mohlo už teď vyprávět Sokosti 
a Pahaoja! Jsme přece jen na dovolený, a ruku na srdce, víš, jak dopad Radovan Kunc!“ 
 To je silný argument. Osobně to mám tak padesát na padesát. Paskajoki byl pů-
vodní cíl výpravy. Jeho nedosáhnutí však nebude žádná tragédie, zejména kdyby mělo 
lejt a kraj zahalit mlha. Necháváme to tedy být, zítřejší ráno definitivně rozhodne. Zkla-
maní snad nebudeme, vždyť i toto místo, pouhých 10 km od civilizace, je tak tajemné, 
mystické, rosomáčí!!! 
 
 „Je to stejně pohodička!“ rozvalí se parťák na lavici u ohniště, jehož plameny ne-
příjemně atakují naše vyprané ponožky, napůl schnoucí, napůl do textilu nasávající kouř. 
„Myslím, kamaráde, že zapomínáme trochu na Christianii!“ dodá a vesele na mě mrkne. 
 „Viď že jo,“ souhlasím a tahám zásobu z tajné kapsy, „tady tohle místo je myslím 
docela příhodný k setkání s bohem srandy…“ 
 Po exekuci se válíme u ohně a nálada je výborná, nejvýbornější! Chechtáme se 
každé hlášce, s nadšením rozebíráme naše dosavadní působení v Laponsku. 
 Pláča se po chvíli zamyslí a říká: 
 „Bratře, nechci do toho kecat, ale já bych byl pro dát na noc bágly úplně jinam, 
než do stanu! Přece jen, tu rosomáčí stopu sis nevysnil! Rosomáci tu brouzdaj po nocích 
jak holubi po nymburskym rynku! A byl bych velmi nerad, kdyby mě v noci vzbudil zvuk 



 150

trhaného plátna našeho JURKA, strašný slinění a fučení a místo tvý, mimochodem už do-
cela oloupaný a relativně normální držtičky bych vedle sebe spatřil držku rosomáčí! Jak 
nám žere naše poslední zásoby! A protože máme jen těstoviny, tak by šel do nás!“ 
 Souhlasím a dodávám: 
 „Vo rosomákovi se rozhodně nedá říct, že by po večerech chodil do čajovny na 
kuskus a cizrnu. Ten je, kamaráde, jako my! Maso a pivo! Ale my ho už nemáme čim 
vožrat… Vidim to pověsit jídlo vysoko na stromy a samotný bágly, pročpělý tvým uherá-
kem, dát do dřevníku a zatížit kládama!“ 
 Stalo se tedy tak. Sedíme zase u ohně a sníme. 
 Téma je dané: – jaká by to byla pohodička mít tolik peněz, že bychom si mohli 
koupit pro sebe celé Lemmenjoki, ohradit si ho, vystavit zde hospodu a do ní zvát jen 
občas nejlepší přátele. 
 „Nojo, ale jak zbohatnout?“ 
 „Hm… bratře… vono to možná bude znít blbě, ale nakonec by nebylo úplně marný, 
kdyby ti rosomáci fakt v noci přitáhli a sežrali nám všechno jídlo a hustě do nás nastoupi-
li!“ 
 „No zní to trochu divně…“ 
 „Hele ale vem si to, reálně zhodnoť situaci! Jsme jen 10 kiláků vod civilizace, tudíž 
bychom bez jídla v klidu přežili… Já bych to viděl tak: Normálně jestli uslyšíme večer 
čmuchat rosomáky, tak nejít spát, skrejt se a držet hlídky! Přiběhne rosomák a rup! Za-
reje se ti frňákem do báglu, popadne uherák a zdrhá! A ty to fotíš! Přiběhne druhej, jedi-
nym mávnutim tlapou rozerve stan, vydrápne z báglu těstoviny a zdrhá! A ty to fotíš!“ 
 Stále příliš nechápu. 
 „No a pak se vydáš zpátky, nasmažíš domů a napíšeš o tom obrovskej článek do 
Lidí a Země, National Geografic atd., rišneš k tomu ty fotky a svět ti leží u nohou! To by 
stálo za to, ne? Čtenářskej lid je znuděnej čtením o expedicích se špičkovym vybavenim, 
který bez problémů dosáhly toho, co si předsevzaly, polohu určovaly pomocí GPS, vařily 
si instantní svíčkovou a neznaly bolest! Technika to lidem ulehčuje. Ale náš článek, to by 
byla senzace! Dva ošlehaní poutníci přepadeni v Lemmenjoki smečkou rosomáků, okra-
deni o jídlo, nuceni se skrýt v rozsochách stromů… ale všechno nafocený, zdokumento-
vaný! To by lidi trhali kolportérům ruce! Konečně nějaký vzrůšo! 
 Byly by z toho prachy a hlavně sláva, kamaráde, mediální pozornost! A vo to tady 
jde! Já bych to pak viděl takhle – zašel bych u nás do fabriky, do SELKO Nymburk, kde 
vyráběj konzervy, lančmíty a tak. Tam bych jim řek: Heleďte se, tady je fotka, kde roso-
mák osobně utíká z trosek našeho stanu s konzervou od Vaší firmy v hubě, což nás za-
chránilo! Do tý doby, než ji to zvíře vyčmuchalo, tak nám rozkousalo stan, rozcupovalo 
bágl a kamarádovi se zahryzlo do řiti. Ale jakmile narazil ten rosomák na konzervu od 
SELKO Nymburk, tak všeho nechal, popad ji do huby a následován svými rozlícenými 
kamarády zmizel v tundře, spěchaje do úkrytu, kde by si ji v klidu sám zblajz a nám dal 
pokoj!!!“ 
 Usměju se: 
 „My snad máme konzervu od SELKO Nymburk? Pokud vim, nemáme ani kousek 
masa!“ 
 „Prosimtě, detail!“ dí Pláča. V Adobe Fotoshopu bys to vošéfoval… A šlo by se do 
tý fabriky a řeklo by se: Pánové, my jsme ti, vo kterejch se teď mluví. Ti, který přepadli 
rosomáci a zachránila je konzerva od Vás! To je třeba marketingově využít! Co takhle 
změna loga, pánové! Ve Vašem logu bude od teď rosomák, kterej má v hubě konzervu 
od SELKO Nymburk… a pod tim heslo – „MASO OD NÁS BERE KAŽDEJ ROSOMÁK,“ či ně-
co podobně údernýho! Z toho máte prachy a těžkej růst na kapitálovym trhu a my od vás 
skromně chceme každoroční sponzoring expedice do Laponska… vy si na tom můžete 
namastit kapsu na veletrhu, kterej budete pořádat v předvečer našich odjezdů, no nezní 
to fajn?“ 
 „No ty jseš neuvěřitelnej.Ty se chlape neztratíš.“ 
 
 „To ne! Plaček je panáček, nespadne do sraček!“ odtuší neskromně parťák. „Já 
jsem jednička! Super člověk! Kam se hrabe Radovan Kunc? Ten, kamaráde, kdyby se tu 
objevil, tak dostane těžký kapky… Ty lháři, řek bych mu, tak tys dal 40 kilometrů denně? 
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To povídej někomu, kdo nepokořil Sokosti! Představ si, že by Radovan Kunc dorazil na 
Paskajoki, zrovna kdybychom tam byli. Déšť, vihma, mlha. Z posledních sil zaklepe na 
tupu a:TERVE! A my: Nazdar! A von: Jé, kluci, vy umíte česky, to je skvělý, můžu dál, 
trochu se ohřát? A já bych mu vpálil: Nejseš náhodou z Jablonce? Jo? A nejseš Radovan 
Kunc? – Kluci, vy mě znáte? No to je skvělá zpráva!“ Jsem Radovan Kunc! Jsem hrozně 
servanej, dneska mám v nohou 50 kilometrů a je dost ošklivo! Můžu teda dál? A já bych 
kamaráde nafouk pysk a vyhlásil ho: Jestli jseš fakt ten Kunc, tak nesmíš znát bolest! Co 
je to pro tebe 50 kilometrů? Hele, další tupa je odsud 30 kiláků, to máš za hodinku.Tak 
se seber a vypadni!“ 
 
 Podotýkám, že bychom se neměli takto rouhat. Člověk nikdy neví. A že bychom 
měli jít spát, neboť možná nás zítra čeká osudové rozhodnutí ohledně Paskajoki. Pláča 
však není k zastavení: 
 „Přemejšlels někdy o tom, proč se Paskajoki jmenuje jak se jmenuje? Proč je to 
vlastně Hovnořeka?“ 
 „No já bych řek,“ mínil jsem, „že pramení z bažin.Že je obklopená svinstvama 
z bahna a rašeliny a že její voda je hnědá, rašelinná a připomíná vodu ze záchoda. Možná 
by stálo za to udělat chemickej rozbor…“ 
 „No právě! Podle mýho názoru do týhle řeky chodili Sámové kadit! Nebo nějakej 
z nich měl sračku a pustil to do tý řeky a chytlo se to. Pak tam začal chodit každej. Che-
mický rozbory by to potvrdily! Další cesta, jak se proslavit! Přineseme vodu z Paskajoki a 
dáme jí na rozbor.Třeba objevíme nějakej důležitej chemickej prvek. Prvek Paskalium!“ 
 Zalézáme do stanu a dále rozvíjíme toto téma, hrubě se ve společnosti nevázané-
ho boha srandy rouháme přírodě Lemmenjoki. Brzy nám dochází, že jsme protentokrát 
šlápli sakra vedle…  
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RUNA DVACÁTÁ – Lemmenjocký kruh 
Zde se čtenář dozví o tom, jak se rozzlobil duch Paskajoki a seslal na nás déšť. 
O měkké variantě a hořlavosti trekkingových fuseklí.O tupě Ravadasjärvi a neo-
cenitelné úloze žen v životě muže. O čarodějnici kterou zná každý kdo čte Se-
verské listy. Alobal nehoří aneb Finové-nebuďte prasata! Co dělají bílé fazole 

z Hamé v divočině. Podpalovač ohně není určen k pití! O zlatokopectví. O úchyl-
ných českých zápisech v knize na Morgamoje.O lopatce na uhlí a zamčené sau-
ně.Potkáváme ducha mlhy.Azimut 320. Valoun za 300 euro. Finové neznají hou-

by a Radovan Kunc se vydává za studenta lesnictví 
Žertovat se nevyplácí 

Když jsou kolem rosomáci 
Donesou na Paskajoki 
Že jsme blbí jako troky. 

 
Déšť se na náš tábor snáší 

A my sníme o guláši. 
Ponožky u ohně hoří 
Bota se do bažin boří. 

 
Bez lihu je život těžší 
Podpalovač to neřeší! 
Na Kultale v knize hostí 
Čech zabíhá do trapnosti. 

 
S azimutem 320 

Musíme se mlhou vracet 
V tupě, kde jde řeč o kovu 
Přízrak Kunce ožil znovu 

 
Jsou věci, o kterých se nežertuje. Zapomenuvši na úctu k přírodě Severu, na 

strašlivý osud prokletí Radovana Kunce, trávíme první část noci v bujarých, pokory pros-
tých debatách na témata, o nichž bylo hovořeno v minulé runě. Dopad na naše bedra na 
sebe nenechá dlouho čekat. 
 
 Rosomáci, kteří přiběhli k našemu stanu, aby ochutnali Pláčův uherský salám, str-
nou v hrůze, když slyší náš bujarý smích a zlehčování situace. I vysílají ze svého středu 
samotného Pahaahmu, aby běžel zatepla nabonzovat duchu Paskajoki, všemocnému pá-
nu řek lemmenjockých a všech vod ve všech skupenstvích, že se do jeho revíru vloudili 
nevítaní vetřelci, jež se snaží jej oklamat a pokořit jeho sídelní palác, chatrč na soutoku 
řek Paskajoki a Vaskojoki. Jeden Pahaahmův skok sounož měří celou porokusemu, tak 
rousnatý pán rosomáčí spěchá. I přivítá jej duch Paskajoki ve své rezidenci ze shnilých 
trámů a nevěřícně kroutí hlavou: 
 „I oni podlehli snad zhoubě pýchy nad vlastní silou? Díš mi, rosomáčí bratře, 
pravdu?“ 
Rosomák Pahaahma na důkaz souhlasu mocně vrtí ocasem, až se na úbočí Látnjoaivi 
zvedá ostrý vítr. I zachmuří se duch Paskajoki a praví: 
 „Budiž vítr, zima a déšť! A uvidíme, jestli ti panáčkové změní názor!“ 
 

Sotva se nám daří usnout, probouzí nás kulometné staccato těžkých, studených 
kapek na vypjaté plátno našeho stanu. Začíná ledový přívalový liják. Náš stan je bohužel 
otevřený, což je čistě moje chyba. Trpím totiž od rané pubescence podivným nočním dě-
sem, který pravidelně přichází tehdy, spím-li v uzavřeném prostoru, kde vládne tma. 
Tehdy se vztyčím, zoufale vyjící a ječící nepopsatelnou hrůzou z pohřbení zaživa. A sápu 
se ven, za jakoukoli cenu. Na letním pionýrském táboře v Koutech to odnesl stan, který 
jsem v děsu rozerval na cáry, jednou na Dobříši, po pitce bujné, následoval nocleh na 
temné půdě stodoly. Tehdy jsem v záchvatu hrůzy, deroucí se ven, na měsíční světlo, 
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shodil těžký dubový stůl asi 3 cm od hlavy tehdejšího kamaráda Ivoše. Proto jsem nyní 
nechal stan otevřený, abych si ušetřil děsuplný noční zážitek. 

Což o to, zážitek s řevem do lemmenjocké noci jsem si ušetřil, neušetřil jsem 
ovšem náš stan od zaplavení vodou. Po probuzení je již pozdě stan zavírat. Dolní části 
spacáků, půl stanu a boty v nohách jsou durch promočené. Volky-nevolky musíme na 
místě uznat, že za takovéhoto stavu věcí se pochod na Paskajoki stává dosti nereál-
ný.Parťák mě proklíná. Pro mě naštěstí, pro celkovou situaci na neštěstí liják pokračuje 
až do rána. Všude je voda, louže, vane ostrý vlhký vítr. Zjišťujeme, že lehce nateklo i do 
báglů ve dřevníku, jakož i do igelitek s jídlem. 

Místo abychom se rychle sbalili a vyrazili křepce přes tupu Ravadasjärvi do divoči-
ny, směr Vaskojoki, musíme za značných problémů rozdělat z mokrého dříví oheň a po-
kusit se jakž takž vysušit stan, spacáky, boty a věci. 

S idylou to nemá nic společného. Leje, je zima, my jsme zpruzení a ve vzduchu lí-
tají dozvuky noční hádky ohledně otevřeného stanu.Chabě namítám, že za takového po-
časí je lepší stan mokrý, než rozervaný. Argumentace je marná. Tedy žádná idyla.Místo 
romantického posezení u ohně lítáme kolem ohniště, napínáme stan na blízké větve 
stromů, promočené spacáky nastavujeme kouři a teplu z pofidérní hranice, kameny, kte-
ré ji obklopují, jsou obloženy mokrými ponožkami. Do toho vaříme čaj a dojídáme po-
ridge. 

Pláča vraští nos: „Romantika na kule, bratře! V kouři ohně cítím pach smrdutejch 
fusek, místo libý vůně pečenýho buřta, či ještě lépe bublajícího guláše v očazenym kotlí-
ku! Moje atavismy, zděděný po předcích (nevím, kde se tohle sousloví vzalo, ale za celý 
svůj život pokud někdo vyslovil slovo atavismus, dodal zděděný po předcích ☺), volaj, že 
když někde hoří oheň, musí kouř vonět po mase! A nám leda dochází uherák!“ 

Začichám a dodávám: „Mám pocit, že smrad fuseklí v posledních vteřinách sílí!“ 
A taky jo. Jedna úžasná Pláčova trekkingová ponožka, pár za 300 Kč se nemilo-

srdně škvaří v plamenech… Ach jo. To nám to pěkně začalo…  
 
Vyrážíme až skoro k jedenácté hodině, krom ponožky naštěstí nic dalšího neshoře-

lo, déšť se umírnil a my, relativně suší, vyrážíme. Varianta Paskajoki je odpískaná. Před 
námi je 7 kilometrů k tupě Ravadasjärvi. Cesta je stejně členitá jako včera, vše je však 
horší vinou počasí. Kořeny kloužou, kameny se smekají, odevšad na nás útočí voda, ne-
boť v lese prší dvakrát. Na chvíli dokonce kacířsky závidím těm snobským turistům, ve-
zoucím si zadky v pohodlných a rychlých člunech… ale když za lístek je plných 10 Lapin-
kult…  

Procházíme kolem dalšího tábořiště, jež se jmenuje Härkäkoski a chvilku poté od-
počíváme v pěkné strži, tak charakteristické pro Lemmenjoki – kolmo na svah eskeru 
směrem k řece se do krajiny zarývá strž potoka, plná balvanů a pokroucených bříz. Strž 
rozevírá jinak monotónní koberec pralesa a poskytuje pěknou vyhlídku dolů, na meandry 
morén strže, na tichou a černošedou hladinu Lemmenjoki, na tundrové vrchy, vypínající 
se na druhém břehu, rušící tu až strašidelnou nedozírnost pralesa. Lemmenjocký park 
zatím hrubě připomíná Šumavu, ovšem desetkrát rozlehlejší a naprosto pustou – snad 
taková mohla být Šumava někdy v roce 1300, kdy stateční Psohlavci číhali v močálech na 
Němce-cizozemce… Ovšem základní rys zůstává zachován – temné, zádumčivé lesy, tvo-
řené staletými, tuhými a masivními borovicemi, nekonečná zeleň, hluboké strže a oblé, 
táhlé, do nekonečna se táhnoucí hřebeny nad náhorními pláněmi plnými třasovisek. 

Ruska nastupuje, zdá se, břízy v řečišti potoka žloutnou, jako holé vrchy hřebenů 
se zbarvují do rezavo-oranžova. Moc pěkné, ovšem kdyby na to svítilo slunce, bylo by to 
všechno mnohem veselejší. Pozitivem se však zdá to, že ošklivé počasí odradilo od trek-
ku parkem podstatnou část turistů. Zatím, za den a půl v Lemmenjoki, jsme nepotkali 
živou duši, což je v období barev podzimu dosti nepochopitelná záležitost. 

Klopýtáme dál. Horší stezku snad člověk neviděl! Jo, kdyby měl jeden zafixováno, 
že se bude muset prodírat divočinou beze známek lidské aktivity, mokřinou, po balva-
nech, přes kořeny, asi by ho to až tak nebralo. Ale tohle je přece značená cesta… Jak asi 
musí vypadat divoká část parku, když samotný základní okruh je tak pochodově náročný, 
když jediný krok není snadný a po rovince? 
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Po hodině a půl namáhavého, nijak rychlého pochodu stezka míří prudce dolů 
k řece. Tušíme, že jde o Härkäjärvi, místo, kde by měl být přívoz. Pokud tam ovšem ne-
bude… naše cesta podél Lemmenjoki se změní v trapné fiasko. Nervně sbíháme svah dolů 
a čekáme, co se bude dít. Za zatáčkou řeky, tiché, rozlité v jezero lemované krásnými 
písečnými plážemi, kde sobi otiskují stopy svých kopyt, spatřujeme k naší úlevě pod še-
dým nebem přes jezero natažená lana a kladky a na druhém břehu se na vlnkách tiše 
pohupuje malá, vratká pramička. 

Tak takhle geniálně to lemmenjočtí strážci pralesa vymysleli! Přiznám se, že jsem 
marně koumal, jak bude přívoz, maje být samoobslužný, zařízen. Jak zařídit, aby pout-
ník, ať přijde odkudkoli, měl jistotu, že loďka bude na jeho břehu? 

Tak to asi zařídit nelze, nicméně jde bez problémů si pomocí lan na kladkách loď-
ku přitáhnout na svůj břeh, tak jak to musíme udělat my. Trvá jen chvilku, než důmyslný 
mechanismus pochopíme. Chápu se role vůdce, přitahuji loď, držím ji dokud do ní Pláča 
nenahází bágly a sám sebe a pak se mocným odpichem odrážím od malého mola. Loď se 
rozkymácí, já se pevně chytím lan a šlachovitýma rukama začínám přitahovat k sobě 
jednotlivá oka lan mezi kladkami a tím posouvat naši vratkou bárku ke druhému, asi 40 
metrů vzdálenému břehu. Ó, vize drsného námořníka je téměř dokonalá! Ve fantazii mizí 
protilehlý břeh, lana s kladkami i směšný rozměr naší pramičky a já vidím sebe sama 
jako svalnatého, zarostlého a na rum notně navyklého námořníka kdesi u nehostinných 
norských (či lépe islandských) břehů, kterak v nelítostné zimě, dešti a v ostrém severním 
větru, vise na ráhnu, natahuje na kýlový stěžeň plachtu, sám a opuštěn, vydává se na 
zrádné, smrtonosné moře pro sak vyhublých tresek, aby uživil svou ženu, roj dětí a zbylo 
mu i na soudek rumajzla…  

Nejsem to já hloupoučký romantik? 
 
„Plavba“ netrvá dlouho, melancholické a ponuré vody Lemmenjoki jsou zdárně za 

námi. Necháváme loďku jejímu osudu a po protilehlém břehu míříme dále na západ. Vší-
máme si, že opačným směrem pokračuje jakási stezka, takže by opravdu kdesi při Sie-
riknivě byl onen brod? 

V každém případě však cesta po severním břehu chutná oproti lopotě předešlé ja-
ko okořeněný bůček ve srovnání s cizrnovou kaší. Stoupá nikoli na esker, ale do lesnaté-
ho návrší, kde je měkké a hlavně rovné podloží! Naše uondané nohy si medí z každého 
kroku, kdy se do podrážek nezarývají ostré balvany, ale hladí je vysoká vrstva jehličí. 

Míjíme hezoučkou varaustupu Härkäjärvi, pěkně umístěnou ve vysokém a rovném 
borovém lese. Po dalších dvou kilometrech docházíme na návrší na rozcestník. Stezka 
napravo míří vzhůru do lesů směr Máddib Ravadas, a jen 500 metrů prudce dolů je břeh 
Ravadasjärvi, další mocné lemmenjocké rozlivky, kde leží veliká a v Lemmenjoki rozhod-
ně turisty nejoblíbenější stejnojmenná tupa. Dorážíme včas jak legendární vojska. Během 
sestupu se strhává pravý Saigon, pro nějž mají Finové název „vihma“. Jde o ostrý, ledový 
a lezavý déšť spojený s ostrým severním větrem, kdy závoje padajících mikroskopických 
kapiček vytváří vrcholně nepříjemnou mlhu. 

Velká tupa je položena na břehu obrovského jezera, které vytváří řeka.Protilehlý 
břeh je zcela nepřístupný, skalnatý, s jazyky morén. Je zde docela dost lidí, iluze o lidu-
prázdném Lemmenjoki dostává fatální trhlinu. Lidé stanují v okolí tupy, samotná chata je 
obložena visícími bágly. Tupa má dvě části, obě otevřené. V jedné se topí a jacísi Finové 
tam mají své věci, druhá je zatím prázdná. Toho využíváme k velké operaci, jež je 
v běžném životě vyhražena výhradně ženám. Chystáme se prát špinavé prádlo, kterého 
je ranec. Nejprve musím vzít k jezeru železný kýbl, který je znečištěn jakousi eklovní 
mastnou hmotou. V tomto kýbli chceme ohřívat vodu a namáčet do mýdlové vody prádlo. 
Za tohoto stavu bychom však hadry ještě více zasvinili! Po řeholi na břehu, kdy pískem a 
travou drhnu stěny kýble, stavíme jej na rozžhavená kamna a z batohů vyjímáme špina-
vé věci. 

Ač jsme mnohokrát během cesty (zejména ve vypjatých trekkařských momentech 
pod Sokosti, na Pahaoje či zde na eskeru nad Lemmenjoki) byli celkem rádi, že si projíž-
díme pánskou jízdu, nyní by se jedna žena, uvyklá (dík atavismům, zděděných po před-
cích) otročině nad sporákem, valchou a umyvadlem, jistě hodila. Netroufáme si však 
oslovit žádnou z žen při tupě, aby na svá bedra vzala bez nároku na odměnu tento nad-
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lidský úkol, nejméně pak asi padesátiletou finskou čarodějnici, jejíž foto vyšlo o pár mě-
síců později na titulní straně časopisu Severské listy, kterak okusuje opečeného buřta, 
s popiskem: „I takovéto hrdinky zlatokopecké éry lze potkat při putování parkem Lem-
menjoki!“ 

Tato žena se zdá být Finkou jen podle jazyka, kterým hovoří. Vypadá spíše jako 
keltská vědma, zrzavá, dlouhovlasá, vysušená. Není schopná, na rozdíl od pověstí o je-
jích mlčenlivých krajanech, držet ani na vteřinu svá hluboce prořízlá ústa. Ona nemluví, 
než řve a ječí, a hovoří tak rychle, že nerozumím ani slovo. Vždy, když se nadechne, 
mám pocit, že někde začalo hořet, tak naléhavě, ječivě a extaticky zní její hlas! Ostatní 
Finové při tupě jí jen bez odporu naslouchají. Její hyperaktivita nemíjí ani nás, když vtrh-
ne do tupy, zahlásí podle mě cosi ve smyslu, proč tu máme takové vedro – přičemž 
schlíple ukazuji na horu prádla a ohřívající se vodu na kamnech – potom popadne náš 
cukr, který leží na stole, mrkne na mě a pronese v neskutečné rychlosti větu, ve které 
rozumím jen závěrečné „kiitos“ – děkuju – a odnese si jej bez známek ostychu ke svému 
stanu, by si osladila kávu, vařenou asi z mandragorových kořenů a rosomáčích bobků. 

„No posluž si, megero…“ glosuji v klidu poté, co čarodějnice zmizí do bezpečné 
vzdálenosti. Proměnu rolí jdu dotvrdit potupným mácháním první ze tří várek prádla 
k molu na břeh. Svět je celej vobrácenej, říkám si, ženy, místo aby, jak říká s oblibou 
Pláča, „ležely na sofa a voněly,“ zde s třicetikilovým báglem brázdí divočinou, řvou, kra-
dou cukr a my, muži, podobni však spíše submisivním slepicím, si to necháváme líbit a 
skláníme hřbet nad jezerem při máchání „bielizně“…  

Praní trvá bez přehánění plné tři hodiny. Věcí k vyprání byly totiž tři narvané 
kýble. Tupa připomíná spíše saunu, takové je tam vedro od kamen a vlhko od pomalu 
schnoucích šatů. Kdokoli vstoupí dovnitř, zalkne se vedrem, pokusí se otevřít dveře a 
okna, je mnou zaražen s poukázáním na nepřehlédnutelnou masu visícího šatstva. Začí-
nají obligátní rozhovory na téma odkud jsme a jakto, že umím finsky. Celkem pohoda, 
tyto fráze již zvládám v rychlosti ne nepodobné mluvě čarodějnice a rozumím jim bez 
zaváhání…  

Jsem dosti servaný, i když jsme dnes skoro nic neušli, bolí mě nohy a nejradši 
bych sebou plácnul na pryčnu. Místo toho se s Pláčou zvedáme a jdeme si prohlédnout 
jednu z největších atrakcí parku Lemmenjoki, impozantní vodopád a peřeje Ravadaskön-
gäs, jež se nalézá na severozápadním břehu jezera, asi kilometr odsud. 

Klopýtáme prudkým svahem, však ještě daleko před cílem slyšíme sílící burácení 
padajících vod. Konečně zase na chvíli svítí slunce, takže se cítíme docela příjemně. Do-
rážíme k vodopádu. Stojí rozhodně za to! Nejpitoresknější z kaskád je ta nejspodnější, 
těsně před vtokem divoké řeky Ravadasjoki do jezera. Voda v obrovském množství u 
nelítostného řevu přepadává přes tvrdý žulový práh, ohlazený tisíci lety tlakem vodní 
masy v oblou, přesto však bizarní propust. Řvoucí vody, v modré, zelené a bílé barvě se 
řítí dobrých 15 metrů přímo dolů, do ledového zelenkavého jezírka, z něhož pomocí asi 
metrové peřeje vytéká do velkého jezera. 

Okolí dolního toku řeky je přísně chráněnou rezervací, kde se nesmí mimo znače-
nou stezku. No nedivím se, poté, co po stezce šplháme trochu proti proudu. Jediný chyb-
ný krok ze stezky by totiž mohl znamenat smrtelný pád ze skal do kolmé, žulové, vše-
různě vrásněné, vyboulené a vybarvené strže, na jejímž dně burácí a pění jednotlivé 
modravé peřeje řeky. Těch peřejí je asi pět či šest, takže slyšíš burácení spoutaného živlu 
v tom nejlepším stereo-kvadrofonním zvuku. Voda řeky je kýčovitě modrá, což vidím 
tady na Severu poprvé, třeba v Norsku podobné vodopády bývají vždy v malachitové 
zeleni a tady ve Finsku zase prostě bílé. Prolezeme si celou rezervaci a dosyta obdivuje-
me celkem asi kilometr peřejí, strží a vodopádů, což trochu rozptyluje mou psychickou 
únavu a nevysvětlitelnou melancholii, jíž však přičítám dani za extrémně vychechtanou 
atmosféru včerejšího večera po kozumaci christianského Rygetu. 

Vracíme se k tupě. Na šestou přijíždí člun z Njurgulahti, přivážející další slušnou 
dávku turistů, kteří budou přenocovat tady na „Ravadasce“ (na rozdíl od tup v UKK se 
nám nedaří zde vymysleti familiárnější přezdívku.) Na druhou stranu pár lidí zase odjíždí, 
včetně čarodějnice, která zaplavuje lodivoda člunu neskutečnou kadencí ječivé finštiny, 
na kterou lodivod reaguje trošku rozpačitě a zaskočeně (asi si v Njurgulahti u šéfa řekne 
dnes o rizikový příplatek). Mám pocit, že se čarodějnice rozhodla člun vyhodit do povětří 
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a lodivoda si opéct na rožni k večeři – aspoň tak se tváří. Naštěstí si všímám dvou sym-
patických dědů, s kterými jsem kecal odpoledne při praní, jak se usmívají na konto čaro-
dějnice pod vousy a pravděpodobně se těší na klid po jejím odjezdu. Ten opravdu naštěs-
tí nastává. 

Nejsem dnes v té nejlepší formě, Finové (krom těch dvou sympatických staříků, se 
kterými občas něco prohodím) jsou velmi nekomunikativní a uzavření, rozesazují se u 
ohně (který jsme ale zapálili my!) a beze slova nás vytlačují ze svého středu. 

Navíc se děje věc, která mne naprosto rozhazuje z kolejí a ničí mé dosud pozitivní 
dojmy z Finů. Jedna sdostatek éterická slečna, jedna z připluvších, sedící u ohně, po kon-
zumaci večeře bere do rukou použitý alobal a bez uzardění jej hází do ohně!!! 

Takovouhle prasárnu bych možná čekal někde u ožralých hipiků v Brdech, ale ne 
zde, v nejrozlehlejším a nejnenarušenějším národním parku Evropy!!! Mám nejprve pocit, 
že mě šálí zrak, ale Pláča, odětý ve své goretexové bundě, v níž připomíná pokořitele 
Špicberků, můj dojem potvrzuje syčením a nesouhlasným vrtěním hlavy. Slečinka ještě 
přihazuje do ohně další kousek alobalu. Tak to je teda nátěr! Asi jsem získal zkreslený 
obrázek díky Anttimu a Juhovi, kteří jsou oba nadšení ekologové a volnomyšlenkáři… če-
kal jsem prostě, že základní ekologické povědomí, spojené s elementární znalostí fyziky 
(alobal je hliník, ergo kov, a kdo kdy viděl, že by kov hořel a v popelu ohniště beze stopy 
shořel) je dobrým synům a dcerám země Suomi dáno již do kolíbky. Navíc 
z okolosedících Finů nikdo neřekne ani „borůvkovej koláč,“ natož aby slečnu nekompro-
misně vyhlásil a vyobcoval ji od ohně do černé rosomáčí noci. 

Já na to osobně nemám. Jak říkám, moje psychika je dnes velmi rozkolísaná a 
vzhledem k tomu, že vůbec nevím proč, netroufám si dále experimentovat se svým sebe-
vědomím. Navíc se pouštět do konfliktu s asi 10 lidmi u ohně, to se mi fakt nechce. 

Pláča hlásí: „No to ti tvý Finové jsou pěknej dobytek! Slečna je asi z Prahy, co? 
Teda… chtěl jsem říct z Helsinek… To by mě, skauta Chloupka, můj mateřný oddíl Ostříži 
hnal vod lizu, kdybych na táboře předved něco takovýho! To je normální dobytek! Asi, 
čičmundové nevědí, jak toxický produkty vznikaj zrovna při pálení hliníku? Bauxitový do-
ly? Hliníkárny Třinec? Kamaráde, jak jsem říkal včera… Chtělo by to se zmocnit takovejch 
miliard, že by to dělalo desetinásobek HDP Finska, přijít s tim za tou jejich prezidentkou a 
říct, hele, Tarjo, tady máš desetinásobek vašeho HDP, máš na vobě volební v období roh-
lík v ksichtě, a my za to chceme doživotní pronájem celýho Lemmenjoki jako turistům 
uzavřený oblasti, pouze pro naši osobní rekreaci…“ 

Zdá se, že někteří Finové si svého přírodního pokladu cení podstatně méně, než 
my, přivandrovalí…  

 
Situaci hodnotíme pohrdavým uplivnutím směrem k ohništi a přesunem do tupy. 

Zde přespávají dva mladíci, ve vedlejším traktu ti dva milí dědové a ještě jeden páreček 
středního věku. 

Před usnutím řešíme plány do budoucna. Vítězí návrh podniknout třídenní výlet do 
tundry a zlatokopecké oblasti s tím, že tady v tupě necháme v rozměrné igelitce, opatře-
né vysvětlujícím dopisem ve finštině, všechny zbytečné a nepotřebné věci a se značně 
odlehčenými bágly zítra vyrazit přes Máddib Ravadas do tundry, až k chatě Morgamojan 
Kultala, jež se stane naší základnou pro výlet za zlatokopy. Ježto zázračná mast pomáhá, 
není mi už v tupě vedristo a mohu konečně spát mezi čtyřmi zdmi. 

 
Kýženého klidu však nedocházím.Tentokrát za to nemůže spálená kůže, ale pra-

zvláštní sen. Zdá se mi totiž, že začínám chodit se svou učitelkou finštiny, což se pranic 
nelíbí mé dívce. Zvláštní, že to všechno ví, když se můj román milostnický odehrává 
v lesích Lemmenjoki. Na samý závěr snu mě opouští obě ženy a já, podoben Radovanu 
Kuncovi, bloudím samoten pustinou. 

 
Paradoxně mě však tento sen nabíjí zvláštní energií, danou asi tím, že se alespoň 

pro pár prchavých hodin ocitám v ženské společnosti, na kterou sice jeden často může 
nadávat, když ji však nemá, strádá na těle i duši. Cítím ihned, že má včerejší melancholie 
spojená s fyzickou ochablostí mohla být právě způsobena citovým vyprahnutím, a že in-
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kriminovaný sen, byť s nešťastným koncem, mi seslala sama Maddarakk’a, znechucena 
soupohlavním složením naší expedice. 

Vylézám z tupy za časného, slunečného a mrazivého rána. Na změnu plánů sice 
nikde není pozdě, ale hadovité cirry, pokrývající v řasách oblohu, mi napovídají, že ny-
nější krásné počasí nebude mít dlouhého trvání. 

Zapřádám řeč s mladým Finem, též ranním ptákem. On sám se vrací z trekku po 
základním okruhu, který si zpestřil výletem na Lišejníkovou horu, Jäkäläpää, která leží na 
západě za zlatokopeckou oblastí, v divoké zóně. Nemůže si toto místo vynachválit a tvrdí, 
že divoká zóna je sice rozlehlá a majestátní, však stojí za to okoštovat byť jen kousek 
z její prý opojné krásy. Je to podstatný rozdíl oproti okruhu. Tam, v okolí Lišejníkové ho-
ry, mizí stromy a výhled se otevírá na desítky kilometrů. Poutníka obklopuje nekonečná, 
bezlesá tundra, která se zrovna nyní rozhořívá v těch nejbláznivějších barvách rusky, 
oranžového podzimu Laponska. 

Dobrý tip na zítřejší výlet! 
 
Po skrovné snídani, sestávající ze sucharů a přesně odměřených plátků sýra a sa-

lámu, přebalujeme batohy. Obrovská igelitka, narvaná k praskuntí zbytečnostmi, se ocitá 
na háku v tupě. Připojujeme dopis, že se pro věci vrátíme za tři dny. Batohy jsou náhle 
velmi příjemně lehké, jejich váha nepřesahuje nějakých 13,14 kilogramů. Tak to by se to 
chodilo… jenže co by člověk jedl, do čeho se oděl, pod čím spal? 

Křepkým tempem vyrážíme do prudkého kopce, na rozcestník, odsud se svah 
zmírňuje, než stále stoupá na severozápad, borovým lesem. Tentokrát jsem to já, kdo 
udává tempo, nabitý silou a energií. Mám velmi dobrou náladu a tak se mi daří brzy na-
kazit i parťáka. 

Brzo se připojujeme k toku Ravadasjoki, tomu, jež na svém dolním úseku tak řádí 
v peřejích a vodopádech. Stoupáme proti jeho proudu a počasí se, jak bylo předpověze-
no, pomaličku kaboní. Řeka však rozhání všechny chmury, její tok poskakuje neustále 
mezi balvany, zurčí v kaskádách, pění ve své průzračnosti. Její údolí je teď široké a měl-
ké a my se noříme do barevné mozaiky umírající přírody. Podmáčené údolí je jak stvoře-
né pro plazivé polární břízy, jejichž drobounké lístečky hoří barvou pomerančové kůry, 
listy velkých bříz jsou žluté jako pampelišky, vřes rudne a tráva hnědne. 

Brzo dorážíme na tábořiště Ravadasnjárga, kde dáváme oddech a obdivujeme 
monstrózní křemenáče. Pokračujeme nyní skoro po rovince, stále proti proudu, po sotva 
viditelné stezičce křovinatým údolím plným barev a zajímavých vyhlídek na okolní pusti-
nu. 

Pláča po cestě sbírá s mou vydatnou pomocí různé zajímavé, u nás netypické byli-
ny. Nejepesnější je rozhodně prapodivná jehličnatá rostlinka, o které nám vyprávěl už na 
Sisar Kuu Antti. Jehličky této byliny, ostře pryskyřičně vonící, prý mohou poutníkovi po-
moci, když mu dojde repelent, neboť její výrazné silice, získané při rozetření jehlic na 
pokožku, odpuzují komáry a jiný lapský bodavý hmyz. Komárník, jak bylině začínáme, 
neznaje její pravé jméno, říkat, se spolu s dalšími raritami 69. rovnoběžky ocitají 
v Pláčově šamanském váčku amuleťáčku. 

A to již jsme na „křižovatce,“ u tábořiště Máddib Ravadas, položeného mezi úžas-
nými meandry potoka, nad kterým leží visící těžké větve polovyvrácených bříz. Cesta 
základním okruhem vede přes můstek nad říčkou doleva, na jihozápad, zatímco ten, kdo 
se odhodlá prodírat křovinami proti proudu, má nakročeno do divoké zóny, na úpatí drs-
ných hor Maarestatských, v čele s Látnjoaivi, po jejichž překonání má značnou šanci, 
pokud nespadne do bažin, dosíci tupy Vaskojoki, brány do západního Lemmenjoki, nej-
pustší to končiny celé dobré staré Evropy. 

Trošku nás to mrzí, že jdeme tak nalehko, že tu nemáme všechno svoje vybavení 
a vercajk, neboť zde definitivně padá původní nápad – dotažení expedice do konce, až 
k ústí Paskajoki, té mýtické River of Shit…  

Zvláště, když potkáme partičku 4 poutníků, jež se z nejvyšší pravděpodobností 
právě vrací z Vaskojoki… ojojoj, člověk nesmí chtít všechno najednou, tito panáčkové 
určitě před deseti dny seděli někde v helsinském kanclu, zatímco pod našima botama 
úpěly morény Sokosti…  
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Abychom zahnali rozpaky, začínáme se prohrabovat v koši na odpadky, jež je 
umístěn na tábořišti. Výsledky stojí za to! Ó ne, milé čtenářky, nemyslete si, že jsme 
takoví chudáci, že si chceme najít v popelnici nějaký ten zbytek, ó ne, sarkastičtí ironici, 
kteří se domníváte, že jsme od nepaměti navyklí řešit osobní stres ponořením ruky do 
kontejneru… nás pudí jen a jen zvědavost, neboť pod košem, rukou pravda nešikovnou a 
neekologickou vržena, leží plechovka nám velmi známých barev obalu a loga! No… jak se 
mohly dostat do Lemmenjoki bílé fazole od firmy Hamé Zlín, totě opravdu prazvláštní 
připomínka domova! 

Dáváme ji kam patří, s notnou dávkou nostalgie smíšenou s pohoršením nad ne-
šetrným chováním našich krajanů, kteří nejen že si plechovku nevzali do báglu s sebou, 
aby ji vyhodili na nějakém regulérnějším místě, třeba na Inari, navíc ji jen tak pohodili 
pod koš, pletouce si tento ekologický výdobytek Metsähallitusu s popelnicí před jejich 
panelákem…  

Neboť každý osvícený trekkař by měl vědět, že tyto koše, vzdálené od sebe 
v laponské pustině třeba 20-25 kilometrů od sebe, slouží na vyhození jen těch nejeklova-
tějších věcí, jejichž přítomnost by výrazně znečistila bágl, zatímco konzerva se dá vymýt 
v potoce, sešlápnout a donést do civilizace! Tyto koše totiž nevybírají popelářské vozy, 
ale bordel z nich odnášejí čas od času na zádech pracovníci Metsähallitusu, nemaje jiné 
možnosti dopravy. 

I další nález v popelnici stojí za to. Jde o flašku od jakéhosi tekutého podpalovače 
ohně. Tentokrát přichází na řadu hartusení, co je to za čičmundy, kteří neznají vzácné 
hořlavé vlastnosti suché březové kůry, neumí v slunci-dešti vystavět „finskou hranici,“ 
která hoří vmžiku půlmetrovým plamenem dík její důmyslné konstrukci, neznají kouzlo 
poslední sirky a odřeného škrtátka? Fuj! Lihový podpalovač budiž dobrý fotříkům na Orlí-
ku, nikoli však ocelovým mužům a ženám tundry! 

„Bejt tu tak Radovan Kunc,“ zasním se, „ten by je hnal před sebou tundrou až do 
soudnýho dne, než by pochopili, že jen díky bohům Saamieatnanu mají tu čest ochutnat, 
jak vypadala příroda před působením lidský zhoubný nenažranosti! A ne ji zamořovat 
takovým svinstvem!“ 

„Copak je Radovan Kunc ekolog? To je přece závodník, polykač kilometrů!“ míní 
Pláča. 

„Kunc je všechno“… pokračuji v extázi. „Může bejt co chce, proměněn ve vítr 
tundry…“ 

„Hele, neblbni…“odtuší Pláča. „Nehrabe ti už trochu?“ 
„To vodjakživa“ pokrčím rameny. 
Záhy se však oba válíme smíchy při četbě anglicky psané výstrahy na obalu pod-

palovače: 
„CONTENTS ALCOHOL – BUT DON´T DRINK!!!“ 
Je čas vyrazit dál. 
 
Přecházíme potok a chvilku pokračujeme údolíčkem malého potůčku. Brzy nás 

však zaráží cedule, že tato, stará, v mapě značená stezka je uzavřena kvůli zlatokopecké 
činnosti. Ó jé! Vstoupili jsme právě do proslulých lemmenjockých claimů, bezhraničných 
pachtů, kde v pustině nedozírné leží v potocích zářivé valouny zlata, které již desetiletí 
dobývá smečka zlatokopů ve vidině snadného a dobrodružného zbohatnutí!!! Maně se 
díváme pod nohy, zda naše boty právě mimoděk nevykoply valoun za tisíc euro. Tak 
takhle vypadá kraj divoce ležícího zlata, jež jsem si od raného dětství vysníval nad kni-
hami Jacka Londona! Ano, ta rozlehlá lesotundra, ty kupole tundrových vrchů, ta houšť 
zakrslých pokroucených bříz! To vše odpovídá těm dětským severským snům! Jen ten 
prostý fakt, že jednou sám na takové území vstoupím, zdál se být tehdy asi tak reálný, 
jako že Hradec vyhraje Ligu mistrů. Chvilku rozvažujeme, zda se nemáme vykašlat na 
okruh a vydat se nazdařbůh do pustiny, zakleknout k nějakému potůčku a rejžovat. Nebo 
aspoň skouknout, jak tahle romantizovaná činnost vypadá na startu 21. století. Jistě to 
nebude už o pánvičkách z mědi a vacích ze sobí kůže, ve kterých zlatokop nosí svůj dům, 
deku a rum, neboť z všelijakých prospektů a z muzea Siida víme, že v Lemmenjoki se 
rýžuje pomocí mechanizace, malých terénních čtyřkolek, podobných těm, kteří používají 
kočovní Sámové k sobaření, kterými rejžovač dorazí na svůj claim, opatří vozítko ry-
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padlem a rozreje celý zlatonosný potok jak krtek zahrádku a pak pomocí proudící vody, 
hnané agregátem na sluneční pohon, propírá písek a filtruje zlatý prach…  

Zlatokopectví proslavilo finské Laponsko sice v menší míře, než Aljašku, přesto 
však právě zlato je symbolem této části dobrého světa. Norské Laponsko, Saamieatnan, 
charakterizují stále ještě aktivní houfy kočovných Sámů, putujících se svými soby po tisí-
ciletých trasách, Laponsko finské září v očích laické veřejnosti zlatým odleskem. Osada 
Tankavaara, ležící kousek nad Vuotso, se pyšní zlatokopeckým muzeem, zde se každý 
rok konají soutěže v rýžování zlata. Jistá oblast Lemmenjoki, v rámci celé oblasti sice 
zanedbatelná, přináší dosud obživu sezónním zlatokopcům, jež celé bezsněžné období 
roku stráví v prostých srubech daleko od lidí! A jméno nejznámějšího finského piva – 
Lapin Kulta – to hovoří za vše – Laponské zlato! 

Zlatá horečka v Laponsku začala později než na Aljašce, až na počátku 20.století, 
kdy se v oblasti Tankavaary našlo dosti velkých valounů, jakož i v Lemmenjoki, při příto-
cích této veleřeky. Však prvotní nadšení bylo vystřídáno zklamáním, neboť tyto nálezy se 
zdály být jen pověstným výstřelem do tmy. Vlna zlaté horečky vychladla až do roku 
1948, kdy se jistému bratru země finské podařilo objevit výnosné naleziště v oblasti po-
blíž řeky Lemmenjoki, poblíž nynější tupy Kultasatama. A tak začala další honba za žlu-
tým kovem, díky technickým možnostem těžby již podstatně výnosnější. Není ovšem 
třeba dodávat, že zde, v Lemmenjoki se nesmí používat vůči přírodě velmi drastické me-
tody těžby pomocí rtuťové amalgamace, o což se snažili novodobí prospektoři u nás, 
v Kašperských horách, než zdravý rozum a srdce dočasně zvítězilo nad honbou za ma-
monem! 

 
Zahajujeme příkré stoupání do severního svahu tundrových hor. Scenérie krajiny 

se mění každým metrem. Jak jsem celkem vtipně poznamenal – Lemmenjoki, to je „Od 
Šumavy k Tatrám“ – dole, v nížině hustý jehličnatý prales, nahoře polární mrazová tund-
ra bez vegetace. Stoupáme, borovice ustupují břízám, ty zákrskům a ty lišejníkům. Na-
hoře, po výstupu, usnadněném odlehčenými bágly jen obdivujeme ty dalekosáhlé výhle-
dy. Za námi, na severu, vidíme snad všechny vrcholky Maarestatunturit, zaoblené masiv-
ní kupole, za nimiž končí svět, západnímu rozhledu vévodí holá Lišejníková hora, nic zde 
už není zelené, ale hnědo žluto oranžové, tundra hoří barvami a my jsme v tom agorafo-
bickém bezejmenném prostoru zcela sami. 

Reliéf je zde přec jiný než v Koilliskaiře, kde byly v tundře všude okolo členité 
vrchy. Zde se nalézáme na okraji rozlehlé náhorní plošiny, rovné a nedozírné. Image po-
lární pustiny je tak mnohem intenzivnější, než v parku kekkonenském. Valíme tundrou, 
okolo nás se občas objeví nízká, pokroucená břízka v žlutém závoji listoví, či osamělá 
uzlovitá borovice, jinak jen bledavý lišejník, červený vřes a oranžový březový zákrs. Pa-
ráda! Zde se o nocích prohánějí duchové, šeptající si nekonečné ságy Severu…  

Pláča se opírá o jednu z mála břízek, která trčí do pustiny jako výstražně vytrčený 
ukazovák a v očích se mu zračí nedozírnost divočiny: 

„Ty bláho, tak daleko od rodný hroudy! Tak daleko je moje rodný Zálabí, putyka 
Žofín a bodrá paní Jana za pípou! Existovalo to vůbec někdy?“ 

Občas sjíždíme dalekohledem pustinu a daří se nám objevit kdesi daleko na zápa-
dě skromný zlatokopecký srub, utopený v háji nízkých oranžových břízek, jež zaplavují 
každé údolíčko v této jinak mrtvé placce. 

Po nekonečných kilometrech náhorní plání, po které letí ostrý vítr, dující do našich 
těl, se objevuje stezka s rozcestníkem do zlatokopecké oblasti. Blízko se tyčí obrovská 
borovice, jediná, samotná, nezlomná. 

„Jak tady holka můžeš růst?“ divím se nahlas, „ v takový pustině, kde hynou ro-
somáci, kde hynou sobi, bor se přizpůsobí!“ Jdu k ní a obdivně poplácávám její stařičkou, 
rozpukanou kůru, aby se do mě přelilo aspoň trošku její bolest neznající energie. 

Začínáme klesat na jihovýchod, směrem k tupě Morgamoja. Postupně se objevují 
první stromy a čím hloub klesáme, tím je příroda okolo živější a šťavnatější, kolem pěšin-
ky zase rostou kapitální křemenáče, nedílná složka naší potravinové skladby. 

Brzy jsme již u tupy. Přiznám se, okolí téhle chaty není nic moc. Tupa stojí ve 
strmém srázu, zezadu obrostlá křovím a březovou záplavou. Pod ní teče malý potůček a 
jsou zde ještě jakési zavřené sroubky. Prý jde o první chatu zlatokopů, kterou Metsähalli-
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tus vyvlastnil a zpřístupnil návštěvníkům. Ale nám se tu moc nelíbí, vše je tu jakési 
hrubé, neladné, včetně vysokého srázu na druhé straně potoka, strmě pádícího vzhůru, 
do morén. Stromy jsou zde jakési šmízové, křovinaté, jejich listy hnědnou a opadávají 
dříve, než stačí nabrat ty správné barvy rusky, které tak ostře vynikaly nahoře, na ná-
horní pláni. 

Jedno plus ale chata má – je zatím prázdná. Navíc zde nacházíme zanechaný cukr 
(čarodějnice na Ravadasce nám jej totiž nevrátila) a co je ještě lepší, slušně zaplněný 
pytel oříšků, které hodlám využít při přípravě jídla. 

Poctěn titulem „Mistr sporáku“ se vrhám na vaření, zatímco kamarád se válí na 
pryčně tupy, která je uvnitř pěkná a světlá, takže nám dodává potřebnou chuť do života. 
Na pánvi rozpouštím máslo, na kterém pražím oříšky. Přidávám nakrájené křemenáče a 
pěkně to všechno pražím a dusím, a až nakonec přidávám vodu a těstoviny. 

„Maso to není, kamaráde, ale klobouk dolu!“ hodnotí Pláča. „Ty těstoviny už mi le-
zou ušima, ale dneska ses vycajchnoval, celkem by se to i dalo jíst, kdybych nevěděl, že 
zejtra to samý, pozejtří to samý, popozejtří to samý…“ 

Nasyceni se válíme v tupě a kouříme na zápraží, když tu se ozve hluk lidských 
kroků a k tupě přiráží parta Finů, vedená dívkou, jež na zádech vleče snad 40 kilogramo-
vý batoh! 

Vítám se s nimi a té slečny se ptám, jak se jí jde s takovou zátěží. 
„No výborně, jsem zvyklá! Váha batohu je pravda přes 30 kilo, ale ono si zvykneš, 

šlo se špatně jen první dva dny,“ usmívá se skromně ta hvězda Severu, a na mou otáz-
ku, odkud parta razí, dí: 

„No jdeme z Angeli!“ Moje vzrušení vzrůstá. Angeli, totě sámská osadička na bře-
hu Anárjohky, tam, kde na jedné straně začíná park Lemmenjocký, na straně druhé, za 
vodou, je již Norsko a jeho Øvre Anárjohka… pustina nejpustinovatější, kam nejede ani 
jeden autobus za dobrý rok… Angeli je též známé tím, že zde žijí a tvoří sámské sestry, 
které proslavují hudební formu joiku po celém světě pod hlavičkou bandu Angelin tytöt, 
či pro nefinský svět Angelit. 

„To určitě znáš Paskajoki?“ tážu se. 
„No jasně,“ ušklíbne se dívčina. „Samá bažina! Ale pohoda, nikde nikdo… Tam, 

mezi Angeli a Vaskojoki, je samý močál, samá paskajoki…“ 
K našemu překvapení se děva zvedá z lavice, nahazuje bágl na útlá ramínka a velí 

mužům opustit místo odpočinku a vykráknout zase o tupu dál…  
„Panáčkárna,“ tvrdí se stopou závisti v hlase Pláča, „ty jo, holka za groš kudla, a 

takovej výkon… Bratře, vyměkli jsme! Ale… vono po tý panáčkárně na Pepiku a na So-
kosti… Přemejšlim stejně, že Lemmenjoki je velká výzva, pro správný chlapy co neznaj 
bolest… Kekáč je pohodička, spousta přírodních krás, těžkej špektákl pro voči. Ale Lem-
menjoki? Jdeš, jdeš a furt jenom les a les a pak riš! Zas jen tundra a tundra. Nic moc pro 
lovce senzací. Ale ta rozlehlost, ta nekonečnost, ty vole, to mě dostává! Krosnout celý 
Lemmenjoki, chodil bych po Nymburce s nosem v mrakách a každej by mi moh leda vy-
hulit. Ale ve dvou to je fakt málo. Sehnat eště dva tak drsný lidi jako my, domluvit se a 
zorganizovat překrosení parku vod začátku na konec! Víš, mě třeba napadlo nějak vyš-
ťourat, až se vrátíme, Radovana Kunce, určitě takovej chlap, co sjede 40 kiláků za den, 
bude mít potřebu vo tom psát na netu a tak. Najdeme ho, zajedem za nim do toho Jab-
lonce a třeba by jel s náma! Rup, to by byl mazec!“ 

Jen se usmívám. Zatím jsme ani zdaleka nevylezli z Lemmenjoki a už plánujeme 
„něco většího,“ čím bychom zase trochu sami před sebou zapáskovali. No proč ne. Sny 
jsou od toho abychom je snili a dojíždět náš letošní vandr jen s pocitem, že jsme vyměkli 
a nepřešli celé Lemmenjoki od Njurgulahti až do Nunnanenu, to je lepší snít si svůj out-
doorový sen…  

 
Věnujeme se prohlížení návštěvní knihy a musíme nad některými zápisy docela 

čubrnět. Jednak je toto místo zřejmě nejoblíbenější tupou pro Čechy, snad proto, že ne-
vzhlednost jejího okolí může krajánkům připomínat rodnou hroudu, jednak ti Češi, kteří 
se tu zvěčňují, jsou poněkud jiného kalibru než my. 

Je na sto honů cítit, že Morgamoja je jen 7 kilometrů od Kultahaminy, kde končí 
lodní doprava po Láskořece, jíž zřejmě hafl našich soukmenovců využívá jako přibližo-
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vačky do nitra parku, pak si udělat vejlet sem na Morgamoju, výstup na nejvyšší horu 
Lemmenjoki Morgam-Viibus a pak zase zpátky. No… kvůli tak šmízovému výkonu bych 
asi do tak dalekého Laponska nejezdil!!! Stojí to za to? Pravda, někdo z dobrých krajanů 
sem došel podobně jako my pěšky, ale ze zápisků rozhodně nevyplývalo, že by tito trek-
kaři ještě k tomu dávali Kekkonen, Kevo, či jiné proslulé laponské destinace. Ale každý 
svého štěstí strůjcem! Někdo je Kunc a za tři týdny dovolené zmákne 400 kilometrů a 
zastaví se až v Kautokeinu. Někdo je zase servanec a uleze s bídou padesát kilometrů, 
ale o to víc pak v rodné krčmě hlásí, jak je drsný. My se snažíme držet zlaté střední ces-
ty. 

Ať si každý dělá co chce, ale přece jen, máme oba pocit, že návštěvní kniha slouží 
spíše k tomu, aby zde člověk udal kdo je, odkud jde a kam (aby se dal snadněji vystopo-
vat, kdyby se ztratil), než k prezentaci deviantních stránek své osobnosti!!! Zdá se, že 
většina našich krajanů toto nechápe a plní stránky knihy naprosto redundativními infor-
macemi – často bohužel v univerzálně srozumitelné angličtině. 

Jako ukázku uvádím dva nejkřiklavější příklady české podivnosti: 
V angličtině se dočítáme o výpravě čtyř českých dívenek (oj, nebylo by od věci 

něco takového potkat v reálu), která je dík chabé jazykové výbavě dobrých dcer země 
české dosti zmateně popisovaná. Nechybí ovšem hláška o tom, že svazích Morgam-
Viibusu ztratily svého mentálně retardovaného kamaráda. Co to má znamenat? Je to de-
bilní fórek, tak typický pro českou cynickou povahu, je to snad snaha o zpestření nudy 
dalších cestovatelů či snad výzva k tomu, abychom ihned odhodili lžíce ulepené od těsto-
vin a vyrazili do tundry toho nebožáka hledat?!?! Nikde není totiž uvedeno, zda kámoše 
našly či ne a věřím tomu, že někdo z Finů, kteří vnímají knihu jako seriózní deník sloužící 
k výše popsanému účelu se zalekne ohrožení života bratra v boji s existencí a vydají se 
ho hledat? Jako bonus je pod zprávou připojen anglicky osobní dopis jedné z těch čtyř, 
jakési Janičky, která se obšírně představuje a zanechává zde email, že by se ráda se-
známila s nějakým Finem, který miluje přírodu, k čemuž připojuje svůj email…  

„Tak to je hustý!“ chechtá se Pláča, „třeba sbalí Radovana! No to jsem divák, 
myslel jsem, že jsem v tupě v divočině a ne na seznamce!“ 

„A zírej na tohle, to je ještě větší maso!“ upozorňuji při pohledu do listů knihy. Je 
zde totiž téměř dvoustránková zpráva v češtině, nad jejíž obsahem se nám tají dech. 
Inkriminovaný se zřejmě pomátl z čerstvého vzduchu. Cituji jen nejkřiklavější „perly“ 
z tohoto výlevu: 

„Jmenuji se Kryštof a bydlím v panelovém sídlišti Ostrava-Poruba. Jsem relativně 
pohledný, mladý muž, vyučený jeřábník, momentálně nezaměstnaný… ale práci si hle-
dám, chápu, že se nějak musím živit… momentálně jsem bez přítelkyně, ale doufám, že 
se to brzo změní… moje matka je učitelkou na základní škole v Porubě, a je to dost 
v pohodě práce, i když má ve třídě asi čtyři cikány, kteří jí dost serou… nejsem žádný 
rasista, ale cikánů je u nás až moc… tady v Lemenjoky je dost hezky i když hnusně prší a 
nejsou tu žádný holky ani hospody… já ale stejně alkohol nepiji…“ 

COŽE?????? 
Že by se přece jen našel ten človíček s údajně nízkým IQ, jež se ztratil Janičce a 

spol. v tundře? 
 
Raději se věnujeme válení a hodnocení všech tup, kterými jsme dosud prošli. Do 

kroniky (ovšem té naší, soukromé) zaznamenáváme obšírnou statistiku hodnocení vyba-
vení, prostředí, dostupnosti atp. a slibujeme si, že po návratu vytvoříme (resp. necháme 
si vytvořit) webovskou stránku, na které tato rubrika, žertovně nazvaná „The best of Tu-
pa“ nebude smět chybět…  

 
K večeru doráží starší, nekomunikativní finský pár. Má klíče od varaustupy. Brzo 

zjišťujeme, že jeden ze zamčených sroubků dole je sauna, určená též k pronajmutí tomu, 
kdo si zaplatí uzamykatelnou část tupy. Finové roztápí pod kotlem a my snoveme plány, 
jestli by se nedali ukecat, aby nás po vysaunování vpustili do ještě vyhřáté sauny, aby-
chom si vylepšili zážitky z tohoto místa. Z lidského hlediska v tom nevidím problém – 
saunu bychom nezneužili, nestopili ani o polínko navíc, šlo by jen o to, aby Finové zamkli 
svou saunu o půl hodiny později, než měli v úmyslu. 
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Bohužel. Když se obracím na paní z varaustupy, neocení ani mou snahu o komu-
nikaci v rodném jazyce a zdvořile, nicméně striktně mě odkazuje do patřičných mezí, že 
lituje, ale sauna je určena jen pro ty, kdo si zaplatí varaustupu. No to jsem asi nevěděl… 
Nedá se nic dělat, blaho sauny si musíme odříct. Milosrdenství se k nám obrátilo zády. 

Bohužel musím do varaustupy vyrušovat ještě jednou. Při úklidu kamen zjišťuje-
me, že jakési prase (pravděpodobně rasista Kryštof) ucpal topeniště slušnou dávkou oho-
řelého alobalu (či snad zde byla ta krasotinka, co přikládala hliníkem na Ravadasce?) 
Sladké čtenářky, hrdinní čtenáři, omlouvám se, že na několika posledních stránkách tro-
chu reju a prudím, ale co je moc, to je moc!!! 

Ve vybavení tupy ale postrádám lopatku na uhlí, nemáme tedy jak kamna uklidit. 
Tentokrát je manželský pár z varaustupy ochotnější. Půjčuje nám svou pronajmutou ple-
chovou lopatku, díky níž se nám daří uvést tupu do ekologicky přijatelného stavu…  

 
Před usnutím snoveme plány na zítřek. Plánujeme výlet do tundry, zcela bez bág-

lů. Chceme dosíci zlatokopecké oblasti, skouknout, jak se těží kulta a pak vyrazit do di-
voké zóny, na impozantní vrch Jäkäläpää. Člověk míní, Veraldenolmai mění…  

Ráno nás totiž vítá neproniknutelnou mlhou a nepříjemným, lezavým deštěm. Rtuť 
teploměru se ustaluje na sedmi stupních nad nulou. No, cirry na včerejším ranním nebi 
nelhaly. S trochu protaženými pysky sledujeme počasí a říkáme si, že stejně vyrazíme, ať 
je jak je. Kolem deváté přestává pršet, i když mlha houstne tak, že není vidět na víc než 
třicet metrů. Okolí tupy je ještě bezútěšnější, než včera, za slunečního svitu. Kmínky 
křovin a stromů se ohyzdně lesknou jak čerstvě svlečení hadi, z listí, jakoby ohnilých a 
potažených slizem kape voda, v tichu slyšet, jak se hnědé, mrtvé listy snáší k zemi. Če-
káme, kdy začne sněžit a nebe se setmí navždy. Ragnarök. 

Vyrážíme, nejprve je třeba se dostat na rozcestník. Jakmile vylézáme z křovolesa 
do tundry, viditelnost se ještě podstatně horší. Je vidět asi na deset metrů. Musím však 
přiznat, že toto nelidské počasí má něco do sebe. Vytváří totiž úchvatnou atmosféru zá-
niku a zmaru, atmosféru nejkrajnějšího, nejpustšího Severu. Připadáme si jako vyvrženci 
z ráje, poslední lidé světa. Svět totiž neexistuje. Neexistuje pochopitelně Praha (Zálabí, 
Nymburk, putyka Žofín), neexistuje však ani Jäkäläpää, Látnjoaivi, ani ta osamělá veli-
kánské borovice. Svět se smrskl na kruh o poloměru osmi- deseti metrů, kde jsme my, 
pár plazivých oranžových vrb, polštáře mrtvolně zelenkavých sobích lišejníků, rudých trsů 
vřesu a polárního brusinčí v jasně zelené. Kolem je bílá smrt. Barvy rusky, plně rozjeté, 
však té melancholii dávají jiný rozměr, pitoreskně barevný a křiklavý. Opravdový para-
dox. Miluju tuhle chvíli. Miluju pochod do nikam, tu mléčně barevnou malost, ty černé 
větve nízkých bříz, které se ztrácí v mlze. Je to lepší než včera! Tohle je zážitek ze Seve-
ru, který předčil vše co bylo dosud! 

Kecáme o literatuře (vlhkost mlhy probouzí mozkové buňky k rozumování a filoso-
fování, takže do hloubky rozebíráme kdejakou knížku, co jsme kdy hltali.) 

Do toho s nadšeným jekotem upozorňuju na každý nový kontrast barev rusky to-
pící se v mlze a pořizuji umělecké fotografie Nicoty. 

Naštěstí nás kupředu, do nitra zlatokopecké oblasti, vede zřetelná stezka, vyjetá 
terénní čtyřkolkou. Chvíli jdeme pustou tundrou, ve sníženinách se z mlhy strašidelně 
vylupují nízké borovičky, vánoční stromečky. 

Po dvou hodinách pochodu se stezka rozdvojuje a přímo před námi se z mlhy vy-
lupuje podivná budova, za níž se přízračně rýsují haldy propíraného podloží! Jsme na 
Pihlajamäki, u první z řetězce zlatokopeckých tup! 

Místo je to tedy jak z horroru. Ty haldy milosrdně zakrývá mlha, jinak by to byl asi 
pěkný humus, taková lidská vizitka v nitru divočiny, ty rozryté břehy zlatonosného poto-
ka lemují výstražné cedule zakazující vstup, s výmluvným piktogramem zděšené posta-
vičky padající po hlavě do těžní jámy. Depresivitu místa umocňuje vzdálené chrochtání 
propírací mechanizace – práce se nezastavila ani v tomto mlžném, přízračném dni. 

Samotná chata zlatokopů stojí též za zmínku. Její postraní stěny jsou zbudovány 
ze sesouvajících se rašelinných plátů, zato ze střechy trčí hypermoderní panel na solární 
energii a satelitní anténa. Z ponuré tmy za oknem, které musí pod tíhou vodou a mlhou 
nasáklé rašeliny co nevidět vypadnout z chatrného rámu, svítí mihotavý obraz barevné 
televize. Před chatrčí stojí tradiční sámský přístřešek určený k ochraně potravin před ro-
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somáky a sněhem, pohádková maloulinká chatrčka na muří nožce, ve výšce dobrých tří 
metrů, kam vede chatrný žebřík. 

Pokoušíme se přiblížit až k výstražným cedulím, abychom viděli zlatokopy při prá-
ci, ale mlha znemožňuje cokoli. Možná je to dobře, neboť vidíme jak jsou břehy nelítostně 
rozryté a voda v potoce zlatonosném není zlatá ani aspoň čirá, ale hnědá, bahnitá a bub-
linatá jak v nějaké stoce na Litvínovsku. Fuj. Kdyby si raději lidé místo zlata všímali okol-
ní přírody a chránili si ji. Vím, těžba zlata je v Lemmenjoki povolena oficiálně jako ukázka 
původní obživy obyvatel Laponska jen na malinkém území rozlohy, definují se zde meto-
dy těžby a ospravedlňuje se to vše tím, že to tu bylo již před vznikem parku, který tak 
vlastně konzervuje původní stav, ale když na tom malém území jste a širé, povznášející 
okolí matky Přírody je zahaleno mlhou, takže ani nemůžete okem zrelaxovat v barvách 
rusky, je to dosti depresivní a beznadějný pocit. 

Přemýšlíme co dál. V mapě je zaznačená jakási stezička, odklánějící se trochu vý-
chodně od zlatonosného potoka do tundry. Potok sám je asi podobně rozrytý všude, ne-
boť kolem něj stojí asi pět zlatokopeckých tup podobné té, u kteréž spočíváme. Nad pra-
meništěm potoka by se mělo přejít na severozápad a tam by již mělo začít úbočí Lišejní-
kové hory. Nojo, ale jak to poznáme? Copak nějaká hora v takové mlze existuje? 

Zvědavost nám však nedá a rozhodujeme se ve výletu pokračovat. Dokud bude 
nějaká stezka, neměli bychom se ztratit. Oblíkáme se do bund a opásáváme se busolou. 
Vyrážíme do nicoty. 

Stezka opravdu chvíli existuje, pak se ale její směr začíná podezřele stáčet na vý-
chod, o mnoho stupňů ostřeji, než by bylo zdrávo. Trochu váháme, co dál, když tu se 
před námi objevuje cosi. 

Z mlhy se pomalu vynořuje jakási postava, v té mléčné slepotě náhle obrovitá, 
černá a děsivá. 

„Sumuhiisi! Duch mlhy!“ povídám zcela vážně a hrubě bojácně Placzkowskimu. 
„Neměli bysme to votočit? Co když nás uhrane a my se odsud nikdy nedostaneme!“ 

„Třeba je to ale člověk… měli bychom to zkusit!“ míní Pláča a taky mu zrovna není 
do žertu. 

Zdravíme a postava odpovídá. To však nic neznamená, i duchové mluví a umí se 
vtělit do člověčí podoby – zvláště ten mlžný musí, jinak by jej totiž nikdo nespatřil. 

Sumuhiisi má podobu obrovitého muže zavalité postavy, věku asi padesáti po-
zemských let, je zarostlý hrubým, kokří srst připomínajícím vousem. Pravda, trochu při-
pomíná manžele z varaustupy, jež nás nepustil do sauny, ale ten to být nemůže, neboť 
dopoledne, při odchodu, tam ještě byl a nikam se nechystal. Takže přece jen Sumuhiisi, 
strašlivý duch mlhy! Který si navíc na sebe vzal podobu toho chlapíka, kterého známe, 
aby nás zmátl definitivně, uspal nás v blaženosti a uvrhl do věčné a nekonečné mlhy na 
cestu bez návratu…  

Odvažuji se zeptat, jestli směr, kterým jdeme, je správný k Lišejníkové hoře. 
Postava místo odpovědi tasí zpoza opasku černé puukko! Ajajaj, byl jsem zřejmě 

drzý, když jsem chtěl pokořit horu Lišejníků, zřejmé sídlo Sumuhiisiho… a on mě teď na 
místě probodne!!! 

Uff… duch mlhy tasí puukko jen proto,že na vrcholu jeho rukověti je zabudovaná 
malá busola. 

„Jo, pánové, jdete v podstatě dobře. Azimut 320! To je směr, kterým chcete jít!!!“ 
Děkuju, ale sotva ta slova vklouznou do těžkých peřin mlhy, postava mizí…  
 
Stojíme chvíli jako opaření. Směrem 320 stupňů totiž není vůbec nic, žádná ste-

zička, ani sobí pěšinka. Jen tundra, chroustající pod nohama, jak jsou lišejníky nasáté 
kapkami mlhy, nyní tak husté, že nevidím skoro ani na konec natažené ruky. 

„Azimut 320!“ dí odhodlaně Pláča. „V nejhoršim musíme narazit na ten zlatonosnej 
potok!“ 

Cítím v sobě opět ten podivný pocit nereálného, zaslepeného odhodlání, který 
jsem již v této knize popisoval. Odvážně vykračuji do bílé tmy. Pocit je to ale prapodivný. 
Dvě postavy v bundách, s tasenou buzolou, úzkostlivě sledující střelku a stupnici. Kolem 
nic, pod nohama prázdno, bezcestí. Sem tam narazíme do osamělé borovice a říkáme si, 
že to bude náš orientační bod při cestě zpět, ale protože těch borovic je víc a vidíme 



 164

z nich jen kmen, nemá to cenu. Odhodlání se pomalu začíná míchat se strachem, zvláště 
když jdeme už pěkně dlouho (ale bůh ví, jak vlastně jdeme dlouho a kolik jsme toho ušli, 
když není pranic vidět) a zlatonosný potok, který by se měl po levé straně vynořit, stále 
nikde. Strach začíná pomalu vítězit. Co když jsme v nějaké magnetické anomálii, kterých 
tady, při pólu, je přehršel a kompas nás zavedl kamsi do pusté části Lemmenjoki, odkud 
se už nikdy nevymotáme? Jak jsme si mohli myslet, že ta obří postava s kompasem na 
puukku byla člověk? Byl to ďábelský Sumuhiisi, který nás nasměroval do toho nejhustší-
ho mlíka, válejícího se nad strašlivými bažinami lemmenjockými a teď si vychutnává po-
slední okamžiky našich existencí?! 

Když už je ve mně úplně malinkatá dušička, objevuje se z mlhy černý stín, jakýsi 
strašidelný obrys. Zjišťujeme, že jsme u jakéhosi zlatokopeckého srubu při horním toku 
zlatopotoka. Který to ovšem srub je, není zřejmé. Za jasného počasí by to vše možná 
bylo leda k smíchu, Lišejníková hora by se tyčila přímo před námi a my bychom byli vy-
smátí. Takhle ale pokračovat nemá cenu. Proč se hrnout na vrchol vyhlídkové hory, když 
není vidět ani na dva metry? To vpravdě popírá logika. 

Otáčíme, zpět do mlhy. 
Abych předešel případným poznámkám ex-post, hlásím do prázdna: 
„Bratře, uvědomuješ si, že se odteď budeme jen vracet? Že nám lemmenjocký cíle 

tak nějak unikaj?“ 
„No dyť jó,“ slyším smířlivý hlas parťáka z prázdnoty, ač je pouhých pět metrů za 

mnou. „Nejsme přece magoři? Tohle snad není ani pro Kunce!“ 
Azimut 320 se mění na azimut 40 a my jej úzkostlivě sledujeme. Jak bláhové bylo 

se spoléhat na orientaci dle stromů, když není vidět zhola nic? Bez busoly bychom se do 
smrti motali v kruhu. Ani teď nejdeme asi stejnou „cestou,“ neb nedosahujeme původní 
stezky, když už jsme značně neklidní, dorážíme přímo na známé místo, srub Pihlajamäki. 

Začíná pršet. Pravá laponská vihma. Čas na cigaretu a taktický ústup zpět, do zá-
kladny Morgamoja. 

Jelikož nás teď vede zase stezka, opouští nás křečovitý stres a jsme zase 
v pohodě. Aspoň já, neb bratr v pouti zjišťuje, že mu jazykem, šmízovým švem zatéká do 
boty, goretexky Reichle. 

Rozebíráme úskalí manželství a ženy-potvory. Za tohoto nevyčerpatelného téma-
tu, mlhou, deštěm, okolo kýčovitých barevných ostrůvků v promočené tundře, docházíme 
ve čtyři odpoledne do tupy. 

Ta je ovšem na rozdíl od včerejška zcela přeplněna mokrými a zmrzlými lidmi. 
Není divu, odporné počasí donutilo všechny dobré poutníky, využívající za slunka tábořiš-
tě v základní zóně a volná prostranství v zóně divoké, k ústupu do suchých a vytopených 
tup. Jsou zde dva finské páry a navíc dorážín ještě skupina pěti žen v pokročilém věku. 
Sympatické babky!!! Jen tak se vydat do Lemmenjoki v takovém „saigonu“! 

Při vaření obědovečeře – stejný chod co včera – dochází ke komické situaci. Krá-
jíme si do těstovin houby, když se k nám přitočí jedna ze žen, poučená již mnou, odkud 
jsme. Vida houby, mizející v hrnci, zvědavě se ptá, co to jíme. 

„Houby? Kde jste je vzali? To máte ještě z Čech?“ 
Zprvu si myslím, že špatně rozumím, když je však otázka položena znovu, musím 

reagovat: 
„Z Čech? Ne! Vždyť tady v tundře, všude kolem, rostou tisíce výborných jedlých 

hub! Zrovna jsme nasbírali ty nejlepší kusy na oběd!“ 
Finka vrtí hlavou: 
„Vážně? Tady rostou jedlé houby? Ano, jistě, všimla jsem si, že tu cosi roste! Ale 

nenapadlo by mě, že je to k jídlu! No to bychom měli vyzkoušet taky! A jste si jistí, že 
nejsou houby jedovaté?“ 

Pláča kroutí opovržlivě hlavou: „No to si ze mě snad dělá srandu! Vždyť tohle jsou 
křemenáče, ta nejlibovější houba pod sluncem? Chudinka zglobalizovaná, vždyť vona zná 
jako houby jen žampiony, který nasbírala v supermarketu!!!“ 

Nojo… No comment… Jinej kraj, jinej mrav…  
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Ještě, že jsme skromní kluci, jinak bychom byli asi dost stísnění, tady, v tupě pro 
8 lidí se hotoví na nocleh 11 lidí. Soukromí nic moc, navíc tupa je plná výparů z mokrých 
šatů, proklopýtat se přes nohy, bundy, hrnce a batohy ven je úkol skoro nadlidský. 

 
Těsně před setměním, či spíše mlhozešeřením, doráží do tupy starý, olejem a 

benzínem pročpělý zlatokop, odětý v overalu, připomínajícím uniformu pracovníků Praž-
ských kanalizací. 

Hned spustí příšerně rychlou hatmatilkou v nadšené kadenci. Je nám jasné, že asi 
našel zlato a přišel se s tím pochlubit! Slyšíme totiž cosi o valounu za 100 euro. Ano, 
sluch nás neklame. Zlatokop sahá do umaštěné kapsy a vytahuje na světlo zkumavku, ze 
které do dlaně vysypává dosti veliký, světélkující těžký nugget zlata! 

Vzrušení zalévá celou tupu.Všichni se hrnou ke zlatokopovi, aby mohli obdivovat 
jeho ze země rodné nabyté bohatství! Ale co se nestane! Jak se tak ti dobří lidé k němu 
hrnou, zakopne jeden z nich o Pláčův batoh a vrazí do zlatokopa. Ozve se tupé zadunění 
zlata o dřevěnou podlahu a valoun mizí! 

Pláča sípe: „Viděls to? Kde je? Doufám, žes ten nugget zašláp a že se 
v Njurgulahti vožereme!“ 

Jasně, že vtipkuje, ale pro zlatokopa je to stejně pár horkých vteřin, než valoun 
najde zapadlý pod lavicí…  

Následuje jakási sága o tom, jak valoun našel. Stejně jak se objevil, tak zmizel, 
jen bylo slyšet rachtání čtyřkolky, na které zlatokopec, s dvojitě nalezeným valounem, 
zmizel ve vrcholně nevlídném podvečeru…  

Je čas se uložit ke spánku. Galantně nabízíme, že si usteleme na zemi. Pláča tak 
činí, ale mě, jehož babči obdivují za finštinu a sympatický výzor (ze spálenin zůstaly jen 
dva strupy na dolním rtu), uvolňují místo na pryčně. Ze slušnosti to beru, ale pravda je, 
že bych raději též spal na zemi. Prostoru pro spacák je totiž zoufale málo. Finové navíc 
jdou spát dost brzo a pravidla tupy říkají, že když jde první spát, mají jít i ostatní, aby se 
nerušil klid unaveného poutníka. 

Nemohu moc usnout, připadaje si jako sardinka. Kdosi z Finů navíc chrápe. 
Když přece jen usnu, zas to není o klidu. Během spánku se mi daří navalit na 

chlapíka po mém pravém boku… ojoj, asi si myslí, že jsem vilný soupohlavník, neboť ne-
libě zařve. Musím ocenit svou schopnost zdravé reakce, protože se vytrhuji z hlubokého 
snu a brilantní finštinou odpovídám: „Anteeksi, en halunnut!“ (Pardon, nechtěl jsem!) 
Mužík se usměje, vida, že jej nechci oklátit a dostatečně klidný zamručí: „Ei mitään, oon 
pahoillani!“ (Nic se neděje, já se omlouvám) 

Oj! Raději se probouzím něco po páté, když přísvit nového dne začne zalévat pře-
cpanou a vydýchanou tupu. Zase leje! O dost víc než včera! Ale mlha se aspoň trochu 
zvedla, i když je vidět, jak se drží ve vyšších partiích, v tundře. Ale tam už my nejdeme…  

Rychle si vařím čaj a odměřuji spartánskou porci sucharu a sýra. Je třeba se 
v klidu najíst, než tupa vstane a vypukne obrovský zmatek! 

Pláča to řeší naopak – válí se až do té doby, než se Finové sbalí a pak se nají na 
uvolněných pryčnách. 

 
Moje noční finštinářské extempore mě tak nabudilo, že s pěticí babek konverzuju 

o všem možném – proč se učím finsky, kde jsem ve Finsku byl, co dělám, jak se mám. 
Babky jsou zcela u vytržení a říkají, že tohle tedy ještě neviděly, aby nějaký cizinec uměl 
takhle finsky! Říkají: „A nechceš tady pracovat? To by asi nebyl problém, s tvými jazyko-
vými schopnostmi…“ 

Směju se: „Kdyby to byla seriózní nabídka, tak to beru! Ale to jste asi tak nemys-
lely!“ 

„To ne, ale obecně, jako že by to určitě šlo…“ 
„A vy jste se setkaly s nějakým Čechem, že by tu třeba pracoval, nebo studoval?“ 

zajímám se, přece jen, kdyby v dalších volbách v Česku vyhráli bolševníci, asi bych se 
nějak podobně zařídit musel! 

Babky se po sobě podívají a jedna povídá: 
„No… zrovna včera jsme jednoho potkaly! Byl ale dosti divnej! Ne jako ty, kterej 

se s námi bavíš a je s tebou legrace! Včera, v té děsné mlze, jsme nad Ravadasjärvi po-
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tkali osamělýho spěchajícího chlapíka, kterej nesl na zádech obrovskej bágl. Skoro si nás 
nevšiml a to my zase ne, my chtěly trošku pokecat. Tak jsme ho zastavily a ptaly se na 
pár věcí, jako jestli není unavenej s tím batohem, odkud je a tak. On se ale tvářil, že má 
strašně naspěch, jen procedil, že je Čech, kterej studuje v Helsinkách lesnictví…“ 

Podíváme se s Pláčou po sobě a na rtech nám visí jediné jméno: RADOVAN KUNC! 
Je tu! Jde po nás! 
A tak se usměju a povídám: „Toho my známe! To je Radovan Kunc! On žádný 

student lesnictví není, on je ve skutečnosti… mno… pardon, zas tak dobře finsky neu-
mím… abych vám to všem pěkně popsal…“ 

Finky chápavě pokývají hlavama, ale my už nemáme stání. Přízrak Radovana Kun-
ce je nám v patách a je tedy nejvyšší čas vyrazit do vihmy a mlhy…  
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RUNA JEDNADVACÁTÁ – S dvoudeckou v botách 
Tuto runu smáčí neustálý déšť a podnebí se ochlazuje. Ještě jeden potok 

a kašlu na to! Češi nepsat tady! O finských rybářích a modlitbě k Suurikale. Po-
tměšilý Ilmanlihaa vyklízí pozice. Jaké to je, když mráz zalézá až do páte-

ře.Opouštíme Lemmenjoki v pravý čas.O milé kavárnici a příznivci Suomen Air 
Force.Další mrazivá noc a kalné ráno předznamenává děs chvil budoucích. 

Vyjdi bratře do té sloty 
I když nemáš suché boty 
I když spacák pelichavý 
Neochrání tvoje zdraví! 

 
Suurikala, matka rybí 
Pozná, že ti maso chybí 
Pozná že jsi panáček 

Pstruha pošle na háček! 
 

V Njurgulahti v kavárně 
Tam ti bude náramně! 
Tvoje údy v sauně tají 

Dřív než v mrazu hodíš Hají 
Mlha, vihma, kluzko,zima. Tyto čtyři fenomény, neodvratné jako čtvero živlů pří-

rodních, determinují naše další putování. Teploměr ukazuje 7 nad nulou, když se noříme 
do stále hustšího borového pralesa, jež nás přivádí pomalu zpět k veliké Lemmenjoki. Asi 
po hodině štrapáce nalézáme odbočku ze stezky, jež dí, že po kilometru necelém směrem 
jihozápadním se nalézá místo, kde zlatokop nalezl v letech čtyřicátých první valoun zlata. 
Zanecháváme na odbočce batohy a jdeme se podívat, kde začala zlatá horečka. Cestou 
vtipkujeme, neboť v tomto prachbídném počasí obzvlášť vyniká statečnost a odhodlanost 
prvního zlatokopa, který se vydal do nedozírné divočiny s pánvičkou a lopatkou, aniž by 
vůbec tušil, zda jeho námaha bude korunována úspěchem. Přelézáme jednotlivé hřebeny 
a prolézáme strže, kudy vedou potoky, přítoky Lemmenjoki. U jednoho z nich si předsta-
vujeme vyčerpaného zlatokopa, jež už po sté zaryl lopatkou do písku, převrátil pár ka-
menů… a zase nic! Vidíme jeho ošlehanou tvář, staženou do šklebu při představě, že se 
vrátí do rodných Helsinek s prázdnou a jeho kamarádi v teple hospody vysmějí jeho nai-
vitu. Při této představě zlatokop zakoulí očima, udeří pánvičkou do kmene borovice a 
z posledních sil zasípe: 

„Ještě jeden potok a kašlu na to!“ 
A tato strašlivá, fatální přísaha uspokojí bohy Saamieatnanu a on doklopýtá po 

dvou stech metrech k dalšímu potoku, zakopne o kořen a hubou vletí přímo do potoka, 
kde si rozrazí frňák o čtvrtkilogramový ryzí valoun! 

KULLAN ENSIMMÄINEN LÖYTÖPAIKKA! hlásí nápis vytesaný do stylové dřevěné 
cedulky. Před námi se otevírá schůdky opatřená strž k prvnímu zlatonosnému potoku, 
lezeme na ta slavná stará místa mamonu. Pochopitelně blbneme, hrabeme se v ledové 
vodě, s šíleným výkřikem vytasíme z koryta nějaký ten křemínek či žuličku, poulíme oči a 
jako na lesy řveme: ZLATO! ZLATOOOO!!! Kamínek odsud, ze zlatonosného potoka be-
reme každý s sebou, „ať se nás držej prachy, bratře, páč prachy sou prachy, prachy dělaj 
svoje, prachy sou prachy, tak to je…“ 

Blízko je už tupa Kultahamina, konečná lodní dopravy po Lemmenjoki. Místo to je 
hrubě pěkné, malinká chatička tak pro čtyři pod příkrým srázem, na písčitém břehu po-
sledního z rozlivkových jezer Láskořeky. Hned nad tupou nacházím kapitální trofej, kte-
rou jsem tak trošku od parku Lemmenjoki očekával – pořádnou sobí lebku s mocným 
parožím! Hoj a hej! Sobi celého světa, spojte se! A dovolte mi vzít ten pomíjivý artefakt 
vaší majestátnosti s sebou, do míst, kde sobi vymřeli s Mamutíkem a Veverčákem! 

Lebka je čerstvá – až moc, musím ostrým kamenem, podoben pračlověku, oškra-
bávat z kostry šlachy, které rosomáci nestačili okousat! Uvádím lebku do přijatelné este-
ticko-hygienické podoby a pevným lankem, prozřetelně nalezeném na Morgamoje, kurtu-
ju trofej k báglu. Ať každej čičmunda vidí, že neznám bolest! 
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V tupě jen tak ze zvyku prolítáváme návštěvní knihu. Bohužel, ohledně českých 
výplodů, opět nejsme zklamáni. Krom Janičky a jí podobných nacházíme báseň jakési 
„Martinky,“ zřejmě až po uši zamilované do jakéhosi Přemečka: 

„Přemeček mě v noci hřál 
a nic si za to nepřál…“ 
„Fuj!“ ječím zhnuseně a odhazuju knihu, aniž bych báseň dočetl, neb na Kámásút-

ru tady, v pralese, po boku s drsným Placzkowskim, opravdu zvědavý nejsem! 
„Sex and violence!“ hlásí Pláča. „To sou věci, který se dělaj, vo kterejch se nepíše! 

Co my pak tady, chlapi…“ tuší zadumaně. 
A mě napadá asociace s lety těsně poté, co rudý v Čechách na hubu pad, když by-

lo možno viděti v příhraničních německých sámoškách, supermárketech a tak vidět va-
rovný nápis: ČEŠI NEKRÁST TADY, mě napadá si pořádně naslinit tužku a do knihy ve-
psat stejně zlobné a bezmocné: ČEŠI NEPSAT TADY!!! ale pak to nedělám, protože když 
je někdo blbej, tak mu ani státní návladnictví nepomůže, že…  

Vyrážíme na další pouť, k dobré Ravadasce. Cesta vede členitou krajinou, tu podél 
řeky, tu zas drsným stoupákem do balvanitého pralesa, tu zas čtvrtmetrovým borůvčím, 
fikaně pod svým zmáčeným listovím ukrývající ty nejkluzčí kořeny Laponska… Všímám si, 
že bratr v boji je nápadně zamlklý, pobledlý a bez nálady. Snažím se decentně dotázat 
na příčiny jeho nálady. Moc se to nedaří, až po chvilce zahučí: 

„Borůvky zajebaný! No není mi do smíchu, když mám v každý botě dvoudecku vo-
dy… ty podělaný Reichle, jazyk blbě přišitej, teče do nich jak do Titaniku a já znám bo-
lest! Venku sedum stupňů a já si dávám vodní lázeň vod nohou… A ten smrad! Pasky 
z Jirky neřekly poslední slovo! Interiér mejch bot připomíná biotop kde žije sám Pahaoja! 
A už zas cejtim jeho věčnej, čpavkovej smrad…“ 

Celkem chabě dodávám oblíbenou hlášku: „no je to řehole, neuděláš nic,“ protože 
to je pravda pravdoucí. Tím spíš. 

V zimě ani neobdivujeme znovu magnificentní vodopád, jeho ledové vody spíš 
evokují pod olověným nebem rychlý přechod léta v zimu a také to, že v Pláčových botách 
hledá Pahaoja svůj azyl poté, co jeho bažiny vypil Radovan Kunc. 

Dotrmácíme se k oblíbené tupě Ravadasjärvi. Plán je jednoznačný: roztopit kamna 
v tupě a usušit boty, ponožky a kalhoty! 

Nejprve musím z tupy ven, když Pláča sejme boty a mezi stěnami se zhmotní čer-
ný, smradný Pahaoja. Jsem chytrej a radím: 

„Jakmile přijedeš domů, dej ty boty vyvařit, vysušit na čtrnáct dní na balkon a pak 
je foukni na dva tejdny na mrazák! A jestli budou smrdět dál, tak sem Putin…“ 

„To sou mi metody,“ brblá Pláča. Vyvařit, vymrazit… Co dyš se rozpadnou?“ 
„No to je dost pravděpodobný,“ usmívám se pod pachem amoniaku skrčeným no-

sem.!Ale aspoň máš záminku je vyhodit! A svést to na mě. Copak bys moh v těhle bo-
tách do dívčí společnosti?“ 

„Obávám se že ani do mužský“ odtuší kamarád. „To je puch… fuj… já, lev salónů, 
vymydlenej čistej kluk, růže sama, a teď SMRDIM… teda BOTY mi SMRDĚJ… hm, hm, 
vyvařit, vymrazit, uvidíme…“ 

Jenže nic nejde podle našich představ. Sušíme ponožky nad kamny a abychom 
urychlili proces, dáváme na plotnu polena a na ně klademe fusky. Bohužel, v nestřežené 
chvíli jedno poleno chytá a od něj i další Pláčova trekkingová ponožka… takže to máme 
2:0, slušný skóre, jen co je pravda! 

Kámoš je bledý vzteky a kdyby byl po ruce někdo, kdo za to může, za tohle poča-
sí, zimu, mlhu, spálený ponožky a tak, pozná, jak chutná černá ocel puukka mezi žebry. 

Já se radši klidím ven a klábosím s Finy, kterých je tu opět požehnaně. Narážím 
zase na ty dva dědy, kteří tu už byli před třemi dny. Kecáme o počasí. Prý se to nemá 
moc lepšit. Naopak, příští týden by v Laponsku mohly nejvyšší teploty vystoupat jen ke 4 
C a nelze vyloučit první sněžení. Vize výpravy do rokle Kevo na samém severu Finska se 
dosti vzdaluje realitě, při Pláčových bídných, děravých botách a mém obstarožním, vype-
lichaném spacáku. Prvotní je však přežít Lemmenjoki. 

Před námi je další nepříjemnost – tu přetěžkou igelitku, visící v tupě, nacpanou 
našimi věcmi, které jsme v uplynulých třech dnech nepotřebovali, je třeba přebalit zpět 
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do batohů. Ojoj! I sobí paroží na mé dislokaci úpí. Batohy se nafukují do obří hmotnosti a 
to již nemáme skoro nic k jídlu! Ojoj, nevesely truchlivy ravadaské kraje…  

 
Pláča hlásí, že jeho boty i fusky nejsou již mokré, ale pouze vlhké. Vyrážíme tedy. 

Naším cílem je tábořiště Härkäkoski, asi 4-5 kilometrů odsud. Batohy se pěkně pronášejí. 
Ale neva. Člověk by neměl lenivět a usnadňovat si život, na druhou stranu nepřemýšlím, 
že bych do batohů přiložil ještě pořádnej šutrák. Lodičkou, tím geniálním lemmenjockým 
šífem, opět kvačíme na jižní břeh. 

Brzo končíme na milém, sympatickém tábořišti na Härkäkoski, které je dosti po-
dobné tomu na Sieriknivě. Tedy až na jeden rozdíl – zde táboří 2 Finové- rybáři. 

Nechápu jak je to možné, ale ti dobří mužové ihned, z dálky poznávají, že nejsme 
Finové, protože se smějí a hází po nás: „Where are you from?“ 

Dáváme pokec, jsou to dobří pohodáři. Zatímco Pláča připravuje dřevo na hranici, 
rybáři se chlubí svým úlovkem. Pravdu povědíc, není to nic moc. Na stole právě kuchají 
šest pstroužků, z nichž ten největší má asi 25 centimetrů. 

„Tady, na Lemmenjoki je rybaření dost na nic.“ dí jeden z rybářů, vousáč 
v klobouku. „Tohle je úsilí celýho dne. Tady už jsou ryby dost vylovený, chytá tu strašně 
lidí a řeka je malá. Jo, to v divoký oblasti, na Vaskojoki a tak, to bylo jiný kafe! To jsme 
se cpali k prasknutí!“ 

Však – co já bych dal za byť jedinou rybu v našem břiše! Velmi závistivě pozoruji 
přípravy opulentní hostiny – Finové krájí na kostičky brambory, budou dělat kaši a k ní… 
už cítím tu neuvěřitelně libou vůni pečeného rybího MASA… ojoj, musíme taky zkusit 
štěstí! 

Vždyť – copak není možné, že ponurá nálada mého parťáka, jejíž šedočerné barvy 
plně chápu a respektuji, pochází z faktu, že my, vyhlášení milci zvířat v jakékoli poživa-
telné podobě, již několik dnů, podobni Hipikovi ze Sisar Kuu žvýkáme pouze stravu rost-
linnou, na Morgamoje pravda zpestřenou poživatinou z říše Fungi? Těstoviny, sušená 
zelenina, houby! Houby, zelenina, těstoviny. Zelenina, houby, těstoviny. Furt dokoleč-
ka!!! Máme ještě v báglu dvoje těstoviny, trochu té sušené zeleniny a všude kolem ros-
tou houby. Podivná perspektiva bůčkojedů! Hipik, Antti a jemu podobni by byli jistě nad-
šeni z naší proměny, my však víme, že tato proměna je hrubě nedobrovolná. Oba již cí-
tíme, jak se nám těstoviny lepí na patro s pachutí trpkého výsměchu. Oba, za bezesných 
nocí, naslouchaje kvílení větru a šepotu chapadel mlhy, slýcháváme uvnitř hlav chechta-
vý skřek boha Ilmanlihaa, pro nás nejstrašnější bytosti neviditelné, boha Bezmasáka! On 
se nám chechtá každou vteřinu našeho bytí, mstí se nám za své pokoření, které zažil 
v Lapinjärvi… On, děsuplný Bezmasák, v kápi z čerstvě vyrašené brokolice, v hávu 
z bambusových výhonků, ozdoben šperky ze zrní cizrny, žlutého hrachu a sezamového 
semínka, již tuší, že v tomto lítém boji nad námi zvítězí a naše neduživé, abstinencí od 
masa do morku kostí vysílené tvory, smete do věčné propasti strádání, kde na stromech 
roste černý celozrnný chléb, místo písku řeka nese po dně ovesné vločky, kde se 
v strohých, nuzných vývařovnách ti místo číšníka klaní sarkastický beduín, přinášeje ti 
místo vepřové kuskus a místo piva zelený čaj… Děsivá představa!!! 

Jdeme na ryby!!! 
 
Vědom si slov rybářů, vím, že bez naklonění přízně sámských bohů, nemáme příliš 

šancí na přežití. I otáčím se pokorně k severu a šeptám posvátné, staré zaříkávání: 
„Ty, věkověčná Suurikalo, Matko Prarybo, paní v rybím těle se sobími parohy na 

hlavě, ty, jež čas nekonečný dlíš na svatém dně velkého Inarijärvi, ty vidíš, všemohoucí, 
naše nekonečné trápení! Ty, Suurikalo, slyšíš s námi strašlivý chechtot Bezmasáka, který 
si již brousí své kapustové pracky na naše nevinné duše! Ó, prosím tě jednou, prosím tě 
devětkráte, Matko Prarybo, sešli na naši třpytku jednu jedinou dceru tvou, v podobě 
pstruha tučného, obětuj jednoho z nesčíslných tvých chráněnců šupinatých, jednoho je-
diného a nebudeme již chtít více!“ 

A stromy se zavlnily a voda se zčeřila. Nahazuju. 
 
Po deseti nahozeních v černé proudící vodě jezerořeky Pláča ztrácí trpělivost: 
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„Dej to sem, bratře! Jsi sice rybář, protřelej šéf vltavskejch ouplavů, ale tady, 
v Laponsku, prostě nemáš kliku!“ 

Předávám prut. Pláča nahazuje. Třpytka padne do vod neproniknutelných a Pláča 
se ušklíbne a přidává zaklínání, které zabralo tehdy na Luirojärvi: 

„Bratře, co mám dělat, kdyby mi zabrala…“ 
 
Věřte nevěřte, hulte nehulte, milí čtenáři a něžné čtenářky, myslete si o mě, že 

jsem bloud, tlučhuba a darmojed, ale pravdou pravdoucí, při které je mi sama Suurikala 
svědkem, vy kopiníci, husaři a huláni, sotva tahle vědmá slova zazněla, rozkmitala se 
špička mého proutku v mocné amplitudě, signalizující ÚLOVEK!!! 

 
Ječíme: Ryba! Maso! Je to tam! Neskutečný! Zabralo to! 
Pláča zkušeně na břeh tahá Pstruha! Ryba je podstatně větší, než byly čudly od 

finských rybářů. Má určitě dobrejch 35 cenťáků a boky masitý, pevný a lesklý. 
 
Padám na kolena do písku a volám: 
„Díky, Suurikalo, Matko Prarybo, žes vyslyšela naši zoufalou prosbu! Ó děkujeme 

ti za ten vzácný dar, který nám život retuje!“ 
A beru rybu do ruky a říkám: 
„Děkuji ti také, dcero Rybo, že ses pověsila na náš háček, jen a jen proto, abys 

zasytila naše scvrklé žaludky a proto přijmi smrt z mého puukka, neboť jednou, v čase 
neznámém, zase naše smrt uzavře kruh a my se staneme Tebou, my se staneme Příro-
dou…“ 

Zkušeným pohybem tasím puukko a zbavuji rybu života. Z jejích útrob vyjímám 
játra a jikry a syrové je, po vzoru saamijských noidů, pojídám, bych získal sílu Ryby, sílu 
bojovníka proti Bezmasákovi a jiným Temným. 

Vnitřnosti házíme do křoví s modlitbou: 
„Ty, Pahaahmo, rousnatý pane rosomáků saamijských, zde máš v křoví vrbovém 

vnitřnosti dcery Ryby, abys nasytil svůj bezedný žaludek a nás, Pojídače masa, nechal na 
pokoji!“ 

 
Po tomto rituálu, ukončeném oškrabáním šupin, míříme k ohništi, připravit krmi. 
Však moc Bezmasáka je obrovská a on to nechce vzdát. Jakto? ptáte se možná. 
Takto: Po celou cestu jsem kamarádovi k smíchu, tím, že neustále, den co den, 

ztrácím a opět nalézám nejrůznější věci ze svého batohu. Mapy, busolu, pláštěnku, koře-
ní, kartáček na zuby, puukko, kuksu. Atd. Ve chvíli, kdy prohlídnu úplně všechno, vy-
loupne se hledaný předmět na tak jasném a viditelném místě, že musím v potupě bít če-
lem o kořeny. Takže se Pláča ani nepozastaví, když horečně zatápu v batohu, vyházím 
z něj podstatnou část věcí ven, bezmocně rozhodím rukama a ohlásím: 

„Bratře, jsme v řiti! Ztratil se alobal! Alobalovej svitek určenej k obalení ryby a je-
jímu opejkání v popelu!“ 

„Cha“ prskne panáček, „to už tady dlouho nebylo! Zrovna jsem přemejšlel, co je 
na tobě divnýho v posledních dnech, a už to mám! Už´s dlouho nic neztratil a nenašel!“ A 
odvrátí se zas k ohni, jež umně rozdělává. 

Beru si to k srdci, vyndávám z báglu úplně všechno… otevírám všechny tajné i ve-
řejné kapsice… a tentokrát nic! 

„Hele, teď je to seriózní záležitost! Ten alobal fakt nemáme! Já ho dával na Rava-
dasce do tej igošky… teď tu prostě není… a to není buzola nebo kamínek pro štěstí, kerej 
někam zapadne, to byla role jak kráva, ouplně nová, nenačnutá…“ 

Pláča prohledává s pečlivostí celníka můj i svůj batoh. Je to tak. Konečně jsme ně-
co opravdu ztratili. A to v den, kdy to konečně potřebujeme! Neumím si představit lepší 
příklad Murphyho zákona, nyní, hladoví, utrápení vegetariánstvím, poté, co se nad námi 
slitovala sama Suurikala, nemáme do čeho rybu zabalit, nemáme si ji jak připravit! Joj, 
jasně, šla by opect na klacku, ale to je podstatné snížení kvality krmě… takovej pstrou-
žek vypečenej v horkym popelu tak, že se dá jíst i s kostma, s křupavou kůžičkou, vylep-
šenou zeleným kořením a drceným chilli…  
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„Hovaďáku!“ prská Pláča, „tys ho určitě strčil VEDLE IGELITKY a nějakej dobrý fin-
ský matky syn už si v něm vobaluje stejkanec… ach jo, to je smůla, to je řehole,“ lamen-
tuje. 

Snažím se svou chybu napravit. Vyrážím za bratry v rybě Finy, třeba budou vyba-
vení…  

„A bez alobalu se nevracej,“ houká za mnou kámoš, „copak jsme tu rybu chytli 
proto, abychom jí teď, dekapitovanou, vykuchanou, voškrabanou, nasolenou a vokořeně-
nou hodili do křoví rosomákům?“ 

Finové se na mě z dálky smějou: 
„Tak co? Jakej byl lov?“ 
„Paráda, pohodička!“ odpovídám. „Máme pstruha, většího než vaše největší ryba, 

a je to nářez, je to bomba, protože my, nešťastný, už celej tejden nevokusili, jak chutná 
maso!“ 

Rybáři soustrastně pokývají hlavama, vím, že jsou ze stejného bratrstva, vím že 
v jejich stanu se houpe na šňůrce oběšený Bezmasák, se srdcem proklatým rybí kostí. 

„Ale je problém. Nemám alobal. Nemáte prosím alobal či něco jemu podobný, ně-
co, v čem se dá obalit ryba a upéct v popelu?“ 

Finové zkroušeně vrtí hlavou. Ojoj, říkám si, takže přece jen dcera Ryba skončí 
v rosomáčí mordě? V tu se jeden Fin zvedá od ohně, s gestem osvícení. Jde ke stanu a 
nese mi… ó díky Veraldenolmai, tu úplně nejepesnější věc, drátěný opékač na ryby 
s držákem, věc, kterou hezky sevřeme rybičku do svěráčku a dáme jí nad řeřavou pahre-
bu… už se mi sbíhají sliny…  

„Děkuju vám, bratři v Rybě!“ 
„Bratře, neznáš bolest!“ hodnotí výpůjčku Pláča. 
A už se nad žhavým uhlím opéká dcera Suurikaly, už to voní ve vzduchu, ta vůně 

dražší než ambra řeckých bohů, více než jakákoli voňavka, coco channel či parfum paříž-
skej… MASO!!!!!! 

 
Pokrm je… nemám slov. Masíčko, šťavnaté a propečené, kůrčička kořeněná, kosti 

se rozpadají a my můžeme zbodnout rybičku od žáber až k ocasu, aniž by jediný kousek 
jejího pro nás stvořeného těla přišel vniveč! 

Sedíme pak u ohně, se skelnými pohledy, v blaženosti Buddhy a hladíme si na-
cpaná břicha. Víme, že jsme zachráněni. 

A není ještě všemu konec. Porážka Bezmasáka je drtivá a konečná. Po hostině 
k nám totiž přichází jeden z rybářů a povídá: 

„Pánové, nemohli jsme poslouchat ten příběh smutnej temnej, jak jste tejden bez 
jedinýho kousku masa… My zejtra ráno už končíme, vracíme se domů, tam dolu, do sta-
rýho Tampere… A zbylo nám pár zbytečnejch potravin. Tady máte, je to vaše… . 

Do klína nám padá nejen celý reikäleipä – tvrdý žitný chléb s dírou, černý výživný 
suchar, ale hlavně… obrovská konzerva plná sobího luncheonmeatu! 

„Děkujeme, bratři v Rybě, až příště půjdeme poutí po zemi saamijské a potkáme 
nám podobné, trpící, i my zajisté najdeme v záhybech našich dislokací zbytečný kus ma-
sa…“ 

„Ať vám chutná, kluci! A pozdravujte Jágra…“ 
 
Pláča se dostává do extáze, podoben černošskému medicinmannovi, tančícímu 

nad bubny v ohni: 
„Cha! Štěstí se na nás usmálo! Masa ranec! Bratře, Bezmasák zase vostrouhal! 

Máme maso! Ema má mísu! Já tady přísahám před všema rybama z Lemmenjoki, že se 
na týhle výpravě už nedotknu těstovin, i kdybych měl chcípnout! Ráno k snídani bude 
sobí lanč, k večeři v Njurgulahti poronkäristys! A pak, ať pojedem do Keva či do Karélie, 
narvu si radši bágl masem, konzervama, buřtama, radši budu pod tou tíhou potit krev, 
radši povleču tu váhu nelítostnou, než abych byl jedinej umrněnej den vodkázanej na ty 
nízký a prázdný těstoviny, který vemu do huby leda každýho dvacátýho srpna, leda na 
Den Soba! Howhg!“ 

 
I stalo se tak. 
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Zvláštní věc. V noci je jen slabě nad nulou, však nesněží, ale mocně leje. S tou 

teplotou nekecám. Poté, co mě zima vyhnala ze snu, zaměřil jsem svůj teploměr a jeho 
venkovní senzor naměřil při zemi pouhý stupeň a fous. Něco o laponské zimě pod širá-
kem. Jako vandrák protřelý odlišuji několik stupňů noční zimy, klepání kosy, klendry jak 
bejk. Prvním stupněm spacákového promrzání je zima v prstech u nohou. Nic příjemné-
ho, ale dá se to přežít. Stačí zvolit jednu z mnoha relaxačních technik a odletět do snu. 
Tenhle stupeň bývá dosažen při skoro každém druhém nocování venku. Pomáhá též na-
vléci ponožky, he. Druhým stupněm je prochládání boku, kterým se zrovna dotýkáš ze-
mě. To je už horší kafe, usnout se sice dá, ale často se musíš převalit na druhý, nezmrzlý 
bok. Spaní tedy nic moc, zažil jsem to třeba v Nízkých Tatrách. Pomáhá se intenzivně 
převalovat, a podložit si kritická místa ručníkem, mikinou atp. Třetím stupněm je pocit 
celkového chladu těla spojený s pocitem, že místo ledvin máš dvě sněhové koule. To se 
už člověk moc nevyspí. Ať se otočíš, jak chceš, vždy něco zebe. Docela zabírá rum, nejlé-
pe v podobě grogu a kočičí kůže kolem beder. Čtvrtý, finální stupeň před zmrznutím je 
pocit, že místo páteře máš ledovou tyč. Tahle zima jde z páteře a odsud se lavinovitě šíří 
do zbytku těla. Na to nepomáhá nic. Leda se vzbudit, vylézt ze spacáku a dát si ostrý 
sprint, či pětikilometrový kondiční běh. 

Dnešní noci dosahuji stupně 3, a nemaje rumu ni kůží kočičích, daří se mi objevit 
libůstky začínajícího stupně 4. Fuj. Nespím od tří hodin. Ráno se dostávám z oblblosti, 
teče mi z nosu a údy mám olověné, bez energie. Tasím rovnou dva „růžový,“ kolečka 
jménem Ibuprofen. A poď do mě, ať není po mě! 

Čeká nás poslední den vandru po Lemmenjoki. Ráno je ve znamení chaosu, po-
dobného tomu na Sieriknivě. Těžko se stíhá paralelní přikládání do ohně, šéfování čaje na 
vařiči, pečení reikäleipä na rozžhavených kamenech, ohřívání sobí konzervy v popelu, 
sušení stanu v kouři z ohně a sušení mokrých ponožek na kamenech ohniště. A když do 
toho ještě kouříš, hudruješ, umýváš nádobí a žvaníš s kamarádem, průšvih je na cestě. 
Ano. Snižuju skóre na 2:1. Moje exkluzivní zelené vandrfusky, zakoupené slavnostně 
před Cestou za nekonečným dnem (Norge 2000) zpívají svou labutí píseň na rozpáleném 
kameni. Ne, neporučíme ani větru, ani dešti, ani fuseklím. Relativně oschlý stan je ve 
skutečnosti vlhký jak deštnej prales, bágl tím opět těžkne. Vyrážíme. 

Fazona nic moc. Zase nás čeká kluzký a členitý esker, Pláča valí vpředu a já, 
omámen nachlazením, moc nestíhám. Potím se pod pláštěnkou jako myš, sípám a před-
stavuju si v horečnatém snu, že jsem R.K., stíhající Pláču vpředu. Jinak bych to asi zabalil 
a dopředu se posouval na šnečím ocase, má-li ten ovšem vůbec nějaký…  

Jinak si ovšem medíme, že opouštíme Lemmenjoki. Finové, lidé železných norem, 
považují začátek září za dobu vrcholící rusky, počasí nepočasí, vihma nevihma, razí do 
pralesů. Potkáváme jich během jedenáctikilometrové pouti do Njurgulahti rovnou dvacít-
ku!!! Takže klopýtáme, když se na obzoru objeví Fin, zahlásíme s tváří předstírající ne-
znalost bolesti hrdé Hei hei!, potkáme-li mladou Finku, přidáme drsný, však okouzlující 
úsměv. 

Někde u odbočky na Joenkieli přestává pršet a na šedém nebi se, ó zázraku, obje-
vují první modré trhliny. Co to je? Znamená tahle barva něco? Vždyť, kam naše paměť 
sahá, bylo nebe vždy šedé, mokvavé, mlhavé! Slunce! Probleskuje krajinou sice 
v sekundových intervalech, ale zaplať Bieggolmai za to, svinu svou pláštěnku a z batohu, 
mikiny a kalhot stoupá sytá pára. 

„Oskar! Punťa! Aurinko! Let in the sunshine!“ povykuje Pláča při té kráse, kdy na 
jedné straně nebe je nám dobře známé olovo, zalévající úchvatné hřebeny nekonečného 
pralesa lemmenjockého depresivní nahotou podzimní, v kontrastu s pásy slunečného 
vzduchu, který barví tytéž hřebeny do jarní velikonoční barvičky travičky. Paráda…  

Sobí pasti, jak vznikaly eskery, o ledovcích, o sobařských konglomerátech, už ty 
cedule naučné stezky známe nazpaměť! Konečně se před náma z lesa noří Mustalampi a 
my pokořujeme v pravé poledne park Lemmenjoki!!! No, pokořujeme, to je silné slovo, 
myslím, tak by si mohl gratulovat panáček, který hodí kros z Njurgulahti do Angeli či 
Nunnanenu… my Lemmenjoki poznali a přežili…  

Fotíme se u cedule národního parku samospouští a pak už parkoviště, silnička, 
první dřevěnice a rozsáhlá lučina Njurgulahti. „Oskar“ bohužel nemá pražádnou sílu, i 
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když občas zasvítí, tak studí, navíc teď prohrává další třetinu tohoto nekonečného mače a 
z nebes se snáší vihma. Hodláme provést pořádný průzkum civilizace, ohledně hospodic a 
zejména údajně nonstop otevřené sauny zdarma, ale nejprve je potřeba do sebe na osla-
vu a zahřátí vpravit nějaký ten alkohol. Hospoda Ahkun Tupa nelze přehlédnout. Je zde 
místním turistickým centrem (proboha jen si nepředstavujte žádný komplex skájskríprů, 
jde o nízkou a dlouhou dřevěnici) a aby nějaký Beduín si náhodou nerozmyslel zde utratit 
nějaké to desetieuro, zívá před hospodou obrovská modrá cedule, která avizuje, že nej-
bližší hospoda, kde se čepuje Lapin Kulta, je odsud 145 kilometrů, až v Tankavaaře!!! No 
žádnej žižkov…  

Jdeme do knajpy a brzo do nás krom děsivé zimy vstupuje i zklamání. Restaurace 
je velmi snobská a drahá. V jejích interiérech, místo očekávaných artefaktů nádher příro-
dy Láskoříčné, je pár zlatokopeckých návnad a zejména – téměř Bushovská propaganda 
Finského letectva! Všude nějakej ten vrtulník maketovej, stíhačka, bombarďák, barvy 
boje, sítě zelený, celty a cetky vojanský. 

Typus za barem vypadá, jako by právě provedl výsadek. Uniforma, maskáč znač-
ky Tundra Today, u pasu nikoliv poctivé puukko, ale jakejsi bajonet. Oči ledový, nepřá-
telský, oči šizuňka knajpy v symbióze s hrdostí žoldáka. 

Objednáváme grog a pivo. Huh! Ty ceny, bratře vojenskej, nespad jsi při doskoku 
padákem náhodou hlavou na šutrák? Pivko lahvové, značky Karhu IV A (medvídek Iva, 
jak glosuje Pláča), je sice asi ten nejlepší finskej lahváč, ale 4,20 éček za lahvovou tře-
tinku… Grog? Jo, beru, 3,50 za panák rumu je standardní cena finských barů, ale kdo to 
kdy viděl, aby horká voda do grogu stála plný Euro??? Zvláště ve Finsku, kde 
v ravintolách je vždy voda zdarma, mnohdy i káva, saláty a podmáslí? A pak nám to do-
cvakává. Tahle hospodice je tak předražená z jediného, prostého důvodu. Přebytky a 
nadhodnoty putují na výzbroj finské armády!!! Nemáme na to želudok a v ruce hrdě tří-
mající předražený alkohomil raději míříme ven, do vihmy. Na to, abychom se zde na-
obědvali, taky není ani pomyšlení, palačinky 12 euro, poronkäristys 16 euro, pečený bě-
lokur dvacku…  

Raději trpíme v zimě. Pocit stupně 4, ledové páteře, se vrací i za bílého (spíše 
však šedočerného) dne. Je třeba nápoje rychle dokráknout a najít saunu! 

Zkoumáme všerůzné budovy. Vypadá to tu chudičce a zapadle, domečky ze dřeva 
vypadají, jako by se měly každou chvilku zřítit, jsou to různé sklady lodí, lan a rybář-
ských sítí. 

Neuniká nám ovšem typicky skandinávský sroubek, avizující sice Cestovní služby 
Lemmenjoki a.s., ale pod tím hrdým nápisem se krčí čtvrtka s nápisem: KAHVILA, Olut 
3,20E, Poronkäristys 10E! 

Tak tohle bude naše základnice, až (jestli) rozmrzneme… Další papír napovídá, že 
existence sauny zdarma nebyla ledovým přeludem, v mlze vysněným. Malý sroubek při 
jezeře… to je ono! 

Je to umývárka par excellence! Čisťoučká šatnice, místnost se sprchama a vzadu 
saunička na elektrická kamna!!! Ze sprch teče vroucí voda, rychle jdeme do naha. Naha-
zujeme termostat sauny, ale ouha… NIC!!! Saunová kamna jsou ledová jak Barentsovo 
moře, i když Pláča, technickej talent, hejbe různejma hejblatama, pojistkama, termosta-
tama, ani bobek! Shit! Paska! Do riti! Klejeme mezinárodně, sytě a hrubě. 

No neuděláš nic. Hlavně, že fachaj sprchy. Roztáčíme kohoutky a místnost se brzo 
zaplňuje životodárnou párou. Stojíme pod horkým proudem zmrzlí snad 20 minut, než 
začínáme pociťovat, že se nám do žil vrací krev místo ledové tříště… konečně cítíme ten 
prapodivný stav, kterému se říká TEPLO! Tak takhle dlouho jsem ještě nikdy nerozmr-
zal… Další čtvrthodinu si konečně lebedíme jako každý jiný ve sprše. Předtím to byl 
anesteziologicko resuscitační úsek. Ale nedá mi to, furt toužím po sauně, neboť sprcha je 
sice hyvää, ale přechod do venkovní krápavé zimy bude zase strašně heavy! Vydávám se 
tedy já, technický analfabet, mezi jehož největší dovednosti patří zašroubování prasklé 
žárovky, k termostatu. Skláním se nad ním a tážu se jej: 

„Tak co, bratře, přece mi tady nebudeš tvrdit, že jseš rozbitej!“ 
Termostat škodolibě mlčí a z toho poznávám, že rozbitej není, že jen zkouší du-

chovní sílu došedších saunařů, protože přece… lidičky… zadarmo není nic! A ve Finsku, 
tam vládne poctivost. Rozbitej termostat by zajiskřil, ukáp ledovou slzičku a odvětil: „Ba-
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ba, je to tak, kdosi se ve mně šťoural až mě celýho rozšťoural, omlouvám se, kamaráde, 
ale ze mě nevyrazíš ani stupínek…“ 

„Hm… tak kdo z koho?“ Dotýkám se dvou termostatových knoflíků s různejma 
stupnicema a protože vím, že mínus a plus je mínus a černá je občas bílá a někdy taky 
zelenomodrá, dávám si záležet, pouštím do knoflíků svůj cit. Všímám si, že levej knoflík, 
když se zakroutí do polohy těsně vedle OFF, do modrý zóny, zajímavě klapne. To předtim 
nebylo. Druhej knoflík, kterej dosud mlčel, klapne, když se stáhne z osmičky na pětku, 
ale mlčel, ne, když ten druhej byl jasně v poloze ON. Našteluju oba hochy do pozice, kdy 
cvaknou a klapnou. A ono to funguje! Termostat se usměje, blikne a zahučí a z kamen 
najednou začíná proudit životodárné teplo! 

Takže o technickou zdatnost tady, daleko v zóně duchů, vůbec nejde! Jde o to se-
be i přístroje správně vyladit. 

„Pláčo, jakej sem? Jede to!“ 
„Podcenil jsem tě hrubě, chlape!“ 
A jdeme do sauny! Tady teprve začíná ta lupsakka zpropadená, sedíme na vysoký 

lavici snad hodinu a půl, polejváme šutříky, paříme se a víme, že tentokrát žádná zchla-
zovačka v jezeře, kam vede od sauny dřevěné molo, nic takového, ale jen ryzí akumula-
ce tepla do těla, pro chvíle příští…  

V hlubokém odpoledni jsme připraveni zase žít. Je nám tak báááječně…  
 
Usedáme do kahvily. Jaké bylo v Ahkun Tupě zklamání a militaristickej chlad, tady 

je to vrcholná lupsakka a příjemnej lidskej cit. Kavárničku, malinkou čistou, úhlednou a 
miloučkou místnůstku, jejíž zdi jsou pokryty mapami oblasti, obsluhuje usměvavá starší 
paní. Paní, co cení mou finštinu a vítá své jediné hosty maminkovskou přívětivostí. A už 
to nese na stůl, výbornýho Medvídka Ivu a poronkäristys, jasně, máme, ale je drahej, 
kluci, stojí deset éček… Drahej? To snad ne… dáme si dvě porce! 

To, co se ocitá na našem stole, předčí očekávání! Obrovskej talíř, plnej tý nejjem-
nější bramborový kaše, hrubě máslem omaštěný a nahoře kopec temně červenýho sobí-
ho masa v nudličkách, na kraji hora kandovanejch brusinek! A jako odměna k tomu půlli-
tr ledový vody, talíř s dvěma krajíci bílýho a dvěma černýho měkkoučkýho chleba a 
hrouda másla na potření! 

Jdi se voběsit, militaristo hospodskej, tohle je konkurence, tohle je ráj!!! 
Bukvíme si jako divoký prasata. Mňam! Tak tohle je poronkäristys! Ta chuť! Sobí 

maso je měkké, syté a chuti výrazné, plné, divoké. Ujídáme po malých kouscích, aby to 
blaho vydrželo ne-li navěky, tak aspoň půl hodiny…  

Slova díků a chvály na adresu té paní předobré neberou konce. Ta se usmívá, dě-
kuje na oplátku a nese další Medvědy…  

 
Rodí se v nás velkej plán. Slibujeme si slavnostně, že do pěti let uděláme akci, o 

které se bude mluvit. Seženeme dva chlapy, kteří se jako my narodili pro Sever, chlapy 
z jedné půlky drsné jak šmirglpapír, z druhé citlivé a jemné jako závoj nevěsty a s nimi… 
s vybavením obnoveným a batohy, ve kterých nebude ani jedna zbytečnost, přejdeme 
park Lemmenjoki v celé jeho impozantní šíři… odsud až do zapadlé vísky Sámů, ztrace-
ného Nunnanenu, který leží kousek od norské hranice, kousek od bájného Enontekiö… 
200 kilometrů nedotčenou divočinou lemmenjockou, pryč od přecpaných srubů, davů 
turistů lovících barvy rusky, stranou cest značených i neznačených. 

Moc hezky se to plánuje, moc hezky se to poslouchá. Ano, k Paskajoki jsme nedo-
razili, nezopakovali jsme panáčkárnu z Urho Kekkonena… Ale nebylo to zbytečné. Poznali 
jsme sílu pralesa a tundry Lemmenjoki, ochutnali ten na první pohled monotónní, však o 
to omamnější a opojnější elixír divočiny. Sílu jsme poklepali po rameni a řekli jí i sobě: 
Teď ještě ne. 

Ale jednou ano. Nebýt této ochutnávky, asi by k tomu nikdy nedošlo. Tak je to 
správné.Tak to má být. 

 
Večer budujeme tábor na louce, stranou od budov i parkoviště, při ohništi 

s železným kruhem. To je velký handicap. Nechápeme, proč mají lidi občas potřebu vše 
ohrazovat svými výtvory. Není to sice Mezi ploty, ale ten kruh železnej dusí vzduch, jež 
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by jinak odspoda živil oheň a rozehrál hudbu plamenů, teď to čoudí, skomírá a prská, a 
to ještě jsme získali suchý dřevo zpod stříšky. Pokoušíme se kruh vykopnout, ale čič-
munda, co to stavěl, byl finsky důsledný. Hoří to pofidérně, ale hoří. Nahříváme tlapky, 
blíží se další mrazivá noc. 

Jdeme spát, ráno vstáváme na šestou, kvůli školnímu taxi do Inari, jedinému spo-
jení s civilizací. Noc je příšerná. Brzy dosahuji stupně 4, bez příkras. Pláča si medí ve 
svém „Rolls Royce mezi spacáky“ a mě mezi lopatkami mrazí ledová tyč. Není úniku. 
Odmítám dál předstírat spánek a lezu ven. V temnotě se honí ledové, černé mraky. Oče-
kávám sněžení každou chvíli. Teplota + půl stupně. Nemohu dočkat úsvitu, nevěda, co 
nás v něm čeká…  



 176

RUNA DVAADVACÁTÁ – Přízraky úsvitu 
V této ponuré runě čtenář zjistí, že doménou upírů není jen rumunská 

Transylvánie. Co dělat proti upírům, když v Laponsku neroste česnek? Krutý du-
chovní boj s přízrakem končí naším vítězstvím. Sobovi odpadává čelist a Vrhač 

nás odváží pryč, do reality. 
 

Dracula, ten upír děsný 
Srdce proklaté má kůlem 
Souboj tehdy byl to těsný 
Vyhrála však boží vůle 

 
Co však dělat, vampýr kdyžtě 

Učitelky má podobu… ? 
Její zuby vidím blyštět 

V hrůzných snech již drahnou dobu 
Temné síly vstávaj z hrobu!!! 

 
Mínus jeden stupeň, olověné nebe, vítr. Tak vypadá úsvit na okraji parku Lemme-

njoki na začátku září. Notně zkřehlý, naprosto nevyspalý a otrávený, tak to jsem já ono-
ho rána. Ani do sauny nemohu, neb je přes noc zamčená. Vařím tedy čaj, ani nesnídám, 
budím kamaráda a společnými silami balíme stan, mlčky, jako by v jakési divné předtu-
še…  

 
… Netuším, zda mi, Ilmatar Tuovinenové, někdo uvěří, neboť se píše rok 2002, 

středověk dávno pominul, místo sobích pulků cestujeme auty a autobusy, místo zlatých 
valounů platíme Eurem, místo poslů na místo určení posíláme emaily a s kamarádkou 
Hannelli nejlépe poklábosím nikoli při svíčce v tupě, ale prostřednictvím nového mobilní-
ho telefonu Nokia 7210, anžto signál sítě Sonera dosáhne až za norskou hranici. Tím chci 
jen dát najevo, že jsem plně v realitě, netrpím bludy ani halucinacemi, jen bezbřehým 
smutkem a zlobou, která je o to horší, že je nesdělitelná, nepochopitelná a jsem na ni 
zcela sama. 

Jsem ženou, která přišla za prazáhadných okolností na přelomu milenia o sedmile-
tou dcerku Päivätär, jsem zdrcenou matkou, jejíž jediné dítě, letos sedmiletý Tapio, na-
chází se ve stejném ohrožení života, ba co více života, celé duchovní existence, a nebýt 
dvou statečných mladíků odkudsi ze Střední Evropy, byla bych nyní asi, šílená hrůzou a 
bolestí, internována doživotně v psychiatrické klinice Lapinlahti v našem hlavním městě. 

 
Žiji již deset let na samotě Kalliovaara, blízko malé osady Menešjávvri, kam jsem 

se vyvdala z rodného Oulu, na dálný, temný a studený Sever, za svým milovaným mu-
žem Piettarim, ať mu je země lehká! Šla jsem tehdy do Menešjávvri jako mladá, naivní 
zdravotní sestřička, plná ideálů a romantických představ o životě mimo zdi města, 
v panenské přírodě Laponska. Než nyní bych si nejraději všechny vlasy z hlavy vytrhala, 
že jsem tehdy poslechla hlasu svého srdce, o kterém nyní mohu pochybovat ve smyslu 
toho, že hlas tento nešel ze srdce, nýbrž z těch nejtemnějších končin, kterým místní 
usedlíci říkají Rutaimo, říše smrti a moru. Odjela jsem tedy v roce 1992 z rodného Oulu 
sem, našla práci v inarském zdravotním středisku a povila se svým mužem dvě krásné 
děti. 

Piettari, můj muž, dělník Metsähallitusu, zahynul před šesti lety v lese, ve strašné 
sněhové bouři, kdy mu padající borovice přeťala páteř a s ní i život v rozkvětu třiceti let. 
Zůstala jsem sama, však byla jsem hrdá na sebe, že zvládám uživit sebe i svých dětí 
v této nehostinné končině, která mi přese vše jaksi přirostla k srdci a neopustila jsem jí, i 
když moje matka v Oulu mi nabídla byt i mohla jsem pracovat v moderní klinice za pod-
statně větší peníz… ale my, dcery Suomi, už jsme takové, tvrdohlavé a nepoddajné a 
domníváme se, že není překážek, že vlastními silami všechno zvládneme. 

Vše strašné začalo v roce 2000, kdy má dcera začala chodit do základní školy 
v Menešjávvri, jež leží necelých deset kilometrů od mé chalupy. Ó hrůzo, jak si dosud 
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spílám, že jsem kvůli své práci, jež mi v Inari začíná denně již v šest hodin ráno, nechala 
svou dcerku dojíždět oněch prokletých deset kilometrů školním taxi, místo abych ji 
v bezpečí do školy vozila svou modrou Felicií. Moje dcerka, vždy živá, energická a poví-
davá, byla jiná než zdejší saamijské bledulky, zrozené v mokřinách aapy, předurčené 
drsným krajem k bledosti a málomluvnosti. Však zjistila jsem, že již během podzimu se 
začíná svým spolužákům nápadně podobat. Pryč byly doby jejího žvatlání, pobíhání po 
zahradě mého pozemku. Sotva ze školy vždy dorazila, usedla tiše a smutně do koutku, 
bledá, jako by bez krve a životní energie. Na mé otázky odpovídala jednoslabičně, stále 
slabším a unavenějším hláskem, a co se týče školy, neřekla mi nikdy ani slovo, což bylo 
věru prapodivné, neb škola, to byl přece teď její život! 

Já, jakožto zdravotní sestra, pojala jsem hned obavy, že má dcerka trpí jakousi 
strašlivou nemocí, která z ní odsává pomalu život! Hned jsem myslela na leukemii, chu-
dokrevnost, plicní tuberkulózu a další běsy, jež na nás život dokáže ve své krutosti se-
slat. Vzala jsem dcerku do Oulu, za svou matkou, která zde na klinice dělá primářku na 
dětském oddělení a podstoupila s ní zdlouhavá komplexní vyšetření v diagnostickém tu-
nelu. Moje matka i další lékaři však dokázali jen kroutit hlavami. Žádnou chorobu u ní 
nebyli schopni diagnostikovat, nicméně opakovali: 

„Je to záhada, podle nás, ač všechny laboratorní výsledky dopadají negativně, va-
še dcera trpí ztrátou krve! Že by snad nějaká nová nemoc, porucha krvetvorby?“ 

Pomalu jsem začala ztrácet naději, dcerčin stav se neustále zhoršoval… až jednou, 
onoho strašného rána listopadového, rána horšího než bylo to, když mi volali 
z Metsähallitusu, že si mám přijet pro tělo nebožtíka manžela, přijel za mnou osobně ře-
ditel Menešjávvreské školy, že moje nebohá Päivätär zkolabovala při finštině a přes 
všechnu snahu a rychlou první pomoc se ji už nepodařilo oživit! 

Jako v noční můře jsem tehdy dorazila do školy, když již mou nebohou dcerušku 
nakládal pohřební vůz. I běžela jsem se s ní naposledy rozloučit a spatřila to tehdy. Na 
jejím krku jsem objevila zarudlou maličkou ranku, jakoby zanícený vpich po bodnutí ko-
mára. Ač jsem nebyla schopna racionálně uvažovat, snažila jsem se, ve strašném, gro-
teskním podezření, které mi vytanulo na mysli, zajistit pitvu, která by zjistila příčinu smr-
ti. Doktor Björnsen, bodrý a růžolící Nor, který působí na našem středisku na Inari a je 
považován za kapacitu, mi po pitvě oznámil: 

„Ilmo, nemůžu tomu uvěřit, ale když jsem otevřel tělo tvojí dcerušky, vylilo se 
z jejích žil snad jen půl litru krve! Dobrá, byla to křehoučká sedmiletá cácorka, ale přece 
jen, kam se poděly ty zbývající čtyři litry! Tohle jsem v životě neviděl! Jinak totiž byla 
Päivi úplně zdravá, až na malou ranku na krku… Kdybych nebyl vědec a lékař, řekl bych 
dokonce, že…  

Ani nemusel dokončovat. Myslela jsem si to samé. 
Vyrazila jsem do školy, poptat se, ulevit své bolesti, ale s ušima otevřenýma. Ro-

diče jiných dětí ze třídy tehdy pravili, že mají pocit, že jejich děti občas přijdou ze školy 
hrozně unavené, vysílené a zamlklé, s děsem v očičkách, ale že vždy tento stav přijde 
tak jednou za měsíc, dva a mezitím je všechno v pořádku. 

Šrotovalo mi to v hlavě, moje podezření sílilo. Nemohla jsem ovšem oněm nebo-
žákům říkat, ať v takových případech prohlídnou svoje děti, jejich krky, zda na nich ne-
najdou… stopy po vysávání krve upírem… neboť by mě všichni považovali za nešťastnici, 
které se po tragickém skonu její dcerušky zakalil rozum. 

Pološílená podezřením a bolestí jsem čenichala v okolí školy, neboť bylo mi jasné, 
že Zlo, které schvátilo moji nebohou, musí pocházet právě odsud! Podařilo se mi promlu-
vit si s pár dětmi, ale všechny mlčely, já však viděla tu hrůzu v jejich očích. Jeden 
z chlapců, syn mé sousedky (no sousedky, prostě ženské, která bydlí asi osm kilometrů 
od Kalliovaary) se však na mě podíval, chytil se mi za ruku a nechtěl mě pustit: 

„Paní Tuovinenová,“ děl slabým vyděšeným hláskem, „já vím, kdo zabil Päivi! Ale 
tady vám nic neřeknu, její moc všechno vidí!“ 

Zabil? Moc vše vidět? Ó ne!!! Měla jsem tedy snad pravdu? 
Vzala jsem toho klučíka k sobě do auta, že jej odvezu k nám, do Inari na středis-

ko, uvařím mu dobrou bílou kávu a dozvím se snad, co potřebuju. Ten však, sotva jsme 
usedli na polstrování, zbledl, vytrhl se mi a zaječel: 

„Nechci už do auta! Tam se to stalo! V modrém autě!“ Otevřel dvířka a zmizel…  
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Perkele, v jakém modrém autě? A pak mi to došlo. Modrým autem, velkým tranzi-

tem přece jezdí ta nová učitelka, ta megera, která se v tomto roce přistěhovala odkudsi 
z Pohjanmaa, vzala místo učitelky v první třídě a jako vedlejšák provoz školního taxi 
z Njurgulahti do Menešjávvri! To ona den co den měla děti ve své moci, to ona je nabíra-
la zkřehlé, stojící při cestě, kam každé ráno přišly z okolních roztroušených samot… to 
ona je vampýr, který vysál z mé dcerušky život! 

A proč právě z mé dcery, to jsem pochopila také, v tom děsivém transu prozření. 
Neboť já jsem Finka z jihu, můj muž, Piettari, též nebyl Saamijem, nýbrž pocházel přímo 
z hlavního města, odkud se však musel pakovat po jakési studentské rebelii (nikdy mi o 
tom nestačil říct všechno), vím jen, že tenkrát tekla krev, nedokončil studia a 
v adolescentním odporu utekl co nejdál od Helsinek, co nejdál od fakulty strojní, do pří-
rody, do lesů, které se mu staly osudným… Došlo mi to. Zatímco ten démon, to děsivé 
monstrum odsávalo saamijským bledulkám jen po kapkách, neboť ty chudinky se už na-
rodily jakoby vysáté upírem, moje dítě bylo plné zdravé, dobré jižní krve! Oj!!! To značí, 
že i moje druhé dítě, můj Tapio, až v roce 2002 doroste, bude další na řadě, je též jako 
já statný a plný života…  

 
Nikdo si nedovede představit mou beznaděj. Nejprve jsem myslela, že vše ozná-

mím na místní policii, ale potom mi došlo, že vlastně nemám co oznamovat! Že moji dce-
ru zabila vampýrka? Že v Menešjávvreské škole učí upír? Vždyť by jen mávli rukou a řekli 
– Ilmatar, chápeme vaši bolest, moc nás to všechny tady mrzí, ale přece jen… tohle je 
trochu silný kafe… sakra, Ilmo, vždyť pracuješ ve zdravotnictví, vždyť jsi racionální hlava, 
tak se vzpamatuj, řekni Björnsenovi o měsíc volna, vem Tapia a vyražte si někam do 
Itálie, za teplem, abys přišla na jiný myšlenky… no prostě naznačili by mi, že jsem magor 
a že si mám odpočinout. 

 
A tak jsem to stejně udělala. Jela jsem se synkem na měsíc do Prahy. Moc se mi 

tam líbilo! V tom kvasu, shonu velkoměsta, v tom ryku přeplněných zahrádek pivnic, kde 
teklo proudem přelaciné, přesto však celkem chutné české pivo, kde se za mou, nechci 
se chlubit, ale stále ještě sošnou a ztepilou postavou otáčeli místní tmavovlasí chasníci, 
jsem vzpomněla na svá mladá bujará studentská léta v Oulu, kde mi nebýval lhostejný 
žádný gymnazista ani medik a dá se říci, že jsem trošku vystřízlivěla, ne snad, že bych 
na smrt mé holčičky zapomněla, to proboha ne, ale přijala jsem vysvětlení, že šlo asi 
opravdu o nějakou záhadnou nemoc, že tomu prostě tak osud chtěl. 

 
Když jsem se vrátila, snažila jsem v této iluzi pokračovat. Umínila jsem si však, že 

Tapia, až doroste sedmi let, školou povinných, budu vozit sama autem do školy, aby se 
s tou strašnou ženskou v jejím ďábelském autě nesetkal, jen v lavici, kde si snad přece 
jen netroufne…  

 
Však na počátku srpna, kdy finské děti začínají chodit do školy, jsem narazila 

v Inari na tu strašlivou ženskou a vše se mi ve vteřině vrátilo! Ona se přede mě postavi-
la, vpila se mi do očí strašlivýma studenýma očima a skřípavě pravila: 

„Paní Tuovinenová! Jsem vrcholně nespokojena s tím, že vozíte svého syna autem 
do školy! On je již v půl šesté před školou, zevluje tam, občas taky uteče do lesa a vůbec 
nepřijde na výuku, občas je v lavici ospalý, nechápu, proč ho nutíte vstávat tak brzy, aby 
jel do školy když vy jedete do práce! Vždyť je ve vývinu! Vždyť je tak statný a silný! 
(tehdy se jí zablýsklo v očích tak krutě a nenasytně, až jsem málem omdlela) Prostě to 
takhle dál nepůjde, abychom si rozuměli! Od zítřka bude jezdit se mnou školním taxíkem, 
jako ostatní děti, hezky na půl devátou, kdy začíná výuka!“ 

Rozklepaly se mi nohy, až jsem musela sednout do baru na panáka moruškového 
likéru. Klid, Ilmo, říkala jsem si, tenkrát, co si pámbu vzal k sobě Päivi, jsi byla z toho 
zdrcená a nebyla schopna rozumně uvažovat, tak nech Tapia jezdit školním taxíkem, uvi-
díš, že se nic nestane! 

Ale stalo se. 
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Hned první den, co jel Tapio s tou příšerou do školy a domů, jsem se zděšením 
zjistila, že je bledý, slabý a vylekaný jako sobí mládě, kterého štval rosomák. 

„Tapio, chlapečku můj, stalo se ti něco?“ rozbrečela jsem se. 
On jen zaraženě mlčel a po tváři, bílé a pomačkané, se mu koulely slzy. Já přisko-

čila k němu a na jeho krku viděla čerstvou ranku. 
„To mě štípla muchnička, mami,“ hlesnul jen a já věděla, že je zase zle, že Zlo se 

vrátilo, aby mě zanechalo v tomhle strašném kraji bezdětnou…  
 
Pila jsem toho večera moc a přemýšlela, kdo by mi mohl pomoci. Hannelli jsem 

nic říct nemohla, ona měla dceru, která za rok půjde do první třídy, jen bych ji vyděsila a 
sebe vystavila riziku transportu na psychiatrii. O policii jsem už mluvila… no byla jsem na 
vše prostě sama. Na chodbě zdravotního střediska mě zastavil však doktor Björnsen, 
přikolébaje se na svých tenkých nožičkách, nesoucích mocný břich, jeho měkká obrovská 
tlapa mi spočinula na rameni a děl svým legračně tvrdým norským přízvukem: 

„Ilmo, vím, co tě trápí, taky na to musím myslet, když tehdy, před dvěma lety… 
Já… já ti pomoct neumím, neb mojí doménou je věda a exaktní lékařství. Však dobře víš, 
Ilmo, že se zajímám hrubě o léčitelství a tradice tvého kraje… jediný, kdo by ti mohl po-
moci, je noid, šaman!“ 

„Noid?“ pousmála jsem se hystericky, „kde by se tady vzal noid! V jednadvacátym 
století? Vždyť už nikdo takový neexistuje! Jen v legendách, pravda, kdo by neznal zkazky 
o Guhkkižžim a jeho synu Aslakovi, ale… Björne, to už je přece čtyři sta let zpátky! Díky, 
Björne, ale… já už mám pocit, že šílím, už je toho na mě moc! Co mám proboha dělat???“ 

„Snad bych o něčem věděl…“zamyslel se ten dobrý Nor, mna si své čelo, připomí-
nající hlavu bulteriéra. „Noidové už možná nejsou to co bývali… ale slyšel jsem, že 
v Utsjoki, na severu, žije vědmý muž, prastarý, devadesátiletý Tuokki, který prý umí na-
hlížet do zásvětí! Co je na tom pravdy nevím, ale za pokus to stojí… sakra, kam jsem to 
založil… jo tady, tady je na něj mobil…“ 

„Mobil? Devadesátiletej šaman a má mobil?“ opět mě přepadl trochu hysterický 
smích. 

„Doba už je taková. Kdyby nešlo o životy tvých dětí, asi bych se musel všem těm 
paradoxům smát…“uzavřel svou řeč doktor Björn Björnsen a odešel do ordinace. 

A tak jsem se vypravila do Utsjoki. Pravdu pověděno, ničemu jsem nevěřila. Ten 
stařičký hlas, který se ozval po vyťukání onoho čísla, mi přišel vpravdě už mimo tenhle 
svět. 

„Problém? Váš problém… hehe… ehm… ale já nevím, kterak bych vám, slečinko, 
mohl pomoct… já sám už jsem jeden velký problém… kosti mi bolí, klouby mám ztuhlé… 
v hlavě občas takové prázdno, že nevím, jestli je jaro, zima, večer či dopoledne… to víte, 
slečinko, devadesát let už tu jsem, ve válce zimní mi tátu zastřelili Rusové, ve druhé svě-
tové jsem se schovával čtyři měsíce v jeskyni na břehu Barentsova moře… ta zima! Sám 
jsem žil v jeskyni, jed jen lišejníky jako sob…“ 

„Tak pardon… asi je to omyl…“ rozeštkala jsem se, při představě, že by tento 
vpravdě senilní stařík mohl ochránit mého Tapia a mě samotnou od Zla. 

„Počkejte, slečinko…“ozvalo se zachroptění na druhé straně telefonu… „ale kdy-
byste chtěla přijet navštívit a potěšit starého dědka, jste přece mladá a krásná… to by mi 
udělalo velkou radost! Jste přeci zdravotní sestra, tak mi můžete přivézt nějaký ledvinový 
čajíček, něco tej masti na klouby, co… ?“ 

Projelo mnou podivné mrazení: „Ale jak víte, že jsem zdravotní sestra? Vždyť jsem 
vám nic takového neřekla?“ 

„Ne??? Já myslel, že řekla?“ zachraptěl stařec do mobilu. 
 
Ano.Byl to noid. Vyrazila jsem. 
 
Na uvedené adrese jsem nalezla věchýtek, pár kostí potažených vrásčitou kůží. 

V tom zmaru, konci lidského života však zářily jasné oči, plné stříbra. 
„Zdravím vás, Ilmatar!“ pravil stařec, „promiňte mi ten můj projev, přece jen, do 

mobilu nerad povídám, co jsem zač…“ 
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Ihned jsem cítila zvláštní, velebný klid, který mi ten starý pán mimosmyslově na-
léval do duše plnými hrstmi. Chtěla jsem začít vyprávět svůj příběh, staroch mě ale zara-
zil pokynutím hřbetu ruky, plné jaterních skvrn: 

„Já vím. Vím vše. Síly Temnoty prosákly zase na naši zem. Vím. Sám ovšem už 
nemám té síly, co měl můj praprapraděd Aslak, který od nájezdu Čudů kmen saamijský 
zachránil, ten, který Toho, co pyšný byl, obrátil v čase zpátky a pokoru mu navrátil…“ 

„Vy… Aslak, ten z legend, byl váš příbuzný?“ optala jsem se ve svaté bázni. 
„Všichni jsme bratři a sestry, dcero, my lidé, my medvědi, my břízy… Jen síly 

Temna jsou naši nepřátelé… Však pomůžu, ano, pomůžu ti, neb vidím dobu budoucí… 
ano, v Menešjávreské škole je upír. Žena Temna, která zabila tvou dceru.Avšak zde, 
v zemi severní, neroste česnek, aby chránil před upírem, ani dub, by jeho kůl proklál srd-
ce Nemrtvých a vrátil jejich duši do Kruhu…“ 

„A jaká tedy je pomoc? Co mám dělat?“ 
„Vzpomínej, dcero… Kde ti od doby, kdy tvoje nebohá Päivi přešla Tuonelu, bylo 

opravdu dobře? Vzpomeň si!“ 
Zamyslela jsem se, cítila, jak letím časem zpět. A cítím najednou jarní žhavé slun-

ce, vůni rozkvetlých kaštanů a lip, slyším to překřikování na zahrádkách pivnic v tom 
prapodivném jazyce…  

„V Praze! Když jsem byla s Tapiem na dovolené v Praze!“ 
„Správně, dcero…“odtušil stařík. „Pomoc přijde z Prahy. Tam žije člověk, mladý 

muž, který se svým přítelem, pokrevním bratrem, brzy opustí svojí zemi a navštíví náš 
kraj! Ten člověk vystoupí na nejposvátnější horu naší země, na kamenné Sokosti, jako 
mnoho jiných před ním a po něm! Však málokomu bude takový dar zaslíben, jako jemu… 
On, se svým bratrem, na jeho vrcholku střetne samotného Kiviukka, pána Sokosti, který 
mu dá zvláštní sílu měnit neviditelné věci, aniž by on sám o tom věděl! Staré moudro 
říká, že v paroží soba, který zemře ve věku sedmi let, se sedmičetným parožím na hlavě, 
sídlí Kiviukkova síla. Síla, která je silou Světla, která je jedinou zbraní proti oné stvůře, 
ženě Temnot! Pokud onen muž z Prahy nalezne při své pouti paroží tohoto soba, jeho 
lebku, a dotkne se těmito parohy ženy Temnot, bude tento dotek poslední, který ona 
ucítí! Její tělo se rozpadne v prach a její duše se vrátí zpět do Kruhu… V něm je tvá nadě-
je a tvá záchrana, dcero moje!“ 

„Ale… najde ten člověk to paroží?“ 
 
„Nevím… Zrak se mi kalí.Jsem moc unavený. Prosím, zanech zde na stolku onen 

čaj a mast a vrať se dolů, do svého domova… Musím odpočívat, tvůj přetěžký osud mě 
unavil a já cítím, že Veraldenolmai ještě nechce, abych přišel do Větrné jeskyně… ještě 
musím pomáhat i jiným…“ 

 
V naději, ovšem i trýznivém zmatku, jsem odjela zpět, domů. Čekala jsem. Čekala 

na znamení. Tapio zase se mnou jezdil autem do školy, tu hroznou učitelku jsem už ne-
spatřila. Jednoho strašlivého, ponurého zářijového rána, kdy teploměr letošního léta po-
prvé spadl pod bod mrazu, tehdy, když černé mraky a ledový vítr začaly kvílet od severu 
a nesly s sebou první sníh, když jsem startovala svou Felicii (není-li to auto z Čech???) 
objevil se u mě bílý sob. Měl sedm výčnělků v paroží. Dotkl se mě studeným čumákem a 
dříve, než zmizel, jako by mě celou prostoupil. A já věděla, že konec mého trápení je 
tady. 

 
To odpoledne zůstane v mé paměti navždy zapsané. Dosud vidím, jak se rozrazily 

dveře mé chalupy a do místnosti vpadl jásavý, zurčivý dětský smích… smích mých obou 
dětí! Dosud vidím před sebou rozesmátého Tapia, který se drží za ruku… to snad nemůže 
být sen, ani skutečnost… s mou dceruškou, s mou oplakanou Päivitär!!! 

„Mami, mami!“ křičí můj Tapio. „Učitelka zmizela! Ráno jsme jeli do školy a s námi 
do modrého auta nastoupili dva lidé, mluvící strašnou cizí řečí. Jeden z nich měl na bato-
hu sobí lebku s parohy! Učitelka nadávala, to víš, nechtěla je pustit dovnitř! No ale oni se 
nedali a vlezli k nám! A když jsme před školou vystupovali, ten člověk, když nahazoval 
batoh na záda, píchnul učitelku tím parožím do zad! A ona… ona se před mýma očima 
úplně rozsypala, nezbylo z ní nic! No a najednou je tady u mě ségra, směje se a vítá 
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mě… mami, ty jsi říkala tenkrát, že když někdo umře, že se už nikdy nevrátí, že ho už 
nikdy neuvidíme!!! Mami, proč jsi mi lhala?“ 

 
--- 
„Bratře, jseš si jistej, žes tý herdekbabě dobře rozuměl, kdy přijede v tom svým 

tranzitu?“ oslovuje mě zkřehlý Pláča. 
„Jo snad jo, teda jestli nás zase poveze ta divná bába…“ 
„Ať nás veze třeba kníže pekelnej, hlavně abychom už byli v Inari! To víš, místní 

ravintola čeká… Teda, to je klendra! A ta tma… Poď, zazpíváme si! Polární noc, má 
zvláštní moc, člověka popadne smutek…“ 

Přidávám se: „Němec, či Brit, muslim, či Žid, každej by nejrači utek! Tam, kde 
hynou rosomáci, tam kde hynou sobi… jó! Čech se přizpůsobí!“ 

„Hele, už je tady!“ 
 
Na parkovišťátko přijíždí nám dobře známý modrý tranzit. Otevírají se dveře a my 

zase po týdnu vidíme tu vrcholně nesympatickou paní, řidičku školního taxi a učitelku 
v jedné osobě. Míříme k ní a vítá nás její zlý, ledový úšklebek, kterým obzvláště ostře 
sjíždí mé nalezené sobí paroží, přikurtované k batohu. 

„Dvakrát Inari!“ hlásím. 
„Deset euro čtyřicet centů! To jako chcete vézt tu hnusnou lebku?“ 
Krčím rameny a lezu pro jistotu dovnitř, odkud se mi bude už líp hádat.Přece ta-

kovouhle trofej nevyhodím! Paroží se skřípotem naráží na polstrování auta. Ženská za 
volantem se zlobně otáčí: 

„Pozor! To snad nemyslíte vážně! Pche, turisti…“ 
„Bacha, bratře,“ mračí se Pláča, „ta megera je nás schopná kvůli těm tvejm paro-

hum vyhodit! Dávej na to bacha, vždyť bysme tu shnili…“ 
„Bez obav!“ hlásím. „Hlavně, že jsme v teple! To by si mohla zkusit prudit kvůli 

paroží! Zaplatili jsme si, tak ať je ráda! Jestli bude prudit, tak jí tim sobem píchnu do řiti, 
uvidíš!“ 

„Prosimtě hlavně v klidu…“ 
 
Vyjíždíme sami depresivním úsvitem, mlhou a ledově chňapajícím šerem. Míříme 

tou rozhoupanou, uzoučkou silničkou na severovýchod. Čas od času tranzit zastaví, aby 
nabral prťata, jedoucí do školy. Neuniká nám nápadná bledost a zamlklost těch lapon-
ských ubožáčků, které čeká šichta ve školních škamnech. 

„Teda to jsou mrtvolky!“ dí Pláča. „To jsem ještě neviděl, takový bledule! A jak 
mlčej! Voni chudáci pořád mlčej! No to je země… huh!“ 

„Tady je fakt divnej kraj,“ odtuším. „Jako by tu šlo nějak vo kejhák… Fakt divná 
atmoška!“ 

Děti bledulky mlčí, neuniká mi však, jak se na nás upřeně dívají, poslouchají tiše, 
beze slova naši řeč, křečovitě se drží madel a civí na nás. 

„No ty asi nikdy neviděli cizince! Proč tak vejraj?“ 
„Nevim.Divný. A ta baba? Co je to za bezcitnou mrchu?“ glosuju při zjištění, že ta 

ženština klidně nechá na silnici v té strašné tmě, mrazu a mlze klidně čekat zkřehlou ble-
dulku, jede dál, zajede po vedlejší cestě k nějaké samotě, nabere tam jinou bledulku, 
otočí to zpět a teprve potom nabere toho chudáka čekajícího. 

„Ta je blbá!“ dí Pláča. „Co by jí to udělalo tu holčičku nabrat rovnou!“ 
„Je to asi ňáká sadistka.“ 
V tu chvíli, jako by nám ta ženská rozuměla, otočí se na nás ledovýma očima a 

praví: 
„Smrskněte se trochu! Vezu děti do školy! Ten batoh s těmi parohy tu dost překá-

ží!“ 
 
„No to je pohostinnost, za deset éček…“ prskám, ale pro jistotu činím, jak je mi 

přikázáno. „To jsem teda ještě nežral, tady ve Finsku, takovou nepříjemnou bytost!“ 
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„Tady je to všechno divný,“ nakazil se už Pláča. „Hlavně klid, ta je nás fakt schop-
ná vyhodit někde v močálech! No teda, tady bych asi žít jako dítě nemoh. Držet hubu, a 
do školy. Ze školy, držet hubu. Proč si ty děti sakra ani trochu nepovídaj? Proč furt ml-
čej? Vždyť z nich vyrostou sociální debilové! Myslíš že tu maj nějaký sociální kontakty? To 
je fakt zajímavý! Oni promlčej celej život!“ 

„Tak,“ dělám chytrýho, „je brzo ráno, kosa, mlha! Taky by mi asi nebylo do řeči, 
kdyby mě čekal vopruz ve škole, je navíc pondělí, žejo, a já musel stát tady na tý silnici a 
čekat až se tý babě uráčí mě nabrat…“ 

„Nojo, ale stejně je to divný. Já v takový situaci jednak třeba budu rád že vidim 
kámoše a řeknu mu aspoň ahoj! Oni nic, ani se nepozdravěj! No nebo bych aspoň řek 
něco jako – to je zpruz, zase škola – nebo tak! Ale oni nic!“ 

 
Najednou vidím, jak na mě kouká jedna z bleduliček, ale trošku jinak, než ty 

ostatní. Mám pocit, jako by mi chtěla něco říct. Povzbudivě se na ní usměju, ale ten 
úsměv mi tuhne, když vidím, jak je úplně průhledná, jako by už ani nežila. V žilách se mi 
zastaví všechna krev, když ucítím na své ruce studený, jemný dotek. Jako by na mne 
sáhla mrtvola. Dívám se do bledých očí v bledé tváři a najednou slyším ten úplně nejtenčí 
a nejsmutnější hlásek na celém širém světě: 

 
„Hän imee minua!“ 
 

 „Mitä?“ Co? 
 
Bledulička chvilku mlčí, se strachem těká očima na mě a na učitelku, její široká záda za 
volantem: 
 „Hän imee minua!!“ 
 
Krčím rameny. Pláča se ptá: 
 „Co ti chtěla?“ 
 „Nevim, to slovíčko neznám!“ 
 „Máme přece slovník! Mrkni se!“ 
Hledám, listuji slovníkem: 
 „Hele, to je divný… Imeä – vysávat! Imen-imet-imee! Ona říkala – Ona mě vysá-
vá!“ 
 
 „Hele, tohle je fakt divný.Něco… něco není v pořádku…“ 
Mlčíme už taky. 
 
 Konečně je tu Menešjávvri, ta cesta jako by trvala několik hodin. Stavíme před 
školou. Ženská naznačuje, aby všichni vypadli. Končí tu, dál do Inari pokračuje autobus. 
Chci se zeptat, jak to bude s lístkama, jestli už máme placeno až do Inari, nebo jestli 
musíme připlácet. Ale ledový pohled té… čeho vlastně… mě odrazuje. 
 Všímám si, že v autobuse sedí za volantem nám dobře známý Vrhač, onen muž 
pevné ruky, se kterým jsme kdysi jeli z Ivalo do Inari, jemuž jsme se tak nezřízeně obdi-
vovali, když házel ze sedadla noviny přímo do schránek na kuřích nožkách. 
 
 „Ty bláho, Vrhač!“ vydechujeme úlevně. „Konečně někdo normální!“ Jako kdyby-
chom vylézali z pekla a viděli před sebou světlo boží, takovou moc má na nás flegmatic-
ká, sympaticky usměvavá tvář mladého šoféra. 
 Soukám se z auta. Babice stojí metr ode mě, dohlíží, abych jí parožím neprotrhl 
polstrování… Nahazuju ztěžka batoh na záda. Vtom cítím, že se mi „podařilo“ ostrým 
úlomkem parohu učitelku pěkně nabrat! 
 Pomalu a ztěžka se otáčím, abych se omluvil, ale tam… tam NIKDO!!! 
 

„Hele, vona zmizela! Viděls jí? Kde je?“ 
Zmateně se rozhlížíme. Baba se asi propadla do země! 
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Místo ní tu je, kromě dětí a Vrhače, jakýsi stařičký Saami, kde se vzal, tu se vzal, 
jde k nám a s širokým úsměvem ukazuje na paroží. Hrdě přikyvuju, konečně někdo, kdo 
to ocení, jakej jsem panáček! 

„To je paroží se sedmi hroty!“ zachrastí hlas starého muže, jeho pomalá, protaho-
vaná finština. 

„V něm je veliká síla!“ 
 
Nechápu. Že by se mi finština tak pomotala v hlavě, že už vůbec nerozumím? Sí-

la? Snad naopak! Herdek, vždyť se mi během cesty začala odlamovat sobova dolní čelist! 
Uchopím ji, zkusmo s ní zakroutím a cítím, jak se odděluje od zbytku hlavy. Mířím s ní 
k popelnici, dosti zklamaně. Saami jde se mnou. Když otevírám popelnici, dotkne se mě 
letmo, usměje se a povídá: 

„To nevadí! Vždyť jsi pomohl! Zachránil.“ 
 
Nerozumím. 
 
Lezeme k dobrému Vrhači. Nechce po nás peníze, zavírá dveře a sami jedeme dál. 
„Hele, já už asi nebudu chodit na finštinu…“ dím pobratimovi. Já tomu chlapíkovi 

vůbec nerozuměl… to, co říkal, vůbec nedávalo smysl! Hele, tohle bylo dost divný.Tohle 
ráno.Jsem tak nějak mimo!“ 

„Kašli na to.“ odvětí Placzkowski. „Asi nějakej sámskej dialekt. Mektáš dobře, ob-
divuju tě! Naopak, napadlo mě, že se sám po návratu přihlásim na finštinu! Tady mě to 
fakt dostává!“ 

Jedeme směr Inari, den se prosvěcuje, Vrhač brzdí u kastlíku, otevírá dveře a bere 
do ruky svazek novin…  
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RUNA TŘIADVACÁTÁ – Otáčíme…  
Během následujících řádků padne rozhodnutí vyskrečovat výlet do rezer-

vace Kevo. O kráse kavárnice, též o tom, že jedna pokrývka hlavy je lepší než 
tři. Je pivo lepší než práce? Zničující pitka v inarské putyce končí požráním labu-

tě rosomákem. 
Já do Keva nepojedu 
Já do Keva nepudu 

Kdyby na mě Mrazík přišel 
On by mi dal přes hubu 

 
Oluty jsou za dva zlatý 
A bůček je za tolar 

Kdyby na mě Sněžík přišel 
On by mi to všechno vzal…  

Od jezera Inarijärvi fičí ledový vítr a my, prokřehlí, čekáme na otevření místní 
kahvily, kde hodláme nad čajem, kávou a echtočudnými kobližkami (nejsou v igelitu ba-
lený, páni euroskeptici!) pořešit naši budoucnost, rozhodnout se, zda odjedeme za další-
mi heavy kilometry do rezervace Kevo, či zbytek volného času strávíme v zajisté teplé a 
slunné Karélii…  

 
Odměnou za čekání v teplotě blízké nule na otvíračku je nám nezměřitelná krása 

dívčiny za pultem kavárny. Se zrakem vypouleným se nemůžeme vynadívat na její vlasy, 
připomínající svou délkou a černí inarskou polární noc, na jemné rysy jejího obličeje, kte-
ré vyhladovělým vlkům Severu evokují svěžest laponského jara, na její medové, hluboké 
oči, zářící jako půlnoční slunce nad Sokosti, na ladné křivky jejího štíhlého mladistvého 
těla, které nemohou nepřipomenout obliny tundrových vrchů v barvách podzimu! Kokta-
vým hlasem objednáváme nápoje a čerstvé koblihy a já sahám na pult pro noviny, aby-
chom zjistili předpověď počasí. Věc se má tak. Před námi je ještě pár volných dní a něko-
lik možností, jak je strávit. Preference Keva a Karélie jsou naprosto vyrovnané. Počasí 
má rozhodnout. 

Pohled do novin nás přesvědčuje o karelské volbě. Během následujících čtyř dní 
má nejvyšší teplota v severním Laponsku, v kraji Utsjoki, s bídou atakovat hranici +5 C. 
Sněhové přeháňky, silný severovýchodní vítr. Vzhledem k vypelichanosti mého spacáku a 
prodyšnosti Pláčových bot se pomalu začínáme vzdávat představ o drsném skalnatém 
kaňonu Kevojoki, zarostlém zářivou oranží březového listí, o hukotu pětatřicetimetrového 
vodopádu Fiellu… Snad někdy jindy. Přesto rozhoduje volba losem, do vzduchu letí kovo-
vé Euro, hlava Kevo, vorel otáčka. S nemilosrdnou neúprosností padá rub mince. Díváme 
se na sebe trochu zklamaně, přesto však s evidentním ulehčením. Nepřijeli jsme do Fin-
ska zmrznout! 

Plánujeme vyrazit do Siidy, pořádně si užít expozice a okolo poledního vyrazit na 
jih, pryč z Laponska. 

Vítr a zima překonává všechny představy o těchto fenoménech. Z toho důvodu si 
na hlavu oblékám svůj narvický kulich Extrem, na něj nasazuji svůj epesní klobouček 
s nášivkou Lemmenjoki a navrch sázím ještě kapuci mikiny. Takto obalen, domnívám se, 
že neznám bolest. V Siidě nejprve marně pátrám, zda mi na recepci nedošel dopis od 
Martiny. Ani ň, hlásí dívka recepční, milá, hezká, však rozhodně obyčejná oproti sličné 
kavárnici… Že by mi během finské expedice utekla žena? přemítám v chmurách. Pláča si 
kupuje ochranný amulet v podobě miniatury gievvre, sámského čarodějného bubínku a 
ihned si jej věší na krk. Já utrácím další ranec Eur za trička s rosomákem, logem to právě 
překonaného parku Lemmenjoki, jedno pro sebe XL, druhé maličké pro Martinu, důkaz 
toho, že víra v lásku umírá poslední! 

Vcházíme do muzea a tentokrát si opravdu užíváme expozic, včetně sledování fil-
mů o laponské přírodě a chovu sobů, které sledujeme stylově v poloze vleže, nataženi na 
sobích kožišinách, zíraje na strop kabinky, kde probíhá barevná filmová produkce. Per-
fektní… Během sledování filmu přemýšlím o přehodnocení skreče parku Kevo. Nestálo by 
za to trochu neznat bolest? medituji. Kdo ví, jestli se mi ještě někdy poštěstí do těchto 
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magických končin zavítat, znovu cítit tu neuvěřitelnou sílu sounáležitosti s tímto drsným, 
nádherným krajem? Proč odsud utíkat? Nebylo by lepší (sice pošetilejší) užít Saamietna-
nu i z jeho drsnější, studenější stránky? Je mi hrozně smutno z toho, že bychom měli již 
dnes lapskou zem opustit! Začínám být vnitřně dobře nalomený a plánuju si slova, kte-
rými přesvědčím Pláču o zakoupení jízdenky nikoli do Rovaniemi, ale na sever, k hranicím 
kevonské rezervace. 

Tato slova mi však ihned po výstupu z tepla Siidy do areálu otevřeného skanzenu 
bere vítr, ledové krupičky a zima. Musím ihned všechny kevonské myšlenky odvolat. 
Podnebí, které zavládlo v Laponsku, by si zasloužilo zakázat. Ne, nepůjde to! Jak se říká, 
sytý hladovému nevěří. V bezpečí a teple Siidy se to snilo o trekku do Keva, venku však 
otáčím o 180 stupňů. Neříkám tedy radši nic a sleduji zdatného skauta Chloupka, jak na 
lanech, pověšených na kůlech, bez zaváhání zvládá dle návodu vázat sobařské uzle, 
v čemž mě výrazně převyšuje. 

Procházíme skanzenem a obdivujeme jak původní sámské stavby, sruby, lávva i 
chatu, která sloužila v Inari dříve jako vězení, tak zejména důmyslné a značně brutální 
původní pasti na zvířata. Past na rosomáka fungovala tak, že rosomák vlezl do zužující se 
díry za návnadou, a nemohl již úzkým otvorem ven. Medvědí past je jako obrovská past 
na myši, medvěd vlezl mezi dvě klády za návnadou, které když se dotkl, uvolnil lano, 
držící obří kládu, která medvědovi rozdrtila hlavu. Nejbrutálnější je ovšem past na lišku. 
Jde o vysoký kůl, obklopený nižšími, zaostřenými kopími. Na nevyšším kůle bylo nabod-
nuto maso a když na něj liška skočila, při dopadu se nabodla na ostré okolní kůly a dodý-
chala probodená ve strašných bolestech, při každém pohybu ostří kopí vnikalo hloub a 
hloub do jejích útrob. Vymakané, strašné. 

Vracíme se do „centra,“ před hospodu.Chceme jít ještě utrácet do Sámi Duodji, 
mám vypočteno, že si mohu dovolit sice velmi drahý, ale zato tradiční, naprosto původní 
a ručně šitý sámský mužský čepec v nádherných barvách sámské vlajky. 

Před Duodji však zjišťuji strašlivou věc. Poté, co mi vítr serval z hlavy kapucu, se-
znávám, že na hlavě mám pouze kulicha a… můj milovaný klobouček s rosomáčí nášiv-
kou je v tahu! Propadám drsné depresi. Tento klobouček, propocený při putování pod 
spalujícím slunkem v Koilliskaiře, protknutý jemným stehem rukou PPP, když na Piel-
päjärvi našil logo Lemmenjoki, je v řiti! Symbol neznání bolesti je v tahu! 

Pláča mě nejprve hlásí: 
„Idiote, kdybys neměl na hlavě tři pokrývky hlavy ale jenom jednu, poznal bys, že 

ti chybí! Kdo to kdy viděl, sázet klobouk na kulicha!“ 
Vida však mou neutuchající hoři, dodává: „ Podle mě jsi ho ztratil v Siidě, když 

jsme koukali na ten filmeček! Hele, tak neodložíme ten odjezd na zítra, můžem se vrátit 
do Siidy, hledat ho a když ho nenajdeme, můžeš si koupit v krámě rybářskej klobouk a já 
klidně zasponzoruju novou nášivku…“ 

„Díky, bratře, ale to už nebude vono…“ hučím rezignovaně. „Jsem prostě prakre-
tén!“ 

Zmučený vztekem a bezmocností běžím do Duodji a koupi čepce nevěnuji zdaleka 
takové nadšení a euforii, kterou by si zasluhovala. „Stejně ho zase určitě ztratim!“ 

Pláča se mi vysmívá, já prodavačce děkuji jen na půl huby a bez úcty a pokory 
házím nádherný, zimní, vyšívaný a třásnitý čepec do batohu. 

Vyjdeme ven a k dovršení všeho začíná taková vihma, kterou jsme ještě tady ne-
zažili. Vítr nese závoje zledovatělého deště, není vidět na deset metrů. Krupičky ledu se 
rozstřikují po asfaltu a tají ihned po dopadu. Divím se jaktože vůbec tají, taková je kosa! 

„Když čert sere, tak na jednu hromadu!“ konstatuji rozmrzele. „Jdem do hospo-
dy!“ 

Je mi úplně jedno, že nám za hodinu odjíždí autobus do Rovaniemi. Mám chuť se 
opít na žal, vůbec se mi totiž nelíbí, že tak bohová cesta by měla skončit takto šedě, 
bezmocně, nanicovatě. 

Objednávám si párečky s hranolky za pouhé 2,50 Eura a nelítostně obrovitá porce 
mi vrací náladu. Rozhodujeme se s Pláčou, neboť vihma za okny knajpy vypadá čím dál 
hrozivěji, že se na odjezd vykašleme a místo toho řádně zapaříme. Záminka je jasná – 
v tomhle počasí se nedá z hospody vystrčit ani nos! 
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Putyka je plná omladiny, jež se již od nekřesťanských dopoledních hodin baví 
chlastáním. Neuniká nám dvoumetrová, obrovitá ženská, jejíž jediný úder pěstí by komu-
koli, jak s oblibou říká Pláčův kamarád HeavyConan Párkař „rozetnul lebku až k hrudnímu 
koši“. Ta je obklopená pařícími mladíky, povykujícími a zahlcujícími interiér knajpy těž-
kým dýmem z desítek cigaret. 

Pijeme jedno za druhým, vůbec si neuvědomujeme, že nejsme někde na Žižkově. 
Eura tečou z našich kapes do prkenice drsně, přesto však sympaticky vyhlížejícího výče-
páka. Komunikaci ve finštině zvládám tak bravurně, že se mi daří se s hospodským do-
mluvit, aby nám točil pivo s pěnou, neboť u nás doma je to tak zvykem a my dovedeme 
tak kvalitu místního Koffu lépe ocenit! 

Finové totiž, ač jejich pivo patří podle našeho názoru do světové špičky, radši pijí 
piva po anglicku, bez pěny. Neznamená to však, že by finské oluty byly takovej větrák, 
na kterém se pěna neudrží. Je to způsobeno stylem čepování po skle, holt jinej kraj… 
Hospodský na mou nevšední prosbu reaguje promptně a bezchybně, prokazuje tak, že 
naprosto nezná bolest (aby jo, když mu tu necháváme takový peníze!). Laškuje s pípou 
jako kdyby byl odkojen nálevnami Bohemie a předává nám půllitr s napěněnou čepicí, 
hezky po česku. 

„Teď to má ten správnej říz!“ medí si Pláča. „Teď se cejtim jak na Žofíně u svý 
druhý mámy, paní Jany… Kamaráde, cejtim, že se tu dneska pěkně kousnem…“ 

Má pravdu. Když pijeme páté pivko, přisedá si k nám naprosto ožralý mladík, kte-
rý se sotva drží na nohou. Netroufám si soudit, zda nápadná bledost jeho pleti je způso-
bená nevolností po deseti pivech, či saamijským původem. Něco mektá finskou opilšti-
nou, takže rozumím prachmizerně. 

Pokoušíme se představit. Ptám se, zda je Saami. Mladík zvedne od piva bez pěny 
ožralé oči a zahlásí: 

„Jasně, jsem Saami, jsem z Inari. Já tady žiju a piju! Pivo je lepší než práce!“ 
No… s touto větou by se ovšemže dalo polemizovat. Jasně, pivo je super a práce 

mnohdy bolí. Ale kdyby člověk nemakal, za co by potom pařil??? Navíc nám, spíše pravi-
cově založeným chasníkům, pranic neleze pod fousy trend laponského Severu, kdy místní 
Saamové vůbec nemakají, jen jsou naloženi v lihu, který rozpouští jejich národní svébyt-
nost. Takoví Saamové, mladí, bez kořenů, mohou být příčinou toho, že tento unikátní 
národ jednou (alespoň ve Finsku), vymře. 

Ptám se jej, jestli někde maká, jdu s pravdou ven, že si myslím, že pracovat je 
potřeba, když chce člověk pařit, užívat si. Nejdřív práce, potom zábava, praví dobré čes-
ké přísloví. Ale chápu, jestli práci nemůže sehnat, jestli je v Inari velká nezaměstnanost, 
že to musí být těžké a že člověk může propadat malomyslnosti a léčit jí alkoholem…  

Opilec mě však vyvádí z omylu: 
„Práce by byla! Ale já na to kašlu! Pivo je lepší než práce! Dnes jsem měl bejt 

v práci, ale jsem v hospodě!“ 
Aha. Trochu kroutíme s Pláčou hlavou, zejména mě se boří další mýtus o hrdin-

ných Saamijských mužích, kteří neznají bolest, dřou se soby či kdekoliv jinde a pak, za 
dlouhé polární noci, byť s lahví kořaličky, zaslouženě odpočívají. 

Chlapík má docela zásek, jeho věta srovnávající pivo s prací se mu evidentně líbí, 
prostá, ořezaná subjektivní pravda. Neuděláme nic. 

Poté, co se mu daří pochopit, že jsme Češi, chce po nás, abychom mu jeho motto 
napsali v našem jazyce. No proč ne, když mu to udělá radost… Zároveň však cítím příle-
žitost se zdokonalit v laponštině, resp. rozšířit si dosavadní slovní zásobu, jež čítá dopo-
sud bídných 10 slov. 

Ožralec mě však hrubě zklamává, zatíná si tak poslední hřebíček do rakve: 
„Sámsky? No…“ a dodává větu finsky. 
„Ale to je finsky! Nanejvejš nářečí! Ale já myslim sámsky, laponsky, enarsky, sa-

kryš!“ 
„To nevim… Snad… Piiva… (že by sámsky PIVO??? – zvláštní souhra okolností…)… 

nevim! Nevzpomenu si!“ 
No to snad ne! Copak je to za vola, který neumí ve své mateřštině zahlásit ani 

svou nejoblíbenější hlášku??? Copak už je to s laponštinou a saamijstvím obecně ve Fin-
sku tak nahnuté, že i ti, kteří se v opilecké pýše deklarují jako Saamové, neumí už ani 



 187

kráknout v rodné řeči? Typ mi je vrcholně nesympatický, je dle mě typickým reprezen-
tantem těch, kteří tento báječný národ potopí v propadlišti dějin. Ó fuj, jaký je to rozdíl 
mezi chytrým, milým, hrdým a v tradice a bohy Saamieatnanu věřícím Nilsem, maníkem, 
s nímž jsme strávili v roce 2000 nezapomenutelné čtyři dny v norskosámském 
Guovdageaidnu a tímhle čičmundou, který má se Saamieatnanem společnýho leda tak 
sobí trus??? 

Jak už jsem, spanilé čtenářky, psal v runě o příjezdu do Inari, kdysi něco bylo. Byl 
Aslak, byl Guhkkižži, byl jsem já. Byl jsem to já. Můžete mě mít za blouda, ale moje víra 
v to, že jsem kdysi byl jedním z nich je pevná jako švédská žula a granit dohromady. 
Ten, kdo takový pocit zažil, ví o čem mluvím, kdo ne, asi nepochopí. Co mě to tehdy táh-
lo do Norska? Poprvé na Sever? Nebyly to ani fjordy, ani ledovce, ani cesta Trollů. Byl to 
starý neurčitý pocit z dětství, stráveném ležením v mapách, jo, byli to Sámové, jejich 
kultovní bohové, jejich drsná řeč a život bok po boku se soby! A sám Veraldenolmai, pán 
všech Neviditelných Saamieatnanu, mi nahrál už ve vlaku do Kodaně pod nos Nilse, toho 
nejlepšího syna dobré Matky Saamieatnanu! Tehdy jsem cítil v horách při Majavatnet 
poprvé ten pocit, že jsem tu kdysi žil. A pálil jsem na samý Sever Skandinávie, přes di-
vukrásné Rago, pitoreskní Lofoten, aniž by ve mně zůstalo víc než sice silná, přes to však 
povrchní, turistická, fascinace přírodou Norvege. Až na samém kraji světa, 
v Guovdageaidnu, ve chvíli, kdy jsem stál s Nilsem na břehu Stuorrajávvri, když jsem 
poslouchal ta prastará, prostá slova o tom, že vše v přírodě má svou duši, ta slova, zně-
jící tak opojně a silně o tom, že jsou ještě noidové, že animismus je pro Sámy mnohem 
srozumitelnější než křesťanství, že mladí lidé v „Kautu“ se začínají vracet ke staré víře a 
že národ Saami nikdy nezanikne, tehdy jsem to pochopil. Tehdy, v tom stříbrném větru 
v tundře jsem poprvé vstoupil do sáivo světa. Tehdy jsem uvěřil! Vždyť nikomu, kdo by 
nebyl Saami, by vstup do nadpřirozena nebyl dovolen! 

 
Takto uvažuju a v žilách mi pění saamijská krev, při pohledu na toho nulátora vře 

a kolotá. V této chvíli jsem mnohem více Saami než on!!! Vždyť Saamové tvrdí, že to, 
aby byl člověk považován bez výjimky za jednoho z nich, stačí v podstatě tři podmínky: 

- umět saamijskou řeč, nebo se jí alespoň snažit naučit 
- mít ve svém rodu alespoň jednoho člověka, který byl Saami 
- cítit se vnitřně jako Saami!!! 

 
No… s tím rodem je to složitější, ale reinkarnace by se taky mohla počítat… třetí podmín-
ka je splněná na 200%… a ta první… no… vždyť já umím laponsky líp než tenhle vůl! 
 
 Podlévají se mi oči, vstávám ze židle a začnu na toho chlapíka docela drsně křičet: 
„Co ty jseš za Saami, když vůbec neznáš svojí řeč! Měl by ses stydět, chlape, měl bys jít 
do tundry, najít svý kořeny v přírodě, potkat noida a naučit se řeč, naučit se cítit svojí 
zem! Měl bys pracovat, abys měl prachy nejen na pivo, ale i na to, abys moh založit ro-
dinu a udržet se tady, v Inari! A ty se chlape válíš a jseš vožralej jak brus! Jenom nadá-
váš, ale nadávej na sebe, na to jak žiješ! A nebo ještě líp s tim začni něco dělat!!!“ 
 
 Netuším, jakou řečí mluvím, ale v každém případě jsem asi pěkně mimo sebe, 
vida Pláčův vyděšený výraz, který přelétává interiér potemnělé putyky a hledá, kde pří-
padně nechal tesař díru, kdyby došlo na nejhorší: 
 „Bratře, hlavně v klidu! Uklidni se proboha! Vždyť dostaneme do huby!!! 
 

Jeho slova potvrzuje blížící se příchod nejméně dvoumetrového chlapíka, kamará-
da toho váguse. Pláča se už vidí rozetnut k až k hrudnímu koši. Chlapík však k nám při-
sedá, něco zahlásí nesrozumitelně rychlou finštinou vůči svému kamarádovi a mě povídá: 
 „Promiň za něj! On je strašnej flákač, ožrala! Otravoval?“ 
 

Mezitím týpek, vyhlášený svým kámošem, odchází od našeho stolu z knajpy, bere 
to asi dvakrát obličejem přes podlahu. Obr, černovlasý a vousatý Saami, si dovoluje při-
sednout, dáváme další pivo. Konverzace se přes to, že se cítím už dost nalitý, podstatně 
kultivuje. Naštěstí, tenhle člověk je v pohodě!!! 
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 Témata se přelévají, v hlavě mi pěkně hučí. Pláča nestíhá, vidím, že by nejraději 
vypadnul. Vihma venku skončila a přelila se do našich hlav. Jdeme ve třech před hospo-
du. Obr říká, že bydlí asi 200 metrů od hospody, zve nás k sobě domů. Já bych celkem i 
šel, neboť by to mohlo být celkem zajímavé, ovšem kdybych nebyl tak pod vlivem alko-
holu. To mi na tom vadí, že nejsem střízlivý, jinak bych asi neváhal. Pláča mě důrazně 
vysvětluje, že je potřeba se trhnout, zakoupit maso a plechovkové Lapin Kulty a jít se 
utábořit na břeh Inarijärvi. 
 Omlouvám se obrovi, že chceme poslední noc v Laponsku strávit v přírodě, na 
břehu jezera. Jako satisfakci mu do ruky tisknu část z christianské zásobičky (maník po-
té, co jedno z témat bylo kouření konopí, nejprve zbledl, přiložil si varovně prst na ústa a 
zašeptal, že toto téma vyřčené na veřejnosti nahlas je ve Finsku tabu (!) a poté dodal 
stejně spiklenecky, že teda občas rád zahulí…), obr děkuje, bez problémů a v pohodě se 
loučíme, Pláča mě má za to rád. 
 
 Ani nevím jak, kupujeme teplé voňavé maso v sámošce, u pultu s grilem, a ještě 
nějaké to pivo, i když mám docela dost. 
 Rozbíjíme stan a nocležiště na nádherném místě, na vysokém zalesněném břehu 
jezera Inarijärvi, nad písečnou pláží, s výhledem na divukrásné, studeně kobaltové jeze-
ro, na němž se pohupují prastaré loďky. Stejné místo jako loni s Martinou, při poslední 
laponské noci. Nebe je psychedelické a roztrhané. Modrá má stovky odstínů, do toho listy 
září žlutou a oranžovou, květy uvadajících trav a rákosin do fialova a já jsem strašně opi-
lý. 
 Večeříme, maso je výborné, jako vždy. Ale další pivo, to je velká chyba. Nemám 
na to. Zatímco kamarád je v euforii, že přežil zničující pitku v putyce i setkání dvou rozlí-
cených Saamů (jednoho sice rodem out, ale srdcem in a druhého přesně naopak), blbne 
na břehu s medvídkem Sekáčem, svým puukkem Ostráčem a mým čepcem Třásňáčem, 
chladí zbylá píva v jezeře, zpívá a bez přetržení kecá, já se propadám jakýmsi tunelem 
do naprosté katatonie. Nejsem schopen mluvit ani se hýbat. To zjišťuju tehdy, když psy-
chedelické nebe přede mnou vytváří obraz v mracích, kterak po nebi pluje veliká bílá la-
buť, ale v zádech má šedého, macatého rosomáka, který jí po chvíli hltá do své nenažra-
né tlamy! Chci to komentovat, ale pět minut nemám na to cokoliv říct, jsem opocený jak 
myš smrtelným studeným potem a chvěju se zimou. Poté, co scenérie dávno zmizí, ze 
sebe vykoktám: „V nebi je rosomák, kterej sežral labuť…“ a tahle věta mě na dalších 
dvacet minut úplně vyřídí. Ajajaj!!! Je zle!!! 
 
 Pláča není člověk, Pláča je bůh! On to vidí, jak jsem na tom, že jsem se prostě milí 
čtenáři jednou holt ožral (jako 95% z Vás, že…), ale vůbec mě za to nehlásí, ani nijak 
nereje, ani nenadává, že jsem houby držák apod. On se o mě stará – vybaluje mi bágl, 
nabízí dokonce pro dnešek zapůjčení svého „Rolls Royce mezi spacáky“ (což BERU!!!) 
povídá pořád něco a tím mě udržuje v bdělosti. Cítím, že první vlna nevolnosti opadla, ale 
že potřebuju chvíli klid. Odívám se do všeho oblečení včetně dívčího norského svetru 
z pravé vlny, jež jsem zakoupil pro svou lásku, přestávám se konečně klepat a pomalu 
začínám mluvit. Omlouvám se kamarádovi za výpadek těla i ducha, naznačuju, že fyzicky 
jsem už pro dnešek vyřízený, ale duševně že to je už ok, že už jsem schopen komuniko-
vat a to že docela rozumně a střízlivě. Chladný vzduch mě asi za další hodinu úplně pro-
bírá. 
 Sedíme na břehu, zíráme na temnící oblohu a rozebíráme tiše a pomalu dnešní 
den, který na nás seslal sám Paholainen, ztělesněné Zlo. Ráno jsme bojovali s upíry. Pak 
nám mráz, vítr a vihma vzaly sen o Kevu. Poté jsem ztratil svůj klobouček. Pak moře 
piva zatemnilo mou mysl a já se málem popral s nic netušícím saamijským zevlounem. A 
nakonec přišla strnulá opilecká katatonie…  
 
 Jo, zejtra bude líp!!! 
 

A je. Ráno se budíme do větrného a studeného, přesto však slunečného brzkého 
rána. Po kocovině není kupodivu ani stopa! Nálada je výborná, jezero přenádherné! Bar-
vy podzimní jsou ostré jak puukka v Sámi Duodji, mám pocit, že líp vidím. Lodička ze 
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dřeva, tmavá, stařičká, se pohupuje na hladině a já miluju zase celej svět. Jsem na Inari. 
Jsem doma, i když daleko předaleko od domova. 

Super jsem se vyspal, Pláča v takovém spacáku neznal bolest! On sám trochu 
zkřehle hlásí, že mám s tím svým spacákem pravdu, že je dobrej tak v červenci do Maro-
ka, ale že to pro mě rád udělal, neb jsem večer poznal bolest. Opětovné díky za záchranu 
života neberou konce. 

Slunce září a my aktivně (tj. se zpěvem na rtech) čekáme půl devátou, abychom 
mohli zase do kahvily, spapat ústy koblihy a očima tu krasavici. 

Náhle Pláča vyskočí ze sedu, poskočí podivně, potancuje a jeho ruce se rozjedou 
v prapodivném mlýnku pohybů kloubů a vytrčených gest prstů. Zprvu nechápu, ale za 
chvíli se nad podzimní hladinou Inarijärvi rozjede ostré, štěkavé rapování, jako bych byl 
na výletě s nějakým tím MC: 

„… a voni na mě prééj, že vobčanku vidět chtěééj, já měl ale jinej názor já byl 
upřímnééj…“ 

Vyskakuju z pozice sedu též a rozehrávám ruce. Společně deklamujeme: 
„Řek sem Pé. Ó. eL. Í. Cé. Í. É!!! Chcete vopruzovat mě? To teda nééé!“ 
 
Chechtáme se jak puberťáci a když konečně usedáme, povídá mi Pláča: 
„Bratře, návrh. Dáme koblížky, skoukneme tu krásnou holku a vyrazíme do Siidy! 

Řikám ti, Finové sou poctivý, garantuju ti, že najdeme ten tvůj klobrc! Bude jistě na re-
cepci a jestli ne, tak v tý kabince se sobím filmem! A pak… no Kevo teda né, ale měl bych 
návrh jako teda odjet, ale vylézt v Tankavaaře!!! Přece jen, dělá se hezky! A ruska poje-
de jako prase! Co takhle jeden jedinej poslední vejlet do Kekkonena, jedna jediná po-
slední laponská noc, střízlivá, vychytaná, mystická a rozlučková??? Dáme pár kiláčků 
lesem tundrou bažinou, uděláme oheň, v popelu maso a pohoda! Laponsko, kamaráde, si 
zaslouží stylový rozloučení! A včera… no to jsme se jenom hrubě vopili… Co ty na to, 
bratře???“ 

Nezbejvá než vřele souhlasit… Panáček to má v hlavě srovnaný…  
 
Co dodat na závěr této runice podivnice? No přece, že HEPYEND, ctění čtenáři!!! 

Krasavice v kavárně byla ještě nádhernější než včera! Její koblížky křehčí a křupavější! A 
v Siidě, milí zlatí, na jedné poličce kousínek od promítací kabinky trůnil, nijak neskryt 
před Pláčovým ostřížím zrakem, můj milovaný, oplakaný a znovu nalezený… KLOBOUČEK 
S ROSOMÁKEM!!! 

 
Hyvää and Heavy!!! 
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RUNA ČTYŘIADVACÁTÁ – Poslední ruska 
V této runě naši rosomáci, čili my, prožijí poslední rozloučení s přírodou 

Saamieatnanu, krásné a tesklivé jako mizející náruč milenčina. Já viděl divoký 
soby, běželi soumrakem… Duha se klene nad bažinou, kterou spoutal noční 

mráz. O snu, který se nevyřkne teď, až příště. P.P.P. osvěcuje diafilm a plánuje 
revoluci v K-centru. Omelety se sobím masem, vyřezávaní medvědi a zase neu-
šetříme za autobus.Znovu o sociálních kontaktech. Plesnivý sýr boří další mýty a 

tak to má asi být. 
Poslední ruska barvy rozehřívá 

Mrazivý vzduch vychladí naše píva 
Já loučím se, drahá sámská zemi! 

Co dělat mám, když Kunc tu se mnou není? 
 

 Nevím, zda se mi to zdá, ale dokázal bych dát ruku do ohně za to, že nejsem sám, 
komu se při odjezdu z Inari derou slzy do očí. Nemyslím teď pochopitelně drsného, ru-
mem ošlehaného P.P.P., ale jistou dívčinu přes uličku v autobuse. Jo, Inari je silný místo. 
Je to místo, kam se musím vracet…  
 Parťák chvíli nadává, že opomněl zakoupit pohlednici dědovi a že z toho v rodině 
koukaj pěkný problémy. Prej jeden děda pohled dostane a druhej ne… urazí se… nedá už 
Pavlíkovi nikdy na pivko…  
 Máme možnost pozorovat jak se krajina za ty tři týdny necelé změnila. Nejvíc to je 
asi vidět v Kiilopää, je tam strašně aut, ruskaři vyrazili do terénu, ale je co obdivovat, 
holé vrchy v tundře hrají barvami, celý ten vjem má barvu liščí srsti, rezavý, oranžový…  
 Tankavaara už není daleko. Autobus sjíždí ze silnice a zajíždí do komplexu, posa-
zeného v lese. Je zde muzeum zlatokopectví, kavárna, nějaké to ubytování a velké cent-
rum Metsähallitusu při bráně do parku UKK. 
 Návštěvu muzea vzdáváme, kvůli enormnímu vstupnému. Peněz už není nazbyt, 
třeba šetřit, před námi je ještě Karélie a cesta domů… Místo toho jdeme do Metsähallitu-
su, Pláča jde koupit ten chybějící pohled, konečně si my, pokořitelé Sokosti, můžeme 
koupit nášivku parku UKK, s letícím orlem nad siluetou Sokosti… … sledujeme dioramata 
z přírody, výstavu fotografií, povídání o všech tupách v parku, joj, proč jen nejsou pra-
chy, tady mají knihu o rosomácích, to by byla motivace k intenzivnímu studiu finštiny…  
 A konečně do přírody. Rozhodujeme se nikterak nekuncovat, spíše intenzivně pro-
žívat poslední laponské okamžiky, kvůli tomu jsme tady, co nejlíp, nejsilněji se rozloučit. 
Rozhodujeme se využít naučného chodníčku, který vede v sedmikilometrovém okruhu 
přes vrchol tunturi Pikku Tankavaara, utábořit se u ohniště, které je značené v plánku, 
který jsme vzali v Metsähallitusu. 
 
 Je to naposled, je to nejsilnější. Barvy rusky už nemohou být sytější. Míjíme ja-
kousi chatrč, něco mezi lávvem a tupou, jsou tam lidé, vaří večeři. My chceme být sami, 
v přírodě. Naučná stezka je většinou pokryta povalovou hatí, ale močály jsou dost vy-
schlé. Po asi třech kilometrech úžasnou paletou barev dorážíme k ohništi. Jsou zde lavič-
ky, tím to s vybavením hasne. Neváháme ani na chvilku a vyrážíme na dřevo, do leso-
tundry, všude je spousta březové kůry a hloub v lese leží mrtvá borovice, její suché vět-
ve nám pomáhají poslat energii dál. 
 Začíná těžká pohodička, vše, co jsme v Laponsku zažili, koncentrujeme do pár 
posledních okamžiků. A nerozhodí nás nic. Dokonce ani to, že k večeři bude něco jiného, 
než jsme čekali. Nojo, ty tradice… Koupili jsme si totiž v Inari jakési maso, které mělo být 
„Tradiční biftek“ ale když jsme to rozbalili, zjistili jsme, že jde o mleté maso… Nojo, ty 
tradice. Vytváříme z masa placky, kořeníme, ochucujeme a balíme je do hliníkových folií 
a šup s nima do popela! Kouříme, kecáme, píšeme deník. Večeře je výborná. Stavíme 
stan na blízké bažině, jestli se máme přes noc propadnout do hloubek, má se tak stát. 
 Počasí je velmi proměnlivé, fouká silný vítr od severozápadu, který s sebou nosí 
pravidelně každých 20,30 minut slabou přeháňku. Ale oheň plane vysoko a my bolest 
neznáme. 
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 Najednou slyšíme za sebou v křoví šramot, zbystřujeme smysly a kolem nás pro-
chází menší stádečko sobů, divokých, neoznačkovaných! Velký sob v čele si nás potměši-
le prohlíží, tváří se, že jsme mu celkem ukradení a já tak zkouším rychle zprovoznit foťák 
a nadběhnout mu oklikou, ale sobi nejsou blbí a tady v přírodě mají nade mnou veliký 
náskok. No nedaří se, ale o to nejde. 
 Sedíme u ohně a prozpěvujeme si všechny šlágry, které nám visely na rtech bě-
hem toho krásného, krátkého a přitom nekonečného putování Saamijskou zemí, přibývá 
teď něco nového…“já viděl divoký soby, běželi soumrakem… vzduch těžkej byl a voněl, 
hašem s tabákem…“ trocha folku neuškodí, ale nic se nesmí přehánět, parodujeme Znou-
zectnost… „budu muset sám a Sám a sám a Sám, vyprasenej Sám…“ 
 Jakožto protřelý vlk Severu, musím se rozloučit i více osobně. Pod záminkou ve-
černího fotografování vyrážím off road do bažin, vzdát dík, poprosit neviditelné o přízeň a 
o možnost návratu. Značená stezka brzo mizí z dohledu, prodírám se oranžovými houšti-
nami, kolem močálem zmučených, tenkých kmenů bříz, pod nohama mlaská močál ale já 
se nebojím, je to můj domov, moje láska. Cítím, jak mě to nabíjí, připadám si jako bych 
byl telefon v nabíječce, tahle energie bude muset ve mně nějaký ten čas dlouhý vydržet… 
Zase nebe černá, v tom světlo západu slunce, od bažin se zvedá chlad a sychravý pach 
podzimu. Kmeny bříz tmavnou, veliké ledové kapky chvilku bičují zem a pak se zase ne-
be roztrhne, příroda se usměje a já jí to vracím, listy bříz zazáří proti černému nebi na 
jihu, kam přeháňka odspěchává a mě se to v očích odrazí a jdu teda ještě dál, za duhou, 
nadějí. Duha se klene nad obzorem, dvojitá, v soustředném oblouku a já se smíchem 
běžím dál, na jejím konci je přeci poklad, vidím jak duha končí kousek přede mnou a bě-
žím tam a poklad tam vážně je, všechno je zlaté, jsou to pozlacené listy bříz, těžká prů-
zračnost vzduchu, jiskřivého diamantu v podobě tekuté a plynné, je tam prastará kůra, 
jako pergamen se zapsanou moudrostí, na zemi sítiny trav jako nejjemnější tkaniny, tak 
zastavuji svůj běh divočinou, usedám na zem a beze slova, bez hnutí vnímám a vsakuju. 
 Přede mnou rozlehlý otevřený močál a dvojvrší Velké a Malé Tankavaary. Otáčím 
se, po svých stopách, zpátky k ohni. Na filmu plno nového materiálu, v sobě velký klid. 
 
 Noc je chladná, mrazivá. Výpomoc v podobě Rolls Royce tentokrát nepřichází. Mís-
to něj přichází prazvláštní sen. Sen prastarý, do kterého se vpletlo cosi současného. No, 
moc mu nemůžu vlastně věřit, ale kdyby to tak bylo… tak asi skončí jedna velká legenda, 
ale skončí dobře, hepyendem, tady nejsme v Hollywoodu, takže nic proti šťastnejm kon-
cům. 
 Zima mě vyhání ze stanu, bažina je pokryta jiskřivou jinovatkou, i když vyšlo už 
slunce, teploměr ukazuje hodnoty pod nulou. Pláča mrmlá: 
 „Bratře, mě se ti zdálo… ale to snad není možný, to odporuje všemu, všem vizím, 
všem zkušenostem, všem našim vostrejm fórkům cestovním… no nevim, mám ti to poví-
dat?“ 
 „Hele, to nemusíš, vim asi vo co šlo, co se dnes stalo, stalo se ve smyčce i kdysi 
dávno a je dobře že se to stalo, šoklo mě to sice trošku ale tím hepáčem…“ 
 „Tak to byl stejnej sen a tudíž ne sen. A my si o tom povídat nemusíme, snad jen 
to, že i naše vodhady se můžou občas sakra splést. A ostatním o tom povíme v příští ru-
ně…“ 
 
 Není kam spěchat. Rozjíždí se nádherné podzimní ráno, jedno z posledních. Zmrz-
lá jinovatka na močále napovídá, že třeba do týdne napadne první sníh, přijde Zima, se-
vřít zem. 
 Pláča sedí na lavičce, zatímco já suším a balím jíním a ledem pokrytý stan, on se 
chápe opět jehly a nitě a přišívá nášivky UKK. Výsledek je opět bezchybný, i když P.P.P., 
tvrdý k sobě i ostatním, křiví škleb a mumlá něco o tom, že mu ztuhlé prsty v mraze se-
braly jemnost stehu… no nevím, kdyby to bylo na mě, použiju dvě sichrhajcky a mám to 
hotový…  
 Počasí je nádherné, Slunce, jak stoupá nad obzor, vyhřívá vzduch až na 8-10 
stupňů. Na nebi není ani mráčku a blankytně modrá na nebi spolu s oranžovou na zemi 
vytváří nádheru poslední rusky. 
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 Přecházíme po hatích otevřený močál, hnědožlutý, jakousi skvrnu nevýraznosti 
v okolní bláznivé paletě přírody, mezi travinami stojí voda a nás celkem baví dřevěná 
cedule uprostřed močálu jako že Kultakylä doleva a Jorpulipää doprava… dálnice do pe-
kel, leda tak, a pak nás napadá že je to ukazatel pro běžkaře, když v zimě zpevní třaso-
viska led. Z močálu jsou krásné výhledy na obě Tankavaary, tunturi s holými vrcholky, 
vystupujícími z oranžového orámování zakrslých pokroucených bříz. 
 Stezka vede přes vrchol Malé Tankavaary. Nahoře se otevírá úžasný pohled, 
umocněný možností vyšplhat na malou rozhledničku, dřevěný posed. Na severu již dobře 
známá Velká Tankavaara, kdesi za ní vrchy kiilopské, na východě nádherné, členité a 
těžko přístupné svaté pohoří Nattanen, pohoří utopené v močálech přísné přírodní rezer-
vace Sompio, na zdejší poměry pohoří ostré a výrazné, bez vegetace, v čele se Svatým 
Nattanenem, starým obětním místem, teď je tam místo seity tupa… no celkem by bylo 
zajímavý na tom místě někdy přespat… Na jihovýchodě je vidět blyštivá hladina obrovské 
přehrady Lokka, utopené v lesích a bažinách, na západě nekonečná rovina lesů, zpestřo-
vaná oky bažin, aapa mokřin, bledých a pustých skvrn, určujících charakter celé země na 
západě a jihu odsud, kraje sodankylského, kraje močálního. 
 Pahaoja, skřet z mokřin, povodí parťáka. Ten, spražen mou neutuchající kritikou 
na jeho nečinnost ohledně focení na diapozitivní film, dnes konečně po dlouhých dnech 
tasí svůj obstarožní aparát. Barvičky by stály za to… ale… P.P.P., ač jinak zdatný, šikov-
ný, vraští tvář a povídá: 
 „Bratře, nechápu to moc, ale podle mě ten film je vyfocenej, nějak se mi zdá, že 
to nepřetáčí dál…“ 
 „Ale to je blbost.“ Oponuji.!Naposledy´s tasil foťák v Lemmenjoki, u lodičky, a to 
byl teprve jedenáctej snímek. Podle mě to fachčí…“ 
 Pláča brblá, brblá a jako správná dubová palice udělá věci po svém… občas správ-
ná věc, tentokrát kravina… zatímco se koukám, omámen krásou, z rozhledničky do kraje 
bažin, lesů a hor, slyším za sebou nejprve mrmlavé:“do řiti, no určitě je to dofocený… 
fakt to nedělá co má…“ a za chvíli ječivé: „Do prdele! Měls pravdu, bratře! Já jsem to 
votevřel a chyba… .film byl v pohodě, ale já ho vosvítil…“ 
 No nic, diáčky nebudou. Nechávám si pro sebe, že mohl být menší problém ten 
foťák zase dát tam, kde už byl zvyklej, na dno báglu a otevřít jej doma, v temný komo-
ře…  
 „Je to jen věc, bratře, já dofocuju sedmej film… obrázky budou, už se těšííííííím!“ 
Zahajujeme sestup dolů, okruhem zpět k Tankavaaře, k centru Metsähallitusu. Parťák se 
brzo hází do obvyklé úrovně pohodičky a začíná rozvíjet velkolepé plány: 
 „Bratře, tahle cesta ta musí bejt výjimečná, i po našem návratu, my se musíme 
prosadit! Víš, já znám typa, on dělá internetový stránky… nějakej Dejv, antibeduín, víš, 
doba je teď taková, bez houmpejdže jseš nic, doba cancáků patří minulosti, já fakt mys-
lim na revoluční věc, napsat fakt hustej cestopis, jako spolu, rozumíš, budem si posílat ty 
věci co napíšem v RTF formátu, ať to nežere paměť tolik, víš co, to nebude cestopis jako 
byl jsem tam a tam bylo to a chybělo tam to a dostal jsem se tam takhle… to bychom 
znali bolest nezájmu těžkýho… ale ne, jinak to udělat, psát svý pocity a hlášky a fórečky 
co jsme házeli, tu atmošku chytit, víš a proložit to legendama, páč ty tady na Severu 
jsou, mystikou, takovou tou v našem podání, kdy se ti levá hemisféra chvěje tajemnem a 
bázní a pravá se chechtá jako idiot, protože to bude vtipný… . No a na tý stránce taky 
fotky, že jo, ale to není všecko, mě napad i Soundtrack, víš co, vypálit tam v MP3 songy 
co jsme si zpívali, nebo kdyby nebyly tak se sejít v zimě, koupit litr rumu, vohulit si tla-
my a ty songy normálně nazpívat na mikrofon a převést do datový podoby… vydat na tý 
pejdži undergroundový CD… no a taky nějaká soutěž pro lidi, já nevim, třeba Cena Ro-
somáčí dráp, pro někoho kdo je jako my, kdo je hustej panáček, panenka… kdo povodí 
Sokosti a nezná bolest, tím budem propagovat Laponsko vůči těm stupidním materialis-
tům… já, jestli se to povede, tak rozpustim Káčko a budu dělat PíÁr tobě, šamanovi, 
rousnatýmu rosomákovi tundry, víš co, ještě příští rok udělám projekty, MPSV a tak, ro-
zumíš, nahrabu vatu a pak alelujá, vyhodim Lehmu… těžká revoluce, pojedu jen 
s Párkařem…“ 
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 Je mi trošku smutno, i když tak nějak pozitivně smutno. Mám rád tyhle plány, 
kdyby byl Pláča ženská, bylo by to i romantický, ale na druhou stranu… tyhle řeči mi sig-
nalizujou, že něco končí. A to něco že je naše Cesta. Naše Hyvää and Heavy. Protože teď 
už se začínáme vymaňovat z kouzla Saamieatnanu, našich časosmyčkových snů, z barev 
bříz, pachu všivců a rašelinných jezírek a začínáme zase nakukovat do reality, zatím ješ-
tě ve spojení se zážitky z naší cesty, ale fakt slova jako počítač, internet, mikrofon, em-
pétrojka… ty jsem dlouho neslyšel a nechyběly… ale po návratu je musím potřebovat, 
vrátit se k nim s láskou a pokorou… starý slova jako Sokosti, Kiviukko, Pahaoja, ty ne-
chat v podvědomí a nikdy nezapomenout… … vím, že za chvíli se parťákova řeč stočí na 
možnost personální revoluce v jeho K-centru, vím, že odedneška v podstatě už jen na jih, 
více méně. 
  
 Tankavaara, hospoda. Ukazatel, že nejbližší podnik s Lapin Kultou je 145km od-
sud, v Njurgulahti… tak to sedí. Hospoda je výborně stylová, na verandě sedí dva vyře-
závaní medvědi. U nás by to působilo kýčovitě, tady v Laponsku je to normální, vyřezá-
vání medvědi jsou před každým domem, jsou to strážci domu, jeho bezpečí, jeho harmo-
nie. Živí medvědi ve svých dřevěných sochách poznají medvědího pána, Ikikarhu, a dají 
domu pokoj. A žádný zloděj sem nevleze, ti medvědi by si ho pamatovali. A když si tě 
pamatuje medvěd, není to většinou v dobrým, a není to většinou moc pro tebe nadějný. 
A žádná nemoc, která se plazí zákeřně, po nocích, ze severních úbočí tunturi, nepřeplazí 
práh, chráněný medvědy, jejich drápy by jí rozcupovaly na kousky. A když ti je špatně a 
není člověk okolo, který by tě mohl vyslechnout, tvojí chmuru, chandru z polární noci, 
ztracený lásky nebo z šepotu mlhy, můžeš vyjít na zápraží, obejmout tu vyřezávanou šíji 
a úplně v klidu se vyplakat, slyší tě Ikikarhu a je s tebou, slyší tě Veraldenolmai a větrem 
ti slzy usuší. 
 Jdeme dovnitř, rozhodli jsme se naposled zahýřit tady v Laponsku, pojíst omeletu 
se sobím uzeným masem a pak vypadnout na silnici, třeba chytneme stopa a naše hýření 
se nám zarentuje. 
 Putyka je malá, černá, tmavá, plná starých artefaktů z lovu, zlatokutání a nad 
barem plechovky pivní, ze všech zemí kde se pivu daří… takže i český kousky…  
 … usedáme na čestné místo pro pokořitele Sokosti, nad námi je na trámu připev-
něn veliký rosomák, i vycpaný potměšilý a hladový, s červenýma očičkama plnýma i po 
smrti vychytralosti, s drápy několikapalcovými, které zatíná do pomyslné kořisti…  
 Jídlo je báječné. Dělají se nám za ušima boule, od sobího masa si budeme muset 
pěkný čas dát pokoj… odjíždíme z Laponska. 
 Cestou na silnici potkáváme trojici statných sobů. Chvilku na sebe zíráme, pak, 
když se chápu foťáku, sobi dávají najevo opovržení a vystrkují na mě své bílé zadky. „Já 
viděl divoký soby…“ zpíváme si zas. 
 Jdeme na stopa. Silnice, hlavní tah z Inari na Rovaniemi vypadá nadějně, jednou 
za minutu dvě jede auto. Bohužel, asi po čtvrtém autu se na obzoru objevuje autobus do 
Rovaniemi. Hm, tak to je náhodička, kdybychom na něj čekali, určitě pojede až druhý 
den ráno… takhle, když jsme ve skrytu duše chtěli ušetřit, najede nám pod nos. Mrknem 
s Pláčou na sebe, jestli jedem nebo ne. Ne, nechcem urazit místní duchy, odmítnutí busu 
by se nemuselo vyplatit. Je to naštěstí courák bez příplatku, tak aspoň to pivko jsme měli 
zadarmo. 
 Čeká nás dlouhá cesta. Pláča chvilku tuhne, mě berou chmury, nebe se zatahuje, 
vypadá to, že s naším odjezdem končí krásný podzim, ruska, začnou plískanice, listy 
zhnědnou a shnijou a za pár dní zem pokryje první sníh a led zavře vodu do komůrky. 
 Sodankylä, pauza na kafe a retko. Trochu se probíráme ze splínu a servanosti. 
Autobus poté objíždí celé městečko, všechny školy a kasárna… u školy nastupují holky 
z druhého stupně… Pláča ožívá, říká, pojď, jdeme je oznámkovat (už je to tady, zase nám 
z nedostatku ženské krásy hrabe a nevadí nám hrubá mladistvost hodnocených…) takže 
jo, kterápak z vás je Miss Sodankylä, kočičky, tři, dvě mínus, ááá, tahle by šla, jedna 
mínus, bože, čtyři… Šovinistický prasata, to jsme my. 
 Trochu závistivě zírám na ty mladé Finky, jak úplně v klidu každá má telefon od 
Nokie takovej ten malinkej bez anténky, co u nás stojí 8.000,-Kč, píše dvacet zpráv, 
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mluví dvacet minut, tyhle holky takovej telefon mají tak na půl roku, za dobrý vysvědčení 
dostanou jistě nějakou mašinu s foťákem a MMS systémem…  
 Vracíme se ještě jednou k debatám o sociálních kontaktech. O samotě místních 
lidí, dětí. Všímáme si totiž, jak daleko musí ty holky jezdit denně do školy, některé 
s námi jedou třeba šedesát, sedmdesát kilometrů, do nějaké šílené osadičky, na některou 
zase čeká auto a odváží ji po prašné cestě kamsi mezi aapu a prales…  
 „Bratře, co bys tady jako školák dělal?“ táže se Pláča. „Já totiž nevim! Co po ško-
le? Učit se? Vejrat do lesa?“ 
 Chvilku o tom přemejšlim a můj finský fanatismus vítězí: 
 „Kamaráde, co bych já za takový dětství dal.Samota, žádný kreténský spolužáci 
děsně chytrý, krutý a městem zvyjebený, ale ticho, les plnej kouzel a mystiky, já dřív, na 
chatici, jako malej, kreslil svý mapy a dobýval svý území, ne Tolkien, ale v reálu, víš, 
kam jsem došel to jsem zabral, zakreslil a bunkr vystavěl, sám, nebo se Simčou, tenkrát, 
to stačilo, měli jsme vysněnou partu lidí ale oni nebyli ve skutečnosti, víš, to bylo úplně 
jedno… i tady bych našel jednoho kamaráda, nebo jednu kamarádku, bráchu nebo 
sestřičku bych moh mít, a bylo by to, víš co by to bylo, po škole vždy s tím človíčkem do 
lesa, snít a fantazírovat, dobývat, objevovat a zakreslovat, první vandry jen tak s celtou 
do pralesa a do mokřin… ty jo, chtěl bych mít tady děti, aby si to aspoň ony užily…“ 
 „Ty jseš stejně divnej pavouk“ odtuší Pláča. „Takovej samotář, to svět neviděl, 
pes to nežral. S tebou se nedá normálně mluvit.“ 
 „Hm.“ odpovídám. Jdu snít, v kapkách deště rozstřikující se o okno to jde líp. Na 
obzoru Pyhätunturi, Svaté hory, nejjižnější velké tunturi. Otáčím se za nimi, dokud aspoň 
obrys tuším. Na jak dlouho vás neuvidím? Hory, jste mý sestry, lesy, jste mí bratři, baži-
ny mý tety břízy moje nevěsty borovice moje rakve borůvky mý smutky morušky mý 
slunce uvidím vás ještě někdy stýská se mi, stýská se mi… Takhle si jojkuju tiše, 
v duchu. Samotář. Tak jest. 
 
 Rovaniemi. Prší, fouká, smutno je. Vlak do Riihimäki, hluboko na jih, jede za dlou-
ho. Jdeme do supermarketu, kupujeme nějaký Kultice a půl kila sýra. Na nádraží piknik u 
stolu v čekárně, čisto, jen somrák číhá až dopijeme plechovku, je za ní 15 eurocentů. Sýr 
je komplet plesnivej, i když zdaleka ne prošlej. Měl bych bejt naštvanej, že Finsko není 
tak jako ze snu o dokonalosti. Ale jsem rád. Je to normální země… v tomhle, reálná, lid-
ská. Díky, plesnivej ementále!!! Díky že jsi! Pláča prská, chce jít zpět do krámu ten sýr 
reklamovat. Je mi jasný, že by reklamace prošla a dostali jsme náhradu.Ale já nechci. 
Jsem smířenej a je mi smutno. Tohle je země, ve který chci žít!!! Tohle je země, kterou 
opouštím jen proto,abych se měl kam vrátit, až bude třeba…  
 
 Somrák bere od nás všechny plechárnice a zkušeně projíždí na perónech koše. 
Valí s sebou už dost naditou igelitku, no na pár plnejch mít bude…  
 Náš čas se blíží.Vylézáme do deště, na perón. Nikde nikdo, jen na rohu jakási po-
stava, temná, bez tváře, s batohem. Ale co ten náš sen? Ten přece nelhal!!! Ten sen byl 
totiž, krásné čtenářky, stateční čtenáři,o něm…  
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RUNA PĚTADVACÁTÁ – Spása Radovana Kunce 
V této runě noid mennešjávreský, Aslak, zrazuje svůj národ od hledání nenalezi-
telného. Národ Saamů však neuposlechne a řítí se do záhuby. Čudové jako pří-
zraky tmy, rozsévají smrt. Radovan Kunc se ocitá opuštěn a zraněn v kaňonu 

řeky Kevo, pláče. Před ním je volba, jak naposled použít svou sílu. Na hraně str-
že přijímá pochodeň a odchází do vzduchu, ti co jsou za ním, umírají. Prokletí 

jeho duše je u konce. 
Není bratři, sestry, místa 
Kde blaženost jediná je 
Není nikde voda čistá 

Tak, že smrt všech zastavuje 
 

Jenom v nás, hluboko v duši 
Věčný život ukrytý je 

Touha znát vše sílu zruší 
Pýchou rudou zaslepuje 

 
On, Kunc, pyšný, neochvějný 

Zmírá v loži morénovém 
Ve strži kde kolmé stěny 
Šeptaj o životě novém. 

 
Onoho strašlivého roku, kdy již při osmém úplňku napadl první sníh, skončila při 

Enare doba smíření, doba, kdy národ Saamijský žil v souladu s přírodou, Bahenními lidmi 
i otázkami v jejich srdcích. Třicet sedm let uplynulo od doby, kdy Aslak, syn Raihme, na 
vrchu Smíření, Sovintovaaře, nabízející pohled na fjordy a ostrovy jezera enarského, po-
jal při obřadu u ohňů, při novém měsíci, za zvuku joiku a bubnů potažených kůží ze so-
bích telat, za ženu Annikki Tuulikki, dceru Suomalaiset. 

Skončila doba, kterou nikdo ani ze zkazek předchozích neznal, neboť nyní nebez-
pečí jako by zalezlo do temných skulin na severních svazích tundrových hor a nad zemí 
Saamijskou, do duší dětí jejích, svítilo slunce i v době polární noci. 

Rok, měsíc a den žil Aslak v lávvu se svou Annikki a čekal. V době rusky, když listí 
bříz pozlatilo nehostinný kraj, porodila Annikki Aslakovi tři syny, Nilse, Kiuggáše a Mar-
restiho. Tehdy Aslak, poté co vykonal obřady spojené s tradicemi, oslavujícími narození 
dětí, návrat do kruhu, vyšel před lávvo, v suchém a chladném večeru a zadíval se do ne-
be. Hvězdy začaly probleskovat na růžovém nebi a on cítil, že nadešel čas vyhledat 
Guhkkižžiho, svého otce po duši, který mu předá své vědění. 

I vyšel do Enare, prošel celou siidou, neptal se na nic. Jeho kroky mířily dál, do 
ponurých borových lesů, plných ostrých žulových skal, jezer černých a bezedných jako 
oči Paholainenovy, přes močály i suché vrchy, klopýtal nocí a síla ho táhla kupředu, bez 
otázek. 

U ponuré vodní hladiny jezera Pielpävuono se les rozestoupil a on spatřil na mýti-
ně polorozpadlé drnové kammi, stavbu z rašeliny, naplácané na kostru z borových větví, 
prorostlé travou a plazivou břízou. Tam byl domov starého Guhkkižžiho, noida enarské-
ho. A Aslak nebyl překvapen, nečekal nejvyšší lávvo, potažené kůžemi bílých sobů, neče-
kal dým vonící uzeným sobím masem, stoupající vysoko k nebi. Poklekl před kammi, před 
úzkou a nízkou štěrbinou, připomínající vchod do krypty, do podzemí sáivo světa, seděl a 
čekal, vnímal, že v jeho životě začne nová etapa. 

„Jsi tu, můj synu?“ ozval se hlas silný a slabý zároveň, z nitra tmy, a když odpo-
věděl jen šťastným úsměvem, viděl, jak ze štěrbiny, která dveřmi byla i nebyla, do noční 
tmy začíná vycházet bílé světlo, podobné záři stříbra měsíce na hladině Enarejavvr, to 
světlo jej hladí, pálí i konejší a pak se světlo slilo v kouli, z té se stala hlava a z ní vyrost-
lo tělo, staré, suché, nabité silou. 

„Pozval bych tě dál, synu můj, ale vchod do mého kammi není pro jiné, než pro 
mě a mou stříbrnou sílu… až se naše cesta slije, vejdeš dovnitř se mnou a já jinými 
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dveřmi odejdu do sáivo světa, stanu se kruhem. A ty ostaneš uvnitř a obě cesty ti budou 
otevřeny.“ 

I odešli spolu do tundry, do lesů, tři dlouhé roky se Aslak učil vědění Neviditel-
ných, se svým otcem, starým šamanem, jež slábl tak rychle, jako Aslak sílil. I stal se 
Aslak noidem a posledního dne, změněn v měsíční svit, vešel v Guhkkižžiho kammi a 
pomohl mu dovnitř, neboť Guhkkižžiho síla už byla jen v něm. Tehdy mu Guhkkižži předal 
svůj gievvrre, buben, zděděný zas od noida nejstaršího a poté, co mu naposled položil 
své ruce na temeno hlavy, na prsa a pupek, odešel dveřmi druhými, rozpustil se v kruhu. 

Aslak se nevrátil zpět, ale siidy chodily za ním, a on věděl, že všeho je do času. 
Viděl budoucí věci, siidy mu kladly k nohám dary, kořalku, soby, kůže, stříbro i kirunskou 
ocel. Odvedl do sáivo světa svou matku, moudrou Raihme, odvedl tam i svou ženu, An-
nikki, zpět přivedl sobí stáda, mír a sjednocení. 

Nikdy předtím nebyl národ Saami tak jednotným a silným, protože od Trondheimu 
až po Kandachčavvrr spojovalo obrovský Saamieatnan světlo Aslakova vědění, ti lidé, 
Sámové umejští, pitejští, severní, enarští, skoltští… všech kmenů, siid, rodin a lidí, co zde 
žili, vidět jeden druhého nikdy nemohli, ale díky Aslakově světle otevírali své mysli a 
mohli být spolu, spojeni v přírodě. 

Však věděl Aslak, že vědění není pro všechny a pochyboval hodně, trápil se pře-
často, zda štěstí a klid, jež dětem Severu předal, je samotné nezahubí, ale on nemohl 
jinak, jeho lid vždy tolik trpěl a potřeboval silné a klidné časy, aby přežil, aby přežilo vě-
domí, že dobro nad zlem vítězit dokáže. 

Však roku, o němž na začátku bylo praveno, nastala tma a zima nevídaná, sobi 
pomřeli, potravy se nedostávalo a Aslak věděl, že na sklonku jeho žití nastává zkouška, 
pro kterou žil. I přibyl do Enare, na zimní shromáždění, kde se objevilo několik tisíc Saa-
mů, z předaleka, až od Majavatnet, Gihttelu i Koly. 

I začal ropot nevídaný: 
„Aslaku, otče náš, noide největší! Bohové skryli před námi svou vlídnost a my ví-

me, že pokud neodtáhneme do krajin přívětivějších, náš národ zhyne! Neb toto, jak říkají 
Norové, jest Ragnarök, konec světa dní! I Gápme, ze siidy Biedjovággi, pravil, že na vid-
dě Tssankoskáide, pod Gahperrčáhkkou, v místech, kam člověk nikdy nevkročil, je jaro 
věčné, voda horká tam ze země prýští, slunce tam nikdy nezapadá, sobů se tam na ne-
počítaně pase, komár nižádný tam nelítá, nemoc žádná tam nepřebývá. A my víme, že 
toto místo nalézt je třeba, abychom nepomřeli všichni v té chvíli mrazivého ticha, kdy 
neslyšný sníh nikdy skončit nemá!“ 

I zamračil se Aslak a pravil shromáždění: 
„Lidé saamijští, řekněte mi, jak jistotu mít můžete, že v místech, kam nikdy nikdo 

nevkročil, je něco, co být nemůže? Neb takové místo existovat nemůže, neb rovnováha 
je ve všem, po slunci přijde tma, po noci den, po mrazu teplo, po sněhu voda. Ano, tato 
zima je nejstrašnější, ale o to krásnější bude léto, co ji následovat bude. Prosím vás, lidé 
severní, nehledejte zázrak a blaženost jinde než sami v sobě, uvnitř, neboť mohu vám 
přísahat, že moje oči, které vidí i tam, kam člověk nikdy nevkročil, říkají, že není místa, o 
kterém onen Gápme hovoří, neb jen on jej vidí jako iluzi, neexistující východisko 
z trápení současného… Není toho místa, a jestli se rozhodnete tam vydat, půjdu s vámi, 
protože jsem váš otec, váš noid, ale půjdu jen proto, abych s vámi zahynul, protože já 
jsem vy a vy jste já a není-li jiné cesty, je to konec a v něm nikdo z nás nesmí být sám. 

Přemýšlelo chvíli shromáždění o jeho slovech, však nelítostný mráz zastavil účinek 
slov noidových a ropot opět převážil: 

„Aslaku, kam zmizela tvoje síla a odvaha, kterou jsi nám po dlouhé zimy a světlá 
léta předával? Kde se vzala ta malomyslnost! Nerozumíme ti, jdeme hledat ono místo, 
protože tam teplo bude, potravy dost a žádné nebezpečí!“ 

Poznal Aslak, že nemůže jít proti vůli všech a cítil, že konec národa Saamů nastá-
vá. Neboť věděl, že se vymkla doba z kruhu, že lidé zatoužili po životě bez práce a ná-
mahy, že ztratili v blahobytu sílu k boji, že ztratili víru v něj i v Neviditelné. To všechno 
nahradily plné zásobárny, obrovská sobí stáda a bezčasí pohodlnosti. A teď, když hmotné 
statky jim příroda začala brát, věděl, že tak je dobře, protože jedině pohroma lidi může 
vrátit zpět, že není jiné cesty. 
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I strhl své lávvo, mlčky se na konec hada lidského zařadil a šel, do nikam, na mís-
to co není, za cílem co nesmí být. I netrápil se pro konec svůj, ale plakal nad koncem 
národa Saamijského a věřil v to, že pomůže někdo, kdo není, že se obětuje někdo, kdo 
jen sklízel, neboť v něm síly k tomu nebylo, on přeci dal lidem klid a mír a oni vše zaho-
dili, v žíru a mrtvolné spokojenosti, moc smutný byl. 

 
Had lidský mířil od Enare na sever, do plání viddy Ohčejohské, přes hory Paistan-

ské. I pyšný Gápme hada vedl, určoval cestu a Aslak posledním byl, protože on jediný 
věděl, že tato cesta nemá být i má, však cíl jiný je, než ostatní vidět chtějí. Viděl opuště-
né siidy lidu svého, kde nikdo nezůstal. Viděl prázdné kostry lávv, i viděl rudou záři 
z ohňů, slyšel cizí, ječivou a zpěvavou řeč, která nebyla řečí ani jeho národa, ani řečí Ba-
henních suomalaiset, ani jižních nájezdníků norských a švédských, věděl, že ti, kdo je 
pronásledují, nejsou lidi, ale Čudové, strašní černí tvorové, krutí a nelítostní, bez duše a 
svědomí, slyšel z té dálky nezměřitelné, kterou lid Saamů již urazil při cestě do nikam, 
šoupání čudských nohou, smích ledový z jejich hrdel, praskot ohně, kterým hoří lávva a 
siidy, opuštěné napospas, mrtvé jako staré tradice. 

I mluvil ke svým lidem, říkal jim: „Vraťte se, naše siidy umírají, hoří, naše tradice 
bere oheň a Paholainenovi Čudové, naše minulost se stává popelem a naše budoucnost 
mlhou, otočte se, povedu vás k síle, zpět, naučím vás sílu použít, k návratu, k boji 
s nepřáteli ze tmy a mlhy, k návratu domů, do Saamieatnanu.“ 

Však jeho lidé jej neposlouchali, smáli se, že prý je jedině dobře, že oni Čudové 
jejich siidy pálí, neb v nich přebývá jen mráz, zmar a chudoba, zatímco před nimi je ráj, 
kam žádný nepřítel nikdy nedojde, že on, Aslak, je slepý, ne že on, ale Gápme teď jejich 
vůdcem je, on že je stejní jako Čudové, neb není schopen vidět, že tento ráj na zemi 
existuje a je stvořen jen pro ně. 

I umlkl Aslak, zařadil se na konec hada lidí a mlčel dál, protože věděl, že lid jeho 
oslepl a on jim tím, že od nich uteče, zrak nevrátí. 

Však každou noc had lidí zjistil, že kratší a kratší je. Každé ráno se na okraji tábo-
rů, kam zasvitly pochodně, našlo mnoho mrtvých těl lidí Saamieatnanu, s krky prořízlý-
mi, neb Čudové byli již blízko, byli všude kolem a jen Aslak slyšel jejich dech, jejich no-
hy. A Gápme řečnil u velkých ohňů uprostřed, kde nic nehrozilo, řečnil, že toto utrpení je 
vinou Aslakovou, vinou minulosti, přesvědčoval ostatní, že do ráje nesmí všichni, ale jen 
ti, kteří se ho budou držet v jeho víře, že najde rajský pramen. Ale pramen se nepřibližo-
val, protože to, co není, může se ve stupňující se snaze o jeho nalezení jen a jen vzdalo-
vat, však nikdo již Aslakovo moudro slyšet nechtěl. 

I byl had lidský v těch nejpustších krajinách, za Paistatskými horami, na nehostin-
né poušti Tssankoskáide, kde mráz udeřil tam, kde nebyly nože stále drzejších, dotírají-
cích Čudů, a had se zkracoval den co den, točil se ve spirále, v ledových pláních, oči lidí 
sleply, krev mrzla či z žil proříznutých vytékala a Aslak mlčel, chtěl zbýt jako poslední, ne 
kvůli sobě, ale kvůli tomu, aby nad každou duší odcházející bděl a prosil Kruh, aby po-
bloudilou křivku duše zpět přijal. 

Poušť Tssankoskáide, místo, jež je v létě červené nehostinnou půdou, kde ani pla-
zivá bříza ni lišejník sobí neroste, prořezával kaňon řeky Kevonské, řeky bez ryb a života, 
v hlubokém a tak úzkém údolí, že jeho hloubka vidět nebyla, neb zdálo se, že pláň přetr-
žena ničím není, žádná řeka zde rokli nehloubí. 

A Čudové, ti tvorové nelidští, každé noci více opojeni silou byli, odvažovali se stále 
hloub k ohňům, jejich nože rozdávaly smrt, zdarma, bez námahy, tak jak lidé Saamijští 
chtěli. 

I jednoho rána Gápme mrtev byl, oči měl vytřeštěné a zapadané sněhem, mrtvé a 
zoufalé, neb ve chvíli, kdy čudský nůž jeho hrdlo otevřel, zahlédl zřejmě, že pramen hor-
ký není. 

I zbylo jen sto posledních Saamijů, Aslak z nich nejposlednější a bezvládí zavládlo, 
lidé už neměli ani pomýlenou vizi, neměli už nic a síla Aslakova, ta je nezajímala. 

Však Aslak, ten jediný o ní věděl. Odešel tedy od ohňů za nejhlubší noci, pozbyl 
podoby, procházel pouští, kolem něj se míhaly stíny smrti, ale neviděly jej. I poznal 
Aslak, že co se stát má, stane se a co stalo se že dobře bylo, i když tak se nezdálo. 
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Usedl na kraji rokle hluboké, uchopil svůj buben, slinami svých lidí poplivaný a 
neslyšný joik začal zpívat: 

 
„Je-li někdo dole v strži, kdo člověkem dávno není, kdo byl dříve pomýlený, kdo je 

nyní potrestaný, kdo se honí dnem i nocí bez cíle a bez pomoci, za chimérou která není, 
za pýchou jíž oslepený, z koho život vyprchává jako zeleň ztrácí tráva, někdo kdo je jako 
lidé, kteří kdysi žili v siidě, kdo je nyní jako lidé, kteří umírají v bídě, komu kdysi sílu dali, 
komu srdce provrtali, kdo se slávou jak já kojil, kdo se s bohy nepropojil, koho duše 
opustila, v kom ubývá jeho síla, ten nechť vidí že sám není, že jej lidé potřebují, ten kdo 
v morénách umírá, na koho nezbyla víra, ať mě k sobě nyní pustí ať mě nikdy neopustí ať 
si ještě může zvolit jestli chce zlo silou skolit, nebo zemřít zatracený, jako já který už 
není, ať mě do své duše pustí i když prostor je to pustý, ať mi dá své slovo chvíle, která 
končí v smrti bílé, ať mi naproti teď přijde, moje síla k němu vyjde!“ 

 
I seděl Aslak na kraji strže, v poslední naději, se zavřeným zrakem vnitřním, ne-

chtěl už ničeho vidět, jen zpíval a čekal…  
 
Byltě Kunc, Radovan Kunc. Byl on kdysi mužem svalů pevných, mysli odhodlané a 

pýchy nezměřitelné, muž, který znal jen pocit opojný, pocit vítězství, jedinečnosti, který 
by za nic nevyměnil. Neznal on lásky ani přátelství, jen lesk zlatých medailí a jásot davů, 
který zněl jen pro jeho uši, neslyšící již, že tento jásot zmizí hned, co ze stupňů vítězů 
sejde, že pro nikoho nic neznamená. 

On však šanci dostal, na dalekém Severu lásku poznal, oporu ve světě Neviditel-
ných dostal nabídkou, však pýcha jeho opět zvítězila a on zradil. Byl odsouzen k věčnému 
bloudění tundrou, k nesmyslnému honění chiméry co není, k vypití bažin Pahaojových a 
pak zase dál, pustinou, bez sebe, bez duše, jen s drásající úzkostí. I nevěděl už ničeho, 
nevěděl, že jeho utrpení není samojediné, nevěděl, že toto utrpení může konce najít, 
pokud otevře svůj zaslepený vnitřní zrak a přijde na to, že to tu už vše bylo. 

Ale byl sám, již nikdo z Neviditelných mu ničeho nenabízel, on sám zapomněl po-
slouchat své vědomí, byl ztraceným přízrakem a sil mu ubývalo. Léta běžela tu vpřed, tu 
nazpět, stejně jako jeho cesta zmatená, a on umíral, i když věčně proklet byl, ale nesta-
ral se o to, proč se tak děje, že by vlastně sil měl mít stejně, nekonečně, zaměřených do 
nesmyslna, ono mu ještě nedošlo, že tím, že sil ztrácí, jiných nabývá, nevěděl ještě, že 
v tom je jeho záchrana, že jeho zatracení má možnost volby. 

Jednoho večera strašlivého, zimního, se jeho lyže smekla v lavině a on se zřítil 
kamsi hluboko, ničeho fyzického se mu nestalo, protože on již fyzické tělo neměl, ale 
najednou viděl sebe zhrouceného, viděl jak sám sebe pozoruje, divné mu to přišlo, viděl 
svoje bílé vlasy, spečené námahou, viděl své vrásky v obličeji, zbrázděné samotou a zou-
falstvím a najednou viděl někde v sobě něco divného. Vypadalo to jako malá špendlíková 
hlavička, bylo to černé a páchlo to, šířila se z toho bolest a on se toho chtěl zbavit, do-
tknout se však toho nemohl. 

Pozoroval to však s hrůzným úžasem, tohle přece nemohlo v jeho existenci být jen 
tak náhodou, bál se toho a zároveň to obdivoval, chtěl se toho dotknout, ale dokud 
v sobě cítil touhu tu divnou věc zahodit, nemohl se toho dotknout a hlava se mu točila a 
nohy už neběžely, nemohly, ztuhlé a ochrnuté. 

I ležel jen a najednou cítil, že ta ošklivá věc tam v něm páchnout jako by přestá-
vala a cítil najednou, že mu svým způsobem patří. I usmál se a ta věc najednou na zlo-
mek vteřiny zasvítila a pak zase zhasla a on se bál o to víc. 

„Co to jen je, ta divná věc, jež není ani šlachou, ani svalem, ani buňkou, která 
zdánlivě k ničemu nemůže být, jen otravovat může, ale… proč by tu byla, proč by byla ve 
mně, kdyby k ničemu neměla sloužit, spíš se musím ptát, ve chvíli možná poslední, kdy 
se mi zhroutil svět a nohy mě už nenesou, musím se ptát, proč jsem ji dřív neviděl!“ 

A v tu chvíli se černý nános zlehka sloupl, ta věc se zvětšila, zbledla o odstín a 
opět zazářila a bylo to jako puls blesku při bouři, oslepující, nebezpečné, ale krásné. I 
Kunc najednou cítil, že tu věc drží v sobě, že se jí dotýká a že je to zvláštní. 

Posadil se z posledních sil v závěji, zadíval se nad sebe, do mrazivého nebe a ptal 
se hvězd: 
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„Ó, hvězdy moje, proč vás nyní vidím a dříve jsem jen místo vás zlato medailí 
znal?“ 

I uslyšel studenou, stříbrnou odpověď“: 
„Protože umíráš, Radovane!“ 
„Proč umírám, když mě Neviditelní odsoudili k věčnému utrpení?“ 
„Protože žádný verdikt nikoho není definitivní, protože co se zdá jasné, má mož-

nost vždy se změnit, když budeš chtít!“ 
„Ale já vždy věděl, že smrt je konec, že je koncem fyzična, koncem všeho snaže-

ní.“ 
„To máš pravdu,“ odvětily hvězdy. 
„Mám pravdu, ale nemám odpověď!“ 
„Ale máš. Držíš to v ruce.“ 
„Ale co to je? Je to snad moje smrt?“ 
„V podstatě… Je to tím, co smrt uvolní. Je to tvoje duše, Radovane Kunci!“ 
„Duše? Ona je duše?“ 
„Vždyť ji držíš, víc, čím tvoje tělo uvadá, a ono uvadá jen proto, že ji máš, že ti ji 

Veraldenolmai dal, to proto, žes ji našel, tak začala existovat!“ 
„A k čemu duše je?“ 
„K naslouchání. K porozumění.K oproštění.“ 
 
I zjistil Kunc najednou, že ta věc už není ani trochu černá, že spíše zářivou vše-

mocností je a že jej prostupuje. I zaposlouchal se a slyšel shora starý zpěv, v cizí řeči, 
ale on rozuměl. I rozplakal se nad sebou, nad svou slepotou a sníh kolem tál. I porozu-
měl. On má šanci k něčemu, čím opovrhoval, čeho se bál. I oprostil se. A viděl svou sílu, 
jak se nazad otočila a přebarvila se v záři jeho duše. A věděl, že ta síla je poslední jeho 
silou a že půjde proti směru, kterým šel. A řekla mu jeho duše: 

„Jsem tvoje duše a ty jsi moje tělo. Byli jsme vedle sebe, neexistovali jsme pro 
sebe. Tys vždy řval, že jsi Radovan Kunc, že neznáš bolest! A já křičela- Kdo je Radovan 
Kunc? Co stalo se, že nezná bolest, že nezná mě, nezná slova, kterými mluvím?“ 

„Já jsem Kunc, ano, neznal jsem bolest, znal jsem jen pýchu. A ty jsi do mě 
vstoupila, teď, ve chvíli, kdy umírám, a nevím proč se síla obrací, proč neodchází zcela, 
nerozumím, zmatek je ve mně ale já se jej nebojím, já jen nevím, co se stát má!“ 

„A kdo to ví, můj Radovane?“ 
„Já vím teď něco, co dřív ne. Já vím, že se blíží smrt těla a že se blíží znovuzrození 

duše. A že můžu volbu udělat, buďto tě vzít a vyhodit, nezemřít a putovat dál tundrou, 
nebo tě vzít a nechat tě vstoupit, že to konec bude znamenat, ale vlastně začátek, proto-
že když to udělám, udělám něco, co nebude poprvé v životě můj závod, moje honba, 
bude to sice konec mě, ale začátek jiných. Ó, co to mluvím, proč tohle říkám, proč nero-
zumím a zároveň chápu, proč, když o té volbě přemýšlím, tak směšná je, proč vše co 
dosud bylo, bylo tak prázdné, proč vše, co by být mohlo se smrštilo do mé poslední chví-
le… .“ 

„Nepovídej už! Je pozdě na otázky! Teď, rozhodl ses, učinil jsi volbu, tedy vstaň, 
jdi dál a udělej, co udělat musíš!“ 

I sklopil zrak Radovan Kunc, odepjal se smíchem lyže z nohou a věděl, že není ji-
né cesty. Tělo jej bolelo, každý kloub skřípal a brněl, každý sval hadrovatěl a škubal se v 
křeči, každá buňka jeho těla vysychala a umírala. Však nedbal toho, pověsil se na skálu 
před ním a sunul se výš, krev mu tekla z úst a skála odírala jeho tělo a trhala jeho šlachy 
a on dělal to co vždy, ale úplně s jiným cílem, to věděl už, bolelo ho to, tohle závod byl i 
nebyl, on šel zase kupředu a přitom se vracel, on šplhal po skále ale ne proto, aby zvítě-
zil, jako tolikrát, on se sunul po centimetrech výš a výš a věděl, že na konci jej čeká jen 
smrt. Ale pokračoval a v tom byla jeho síla. A dostal se nahoru, na okraj strže. Nohy měl 
zlámané, ruce sedřené, plíce proděravělé a krev z něj vytékala do sněhu. 

A nahoře seděl stařec, on sám, jen byl z jiného času, v jiném oblečení, s jiným 
úkolem, ale byl to on, i když věděl, že tomuto člověku nesahá ani k palci u nohy, byl 
v něm. 

Viděl vrásky starce v tmavomodrých hadrech, v obarvené sobí kůži, viděl jeho oči 
a dřív by se hrůzou rozechvěl a pýcha by vyplavila jeho zlobu, on by jej pokořil, předběhl 
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a vysmál, ale teď cítil, že stejná hnutí duše, které zažil, zažívá i jeho protějšek, cítil, že 
stejně jako on potřebuje starce, aby se osvobodil, potřebuje ten stařec jeho, aby se 
osvobodil. Seděli proti sobě, oba umírali, oba se potřebovali, nikdo nezpíval, nikdo už 
nikam nešel. 

Tábor Saamijů opodál rozřezával nelidský řev umírajících. Stíny Čudů se míhaly 
táborem, nože se blýskaly, krev barvila sníh a zoufalství hnalo zbytky národa Saamijské-
ho proti nožům, teď už věděli, že rajské údolí, kde teče věčná horká voda a léto nekončí, 
nikdy nebylo, že to teplo a světlo bylo ukryto v nich samotných, v jejich duších, ale ty 
duše se scvrkávaly, pýcha je drtila, bláznovství iluze je zabíjela. Oni pohledem hledali 
Aslaka, však jej už neviděli a věděli přesto, že je s nimi, že on zbyde poslední. I nastavili 
svoje hrdla a smích, šílený řev v opojení krve se zvětšoval, Čudové vraždili a tančili, pili 
saamijskou krev. 

A uprostřed toho běsnění najednou nastalo ticho, za ruku dva starci přišli, stěží se 
podpírali, mlčeli. Čudové se míhali okolo, zabíjeli a řvali, však zbylý houfec Saamijců se-
mknul se najednou v houfu a nastavil klacky proti vrahům. 

Ti je lámali a chtěli zase zabíjet, ale najednou to nešlo, jejich nože se lámaly 
v mrazu a hroutily se. A Saamijové udělali první krok. Šli směrem k propasti. Jen pár 
kroků scházelo, aby první z nich zmizel za okrajem, s posledním výkřikem, zhynul sám a 
dobrovolně, bez cizí pomoci. 

Aslak hrábl do ohně, pohasínajícího, rozkotaného běsněním Čudů. Vytáhl silnou 
hořící větev a beze slova ji nabídl. I vzal Radovan Kunc tu větev do ruky, naposled se 
napřímil a viděl, že světlo z pochodně je světlem, které vydává jeho duše, dřív ztracená a 
černá, malá a ubitá. 

 
Postavil se čelem k přízrakům tmy, kteří nechápali najednou, nevěřili té síle, která 

se tu objevila, jen svírali kruh, nevěda, co se děje a jak to skončí, byli najednou střízliví. 
A Saamijové šli. Kraj propasti se rozevíral. 

I vytrčil Radovan Kunc ruku s pochodní nad hlavu, stejně jako když kdysi, 
v dobách zaslepení, oznamoval světu lyžařskou hůlkou další vítězství: 

„Stůjte, prosím, Saamijové! To je moje cesta, já musím jít první!“ 
Však Saamijové šli dál a první z nich již na kraji propasti stál a chystal se na skok. 
Tu Kunc vyrazil mocnými skoky k propasti. A Čudové za ním, chtěli jej skolit, 

oslepeni světlem jeho pochodně běželi za ním, vyrážeje znovu v obnovené pýše skřeky 
triumfu. 

I otočil se k nim Radovan Kunc a zvolal: 
„Vy, černí přízrakové, synové zla, já vás znám, byl jsem stejný jako vy! Pojďte te-

dy, pojďte za mnou, ukážu vám cestu, ukážu vám místo, kam patříme! 
A udělal krok do prázdna. Světlo jeho pochodně nezmizelo za okrajem, ale šlo po 

vzduchu, nad propastí, rovně a přímočaře, stejně jako rovná a přímočará se zdá jedno-
duchá cesta zla. A Čudové šli za tím světlem. Však ani jeden z nich neudržel směr. Jeden 
po druhém sletěli dolů, jejich existence, prosycené zlem, se rozbily o skály. Když poslední 
z Čudů vyšel na cestu poslední, jeho vlasy zavlály nad okrajem propasti jako poslední 
připomínka zla, pochodeň pohasla a nad plání smrti rozhostil se klid. 

A poznali Saamijci ihned, co se stalo, poznali, že jejich národ nezemřel. Četli ten 
příběh, plný bolesti, odříkání, chudoby a útlaku, četli svou minulost a budoucnost a po-
chopili, že jsou děti Severu a že zůstanou naživu. 

Nikdo z nich ani slovo neřekl, ni výčitku ni osten viny, jen obklopili na kraji strže 
tělo Aslakovo, které vychládalo a tuhlo v mraze. 

Každý z nich se dotkl jeho čela, přiložil ruku bez rukavice na jeho stále ještě tro-
chu zářící oči. A když poslední ze Saamijců rozloučil se se svým noidem, obrátil se houf 
na cestu zpátky. A Aslak byl s nimi, i když už nežil. Zůstal v jejich duších a v jejich slo-
vech, které jeho jméno, jeho utrpení a skutky nesly od jednoho k druhému, od generace 
ke generaci, od siidy k siidě, od zpustlých spálenišť k živoucím osadám, od malých myslí 
toužících jen po blahobytu a nečinnosti k hrdým duším, které dokážou přežít vše zlé, ve 
vtělení bohů Přírody…  
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A oheň z pochodně Kuncovy byl jeho duší. Letěl nad krajem a šířil radost ze živo-
ta, naději, že nikdo z nás není jen špatný, pokud se rozhodne, že bude dobrý. Hlásil nad 
krajem o největším vítězství Radovana Kunce. A letěl ten oheň dál, na jih, v Rovaniemi 
se proměnil jen tak pro legraci v přízrak bez tváře zas, aby poděkoval a předal poselství. 
A doletěl až dolů, na vrcholky Jizerských hor, až na náměstí v Jablonci. A tam stál člověk. 
Člověk, který na ten oheň čekal. Člověk, který chce milovat přírodu, prát se s ní, ne však 
kvůli vítězství, ale kvůli prozření a smíření. Člověk, který čekal na lásku, na své děti, kte-
rý byl hotov ukázat těm, co jej chtějí následovat, sílu a krásu severní přírody. Stál tam 
Radovan Kunc. 



 202

RUNA ŠESTADVACÁTÁ – Kraj lupsakky 
V runě č.26 se rosomáci ocitnou v kraji karelském, zemi tradic, pohody a 

piva. Vrací se do léta u teplého jezera parikkalského, piknikují a přebytky žere 
zatoulaný rosomák. V městě Savonlinna objevují nejlepší finskou hospodu. O 
ženském fotbale a šoférovi runopěvci. V Joensuu poslední finská pitka. Guru 

alkoholu přichází a odchází, přihráváme finské reprezentaci na gól. Fan club Jir-
ky Mužíka a puukko musí dolů. Pláča je opilý a tvoří legendu. Dada v kronice. 

Vstříc přístavu. 
Lusikka je finsky lžička 
Lupsakka zas pohodička 

V Karélii, zemi žírné 
K hospodě se snadno tíhne 

 
Fotbal běží v televizi 
PPP dostává vizi 

On neskončí svůj běh v půlce 
Stvoří Radovana Kunce 

 
Oj, jaký ponurý kontrast nás čeká dalšího rána, po výstupu v oblíbeném železnič-

ním uzlu Riihimäki, kousek od Helsinek. Místo zářivé barvy bříz šedost továren a dělnic-
kých řadovek, místo jiskřivé průzračnosti přírody čoud aut, autobusů a komínů. Jen fin-
ština zůstává, poslední pojítko se Severem. Válíme se na nádražním peróně a činíme tak 
plné čtyři hodiny, jelikož nechceme utrácet za příplatek na vlak Inter-City, karelský ex-
pres do Joensuu, raději si počkáme na courák. Pokouším se číst ve finských novinách a i 
když je to jakási obdoba Blesku, příliš nerozumím, o co jde… natož pak číst a rozebírat 
sofistikované úvahy o současné finské literatuře… joj, ještě je přede mnou dlouhá cesta 
k nalezení klíče k finštině! 

Zato dobře rozumím, když se k nám, somroše připomínajícímu páru, blíží obezřet-
ně dva kluci, ve věku asi tak 10 a 12 let. Krouží kolem nás jak rosomáci kolem zdechlého 
losa. A jejich úmysly se nezdají být úplně kalé. Starší konečně postrkuje toho mladšího. 
Ten se nás bez obalu ptá: 

„Chlapi, nekoupili byste nám krabičku cigaret?“ 
„Posral ses, bratře,“ reaguje po česku Pláča a já finsky odpovídám: 
„To nekoupili.“ 
Do hry se vkládá starší z dvojice, opovržlivě si měří svého menšího usmrkanějšího 

kamaráda: 
„To ne jako že byste to platili! Ale koupili to pro nás! Tady jsou prachy! Červený 

Marlbora bysme chtěli!“ 
Drzost malých tabakistů je tedy slušná. Přesto se setkávají s našim neměnným 

postojem. Starší se šťourá v nose, výmluvně pohazuje eury v dlani a pak na mě vypálí: 
„A jako proč ne?“ 
„Protože jste malý! Kouření škodí zdraví! Počkej si pár let a pak, až ti cigára pro-

daj, dělej si co chceš!“ 
Pohled, který na mě dvojička vrhá, si za rámeček rozhodně dát nemůžu. Říká něco 

jako: „vy zkostnatělý starý sráčové, kdo je pro vás malej kluk, vyližte si řiť, však my 
vodlovíme někoho ochotnějšího…“ 

Naštěstí nám to už jede. Po několika hodinách jízdy vystupujeme v malém měs-
tečku Parikkala, pohodovém místě pouhých 6 km od ruských hranic, v místě, kde už jsem 
kdysi byl s Martinou, tehdy, poprvé. Bereme útokem samoobsluhu, kupujeme bílé hous-
ky, klobásy a majonézový salát. Pochopitelně i šestici Lapinkult, to snad nemusím dodá-
vat… Sedíme před obchodem, živíme se, Pláča namáčí sämpylu do salátu a vraští obličej: 

„Hele, tohle má bejt italskej salát a chutná to úplně stejně jako náš vlašák!“ 
„Nojo…“ odtuším, „není to tim, že Vlachy a Itálie je to samý?“ 
„A jo,“ rozzáří se opět parťák, „to mě nenapadlo…“ 
Vyrážíme vedrem (kde zůstal laponský ranní mráz?) z města pryč, kolem Simpel-

ského jezera, pokouším se najít místo, kde jsem před 2 roky s Martinou stanoval, tehdy 
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to byl úplně skvělej plac v lese u jezera, při molu, odkud se daly spustit nohy do teplých 
vlnek jezera a nechávat si je oždibovat okouny…  

Začátek cesty zvládám, nádherný pravoslavný kostel, v ruském stylu roubené 
chaloupky, konec města. Ale potom… zdá se mi, že jdeme blbě, že se cesta odklání od 
břehů jezera a zmíněný záliv s tím lesíkem je v nedohlednu. Chytá mě poslední cestovní 
krize, jež se vždy u mě pozná tak, že 15 minut neříkám ani slovo, pomalu rudnu a pak 
s vrcholně sprostým výkřikem shodím batoh a pokouším se vylepšit s jeho pomocí svou 
kopací techniku. 

„Debilní Karélie! Zlatý Laponsko! Je to tu ouplně na chcíplou kočku!!, ječím (po-
chopitelně, jemné čtenářky, že nechci doslova parafrázovat svá citoslovce a přirovnání…) 

Pláča útrpně mlčí, i jeho asi napadá, že naše cesta v podstatě již skončila, že sem, 
do Karélie jsme vyjeli jen proto, abychom se domů nevrátili zbytečně brzo. 

I on hlásí: „Sem špinavej jak zemní tchoř, zpocenej, zarostlej a obecně podstatně 
hnusnější, než bych si přál! Bratře, je třeba najít nějakej flek u jezera a dát tam veget! 

Prskám, otáčím, mám pocit, že nic nenajdeme, že pobřeží směrem k Parikkale je 
soukromé, proč bych se tehdy táhnul s Martinou až do lesů…  

Ale štěstí, jak se říká, sedne i na vola. Po asi 200 metrech od místa mého emocio-
nálního kolapsu nalézáme výborňoučkou zátočinu s posekanou trávou, mělkou teplou 
vodou a široko daleko s žádnou chatou. Ano, tohle bude naše poslední finské nocležiště 
(vyjma vlakových sedaček). Mučivá deprese se mění ihned na teplo rozlévající pohodič-
ku… hm, není nad to mít svý jistý, svůj domov, i když to je jen loučka u jezera, na níž 
rozbijeme náš stan. Svlékáme se do naha a noříme se do příjemně vyhřátých vod jezera. 
Se špínou a potem odplouvá i zloba a bezmoc. Pláča se holí s pomocí zrcátka od buzoly, 
já peru a začínám připravovat hodokvas. Ten sestává z mátového čaje (břeh jezera je 
obrostlý divokou mátou, omamně vonící na metry daleko), čtvrtek klobás, pečených na 
másle a na víčku od ešusu. V přípravě krmě získávám netušenou zručnost, synchronizuju 
přesně položení nového kousku klobiho na víčko, obrácením prostředního, podlití novým 
máslem, přidáním snítky máty a vytažením nejstaršího kousku na improvizovaný aloba-
lový talíř. Pláča mě nahlas obdivuje, jako že jsem se výrazně minul povoláním, že bych 
mohl vařit na zasedání NATO těm největším papalášům, jen tomu Bushovi dát místo 
špenátu radši spařenou marihuanu, aby se chlap zhulil a zapomněl na ropný války…  

Krmě je liboskvoucí. Ani nemáme na to vše dojíst, posledních pár kousků balí 
P.P.P. do alobalu a uschovává vedle stanu na ráno. Slunce, obří oranžová koule, olizuje 
klidnou, zrcadlovou hladinu jezera, vše růžoví a temní a doutníky orobinců připomínají 
žezla králů přírody… A kulta, jezerem aspoň trochu zchlazená. Po depresi ani stopa, oba 
už nelitujeme tohoto výletu, vzpomínáme slov bratra Juha o tom, že v Karélii nejsnáze 
jeden nalezne ten vzácný pocit klidu, kterému se ve Finsku říká LUPSAKKA. 

Ráno nás budí mlhavé, vlhké ráno. Vařím ruský listový čaj a Pláča se shání po 
zbytku klobás. Ovšem marně. Po usilovném pátrání nalézáme v blízkém houští alobalový 
obal, umně rozevřený drápatou zvířecí prackou, jak napovídají otvory v hliníku, samo-
zřejmě do posledního drobečku vyjedený. 

„Hm, tak to jsme nezvládli,“ hodnotím situaci zkroušeně. „My, vlci Severu, který 
uhájili naše těstoviny v saamijských pustinách před medvědy, se necháme v civilizovaný 
Karélii napálit nějakou micinou…“ 

„Micinou?“ poulí oči Pláča. „Bratře, nepodceňuj situaci! Ty drápy… Tu klobásu nám 
sežral jistě zatoulanej rosomák! Rosomák z Lemmenjoki, kterej s náma, nepozorovanej, 
jde celou cestu, kterej běžel deštivou nocí vedle našeho vlaku, kterej se s náma nalodí 
zejtra na trajekt a přijede se mnou do Nymburka, kde v místních lužinách najde partne-
ra… však si vzpomeň, co sem ti řikal v Dánsku, jako že u nás na Labi byl viděnej roso-
mák… kámo, každej potřebuje někoho k sobě…“ 

Balíme, vypraný věci moc neuschly, tak je věšíme na bágl, vyhazuju roztrhanou 
alumatku s objemnou igelitkou plnou anorganického odpadu a míříme na vlak do Savon-
linny, skouknout ten báječnej švédskej vodní hrad Olavinlinna, a vůbec tak nějak příjem-
ně strávit poslední finský den. 

Cesta je krásná, i přes mlhavé podzimní podnebí, jedeme po úžasném eskeru při 
Punkaharju, kdy několik kilometrů dlouhý, ale jen deset metrů široký val morén odděluje 
od sebe dvě jezera. A Savonlinna. Na rozdíl od léta 2000, kdy zde, v městě zalitém slun-
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cem, probíhal slavný operní festival a všude to žilo jak někde v Rimini, je vidět, že je po 
sezóně a že zde chcíp pes. Stánky na tržišti jsou zavřené, nikde na pláži ani noha. Noha, 
konkrétně noha výběrčího vstupného, není naštěstí ani v nádvorní pokladně hradu, tož 
razíme dovnitř a obdivujeme dosyta ta mocná děla, ty tlusté zdi, vymakané střílny, ka-
menné klenby, prostě všechny nádhery starého středověkého hradu, jež kdysi vystavěli 
Švédi na strmém skalním ostrově na obranu před proradnými Rusy, toužícími uchvátit 
finskou zem do své nehostinné náruče. 

Začíná lejt, chvíli koukáme z mostu na obrovské ryby, jež se živí řasami při mříži, 
oddělujícími v rychlém proudu dvě jezera a pak vyrážíme do centra, najíst se a na pivo. 
Jíme v jakési turecké kebabárně, která nás moc neuchvacuje, a to vinou neuvěřitelně 
lenivé obsluhy turecké národnosti. Pláča se nechává strhnout ke svým oblíbeným úva-
hám o blahodárném vlivu továrny Michelin na pracovní morálku zkaženého plebs, já zas, 
kdybych nebyl v poctivém Finsku, asi bych neodolal a z nehlídané lednice zabavil několik 
exemplářů piva zn. Karhu. No, nakonec se dočkáváme žvance, jíst se to dá, i když na 
kebabárnu Stadin v Helsinkách to teda fakt nemá…  

Ale nic není definitivní, jak poznáváme záhy. Je totiž chuť zapadnout kamsi na pi-
vo. Po pár minutách na hlavní třídě nalézáme podnik s názvem Sylvester bar, kam vedou 
schody z ulice dolů, do sklepa. Necháváme se zlákat a jsme bohatě odměněni! Sklepení 
totiž svou rockovou atmosférou připomíná ty nejlepší pražské putyky. Na baru tři druhy 
točeného piva za slušnou cenu, včetně českého černého Kozla, ale jsme ve Finsku, tož 
tedy zatím neznámá značka OLVI, však výborně natočená, s pěnou a řízem. Hospodskej 
starej ošlehanej chlápek s bodrým úsměvem. Hezký holky, vůně baleného tabáku, Black 
Sabbath!!! Co chtít víc! No možná ještě jeden kousek…  

Příjemně opilí míříme s obdivem v duši ven. 
„Tak ten Juho nekecal, s tou lupsakkou!“ míní Pláča. „Tohle je zatím bezkonku-

renčně nejvychytanější putyčka tady ve Finsku!!! Joj, jestli ještě někdy zavítám do Karé-
lie, tak vim, kde zaprasit! Hele, bratře, máš dvě po poledni a jak to tam žilo! Vem si ve-
čer!!! Sfotils tu romantickou zrzku s těma nádhernejma nohama, jak se na mě…“ „Né, na 
mě!“…“houby, na mě!!!… usmívala?“ 

 
Pomaličku se šineme na nádraží Savonlinna hlavní, jež je umístěna za městem, 

v lipové aleji. Máme čas, tož kouříme, zevlujeme a pozorujeme partičku středoškoláků, 
jak čutají fotbálek. Míč je příliš neposlouchá, máme oba škuby se jít přidat a ukázat těm 
barbarským Seveřanům, jak se šoupe česká ulička… Tato sportovní choutka nás záhy 
přechází, poté co se do kroužku čutálistů přidávají dvě nohaté Finky. Nestačíme se divit! 
No je tohle možný? Nožičky, fintičky, nadýchané centry jak od Pavla Nedvěda přímo na 
nohu na patnáct metrů…  

„No stíháš to? Tady hrajou holky fotbal pětkrát líp než chlapi! No jestli do pěti let 
Finsko nevyhraje MS v ženskym fotbale, tak jsem Putin!“ míní s doširoka otevřenou hu-
bou kamarád, jež se ani v nejmenším nepozastavuje nad ladnými křivkami fotbalistek, 
anžto je plně pohlcen jejich jemnou, cizelérní technikou kopu! 

Decentní překvápko. Místo vlaku jede do Savonlinny autobus. Na náš dotaz, zda 
bere Inter-rail, odpovídá neuvěřitelný týpek s neuvěřitelně rozchechtaným úsměvem, že 
jooooo, že je to vlakobus. Usedáme tedy a máme možnost si šoféra prohlédnout. Je to 
kluk starej asi jako já, ovšem obrovsky tlustej, s hlavou vyholenou, však vzadu 
s dlouhým, mocným copem do půli zad. Z jeho brady raší na rezavo obarvená, dobrých 
20 cm dlouhá bradka ve stylu ZZ TOP. A to není ještě všechno. Jelikož středoškoláci za-
berou 2/3 autobusu, na zastávce Savonlinna město se lidi nemají kam vejít. Podivná si-
tuace v liduprázdném Finsku, kde by se často spíše vyplatily mikrobusy, než klasické ma-
šiny. Zdržení, zatímco se jedna cizinka ječivě rozčiluje (je to cizinka, rodilí Karelané jsou 
v neotřesitelné pohodě, věda, že šofér-pařič mobilem domlouvá promptní přistavení dru-
hého autobusu), já přes okýnko s vlhkým zrakem sleduji nádhernou Finku tak třicetile-
tou, malinkou, miloučkou, světlovlasou, krásně oblečenou v undergroundovém rozevlá-
tém stylu, jež vypichuje její zajisté nejcitlivější duši na světě, která na nástupišti stojí 
s kočárkem, v němž kolébá asi roční děcko. Nemůžu z ní odtrhnout oči, tak se mi líbí, 
hltám její droboučkou, přesto však všude ideálně zakulacenou postavičku, obdivuji se 
skousnutými rty, zoufale, věda, že tento obrázek po rozjetí busu navždy zmizí, její pohy-



 205

by, přesně odměřené, přesto však spontánní a nevědomě vykroužené, krev mi rozšiluje 
vlnění její dlouhé sukně v závanech větru od jezera. Jsem zamilovanej během deseti vte-
řin, což neuniká Pláčovi, který do mě hrubě strká: 

„Kam čumíš?“ 
Beze slova ukazuji ven. Plaček se nadřazeně ušklíbne a povídá: 
„Ty seš stejně divnej! Vždyť má dítě!“ 
„No a? To by nevadilo… Podívej, jak je nádherná…“ 
„No hnusná není. Ale ty seš všeho schopnej! Zdržet se tu dýl, tak vystoupíš, pro-

bodneš jejího chlapa puukkem, klekneš před ní do psích šitů a zahlásíš: Já jsem lepší než 
on, pojď se mnou a vem si mě, chci bejt jen s tebou…“ 

Mám tedy chuť probodnout spíš kámoše. Co mi kazí tuhle romantickou, vzácnou 
chvíli!!!? 

„Hm… ať už to jede! Vždyť ty seš ouplně mimo! Hele, nemáš náhodou v Praze 
ženskou? Nejsi jak ten zhulenej Macháček, co na to zapomněl? Já, kamaráde, mám doma 
ženskou, s poprsím 4 a s takovejma kulinářskejma schopnostma, že i ty seš proti tomu 
hudlař! A vo to de! Dobře se nažrat, pak dát pívo a sex and violence, né? Vo to tady běží, 
né, ty by sis uvázal na krk fakana a žral snad vzduch ze ženskejch voňavek? Já to ne-
chápu…“ 

„Seš bezpáteřní, přízemní šovinista!“ odpovídám možná vážněji, než by se slušelo. 
Naštěstí (a pro mě na věčnou smůlu) se autobus konečně rozjíždí a mě ten krásný obraz 
mizí navždy z očí (ale vidíte, milé čtenářky, že ne tak docela, neb téměř rok poté, při 
psaní tohoto cancu, si vzpomínám do detailu snad na každou vteřinu, kdy mě a tuto ex-
trakci krásy a romantiky dělilo jen tenké sklo okna autobusu…) 

Na splín však není čas. Do hlavní role okamžiku se obsazuje vykutěný řidič. Nej-
prve vždy na předměstí někomu zastaví a přivítá jej rozverným, karelsky protahovaným 
pozdravem: „Moooi!“ – to znamená Čau a je to dosti familiární pozdrav, on však takto 
tituluje i šedesátileté babičky. 

„Némůžu tě nabrát, jsme plnýý, ále žádnej strés, žádnej strách, minutečku za 
mnou jedé můj skvěléj kámarád, táky v busu, a v prázdným! Á… je to táky fájn kluk!“ 

Překládám Pláčovi, osazenstvo busu se nepokrytě baví a směje se. Tohle má být 
ten chladnej, uzavřenej, introvertní skandinávskej sever??? 

Chlapík, vědom si svého osobního kouzla, bere náhle do ruky mikrofon a rozjíždí 
neuvěřitelnou show: 

„Čááuky, nazdárek, dobří cestující, kamarádi! Já jsem váš šófér, říká se mi Míka, a 
pojédeme spólu pár chvílek do Párikkály! Nó, jóó, jasnočka, říkáte si, máme zpožděníčko, 
trošičku jó, to je fákt, pááč sme museli jet dvá, chvílku sme se zdržéli, ále co? Život je 
dlóóuhej! Pohodička! Za vodměnu jako, že ste tak krásně trpělivý, vám budu povídat 
pohádku, jó?“ 

 
Autobus se směje, Mika bere volant do jedné ruky a podstatně více se soustředí 

na mikrofon a přechází do tak nesrozumitelně protahovaného nářečí, že přestávám ro-
zumět. Nicméně, on ten dobrý týpek fakt vypráví snad dvacet minut nějakej příběh, stí-
hám, že je to o nějakém Rusovi z Petěrburku, co přišel do Savonlinny za děvuchama na 
námluvy, ale se zlou se potázal. Je to nicméně asi dost vtipný, protože chladní, distingo-
vaní Finové (či spíše rozverní, bodří Karelané) se téměř smíchy nemohou udržet na se-
dačce. 

Cesta do Parikkaly utíká za této vypečené zábavy co by dup. Lezeme ven, ihned 
do sámošky, pro jeden černej olut. Když procházíme kolem autobusu, Mika se vykloní 
z okýnka, usměje se, že by se mu pecen chleba do huby vešel, mlaskne při pohledu na 
studený lahváč a povídá: 

„Kucííí, jak já vám závidím! Pívo takhle si dát, to je vóno! Ále co, jéště jednu ces-
tičku do Sávonlíny, ták je to třeba jéště vydržét. Véčer bude fájn! Je pátek!!! A kámpak, 
kucí?“ 

„Do Joensuu“ snažím se co nejvíc protahovat, což jde docela dobře, ono se to řek-
ne JOENSUUHUN, tak říkám Jooeensuuuhuun…  

„Ták, to jó, tám je kráásně!“ volá Mika, ještě jednou zeširoka mávne a vyráží na 
svou poslední „cestičku“. 
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Kodrcáme se zas vlakem, popíjíme čerňáka, jedeme temnými lesy, kolem zádum-
čivých, ušlechtilých hladin jezer, tady je přece vesnička, odkud pocházejí holky ze skupi-
ny Värttinä! 

A už jsme v Joensuu, velikém městě při ústí řeky do jezera – ono Joensuu je 
vlastně Ústí, ale tohle Ústí vypadá mnohem přívětivěji než průmyslové Ústí nad Labem…  

Program je jednoznačný. O půlnoci nám z Joensuu jede přímý noční vlak až do 
přístavu Turku, kde navazuje trajekt do Sverige. Zbylou dobu hodláme strávit v nějakém 
příjemném podniku, nejlépe tam, kde točej Medvěda a naposled ve Finsku zapařit. 

Procházíme městem, vůbec to tu nevypadá jako ve Finsku, široké dlážděné bulvá-
ry plné usměvavých, pohodových lidí, krásně zpomalené tempo, příjemný jasný podve-
čer, po ranní mlze a poledním dešti by ani čokl prašivej neštěkl. V centru to dokonce vy-
padá jak v Paříži, vzduch voní, holky maj krátký sukně, kulatý hrudníky a medový 
úsměvy, ale já vím, že na tu mojí savonlinnskou žádná stejně nemá…  

Brzo nalézáme bar se zahrádkou a vývěskou annoncující čepování piva Karhu. Ne-
ní co řešit. Dáváme první kousek, když si k nám přisedá starší chlapík, objednává a platí 
nám pívo a začíná rozvláčně vyprávět. Po zjištění, že jsme Češi, se jeho náladička ještě 
zlepšuje: 

„Klucí, tak to jó! Čechy, to je vono! Já tam třikrát už byl, jóó, jasný, největší po-
hodička, ta vaše krásná zem, ty slečny, to pívo… Ále tady, v Joensuu, tady je to stejný! 
Tady je mi taky fájn! A že vy jste zrovna tady, to jó, máte dobrej vkus!“ 

Přikyvujeme, chlapík saje jak pumpa a brzy mu přestávám rozumět. Ne, že by 
opile huhlal, ale má tak rozkecáno, že moje slovní zásoba po roce studia nemá šanci na 
úspěch. Chápu jen, že říká, že jde teď do Alka pro dvě flašky vína, pro něj a pro ženu, že 
lehce popijou, ale že se pak zase zastaví, že by nás vytáh někam do klubáče, kde je kon-
cert. 

No proč ne, říkáme si, ale ten se stejně už neobjeví. 
Chyba lávky. Za dvě hodiny je chlapík zas u nás. A už ji docela má, tvrdí, že víno 

bylo francouzský a lehký a tak že se vypilo rychle. Řešíme, zda jít do klubáče, či zůstat. 
Rozhoduje fakt, že vstup do klubu činí 15 euro, za což se tu dá pořídit 5 piv. Loučíme se 
tedy, chlapík se usmívá ve vějířích vrásek kolem očí a pak sám, ač s dobrou padesátkou 
let na hřbetě, odchází lehkým, pravda poněkud vratkým krokem trsat na bigbeat…  

Ochlazuje se a jdeme tedy dovnitř. Je už skoro 22h, ale bar se teprve začíná plnit, 
je to takový finský zvyk, nacamrat se nejdřív zdostatku doma, za nižší cenu, nějakým tím 
lahvovým, a až poté, co noc již dostatečně zestárne, vyrazit do baru se dodělat. Usedá-
me právě včas, zatím je tu volno, ale během deseti minut si není kam sednout, lidičky 
chlastají i na stojáka, kouř se válí v modrošedých spirálách a hluk houstne jak med divo-
kejch včel. Pláča hodnotí ženský, já pod vlivem pivka mučivě vzpomínám na tu krásku ze 
Savonlinny a v tu přes dav lidí zpozorujeme, že v telce běží fotbal. 

„Slááviéééé!“ necháváme se strhnout atmosférou okamžiku, naše skryté fandov-
ství se probouzí, ač je nám jasné, že sešívaný nevysílaj, že běží kvalifikace na ME Finsko-
Wales. Stáváme se nejzaujatějšími diváky přenosu, strháváme okolosedící Finy, kteří 
v úžasu nechápou, že jacísi cizinci tak prožívají jejich nároďák, který je doposud pranic 
nezajímal. 

Probíhá 89. minuta a stav je tristní – 1:1. 
„Suomíííííí, jedéééééém!“ řičíme na celou putyku. Finové se decentně přidávají, ale 

na nás nemaj… „Modrá a bílá, fotbalová síla!“ řičí Plaček a poté, co rozhodčí neodpískává 
jasný faul na finského forwarda poblíž vápna, zakaboní se, vztyčí prostředník a sytě za-
hučí: „Pééénííízeee, pééénííízééé!“ Finové nestíhají, je jim divné, že jsme takoví fanatici. 

Poslední akce. Finský obránce sbírá na vlastní půlce balon a posílá jej dlouhým pa-
sem na levé křídlo. Tam se ho zmocňuje útočník a běží bezhlavě podél lajny, nevida, že 
se v centru uvolňuje jeho kolega a míří do vápna. S Pláčou se na sebe podíváme a zaje-
číme: 

„Vole, klička doprava, ne, nahraj to mezi nima, tam je volnej!“ 
A stane se. Blonďatý forward má míč a před ním najednou dva obránci, napravo 

však sprintuje další Fin. 
„Nepárej se s tim, ulice, né, nahráááj, doprava, a žádný sraní, hned pááál!“ 
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Centr nás musí slyšet až v Helsinkách, tak totiž řveme. Jemným nákopem posílá 
míč mezi zkoprnělé waleské chasníky přímo na pravačku pravého křídla, které se ani vte-
řinu nerozpakuje a…  

…“Góóóóóóóól! Góóóóóĺ!“ řveme a plácáme se do rukou. „Vidíš, vole, voni to udě-
lali přesně jak jsme řekli a je to tam! Už – je – tam – už – je – tam!!!“ 

Finové v baru mají pocit, že jsme šamani. Sudí naposled fouká do píšťalky a Fin-
sko, jen a jen naší zásluhou, poráží Wales 2:1!!!! 

Další pivo. Hospodský přepíná kanál a tam – atletika, Grand prix z Paříže. 
„Ty vole!“ ječí Pláča. „Jirka Mužík na startu! Jedéééém, Jirko, natrhni všem prdéé-

éél!“ 
Česká účast ve finále na 400 m překážek nás rozběsňuje do extáze. Finové chá-

pou, že jsme odjinud. Koho zajímá atletika? Nojo, Češi… Blázni. Chápou, že celý fotbal 
byl jen předehrou a možná se tiše modlí, aby Jirka Mužík „zamet,“ prostě doběhl vzadu, 
jinak totiž hrozí zboření jejich oblíbené hospůdky. Lokty si totiž děláme prostor, očima 
visíme na obrazovce a zcela bez servítků skandujeme:“Jir-ka! Jir-ka! Jir-ka! Jir-
kááááááá!“ 

Copánkový atlet-bohém nám však radost nedělá. Zní výstřel, naše skandování se 
mění v jednolitý ryk, bohužel postupně slábnoucí. Náš idol dobíhá na šestém, předpo-
sledním místě. Zklamaně bušíme pěstí do stolu, padají ryčné nadávky: „Anabolický negři! 
To se to vyhrává po bobulích!“ 

V tom k nám přistupuje hospodský a jeho zrak ulpívá na mém puukku, houpající-
mu se u pasu.“ 

Pláča to žehlí už dopředu: 
„I´am sorry! We will be ok! Lupsakka! Ei ongelmaa! No problem! No shouting 

anymore!“ 
Výčepní se malinko pousměje, ale pak zvážní: 
„Kluci, vo to nejde! Jste v hospodě, klidně si řvěte, jak chcete! Ale ta kudla, to 

puukko, to musí pryč, to musí ihned do báglu! Koukám, vy máte pěkně horkou krev! No… 
přece jen je pátek, lidi tu obrovsky chlastaj a vy taky a tak… no… prostě to sundej, lidi by 
to tady nakonec nemuseli pochopit, to vaše fandění. A já bych nerad, kdyby tady tekla 
dneska krev!“ 

No to my taky ne. Cítíme se obrovsky tvrdě a rozvíjíme debaty o tom, jak celý 
Finsko sedí na zadku, když dva ozbrojení, vytvrdlí, bolest neznající rosomáci, pokořitelé 
Sokosti, přijdou vymlátit celou hospodu…  

Naštěstí je už čtvrt na dvanáct a je čas se vrátit na nádraží. 
Potácíme se bulváry, vize Paříže zesiluje. Ulice jsou plné lidí, tančících, ječících, 

auta troubí, holky se natřásají. 
„Tohle že je Finsko?“ ptám se udiveně. 
„Tohle je vole Karjalááááá!“ míní Pláča. A již posté dnes opakuje: „Juho nekecal!“ 
Na nádraží je konečně klid a přepadá mě únava. Nikoli však Pláču, jež se o mě 

zmoženě opře, očička se mu zablýskají a dí mi: 
„Bratře, ubal hašiš! To je pohodička, že bych se zvencnul! Je třeba dát špekáro!“ 
Chvíli váhám, přece jen, jsem dost na plech, resp. v té nejlepší náladičce a vzpo-

mínky, jak jsem přebral na Inari, jsou ještě dosti živé. Bratr však neustále naléhá, tak 
neudělám nic. Balím však slabšího a potahuju jen opatrně, dvakrát-třikrát. Nikoli Pláča. 
Joint v jeho ruce svítí jak Temelín a dýmá jak Mitaska. Po dokouření se zasní a upře zrak 
do nebes. Mám strach, jestli se mu nechce náhodou zvracet, ale P.P.P. mě vyvádí 
z omylu: 

„Hele, bratře, já… já ti něco řeknu… Já mám obrovský vize!“ 
„Jaký? Chce se ti blejt?“ 
„Vize, vole, řikám, né, že mi je blbě! Já mám vize vohledně tý naší knihy, co napí-

šem. Já to právě vychyt jak svině! To nesmí bejt vobyčejná kniha, ale těžká alternativa! 
Něco jako Sestra vod Topola! Myslim… myslim časový smyčky!“ 

„???“ 
„No jako s Kuncem, víš, jasný?“ 
„Mmmm.“ 
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„Jako popíšem legendu- Kunce! A čas bude vybuchovat, čas vole jako pude úplně 
pozpátku a zase dopředu a zase skočí dozadu a lidi budou dva v jednom a tak, rozumíš?“ 

„Mmmm.“ 
„Seš blbej? To je přece jasný! My jako vobjevíme na Tuiskukuru ten zápis vo Kun-

covi, jak de 40 km denně. A v tu chvíli nebude žádnej podzim, vole, žádná ruska, ale 
zima jak svině, rok potom, a Kunc je v Kiilopää a přečte si vo nás, jako že sme pokořili 
Sokosti a bude nás honit! A v tom je ta smyčka, vole! Ta první! Jako že my jsme tam 
v realitě až po něm, ale zároveň tam sme před nim a von se tak žene kvůli nám, jasný, 
už?“ 

„Jó.“ 
„A ta druhá, vole, je ještě lepší. Kunc vole vlastně není žádnej Kunc, ale dva úplně 

vylízaný brňáci, nějaký strašný vopilcí. A ty vole vomylem dojedou na Pepik a budou 
strašně líný a uviděj nás, jak žereme ty Kuncovy zápisky a prd! Smyčka č. 2, voni zas 
v čase budou jako před náma a ty zápisky budou vlastně tvořit voni. Voni budou Kunc! 
Ty největší lenory! A pak… třetí brejkpojnt, Kunc se s nima potká! A my je všecky povo-
díme!“ 

„Dost schíza, ne?“ míním, přesto jsem však pobaven a umiňuju si, že jsem ten 
míň opilej, tudíž nemám tu fantazii, ale moje úloha je zas v tom si to zapamatovat a pak 
to napsat…  

„No dost! A eště by se moh nakonec stát šamanem, né, zachránit Sámskou zem! 
Tak bych to viděl! To, kámo, bude bestseller! Ty časový smyčky… víš, vole, fosi… sofisti-
kovaný… jo, sofistikovaný čtivo do Literárních novin. A legenda. My a Kunc! Chápeš????“ 

„Bratře, seš geniální!“ míním zcela upřímně. „Já si to budu pamatovat a napíšem 
to!“ 

Pláča, už při nástupu do vlaku, se rozzáří. „Já vim, máš talent, těžkej, ale já, já 
vymyslel toho Kunce! Já měl vizi!“ 

„Dyť jo!“ říkám zmoženě a snažím se nevnímat, že si Pláča sundává své boty a 
vagónem se šíří zápach Pahaoji, neboť metan a čpavek z rašeliniště usoudil, že v Pláčově 
botách bude probíhat hnilobný proces líp, než v přírodě. 

„Hele, jó, dobře, ty boty, já to chápu, to je fakt puch, ale né z mejch nohou, to 
právě ten hnusnej Pahaoja, ta svině močálová…“ 

„Dyť jó.“ 
„Hele, naval kroniku!“ ječí kamarád. „Mý vize ještě neskončily! Já mám úplně su-

per vizi! Já to musim popsat!“ 
Zatímco já už únavou, a přiznám se, též opilostí, zavírám oči, Pláča se chápe kro-

niky a já z posledních sil slyším, jak pero škrábe v šílené rychlosti po papíře…  
Probouzím se po hodině, vlak fičí temnou nocí na jihozápad. Vidím parťáka, jak 

chrápe zhroucený na lavičce, ještě svírá pero a kronika leží na zemi pod ním. Jsem cel-
kem zvědavej na ty vize, tak si beru kroniku a pokouším se číst… Bohužel, Pláčova genia-
lita se zcela vyčerpala při tvorbě časových smyček… Asi stránka a půl kroniky je pokryta 
roztřeseným rukopisem, jež však nesděluje naprosto, ale zhola NIC. Jen zhulená směsice 
nesouvisejících útržků myšlenek, slovní salát… Zklamaně odkládám kroniku. Čistý dada. 
Snad na nějakym ulítlým autorským čtení bývalých pacientů psychiny, říkám si. Sám Plá-
ča ráno, po probuzení, když vlak míří do útrob přístavního Turku, bere kroniku do rukou, 
snaží se začíst, však vzmůže se jen na vrtění hlavou: 

„Ty jo, to je ale strašná blbost co jsem napsal! To nedává vůbec smysl! Nevíš, co 
sem měl na mysli? Teda, já byl sprasenej…“ 

 
Netuší, že není všem dnům konec, a to, co se zdálo jako limitní stav, může být jen 

pouhým předmostím k něčemu ještě horšímu… Ale o tom až v další runě…  



 209

RUNA SEDMADVACÁTÁ – Zas ta žula, zas ten granit!!! 
V následující runě čtenář zapochybuje o hlášce „Pije jako Dán,“ neb Švéd 

pije ještě víc. Jak P.P.P. krmil rybičky a mezitím kolem mě řádil „the true sum-
mertime“. Expres hrůzy nejede a naše budoucnost je nejistá. Vyrážíme opět 

k polárnímu kruhu. Ånge symbolem bláznivé pitoresknosti. 
Oj, lodi, vratké paluby 

Dřív kurdějí jste byly ráj 
Když nebylo co do huby 

A šíf smrděl jak koňská stáj 
 

Nyní se doba zcela liší 
Když eura máš, tak v blahobytu 
Chlast změní tě v stvoření nižší 

Jež bolest nezná, ani citu 
 
Krásné, slunné ráno, proud mondénních slečinek, diskotékově vyšňořených boj-

frendů a vizí brutální pitky rozjařených pánů za zenitem míří do útrob nikoli velryby Jo-
nášovy, o tempora, o mores, ale dovnitř velikého červenobílého trajektu od Viking Line. 
Krátce před osmou finského času se loď rozjíždí, v dáli mizí silueta Turunlinny a my se 
pouštíme do souostroví, oblévaného ještě stále velmi špinavou vodou ze řeky, jež 
v Turku ústí do moře. Úplně nejvrchnější paluba je bohužel uzavřena a tak bereme to co 
je, polootevřené patro pod ní, místo, jež se stává Mekkou pro výše popisovaná stvoření, 
která pranic nedbajíce nedávno proběhlého rozbřesku dne, usedají nad první půllitry La-
pinkulty a rychlostí světla do sebe sají alkohol. My se zaříkáváme, při pohledu na palubu, 
jež je již v devět hodin plná podnapilých, že správný gentleman nikdy nepije před poled-
nem a věnujeme se spíše dosoušení stanu a ponožek. Vítr nad mořem mile duje a věci 
rychle schnou. Pranic se to nelíbí zamilovanému švédskému diskopáru, jehož irituje fakt, 
že záhyby našeho stanu plandající ve větru občas zasáhnou jejich obličej ve chvíli, kdy se 
zrovna sklání romanticky ona k němu a on k pulitru… Zaujímám nicméně výhrůžný postoj 
a v odhodlaných očích mám napsáno, že jejich další výpad proti stanu by mohl skončit 
zaražením našich puukko do jejich útrob. Švédové chápou a mění flek. 

Jelikož se docela nudíme, pozorujeme ruch kolem sebe. Ač jsme jistě zaujati pro 
Finy na úkor Švédů, berte následující věty seriózně. Švédové se totiž na lodi chovají 
mnohem hůř než jejich východní sousedé, jak již dostatečně potvrdila cesta opačným 
směrem. Ne, že by Finové nechlastali, to bych jim křivdil, ale popíjejí v klidu, jen tak řekl 
bych jako doplněk cesty, zatímco Švédi to do sebe klopí, jako by byli předtím týden na 
poušti, tvoří velké hlučné partičky, řvou jako Němci. 

Ještě, že jsem tak zásadový člověk (jak v čem?), protože Pláča, z jehož krve již 
zdá se vyprchal zbytkový alkohol z Joensuu, se začíná ošívat při pohledu na PET láhev 
s vodou před námi a jeho zrak stále toužebněji zalétává k libočudnějším mokům na sto-
lech našich spolucestujících. Jeho nervózní chování několikrát zarážím poklepáním na 
hodinky. 

„Blbá prohibice!“ vraští parťák obličej, „kdybychom byli v nějakejch normálních 
zemích, tak mě ani nenapadne si v jedenáct dopoledne koupit flašku, ale tady jim fakt asi 
hráblo, voni jak nesměj pařit jako normální lidi, tak se můžou podělat, když se to smí… … 
. anebo to aspoň míň stojí“ dodává po mé poznámce, že ve Finsku to s prohibicí není zas 
tak divoké, když jsme se oba kdekoli v civilizaci mohli svobodně věnovat uvedení našich 
duší do excitace opilostí. 

„Je to zcestný, souhlasim,“ říkám na smířenou, „podle mě je zcela v pořádku třeba 
denně si dát pivko, když je vedro, nebo sklenici vína, když je nálada, nebo panijaka, když 
je stress, a jednou za tejden si vyrazit za náladicí… ale tady, tihle Švédi, po proprasenym 
víkendu se v pondělí a v úterý klepou kocovinou a ve středu a čtvrtek zas klepou nedo-
čkavostí na další spářku, pak uhodí pátek odpoledne a každej jde, a zmastí se na zem a 
furt dokolečka…“ 
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„Jo, život je paradox,“ dodává Pláča a já se jen obávám, zda jej zase nenapadla 
nějaká ta vize. Naštěstí ne. Anebo vlastně… je pouhých deset minut přes polednem a 
Pláčova vize je na světě: 

„Hele, nebudem to hrotit, deset minut sem, deset tam. Navíc ve Švédsku už je 
skoro jedna. Prostě je už v podstatě po poledni, když to zprůměruješ. Je třeba vyrazit do 
Chlast free!!!“ 

Hm, už mám taky náladu, pohled na stále bujařejší Skandinávce, jež bez výjimky 
do jednoho, ač je moře klidné, šněrují palubu, mě irituje a výmluvně se zvedám z lavice. 

„No konečně…“ frkne Pláča, „co budeme pít?“ 
Navrhuju zakoupit sedmičku bílého francouzského vína. 
„Nevezmeme rovnou dvě?“ dodávám ještě, při regálech, kde láhve cinkají nedo-

čkavostí, tak vidíte, jak to s tou mou zásadovostí je, ctění čtenáři…  
„Mmm… jedna by měla stačit,“ dí Pláča, „víno je zrádný“. 
Krom Chardonnay ročník 2000 v neuvěřitelně nízké ceně 3,20 Euro zakupuji ještě 

tři láhve likéru Lapponia s moruškovým extraktem. Jedna pro Martinu, druhá pro mámu, 
třetí pro mě… tedy vlastně všechny tři pro mě… Finančně se dostávám na nulu, Pláča 
však nabízí půjčku dalších 20 euro pro cestu Švédskem, Dánskem a Německem, takže 
beru a jdu do klidu. 

Usedáme na svá místa a já klíčem zatlačuju štopel dovnitř. Všude sice visí na lodi 
výstražné tabulky oznamující, že je zakázáno konzumovat na lodi produkty Chlast-free, 
ale kdyby na to přišlo, neumím finsky ani slovo a švédsky jakbysmet, že…  

Víno je libočudné kvality, správná Francie, lehoučká, suchá, s navinulou pachutí 
na okrajích jazyka. Joj, jedna flaška je fakt málo…  

Naše nálada se výrazně vylepšuje, už nehodnotíme okolopijící opilce s takovým 
mravním odsudkem, Pláča se probírá ze chmur a sype ze sebe jednu nepravděpodobnou 
příhodičku za druhou. Čas běží hned rychleji, tabák ubývá a brzo vidíme i dno. 

„Hm, bratře, měls pravdu, měli jsme vzít dvě lahve!“ otáčí Pláča. „No a vono, sem 
si všim, že když koupíš tři flašky, máš poslední ve slevě za jediný éčko! To jsme nezvlád-
li! To by se na Žofíně kluci uzáviděli, že jsem lemtal v takovým krásným souostroví na 
exkluzivní palubě elitního trajektu francáka za tři pětky, kam se hrabou, pankáči, s jejich 
čůčem, i to už stojí v Nymburce skoro čtyři pětky!“ zasní se. 

„Takže ale druhou lahvici dáme, ne?“ 
„To teda. A víš, bratře, co mě napadlo? Všude se tady na palubě a v chodbičce a 

tak válej ty nádherný obří číše s logem Lapinkulty… vypitý, prázdný, sou jich fakt desít-
ky… já kdybych se tak nestyděl, tak bych dvě votočil, víš co, vymyli bysme je, zašili do 
báglů a doma bych to bral na Žofásek, paní Jana by mi do toho točila nymburskou desi-
nu, no a ťukli bysme si z nich pivem na Den Soba, no nebyl by to marnej suvenýr, když 
já ale na to asi nemám…“ 

Jde na mě dobře. Tři deci vína v mém žaludku způsobují virtuální nárůst mých 
ramen: 

„No jestli ti jde jenom vo tohle, tak já neznám bolest! Skandinávci nejsou 
v tomhle staváči všímavý, tož skoč pro vínko a já to zatím vošéfuju…“ 

A děje se tak. U WC se jen tak mimochodem sehnu k tácu s vypitými půllitry, peč-
livě zkoumám možné pukliny a bubliny ve skle a pak vybírám dvě krásné, zvonivé číše, 
zvedám je, jdu s nimi na WC, vymývám je do diamantového lesku a jako nic je odnáším 
nahoru. Obaluju je ručníky a čistými oděvy a po cca 15 letech se dopuštím trestného činu 
krádeže, neb naposled jsem, pokud si pamatuju, odcizil v osmičce spolužačce Evě Vosmí-
kové z lavice v nestřeženém okamžiku šňůru asi padesáti „céček“. 

Pláča neskrblí obdivem: 
„Ty se v životě neztratíš! Já prochlastal svý mládí, blil kamarádům na číro, posílal 

fízly a osožáky do prdele, dokonce přes internet vyhrožoval fýrerovi Národního Odporu 
pověšením na kandelábr u nás Na Valech… ale na tohle jsem fakt neměl, ale teď budu 
kvůli tobě šéf…“ 

Druhá láhev již se mnou řádně mává. Ani moc nevnímám přístav Marieahamn, to 
město na Ahvenanmaa, ostrovním kraji, jež patří sice Finsku, ale žijí tu jen mořští Švédi, 
co mají vlastní vlajku (připomíná švédskou, ale ve žlutém kříži je ještě tenký červený), 
parlament a širokou autonomii. 
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Plnými hrstmi se cpu brambůrkami a olivami a plácám stále zběsilejší teorie, co 
budu dělat po návratu do Čech, oživuji na šumavském tréninku vymyšlené založení en-
klávy „Malé Finsko“ na Šumavě, kam budu vozit české turisty, kterým při letu zavážu oči, 
pilot s nimi bude dvě hodiny kroužit nad Plzní a pak se přistane u Chalupský slatě na ba-
žinách, turisti poté co zaplatí tisíc éček si budou smět sundat šátky z očí, uvidí lesy, baži-
ny a pochopitelně všude finský vlajky a sem tam nějakou tu ceduli (u stánku s pivem 
OLUT TÄSTÄ, 5 EUROA, u vchodu na naučný chodníček LEMMENJOEN KANSALLISPUISTO) 
a oni se nacamraj pivkem za 150 Kč, vyrazej po chodníčku na slať a tam jako nic potkají 
Juha (kterého budu takto vykořisťovat) jež bude přeci PRAVEJ FIN a poradí jim cestu (ke 
stánku s pivem) a iluze tak bude dokonalá a vejvar z cestovky KUTIMATKAT ještě větší… 
a my se dobereme konečně k těm velkejm prachům a koupíme to opravdový Lemmenjo-
ki, že…  

Dopito. Je asi pět odpoledne, zbývají ještě nějaké tři hodinky cesty. Pláča se zve-
dá, že jde na záchod. „Ještě jednu?“ 

Aha, panáčkovi otrnulo. Pode mnou se ale docela houpá paluba a víno na jazyku 
už nechává kyselý ocas. 

„Ani náhodou!“ protestuji vehementně. „V nejlepším přestat!“ 
Pláča trošku posmutněle odchází, brblá, že je to na nic, takhle nepít, pak pít a pak 

zas nepít, že jsme měli po vzoru švédských bratří kalit od rána. 
Jdu se projít po palubě, vzduch mi dělá fajn. Už jsme ve Švédsku, loď už brázdí 

úzkým, rozervaným, ostrovůplným fjordem, jež nás doveze až do Graniťákova, majestát-
ního Stockholmu. 

Poté, co se vracím na naše stanoviště, nevěřím svým očím. Pláča se mým vlast-
ním klíčem šťourá v hrdle třetí flašky! 

„No co… za euro sice nebyla, to sme měli pořešit dopředu, ale já mám žízeň!“ 
No tak jo. Krotím tempo kalby a dělám dobře. Krize, jež se hlásila na konci druhé 

láhve, odezněla a já mám pocit pomalého propití do střízliva, stavu, který navenek stříz-
livost připomíná, ale uvnitř jede báječná, fantazijní, psychedelická jízda, stavu, jež roz-
hodně nepřijde pokaždé, když to jeden chce… Zato Pláča nedbá pravidel a leje to do sebe 
a mě je jasné, že tohle se neobejde bez následků. Mluvím už jen já, P.P.P. skelně zírá na 
moře a pomalu bledne, zelená. 

Najednou vidím, jak se těžce zvedá, blekotaje: 
„Jdu se projít!“ 
Nojó. Takovej je prostě život. Vida okolní ožraly, tuším již, jaký bude cíl a účel 

kamarádovy procházky. Chápu se sám lahve s vínem a tiše sním, tiše smutním, že krás-
né, milované Finsko je definitivně za mnou, a že vlastně vůbec nevím, zda mi osud do-
přeje se sem ještě někdy vrátit. 

Pláča nejde a nejde. Ani mi to nevadí, po dlouhých dnech mám pro sebe chvilku 
samoty, ne že by byl parťák nepříjemný prudič, to chraňbůh, ale být takhle chvíli sám, to 
vůbec není k zahození. Procházím se v klidu lodí, přikládám k očím dalekohled, obdivuju 
tvary a barvy šérových ostrovů všude okolo. Idylku mi však kazí stále silnější povyk na 
palubě, kde hladina alkoholu v krvi spolucestujících již atakuje meze přijatelnosti. Mezi 
všemi vyniká trojice švédských dívek, jejichž půvaby, i tak dosti zanedbatelného charak-
teru, ještě umenšuje míra jejich ožralosti, nutící je k hlučným, slepicoidním a lascivním 
projevům. Ty dcery dobrých švédských matek se chovají, jako kdyby jim patřila celá loď. 
Neustále se navzájem fotí, povykují, zvedají před chlapy nohy do výšky, tlemí se a ječí. 
Za finální oběť jim padají dva ruští chlapíci, typičtí bratři petěrburští se skobovými nosy a 
slámou na hlavě, kteří brnkají cosi tiše a smutně na kytaru. Holky do nich nastupují ta-
kovým tempem, za něž by se nestyděly ani profesionálky z Hankaservisu. Přicházejí 
k nim, zmateným, hned se jim vrhají kolem krku, líbají je po všech možných odhalených 
částech těla, sedají si svými kobylími zadky na jejich nohy. A že kluci musí pro ně hrát. 
Abbu, Beatles, to by ještě šlo, ale Robbie Williams fakt néééé! 

Ruští kluci, chudáci, odkojeni tvrdou dřinou ve stepích, jen chabě odměněnou po-
kradmými pohledy děvoček z vedlejšího sela, jsou zcela zmatení a nevědí, co mají dělat, 
rozpaky převládají evidentně nad zjištěním, že „nabalili“ holky ze Západu. Ještě, že mají 
kytaru, můžou čumět do strun a předstírat, že se jich to vůbec netýká. Holky překračují 
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meze zdvořilosti čím dál víc. Jedna leze po Rusovi bez kytary, druhá mu olizuje uši, třetí 
zas se věší na kytaristu a ječí: 

„It´s a true summertime! Super! Super summertime!“ 
 
Jsem vrcholně znechucen. Tak já jedu na Sever, do země drahé finské a ještě 

dražší saamijské, za přírodou, lesem, bohy a sáivo olmaky a jako rozlučka je tu pro mě 
nachystanej true summertime? Fáčko! Jdu na druhou stranu lodi, dopíjím láhev a smut-
ním si zas, slunce zapadá a mě se derou slzy do očí, vítr je rozhání po tváři, Finsko moje, 
Laponsko moje, jak už jste daleko, kolik šedomyších, krutých a prázdných dní ještě budu 
muset překlepat, než vás zase spatřím a kdoví jestli, protože osud se nepíše přes kopí-
rák, osud se na pouti nevybírá a dvakrát do jedný vody nevstoupíš, auto mě třeba sebere 
nebo nějaká nemoc z pekla si mě povodí…  

Najednou vidím nepřehlédnutelnou postavu v červené bundě, jak již opět 
s úsměvem, s krokem pevným, s okem jasným, se ke mně blíží…  

„Pláčo! Dlouhá procházka!“ 
Kamarád usedá ke mně. „No tak nevím, jestli byla větší řehole výstup na Sokosti, 

nebo tahle vychajda na nejbližší hajzl… No, nezvlád sem to! Třikrát jsem nakrmil baltský 
vokouny… Já řikal, víno je zrádný…“ 

Konec plavby se již blíží. Pompézní, přesto však decentně intelektuálský, deka-
dentní Stockholm, jeho granit, věže, rudé útesy, kamenné domy, už je to tady. Čeká nás 
vylodění a pochod na vlakové nádraží. Rusové jsou už zase sami, chudáci, ten pravej 
summertime asi skončil a jejich kočičky dokončují asi to, co začal Pláča…  

Valíme nábřežím do centra, vládne pohoda. Kopeme si celou cestu fotbálek ple-
chovkou od kokakoly, postupně získáváme v této hře značnou zručnost, takže tempo 
našeho pochodu se vůbec nemusí měnit, jen občas u nohy přistane plechovka, tak si ji 
pokopneš kousek dopředu a dalším krokem ji vyšleš diagonálou ke kámošovi…  

Bohužel, nevím proč, ale nějak se nám povede zařknout bohy štěstí. Možná tím, 
že spokojeně hodnotíme náš celý výlet, tu stávající pohodičku, ty vymeděné dny 
v přírodě, to, že Radovan Kunc, nebýt nás, by ještě stále bloudil tundrou. Možná tím, že 
Pláčovi s nadsázkou líčím útrapy cesty s Martinou v roce 2000, kdy jsme večer ve 
Stockholmu nasedli na noční vlak do Malmö, ale ten měl jen jediný sedačkový vagón, ve 
kterém byla všechna místa oproti ujišťování v železničních informacích rezervována, pět-
krát nás vyhodili ze sedadla, mě vlastně šestkrát, takže zatímco Martina seděla na jedi-
ném nerezervovaném místě a nezamhouřila ani oka ve strachu, že na každé další zastáv-
ce ji někdo vyhodí, já nocoval v úzké chodbičce u záchoda a taky toho příliš nenaspal. 

„No to by tak eště scházelo!“ mrmlá Pláča. „Místo abychom jako každý normální 
lidi letěli letadlem a byli z Ivalo za pět hodin v Práglu, kodrcáme se z Laponska nejmíň 
tejden! A fakt jako na to nemám! A myslim že na to sednu doma s tužkou v ruce a vyjde 
mi, že ani finančně to není lepší, protože za ty dlouhý dny cestování vlakem a autobusem 
projíš a prochlastáš hlavně takovejch éček, že to dorovná tu cenu letenky. A ber to, brat-
ře, že jsou před náma ještě dvě noci ve vlaku! A to je hustej zpruz! Moje končetiny znaj 
bolest! A jestli to zase bude takovej vopruz jako řikáš, tehdy, s Martinou, že budeme ně-
kde vobjímat záchodovou mísu… tak fakt nevim, vo takovejhle expres hrůzy nestojim!“ 

 
A možná tady se stala ta uhrančivá chyba. 
 
Ještě v pohodičce procházíme městem, já obdivuju a nasávám tu dekadentní, 

uměleckou atmosféru starého Stockholmu, plného galerií, obrazáren, kavárniček a barů. 
Dorážíme na nádraží, vlak by měl jet za tři hodiny. Měl…  

Jdu se jen tak frajersky mrknout na tabuli odjezdů, ale žádný spoj do Malmö tam 
nesvítí, ač ještě po 23h jede něco kamsi jinam. Jat zlověstnou předtuchou běžím k jiné 
tabuli, tištěné, kde je vypsán každičký spoj. Bohužel, má předtucha se mění v jistotu. Je 
víkend a u spoje Stockholm-Malmö se krčí jakési značky označující dny, kdy jede. Nějaká 
holka mě dává stoprocentní jistotu – tenhle vlak jede jen ve všední den!!! 

V hrdle mi vysychá a nohy mi podklesávají. Ano, jsme v řiti! Nic už naším směrem 
nejede! A jak strávíme noc ve Stockholmu??? Na nádraží, mezi humusáky? No bylo by to 
krajní řešení, ale nádraží na noc zavírá. Na hostel nejsou prachy. A vandrovat nocí vel-
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koměstem, které je docela drsné, s bágly na zádech, to nepřipadá v úvahu. Propadám 
depresi a pocitu bezvýchodnosti. 

Běžím za Pláčou a vysvětluju mu situaci. 
Ač ani jednou za celou cestu mě parťák nenaštval, naše krize byly vždy dobře vy-

laděny pohodičkou toho druhého, teď je tomu jinak. P.P.P. se válí na lavičce, zdá se mi, 
že mě poslouchá jen jedním uchem, patří na mě vrcholně flegmatickým pohledem a po 
dlouhé chvíli odpovídá: 

„No tos posral, bratře, no…“ 
„Jááá? Jak jsem to moh vědět?“ 
„Myslel sem, že víš všechno…“ 
„Di do háje… Ale je to potřeba nějak řešit! Třeba najít nějakej vlak na sever, najít 

místo, kde vystoupit a jet zas zpátky, přečkat noc ve vlaku a ráno jet X2000 do Kodaně… 
nebo něco tak…“ 

„Hmm. Mě je to jedno. Radši bych se tady válel…“ 
„Ale já ne! Navíc se tu po půlnoci zavírá! Hele, pojď se mnou k jízdním řádům, ně-

co vyzkoumáme!“ 
„Seru na to…“ 
Ne, nejsem v tu chvíli schopen pochopit, že má kamarád kocovinu z lodi. 
„Jak, seru na to! Ty jsi fakt dement!“ vystřikuju zlobu. „Děláš pro věci hovno a jen 

kritizuješ, polib si plíce!“ 
Naštvaně odcházím k řádům. Taky mám žízeň jak trám, ale nemůžu si jít ani kou-

pit do stánku limonádu, co když bych vinou toho promeškal nějakej ten vlak na sever a 
přestup zpátky? Taky jsem unavenej a taky mě to rozhodilo, ale tím, že budu flegmaticky 
dřepět, nevyřeším nic! Jsem nervózní, toužím po cigaretě. Myšlenky vlají v závojích cha-
osu. Beru si na pomoc tužku a papír a horečně zkoumám možnosti, všímám si vysvětli-
vek, jaké vlaky dnes fakt jedou. 

Moje snažení je odměněno, i když výsledek je značně pitoreskní. Objevuju, že ko-
lem 22 h odsud odjíždí noční vlak do norského Narviku, daleko za polární kruh. A ve stej-
nou dobu přibližně, kdy doráží na místo, kolem šesté ranní, přijíždí do Stockholmu vlak 
z opačného směru! A jedou oba i o víkendu! Musí tedy existovat místo, kde se dá v noci 
vystoupit, chvilku počkat a pak se nalodit na vlak v opačném směru! Projíždím řád a do-
mnívám se, že tím místem M je jakési Ånge. Při pohledu do mapy zjišťuji, že je to slušná 
panáčkárna a totální Absurdistán. Ånge leží ve středním Švédsku, asi na úrovni Trond-
heimu, čili zase jen nějakých směšných 250 kilometrů pod polárním kruhem! Rád bych si 
to ověřil, ale informace jsou už dávno zavřené, holt Skandinávie. 

Nicméně naděje v tom je. 
Naše vzájemné vztahy se normalizují, i když kolem krku si zrovna nepadáme. 

Nicméně společně nastupujeme po několika čtvrthodinách do vlaku společnosti Tagkom-
paniet Stockholm-Narvik. Vlak je docela plný, ale místo si nacházíme. Jsem dost nervózní 
z návštěvy průvodčího, musím mu to nějak vysvětlit, jako že nevíme vlastně kam jedeme 
a od toho nevímkamu zase musíme zpátky do Stockholmu, oprávněně se domnívám, že 
mě vůbec nestihne a že mu to nebudu schopen vysvětlit. 

Průvodčí přichází. Opravdu, prvních pět minut si nás nevěřícně prohlíží, jako kdy-
bychom si před ním píchali heroin. 

„Cože? Že potřebujete někam a nevíte kam, ale tam, kde můžete vystoupit a jet 
zase zpátky? Proč?“ 

Teprve když dodávám historku s Expresem hrůzy, vyjasňuje se mu: 
„Ano, noční vlak do Malmö o víkendu nejezdí. Moment, musím se podívat do řádu, 

kde máte vystoupit, abyste stihli vlak z Narviku… moment… ano, je to Ånge, tam jste 
v 1:15 a v 1:48 do Ånge přijíždí vlak Narvik-Stockholm. Ano, tak to udělejte. A zaplaťte 
100 švédských korun!“ 

„???“ 
„No, náš vlak je od jiné společnosti než Švédské dráhy. Tohle je soukromá společ-

nost! Máte Interrail, ale musíte mít příplatek. A rovnou vám vystavím i příplatek na cestu 
Ånge-Stockholm!“ 

„Teda bratře, už mi krkáš“ mručí Pláča. „Tos to teda vymyslel, vzhledem k tomu, 
že už nemáš vůbec prachy! Myslíš, že sem dojná kráva? No, neva, nějak mi to vrátíš, 
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hlavně že jedeme,“ dodává na smířenou, vida můj obličej, kde se prvotní maska vzteku a 
zloby mění v úsměv, který posléze přechází ve zcela neutišitelný řehot. Ano, je to nároč-
né, ten život občas, ale já miluju absurditu! 

Pláča to už taky chápe. Dosyta se chechtáme nad nesmyslností našeho počínání a 
v duchu si už malujeme, jak tohle budeme vysvětlovat kámošům, až vydáme mapku naší 
cesty, jaké kraviny si budeme vymýšlet, proč jsme jeli z Laponska na jih a ze Stockholmu 
zase na sever, že všechny cesty přece vedou do Nymburka na Žofín a tak…  

Je vyřešeno! 
Usínáme, já pravda hodně lehce, neb si nemohu, ve své pověsti neomylného a 

protřelého vlka Severu dovolit další lapsus, že bych třeba zaspal a my ztratili další den, to 
už bychom to mohli rovnou vzít přes Narvik, Kautokeino a proč ne zase Lemmenjoki? 

V jednu budím kamaráda a v podivně euforické náladě vyhlížíme stanici Ånge. A je 
to tu. Jsme pravda zřejmě již hodně na severu. Kolem je tma, jen lesy, pak blikne asi pět 
světýlek a je to tu, vlak píská a brzdí, do očí se nám chcechtá stařičká, zašlá cedule na 
malinké oprýskané nádražní budově, jež je asi jednou ze třech, čtyřech budov v celém 
tomto „megapolisu“. ÅNGE! 

Do tváří nás uhodí ledový vítr, vanoucí od blízkého polárního kruhu. Naštěstí, 
místní nádražíčko je otevřené. Ještě než se tam vydáme, musím se opět bláznivě roz-
chechtat, až se plácám do kolen. 

„Co je?“ ptá se pobaveně Plaček. 
Jen beze slova ukážu na pomalu se rozjíždějící vlak, kterým jsme do této Děrodíry 

přijeli. A P.P.P. již chápe taky. Na vlaku jsou vymalovaní nadživotní, obrovští hnědí 
ROSOMÁCI!!! 

„Tak to je vážně symbolický!“ 
 
Jdeme do nádražíčkové čekárničky. Zde, v blikavém přísvitu zaprášeného neonu 

leží, s báglem pod hlavou, jakýsi švédský traveller . Možná tu leží už pěkně dlouho a 
pěkně dlouho již neviděl člověka, protože z něj padá ospalost, s veselým úsměvem nás 
zdraví a ptá se bohužel velmi absurdně: 

„Kam jedete?“ 
 
Poté, co překonám záchvat smíchu, mu líčím situaci. Cestovatel je myslím výborně 

pobaven. Ruší svou polohu vleže, usedá, vstává, podává nám ruce a začíná se nelítostně 
chlámat: 

„Tak to jste mě pobavili! Takhle jsem se už dlouho nezasmál! To je vážně pravda? 
No… to jsem fakt nežral…“ 

Chvíli ještě spolu kecáme. Chlapík se nicméně pořád směje, asi na chladném 
švédském granitovém severu moc té srandy není. 

„Tak to je nejhustší vejlet! Expedice Ånge 2002!“ lemtá se týpek. „Hele, už vám to 
zase jede zpátky!“ upozorňuje nás. 

Jojo. Od severu se ze tmy vyloupnou světla modrého vlaku, opět s umně vymalo-
vanou rosomáčí rodinkou. Máváme tomuto absurdnímu místu a začínáme konečně, snad 
už definitivně, mířit zase na jih. 

Nalézáme místo v jednom prázdnějším oddělení. Zatímco Pláča zabírá celou dvou-
sedačku, já sedím naproti veliké, bledé, smutné ženě. Podívám se jí ze zdvořilosti do očí 
a najednou se začínám, nevím ještě proč, podivně chvět. A cítím se tak zvláštně. Ještě 
jednou letmo na ní pohlédnu, na její vysedlé lícní kosti, bledou pleť. A na knihu, co má 
odloženou na stolečku. Ta kniha je psaná v sámské řeči…  
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RUNA OSMADVACÁTÁ – Bálvvoslatjna 
Je to sen, nebo vize? Ocitám se sám zpět v Laponsku, v nějaké době. Po-

znávám se s místními lidmi v siidě, zůstávám. Obřad na jezeře mlhy. Jsem oni. 
Setkání s podezřelým etnografem, přisluhovačem mezinárodních řetězců. Stíhá-
ní a kličkování. Jde o budoucnost mého národa, mé staronové otčiny. Svatyni 
zavírá skála, zlí mizí v jejích útrobách. A dějí se zázraky. Věštba Maddarak’ky. 

Stane se? Po probuzení se spojím s očima šamanky a získávám sílu žít. 
Řeka se vine modrým pruhem 
Jak stuha tradiční ve vlasech 

Já chtěl bych být pstruhem, a tvým druhem 
Chtěl bych být jedenkrát ve tvých snech 

 
Ve snech tvé země, země sobů 

Země tvých lidí, mizících 
V moři co tvoří tuhle dobu 
Jste ostrov, jste mou stálicí 

 
Ga´e beaivváš, vidím Slunce…  

 
Moje oči se zavírají a otvírají se vzápětí do jiného světa, jen ta kniha, ten tlustý 

svazek zažloutlých listů, pokrytých starými, dlouhými, posvátnými slovy, ten moment 
prostupují. Než nevím o tom, neuvědomuji si vědomě to protnutí, útěk duše, pomačkané 
nejen bláznivým cestováním do Ånge, ale dlouhodobě okoralé všedností, umouněné pří-
zemností, poškrábané malostí, útěk duše do světa, ze kterého vyšla…  

Najednou otevírám oči a cítím, že to není sen, že se něco stalo a že to má vý-
znam. Nic není jak dřív, tak vím, že budu bedlivě sledovat nový děj a budu přemýšlet, 
proč, co, a jaký význam to má…  

Les ke mně mluví, sedím na jeho okraji, kolem skály, černý břeh jezera. „Pláčo?“ 
volám, otáčím se. Jen ticho mi odpovídá. Pokrčím rameny, tak on už tedy odejel domů a 
já jsem tady dál, zůstal jsem tu na břehu, který odkudsi znám, snad z minulých snů, zná-
te možná občas ten pocit, když sníte, zdá se vám sen, a vy cítíte najednou jeho nesku-
tečnou živost, ne snad proto, že to, co se v něm zdá, je vám blízké, ale právě proto,že to 
je jako nějaký seriál, že jste tady už jednou byli, že sen není jen chemická reakce v moz-
ku, ale občas odhalení, málokdy propojení…  

Ale občas jo. A je to pak sen ještě vůbec? Ne… To mi začíná docházet, jak se tak 
rozhlížím po okolí a nálada minulosti tajemná mi nedá se pohnout, jen očima. 

Jezero svírají po jednom břehu černé skály, na první pohled působící strašidelně, 
ale spíše zajímavé, pitoreskní jsou. Jejich povrch je jako kdyby se láva drala z hory, jako 
by vzduch tou hmotou probublával a na půli cesty se v kameni zastavil. Voda ohladila 
balvany stejně jako ruce prosebníků sochu plodnosti. Na skále jsou přichyceny dlouhé 
řasy, chvíli vidím jejich kořeny, zaschlé a šedé na černém nerostu, chvíli rozevláté, bujné 
ve vodě jak rozpuštěné vlasy dcery lesa. Voda je taky zelená, má barvu mých očí, pak 
zas barvu studených drahokamů a dno, to tu asi není, nebo to je místo, kudy se ze světa 
smí odejít. 

A můj břeh je jiný, tráva svěží tu roste, po kolena, žluté a fialové kvítky v ní mi 
dávají radost a vůni, občas vzduchem bzukne moucha, písek na pobřeží je hrubý a do 
růžova zbarvený a pod vodou zelenou se rozostřuje a mizí v temnotě. Nebe je temné ale 
slunce svítí, je to zvláštní kontrast, ubezpečující mě o tom, že jsem v jiném světě, než 
běžně je známo. 

Přemýšlím proč tu jsem, čekám, co se bude dít. Pohybu není třeba, slova nejsou 
nutná, a tak sedím jen, dívám se na dobře známé obrysy skal a důvěrně zčeřenou hladi-
nu jezera a čekám. 

Brzy se za mnou ozvou hlasy. Jacísi lidé jdou, tiše si povídají a joik, známá píseň 
pro mé uši sílí a sílí, její trylky vzlétají k nebi a zase padají zpět do vřesu, její rytmus je 
blíž a blíž. Otáčím se a vidím je přicházet, slyším cizí řeč, ale rozumím jí, dokonale, což 
mi přichází trochu podivné, ale nepřekvapuje mě to. 
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„Buorra beaivvi,“ říkám jim vstříc, zastavují se na chvilku, když mě vidí, letmo se 
po sobě podívají a pak na mě zase svůj zrak upřou: 

„Beaivvi gáhččeláhttu. Ílpmílla njuorgga gávdášmeahcci.“ zní odpověď. 
Rozumím, spíš mě udivuje ta obřadná zdvořilost pozdravu, opatrná, ale vznešená, 

kterou si, myslím, nezasloužím. Dívám se na skupinku lidí, kteří stojí kousek ode mě a 
nepřibližují se. 

Vidím dívku, světlé vlnité vlasy sepnuté vzadu hlavy sponkou ze sobí kosti, omo-
tanou starým vzorem kůže, vlasy jí padají zpod jednoduchého, červeného čepce bílou nití 
vyšívaného do očí, ona si to uvědomí, plaše se usměje a pomalým pohybem je vrátí zpět 
pod látku. Vidím mládence, černovlasého, který v ruce drží klobouk, čtyřrohou pokrývku 
hlavy v barvě zimního nebe, s lemem v barvě vody jezera a ohně. Vidím ženu, usmívá se 
bledýma očima, její štíhlé tělo je ztracené v záhybech hazuky, černé, s ornamenty listů a 
jehličí, vidím matku rodu, prastarou, nízko shrbenou, s tváří plochou jako stůl, ve které 
vrásky tvoří sítinu, jež jen podzim v pavoučích sítích na větvích zkroucených bříz zná 
stvořit, vidím její oči, hluboko ve tváři vpadlé, jak září a teče z nich slunce. 

Jdu tedy blíž. 
„Jsi tu sám, na břehu Bassejávrre. Divná věc. Nikdo z lidí, kteří nejsou od nás, 

sem nikdy nedošel, i když chtěl,“ říká mi mladík a ze strany si mě zvědavě prohlíží, na 
tváři mu hraje úsměv, trochu škádlivý, trochu opatrný, všecek přátelský však. 

„Tohle je Bassejávrre, Svaté jezero? Znám tohle místo ze snu.“ odpovídám 
v laponštině, v saamijském dialektu, který najednou znám všecek, do posledního slovíč-
ka, slyším jak mi uvnitř hlavy vzniká hlas, přízvuk, drsný a chraplavý, přesto však mazli-
vě jemný a tak jej poslouchám a mluvím jím k nim. 

„Zdálo se mu o Bassejávrre, zdalipak opravdu?“ ptá se žena středního věku své 
matky, matky všech. 

Ta mlčí ve vráskách, usmívá se a pomalu přikyvuje. 
Dívka, mladá, rozverná a veselá jde ke mně, zblízka si mě prohlíží, zvědavě se 

mého oděvu dotýká a směje se na svou rodinu „Však já se ho zeptám!“ 
Stojím a přemítám, kdo to je, a kdo jsem vlastně já? A slyším už dívku: 
„Co je za hladinou, dole?“ 
Přemýšlím a pluju v představách: 
„Za hladinou je zelený kámen, velký a hladký. A pod ním dno není. Kámen se ně-

kdy otevírá a když světlo co z něj vychází najde bratra nad hladinou, pozve ho dál, do 
sebe, do nejstarší síly.“ 

„A co je nad hladinou, nahoře?“ 
„Nad hladinou je mlha, čistá, studená a pomíjivá. A nad ní nebe není. Mlha se ně-

kdy rozestoupí a když chlad, co z ní vychází, protiklad svůj najde, pozve ho dál, do sebe, 
do nejjemnější síly.“ 

„A co je za skálou, uvnitř?“ 
„Za skálou uvnitř je prostor, temný, lesklý, nekonečný. A za ním svět náš není. 

Když zvuk, který se při spadnutí kapky vody, slzy skály, rozechvěje v něm a svou ozvěnu 
v někom najde, pozve ho dál, do sebe, do nejčistší síly.“ 

„A kdo jsi ty?“ 
„Nevím. Hledám svůj svět. Hledám asi, co jsem ztratil, na co jsem zapomněl.“ 
 
Stojí okolo mě, klopí oči. 
„Bálvvoslatjna.“ Pohne rty stará žena. „On ví, co je Bálvvoslatjna! Kdo to však je?“ 
„Sám nám poví jeho život, jestli půjde s námi dál,“ odpoví směle mladík. 
„Chci jít s vámi. Ptáte se mě na věci nejstarší, nejjemnější a nejčistší. Nikdo ještě 

se tak mě neptal a já přesto neváhal s odpovědí. Možná vás jsem ztratil a na vás zapo-
mněl, Sámi!“ 

„Sámi… Jsi Sámi? Máš jinou tvář, jinak jsi oblečen, jinou řečí umíš mluvit. Ale pod 
tou tváří je obličej mého bratra. Pod tvým šatstvem je starý kroj, modrý a se zelenou 
stuhou. A náš jazyk znáš, i když není tvůj. Tak kdo jsi? Jsi Sámi a nejsi. Věříš a nevěříš. 
Miluješ a pochybuješ. Toužíš a bojíš se. Jsi rozhodnutý, ale čekáš.“ slyším starou matku 
rodu. 
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„Nejsme lidé neviditelnosti. Ale šli jsme na tohle místo, k Bálvvoslatjně. A nevěděli 
proč. Jsme lidé. Naše zem je Saamieatnan. Naše domovy jsou ze dřeva a kůže. Naše 
myšlenky jsou u sobů, mezi stromy a občas v hladině kořalky. Naše myšlenky jsou blízko 
země, jen tady, v Bálvvoslatjně, víme víc, slyšíme neslyšitelný hlas síly. A vidíme tě. Jsi 
půl a půl. Ale tvoje myšlenky jsou vysoko nad jezerem. Jdeš s námi? Chceš poznat co tě 
trápí?“ 

Klopím oči a hlava se zakýve v souhlasu. 
„Jsem míň, než si myslíte. Moje myšlenky nejsou vysoko. Nevím ničeho, kdo jsem 

a proč jsem vás potkal. Jsem šaman průměrnosti, čaroděj okamžiku. Moje myšlenky se 
perou se zemí, na níž mě položila samota a pochybnost. Tady u jezera mluvím.“ 

„Jsi to co říkáš, jsi i to, co víme my. Možná. Pojď tedy s námi, uvidíme všichni. I 
my máme strach. Ale ty víš co je Bálvvoslatjna. Ty nejsi od nich, kteří přicházejí na kraj 
Svatého lesa s pilou a stavebními plány. Ale jistota v tobě chybí. Čas je to, co potřebu-
ješ.“ 

Jdeme dlouho, kolem skal, nížinou, potoky s hnědou vodou plnou rašeliny zpívají 
v peřejích a matka, stará žena s pavoučími sítěmi ve tváři sbírá jejich melodii, mění ji, 
povznáší ji od břehů výš, do svých úst, do našich uší a stejně jako potok od pramene 
mocní a nabírá sílu, zpěv náš se přidává. A stejně jako potok od pramene se zklidňuje a 
jeho voda se kalí, tak i náš hlas ztrácí sílu a čistotu. Jen zpíváme a nemluvíme. 

Pak se z lesa vyloupne siida. Na vyklučené pasece stojí čtyři nízké sruby ze še-
dých, zkroucených klád, na střechách roste tráva z vyschlé rašeliny. Uprostřed je lávvo, 
kostra větví, kůže napnuté a otvor nahoře prázdný, bez kouře. 

Vidím další lidi, i oni opakují: „Dobré slunce. Slunce v tobě vychází.Svět v tobě bo-
lí a čteš v něm.“ 

Matka se zastavuje a rozděluje práci. Jdu s dívkou, které pramen vlasů zase zpod 
čepce rozpustile vykukuje, do lesa, opírám se o suché kmeny stromů, vyvracím je, ona 
větve odlamuje, já na ramena klády, ona proutí z vrb v náručí. 

Ptáme se, odpovídáme si, mluvíme ve větách všedního dne siidy, tajemná slova 
zněla jen u jezera. Není už zvědavá, kdo jsem, odkud jsem přišel a proč, ale moje zvěda-
vost tím víc roste, i když v sobě cítím klid, když mi pot po zádech stéká a tvrdé dřevo 
mrtvých borovic kůži odírá. 

„Pramatka siidy dnes ráno řekla, že cesta k Bassejávrre nebude zbytečná. Šli jsme 
tam hledat cestu k naší záchraně. A tys tam byl.“ povídá přece na moje neustálé naléhá-
ní, když dřevo shazuji na kraji siidy, ona začíná plést z proutí vrb koš a já sekerou štípu 
strom. 

„Možná jste měli jít dál. Je mi moc dobře tady s vámi, ale nevím proč tu jsem a co 
tu dělám, nevím, jak dlouho zůstanu a jestli se ještě někdo bude ptát jako ty dnes u je-
zera…“ 

Krčí vesele rameny a směje se jak skřivánčí mládě. „Možná sem patříš! Možná jsi 
náš.“ 

„Ale já nevím. Vy jste Sámi a já jsem z Česka. Mám rád vaší zem, mám rád vás, 
děti severu, ale jsem jen turista, jen ten, kdo chce vidět na vlastní oči to, o čem četl a co 
ho zaujalo. A nejsem si jistý, jestli nejsem vaše zlo, vaše zkáza. Jestli za mnou nepřijdou 
další, ale jiní. Takoví, co jsou jako já v tom, že dokážou cestu k jezeru najít, ale jiní jsou 
v tom, že vůbec necítí váš život, vaší zem, co jen sledují s očima na zem nalepenýma 
stopu a jen uvažují, s myslí k zemi přilepenou, svůj vlastní cíl. Čeho se bojíte? Proč jste 
šli k jezeru hledat cestu k záchraně?“ 

„To já nevím. Jsem jenom mladá holka, velké matky se zeptej, až přijde čas. I já 
ale vím, že stejně jiní, o kterých jsi mluvil, přijdou. Ptáci je už z výšky vidí, šedé vrány a 
vrací se k nám a zpívají o tom, jejich hlas je změněný. Les je vidí, ze své hloubky, staré 
borovice, a pláčou, když se oni blíží. Oni jednou najdou Bassejávrre, a bude to brzo. I 
bez tebe přijdou, už znají cestu k jezeru, nebo ji aspoň tuší, protože mají mapy a přístro-
je, najdou Bassejávrre. Ale nikdy nenajdou Bálvvoslatjnu. Možná toho se bojíme. O náš 
život, toho, co z nás chtějí udělat. Šašky navlečené v kroji, které budou ukazovat za pe-
níze lidem z aut. A večer, když se sejdeme v hospodě a budeme pivem zalévat naše za-
pomnění, když se odvrátíme od jejich betonových cest a začneme vzpomínat na staré 
melodie joiku, nevzpomeneme si už na nic. A oni budou na nás plivat, smát se a říkat: 
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Hele, laponskej dobytek! Podlidi z lávva! Chcete na nás parazitovat? Jo, klidně, ale musí-
te s námi chodit do velkých bludišť obchodních domů, s námi sledovat nekonečný proud 
reklamy, kupovat, konzumovat, musíte zapomenout na přírodu, protože příroda není nic 
než jen zdroj surovin. A stejně nikdy nebudete jako my!“ 

 
„Mluvíš divným jazykem týhle doby. Odkud znáš tyhle strašný slova jako reklama, 

auto, obchodní dům… Mluvíš tak, že se mi ve mně něco svírá, že se skoro nadechnout 
nemůžu. Hledal jsem vás. Hledal jsem děti přírody, svou poslední šanci. Našel jsem vás, 
našel jsem tebe. Rozumím najednou vašemu jazyku. A něco mě bolí, vevnitř. Oni vás 
chtějí zlikvidovat.“ 

„Asi. Svět stejnoty kolem. A my jsme ještě svoji. Budu opakovat pramatce, cos mi 
říkal. Myslím, že to jsi ty.“ 

Tenhle rozhovor mi zůstal v paměti po celé dlouhé další dny, kdy jsem zůstal 
v siidě. Už nikdy, během dalších dnů se neopakoval, nerozvíjel a nikdo už se mě na nic 
neptal. Pracoval jsem v lese, chytal a zabíjel ryby, naučil se krotit soba a zapřahat ho do 
pulku, byl jsem často s Karen-Anne a Oulou, s dívkou a mladíkem, s bratrem a sestrou. 
Mluvili jsme o počasí, dešti, tundře, mlze, rybách, sobech, práci. A dny běžely. Slunce 
viselo nekonečně na nebi, pálilo a z bažin začali vylétávat komáři. Siida chystala slavnost 
slunovratu, velký oheň, dozvěděl jsem se od Karen-Anne, že to čas se láme a zima se 
otáčí na konci daleké cesty, aby se k nám pomalu začala zase vracet. 

Nikdo mi nechtěl říct, proč jsem tam. Až večer, když jsem seděl vzadu, dál od 
ohně a vyřezával puukkem z březového polena kuksu na trh a tiše si povídal s Karen-
Anne, všechno ztichlo a stará Lásmiddár, pramatka, mě zavolala, abych přišel k ní. 

Věděl jsem, že půjdu, i když jsem měl strach, nikdy od doby, kdy jsem přišel, 
jsem s ní už nemluvil. 

„Jen se tě zeptám, Riku,“ řekla a vzala mě suchou rukou za mou. „Jsi už Sámi?“ 
„Jo, asi jo.“ 
„Proč jsi Sámi?“ 
„Protože se bojím jako vy. Protože mluvím jako vy. Protože s vámi žiju a pracuju. 

A protože mám pocit, že můj život tam dole, v Čechách, mě udělal nešťastným. A čet 
jsem tenkrát knihy hodně, o minulosti, válkách, filosofický traktáty, kriminální povídky, 
zamilovaný romány a spoustu učebnic. A jednu knihu, která mluvila o vás. A našel jsem 
vás.“ 

„A je v tobě nějaká víra?“ 
„Jo. Bez ní bych neměl duši a nebyl tady.“ 
„A jaká to je víra?“ 
„Krásná, jednoduchá a rozumím jí. Bez otázek. Víra bez organizace. Víra hmata-

telná a přesto neuchopitelná, nevím, těžko se mi hledají slova…“ 
„Těžko lze najít slova, která nikdo nezná“ povídá konejšivě Lásmiddár. „Co je člo-

věk?“ 
„Bytost s dvěma dušema. Jedný bych mohl říkat mysl, je to to, co tvoří myšlenky, 

city a povahu. Není vidět, nelze najít její sídlo v těle. Ale když člověk umře, odejde i ona. 
Rozpustí se v přírodě a čeká na další konkrétní obsah. A druhá duše, to je sama příroda 
v člověku, její prapodstata. Je ještě míň vidět než ta první. Ale zato nikdy nemění svojí 
podstatu. Zůstává i po smrti v nezměněný podobě, myslím.“ 

„Co je zvíře, Riku?“ 
„Bytost s dvěma dušema. Jeho mysl je jiná než lidská. Je to instinkt, zdá se, je to 

jeho kniha moudrosti, sob ví, kam táhnout a kdy vyrazit, vlk ví, kde najít potravu, komár 
ví, že teplá krev je pod kůží savců. Stejný moudro jako u lidí, vlastně. A city má taky. A 
druhá duše, je úplně stejná jako ta lidská.“ 

„Co je strom?“ 
„Bytost s dvěma dušema. Jeho mysl je pomalá a majestátní. Ta řídí cestu kořenů, 

náklon větví v souladu s větrem, ta kroutí jeho dřevo tak, aby neprasklo v mraze a nezří-
tilo se ve vichřici. A druhá duše je stejná jako u všech.“ 

„Co je kámen?“ 
„Bytost s jednou duší. Kámen nemá mysl. Stejně jako voda, vítr, oheň a země. 

Nepotřebuje první duši, je věčný, nic v něm neumírá a nemění svou podstatu. Ale má 
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duši, která je stejná jako u všech co jsem mluvil dřív. Ta jej spojuje s přírodou v ní, 
v něm. Ta mu dá schopnost mít v sobě sílu neviditelnosti. K němu se můžu modlit, skrz 
něj přijdou ti, kteří nejsou vidět.“ 

„Dobře, Riku. Co je příroda?“ 
„Příroda je kruh. Co v ní vznikne, jinde zanikne. Je nade vším o čem jsme mluvili.“ 
„Je podle tebe člověk víc nebo míň než zvíře?“ 
„Je to jedno. Jsou oba součástí kruhu.“ 
„Je podle tebe kámen víc nebo míň než strom?“ 
„Je to stejná odpověď. Součást přírody.“ 
 
„Rozhlídni se, Riku. Co vidíš?“ 
Tahle otázka mě najednou vrací z té chvíle, kdy ze mě samy šly odpovědi, sakra, 

z jaký jen hloubky to všechno šlo, to jsem nemluvil já, to nebyly zkušenosti a moudra 
z knížek. Neviděl jsem v tu chvíli nic, nebyl jsem v pozemském světě. Po poslední otázce 
Lásmiddár se mi vrátil zrak a já jsem zůstal v úžasu, protože jsem měl pocit, že během 
dotazování stále sedím u ohně, rozhodně jsem se nezvedl a neudělal ani jediný krok. Ale 
oheň tu už nebyl. Zmizela siida, nízké sruby, už dobře a důvěrně známá silueta lesa oko-
lo. 

Kolem mě byla mlha a my, já a Lásmiddár, jsme stáli na hladině zeleného jezera, 
hned jsem poznal, že jsme u Bassejávrre. Ale něco divného tu bylo, ano, my jsme nestáli 
na břehu, jak bývá normální, my jsme jakoby vycházeli z hladiny, stáli jsme, bez tíhy 
těla, jako bychom byli zhmotněním té vody, ze které se nejprve udělala mlha a z ní pak 
my. Přímo před námi byla skála, kterou jsem již popsal, ale ta skála teď byla jiná. Bubli-
natý, strupatý její povrch, podobný vyhlodaným očím kamene, se otevřel. A prostor byl 
dál. Byla to veliká jeskyně, do které vedl úzký vchod a prostor se uvnitř rozšiřoval, na 
hladině vody. Šli jsme po ní. A jak jsme šli, všechno se rozjasňovalo a skála ustupovala 
do nekonečna. Bylo jen světlo. Byl jen hlas, který zpíval nejstarší joik o kruhu přírody. A 
byl tam strom. Suchý, popukaný, jeho kmen se rozšiřoval a nebyl ze dřeva, neznal jsem 
tu látku. A z něj tři větve trčely vzhůru. 

„Tohle je Bálvvoslatjna,“ zašeptala stará Lásmiddár. 
„Místnost rozjímání,“ zopakoval jsem po ní. 
„Ano.“ Lásmiddár přistoupila k seitě. Uchopila vyschlou rukou levou větev. Otočila 

se na mě a už se nemusela na nic ptát. 
„Bieggolmai, otče počasí! Kdo je tu se mnou?“ 
Chvíli větev držela a já se roztřásl, neboť mi to došlo. 
Potom uchopila pravou větev. 
„Liebolmai, otče temnoty! Proč je tu se mnou?“ 
A já zas věděl víc. 
Nakonec mě vzala za ruku a společně jsme objali prostřední větev, trčící vzhůru: 
„Veraldenolmai, pane nad kruhem. Jsme tu. Přišla ta doba.“ 
A já věděl, že jsem Sámi, že moje obě duše se konečně v tu letmou chvíli potkaly 

a protnuly. 
A Bálvvoslatjna se začala uzavírat. My neměli v tu chvíli tělo a stali jsme se ml-

hou. Její drobounké kapičky čekaly na poslední chvíli, zůstali jsme uvnitř tak dlouho, do-
kud nezbyl ve skále mikroskopický otvor, kterým mlha vyšla ven, do reálného světa. 

A byla zase siida. Stál jsem u ohně a Lásmiddár pustila mojí ruku. 
Všichni se na mě dívali, mě vyhrkly slzy, kleknul jsem na zem, vzal ji do hrsti a 

pustil, nabral ze škopu vodu a nechal ji protéct mezi prsty, pohladil jsem mihotavý pla-
men ohně a odtáhl zas ruku, když žár pálil. 

„Aslak se vrátil,“ řekla. 
A já věděl, že musím odejít. S úctou jsem naposled popatřil na Lásmiddar, proho-

dil nějaký vtípek s Oulou, pohladil Karen-Anne po vlasech a ostatním jsem popřál dobrou 
noc. A odešel jsem do lesa a věděl proč. 

Šel jsem dva dny lesem, brodil se bažinou, lezl po morénách, vyhýbal se vývra-
tům a kluzkým kořenům, slyšel škrundání sobů, ryk rosomáků a dupání losů. Unavil jsem 
se konečně, dal si batoh pod hlavu a usnul v poledním slunci. Když jsem se probudil, stál 
nade mnou člověk. Byl oblečený jako čundrák na vandru, v zelené košili, džínách, tvářil 
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se však krutě. Když však viděl, že se moje oči otevřely, jako mávnutím ten divný, ledový 
výraz zmizel a nahradil jej stálý, upřímný úsměv očí. No, kdybych se probudil o vteřinku 
později, asi by mě dostal. Takhle jsem ale věděl, že se musím bát a že je to jistě on, ko-
ho jsem měl potkat. 

„Hello!“ řekl ten člověk anglicky, s cizím přízvukem. „Who do you are?“ Napadlo 
mě, co je mu po tom, já se jej taky neptám, ale odpověděl jsem po pravdě. 

„Jsem Aslak, Sámi.“ 
„Nekecej, hehe, dobrej fórek!“ povídá ten muž najednou česky a skrz úsměv jeho 

očí jsem znova zahlédl ten ledový záblesk krutosti. „Vždyť jseš Čech, ne? Ten Podzem-
skej, ten cestovatel z Prahy, no nemám pravdu?“ 

A já hrál: 
„No, dobře, no… Něco se mi zdálo asi. Jsem to já, ale kdo jsi ty, jakto, že mě 

znáš?“ 
Muž se zase mile usmál. „Já, já jsem Jirka Novotnej, no jsem v podstatě etnograf, 

něco takovýho. Tebe náhodou znám, protože jsem dostal od ministerstva kultury nějaký 
dotace, abych moh udělat výzkum sámskýho národa a napsat o tom nějaký pojednání. 
No a leccos sem si zjišťoval. No, na netu sem stáh tvoje stránky a přišlo mi to čoveče 
dost zajímavý, na to, že nemáš žádný takovýhle vzdělání, tak víš vo Sámech docela dost! 
Fakt pecka, ne, jak’s byl v Guovdageaidnu v sámský rodině, to se hned tak někomu ne-
povede! Co já bych za to dal?“ 

„Hm,“ dím skromně, „to byla vlastně náhoda. Potkali jsme se s Nilsem ve vlaku, 
no bylo to teda dobrý, zajímavý, dozvědět se něco o saamijskym národě, tradicích a 
tak…“ Jsem v těžkým střehu, mluvím co nejobecněji. 

„Nojo, já právě mám ten grant, už se tady dva měsíce toulám, poté, co sem byl 
na různejch univerzitách, v Tromsø a tak, kde sem sbíral a studoval prameny, teď sem 
tady, mám to už celkem po kopě, tu studii, ale co se mi furt jako nedaří, to je se sezná-
mit s místníma, jasný jako, myslim vopravdu, aby mě vzali mezi sebe…“ 

„No to podle mě jako moc nejde,“ dím ještě opatrněji. „Jó, Sámové aj Finové a tak 
sou děsně pohostinný, vezmou tě k sobě, ale to svý nevydaj, jsou děsně uzavřený…“ 

Chlap mlčí, šrotuje mu to v palici. Pak bleskne očima a povídá: 
„No… jak ses probudil, zaslech jsem jméno Aslak! Myslíš toho co já?“ 
„Nevim, kterýho myslíš ty.“ 
„Neznáš snad tu legendu, která je popsaná ve studiích finskolaponskejch Sámů na 

rovaniemský univerzitě?“ 
„Hm, něco jsem o tom slyšel… snad to byl šaman, slavnej…“ 
„To je slabý slovo! To je dost zamlžená věc… Moc se vo tom neví, Sámové neměli 

písemnictví v tej době… byl to snad chlap co uměl neskutečný věci. Takovej jejich fýrer, 
duchovní, víš, chacha“ směje se svému mně hrubě nelibému fórku, ale všimne si mé re-
akce a trvá to vteřiny půl a už je zase milý. 

„Hele, to je všecko popsaný, ale slyšel sem, jako někde, že tenhle chlap prej znal 
nějakou svatyni, prej dost mystická věc, jako prej brejkpojnt v časoprostoru, prostě flek, 
kde se můžeš dostat do jinýho, druhýho světa, duot ílbmi, nebo sáivo, to sou různý 
pojmy… Vo týhle svatyni není nikde ani slovo… to kdyby se mi podařilo vobjevit, aspoň 
jako archeologicky, nějaký zbytky toho, tak sem za vodou, za to dostanu doktorát, chá-
peš, to nikdo ještě nezná! A prej…“ ztišil spiklenecky hlas, „prej to má bejt někde tady, u 
Lemmenjoki… Nějaký Pyhäjärvi, či spíš Bassejávrre. Víš co to znamená? Svatý jezero! A 
to je podle map vodsud dost blízko! Tu svatyni je potřeba najít!“ 

Strach se mnou lomcuje, nesmím ale nechat na sobě nic znát. Ten chlap je ne-
bezpečnej! Ví hodně, ale etnograf to nebude, to mám z těch jeho očí, těch se bojím! Kdo 
to sakra může být, to netuším, ale určitě ten jeho interest jde z pekla, ne z lásky 
k Sámům či aspoň k vědě! Proč chce najít Bálvvoslatjnu! Sakra, jak si to vychytal, že mě 
našel, jak mohl vědět, že se ze mě stal zpátky Aslak, že Bálvvoslatjnu znám a nejen to, 
že mě změnila! Vždyť stačí jen, aby mě sledoval a vycítí to!!! 

Nejsem si už tak jistý ve svý hře. Bojím se, ale pokračuju v ní: 
„Hm…“ hraju si na skeptika, „tomuhle já teda zas až tak nevěřim, myslim, že noi-

dové byli, klidně i ten Aslak moh bejt, byli to jistě dobrý léčitelé, znali přírodu a její 
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rytmy, tak mohli vodhadnout kudy potáhnou sobi a co má kdo za nemoc a mohli to ja-
keštakeš léčit, ale tohle je na mě moc složitý…“ 

„Jo, to jo.“ dí týpek a já se bojím, že mě prohlíd stejně jako částečně já jeho. „Ty 
neznáš nějaký Sámy tady vodsud, který by mi mohli třeba něco k tomu říct, aspoň něja-
kou zkazku?“ 

Mlčím a vím, že nesmím dlouho. Soustřeďuju svůj vnitřní zrak do budoucnosti a 
najednou, na letmý okamžik, vidím zase mlhu jak je mnou, kolem seity trojneviditelný… 
a něco mi říká… zaveď ho tam! A pak budeš bojovat za svou zem, svý lidi! 

„Ale jo… Tady kousek, dva dny ocuď je siida. Stoprocentní Sámové tam žijou, jdu 
vocaď, mluvil jsem s nima trochu. Určitě by ti mohli pomoct. A hlavně to Bassejávrre je 
při cestě tam!“ 

A vidím v chlapovi záblesk zrůdnýho uspokojení. Tak jo, jedna nula pro mě. 
„Ahá! No co ty na to! Vyrazíme, najdem to jezero, porozhlídnem se tam, třeba ně-

co vyšťouráme sami a esli né, tak dojdem do tý siidy, aspoň mě představíš, dáme po-
kec…“ 

Rozhoduju se mlžit ještě víc: 
„Nojo, ale já nevim… mě to nepřijde moc dobrý mít takovejhle postoj k těmhle li-

dem, tahat z nich jejich legendy, vem si, ty to napíšeš, proslavíš to a budou sem pak 
jezdit blbý turisti, ne lidi jako my dva, s upřimnym zájmem, ale na vočumovačku, to by 
mi těch lidí bylo trochu líto…“ 

„Hele, to taky řešim,“ povídá ten Jirka, „taky mi to sere, ne, nabalí se pak na to 
spousta idiotů, ale já sem vědec, ne, já chci pomoct vědě, nebudu sem tahat turisty…“ 

Tu krutost spojenou s ostražitostí u něj už nevidím. Jo, zdá se, že jsem ho ošálil…  
 
A tak jsme vyšli k Bassejávrre, ale já vůbec nevěděl, co bude dál. Co když to vů-

bec nezvládám, netušim, o co jde? Co když dělám něco strašně nebezpečnýho? Co když 
je to nějaká strašná svině pekelná, protože lidská, asi jo, sakryš, a já ho jen přivedu na 
místo a on to všechno zničí… Ale šli jsme. 

Došli jsme po dvou dnech na místo. Šel jsem vepředu, abych měl náskok, typ už 
byl starší, měl pupek a nestíhal, dobře tak! A zděsil jsem se. U jezera byla mlha a za ní… 
v prosvítání ranních paprsků slunce… otevírá se skála… otevírá se Bálvvoslatjna! Co když 
jsem získal schopnost ji vždy, když budu tady, otevřít a smět do ní vstoupit! A on toho 
zneužije a já budu nevědomej, tupej nástroj zla?! 

Ohlížím se vyděšeně, Jirka už supí pár desítek metrů za mnou. Dívám se do mlhy. 
A vidím, jak se skála zavírá zase… A mizí… ani ty strupaté, bublinaté útesy nejsou ne-
měnné, skála se zmenšuje a mizí v mlze! A břeh je zarostlý sítinami a vrbami, bažinatý, 
naprosto obyčejné laponské jezero, jakých je tu na tisíc…  

Zatočila se mi úlevou hlava a ztěžka jsem usedl na plážičku. Funguje to…  
„To je jako vono?“ slyším za sebou zklamaně. 
„Hm… já ti to říkal, nic zvláštního, šel jsem tudy a rozhodně tu žádná svatyně ne-

byla…“ 
„Ale… ale to není možný!!! Vždyť tu měly bejt skály! Vždyť tady má bejt to svatý 

místo, odkud vycházela energie sámskýho lidu… A tohle je vobyčejná bažina!!! Hergot!“ 
Vidím, jak ztrácí kontrolu nad tím, co říká a dává mi tak najevo, že ví mnohem ví-

ce, než naznačil, že celou dobu lže, že to není žádný etnograf… ale něco mnohem horší-
ho… že má nějakej strašnej úkol a plán a že mu jde o to tohle místo zneutralizovat, aby… 
že je to černej mág ve službách zla a peněz…  

A vím, co mám dělat. Zabít ho nesmím, možná to ani nejde, huh… ale mám v ruce 
svou pádnou březovou hůl a tak se rychle, nečekaně otáčím a švihnu ho tou holí dost 
silně přes spánek, nečekaně, ten chlap to vůbec nečeká a není připravenej, padá na zem 
a je omráčenej, leží v mdlobě. Rychle se vrhám na jeho bágl, rozepínám ho, teď je čas 
zjistit, o co jde. 

A nalézám. 
V deskách objevuju složku s hlavičkovejma papírama nějaký nadnárodní společ-

nosti, spoustu chemickejch vzorců, pak zase nějakou šílenou knihu plnou satanskejch 
znaků, černokněžnej canc, pak zas podrobný plány, mapy, letecký fota oblasti… rozpar-
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celování oblasti v nějakejch geologickejch mapách… rozpočty… miliardy dolarů tam lítaj… 
bože, co to je? 

A najednou cítím něco studenýho a těžkýho na krku. Je pozdě…  
A slyším ten hlas, už bez stop falešnejch úsměvů, jen čistou krutost. A slyším 

rychlej dech, vybičovanej touhou zabíjet. 
„Tak co, Aslaku! Nejseš teda úplně blbej! Přiznám se, žes mě dostal, na chvíli! Ále, 

to máš fuk… Pravdu má jenom bouchačka a tu mám já, hehe… Nojo, seš asi hodně zvě-
davej, viď, móc tě zajímaj mý papíry… nojó, človíčku, myslím, že tvou zvědavost uspoko-
jím, než tě vodprásknu, nebylo to sice v plánu, ale plány sou vod toho, aby se měnily, 
nemám pravdu? Vono to vyjde nastejno, tady v těch bažinách výstřel nikdo neuslyší a 
tvý tělo se taky hned tak nenajde… Víš vo co de, ty potřeštěnej laponskej idiote? Hovno 
vo přírodu, kulturu toho vašeho zjebanýho národa… Tady de vo prachy! Vo strašný pra-
chy! A vo moc, nad celym světem, na který tady vy tupci laponský sedíte jak slepice na 
vejcích a hovno víte, šašci degenerovaný, na čem sedíte…“ 

„Zlato?“ vyskřípnu ze sebe. Čet jsem dost detektivek, pamatoval si, že v těhle si-
tuacích je potřeba protahovat čas a čekat na zázrak. 

„Pche, zlato… No to tu je taky a v množství, vo kerym se nikomu ani nezdá… ale 
eště je tu něco… a to ti teda neřeknu, protože vo tom se nemluví ani když máš smrt na 
jazyku, frajere… něco co když máš tak před tebou každej lehne na záda, podělanej stra-
chy…“ 

„No… to zní divně!“ ozývám se. „Co by to jako mohlo bejt? Uran? Plutonium?“ 
„Chm… uran… Tady, kamaráde, jsou ložiska něčeho, co jsme vysledovali pomocí 

různejch médií, který sme podplatili a různě jinak zainteresovali… víš co, asi těžko, co, ty 
blbečku primitivní… něco co hledá lidstvo už vod začátku, alchymisti, hledači pravdy… 
.všichni tyhle cvoci, ale teď je to přísně vědecký, vověřený… a my to máme na dosah 
ruky! Jen ta svatyně, ta to chrání! A ty mi řekneš, kde je, protože já, kamarádíčku, já 
mám taky svý schopnosti a já ti narovinu řeknu, že ta svatyně tady je a je to děsná zó-
na, děsnej energetickej bod a mě se ho podaří vodkódovat, víš co, pustim tam vopačnou 
sílu a ze svatyně bude mrtvá skála. A pod ní to leží. Cha!“ 

„Houby ti řeknu,“ povídám, i když zřetelně cítím, že mi povolí v pár vteřinách 
všechny útroby a já nejenže zemřu, ale zemřu s plnejma kalhotama. 

„Ale řekneš, já znám různý mučeníčko, každej vždycky povolil a to byli jinačí fra-
jeři… Řekneš to, voddělám tě a udělám si tu zase já svůj rituálek, chápeš, něco vo dost 
silnějšího, než ty vaše ubohý joiky… a ta síla, ta energie bude moje! A těžit se tu bude, 
všude!!! Tyhle hnusný podmáčený lesy pudou do prdele, na to sou prachy, chápeš, to se 
trilionkrát vyplatí, no škoda, že to neuvidíš, jak to tu bude za deset let vypadat, tady se 
bude těžit! Jasně, ofiko jako zlato, to máme zjištěný že ho tu je dost, ale neofíčko, rozu-
míš, se bude čerpat to, vo co tu de!“ 

„A vo co teda de?“ protahuju, ale nevěřím si už, už není šance…  
„Chm. Vo podmanění přírody, ty blbečku, která nám bude sloužit a my zabijeme 

každýho, jen silou myšlenky! A plánečky máme, co tady z toho bude, tvejm vylízanejm 
krajánkům dáme strašný prachy na kořaličku, jako mý lidi kdysi udělali s indijánama, 
zavřem je do rezervace, vosvobodíme je vod daní a tak a necháme je uchlastat k smrti, 
páč, to ti řeknu, já nejsem zas tak necitlivej čovek, já dobře vim, jaký tvý lidi maj schop-
nosti, jak sou jiný a dokud budou žít tak to nebudem tu mít lehký, ale to víš, genocida se 
teď nenosí, budou všichni pomalu chcípat v přesvědčení, že sou bohatý a šťastný, prachy 
budou mít a až to vychcípá, tak je to tu naše!“ 

 
Teda, nic cyničtějšího a démoničtějšího jsem nikdy neslyšel. Ale jedno si ten tchoř 

neuvědomil. Může mě zabít, může udělat genocidu „s lidskou tváří,“ může si myslet, že 
prachy zmůžou všechno. Ale ve svý blbosti mi prozradil, že hledá sílu přírody. Což o to, 
ta tu je! Ale člověk jako on, v zádech s mafií a černou magií, nikdy nemá šanci, aby si 
přírodu podrobil! Co takových snah tady už bylo a jistě bude? Ale síla přírody, ta je víc 
než síla zlejch lidí. Oni nejsou v kruhu. A kruh se kolem nich sevře a pohltí je. A z nich 
bude jen jejich popel, protože tihle lidi nemají ani jednu duši. Nejsou nic. Jen možná zlo 
je za nima a zlo je to nejnižší a tím pádem nejmenší na světě. A tohle, když jsem si uvě-
domil, věděl jsem, že tohle přežiju. Já a celej saamijskej národ…  
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Roztřásl jsem se úlevou a věděl, že to vypadá, že se klepu strachy. „Tak… tak te-
da jo… dobře… Svatyně tu je… Zavedu tě do ní…“ 

„Ále, to se mi líbí! To je jiná řeč! No vidíš, po zlym to jde vždycky líp… No… tak do 
toho…“ 

 
Začal jsem zpívat nejstarší joik. První píseň. Píseň o Kruhu. Prosil jsem Veralde-

nolmaie, prosil břízy, borovice, kameny, komáry, losy i tundrové myši. A Kruh do mě 
vstoupil a najednou začala z vody růst skála. Bálvvoslatjna se vynořila z vody, krásná, 
zářící, nekonečná. S hlavní na krku jsem vykročil k ní, po hladině, pekelnej Novotnej za 
mnou, i jeho voda nesla. Šli jsme k ní, světlo z ní pulsovalo a usmívalo se na mě. A jen já 
viděl v tom světle zase Lásmiddár, Oulu, Karen-Anne, všechny mé přátele a rod. Stáli 
v tom světle, usmívali se na mě a dávali mi svou sílu. On neviděl nic. A skála se otevřela. 
Vstoupil jsem na půl kroku dovnitř, otočil se na Novotnýho, nebo co to proboha bylo, ta 
zrůda pekla a povídal mu: 

„Máš cos chtěl. Místnost rozjímání je tvoje.“ 
On vyjekl jako blázen, vzal do ruky tu svou satanskou bibli, či co to bylo, otevřel ji 

a chtěl začít předčítat. Ale joik zněl. Zpíval jsem já, lidé Sámi, zpívala voda, les i nebe. A 
skála se sevřela kolem jeho těla. A začala jej svírat čím dál více. Nikdy jsem neviděl to, 
co teď. V jeho tváři bylo něco strašně slabýho, malýho. Strach o život, ano, ale spíš vě-
domí prohry, a strašný překvapení z něj. A řval, když mu skála začala drtit kosti. Byla to 
strašná chvíle. Ječel, snažil se z posledních sil vyprostit, ale Bálvvoslatjna byla mnohem, 
mnohem silnější. A pak bylo ticho. Černej olej z něj zůstal, stekl po zavřený skále do vo-
dy. A ryba se vymrštila a spolkla to. A já už zase nebyl Aslakem. 

 
A byl jím přece. Siida přišla za mnou, rozloučit se, ale já nechtěl žádný slova díků, 

protože jsem byl Aslakem a dělal jsem to pro sebe, své lidi, svou zem, celou přírodu, pro 
Kruh. Byl jsem jen jejich nástrojem. A Lásmiddár mi řekla: 

„Aslaku, teď se vrátíš zase, potom, cos naší zemi dal znova svojí sílu. A můžeš být 
zase tím, kdo jsi v téhle době. Člověkem jménem Riku. Člověkem plným pochyb ze svých 
špatných vlastností, trýzně, ale i radosti ze života a dobroty. Můžeš být čím chceš. A Ne-
viditelní se ti odmění. Můžeš se s jedním z nich setkat a zeptat se, na co chceš. Sbohem, 
Aslaku!“ 

 
„Uvidíme se zase.“ řekl jsem jistě. Věděl jsem to. Ať jsem kým jsem, ve mně je 

Sámi. A jsem to já, jsou to mý kořeny. A vybral jsem si Maddarak’ku, protože bez lásky 
není naděje a síly být dobrým. 

 
Stáli jsme proti sobě a já byl oslněný její krásou. Její oči byly hluboké a měly bar-

vu srpnového odpoledního nebe nad lesem, ty zelené odlesky lesa tam byly, krásné. A 
díval jsem se do nich: 

„Co se mnou bude, Maddarak’ko, teď, když Aslak ve mně zase na čas odešel? Cí-
tím se slabej a nejistej. Hledám lásku. Najdu někoho, kdo je tu pro mě a já zas pro ní? A 
když ano a najdeme se, nebo třeba už jsem našel, budeš v nás pořád?“ 

A čekal jsem na odpověď. Dlouho nic nepřicházelo a pak jsem slyšel její hlas, 
chutnal jako víno za večera a říkal mi: 

„Jenom na tobě to záleží. Zabiješ-li v sobě zlo, jako Aslak dokázal, láska k tobě 
přijde zas. A nebude to lecjaká láska. A nebude to snadná věc. Před tebou je nejistota, 
ubitost a láska se v tom bude ztrácet. Ale bude tam a ty na ni nezapomeneš. A pak dlou-
hý, dlouhý hledání. A budeš čekat. A jestli vydržíš, přijde. A vydržíš.“ 

„Děkuju, Maddarak’ko…“ sípal jsem, náhle nabit nadějí, že se splní smysl života, 
že samota ve mně i kolem mě vyklidí jednou lásce plac. 

„Jsem se všemi, kteří milují. A jednou i budou milováni. To je moje práce…“ usmá-
la se a rozplynula se ve tmě. 

 
… tudam tudam, tudam tudam, zní koleje, jak po nich letí těžký, rychlý vlak. Pro-

bouzím se, chvíli nevím, kde jsem. Jen sen??? Proboha, tohle všechno byl jen sen??? Né-
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ééé, chce se mi křičet. Je ve mně tolik citu, tolik, že s ním můžu zabít v sobě zlo. Ale 
jestli to byla zase jen chiméra…  

… zvedám oči, krajina ubíhá, Stockholm je nedaleko, P.P.P. spí. A podívám se před 
sebe…  

… a ona tam stále sedí… naproti mně. Lásmiddár… Sámská šamanka, díváme se 
na sebe. V jejím starém obličeji, velikém, plochém, je láska a vědění, strašná moudrost. 
A já jsem zase šťastný. Nebyl to sen. Vědělo se jen kdesi, někde v kruhu, že pomalu 
ztrácím naději, smutek ve mně sílí, protože jedu z Finska, třeba už se tam nikdy nepodí-
vám a domova se bojím, té všednosti a ztráty víry… A ona přišla, proto nejel vlak do 
Malmö, proto jsme se potkali v Ånge. Proto jsem vlezl do stejného vlaku, kupé, seděl 
proti ní, a měl možnost zjistit, že je Sámi a že je noid. To ona mi poslala ten sen, který 
není snem. A já vím, že jsem Sámi. Že jsem našel vnitřní sílu. Chvíli se stydím, ale vím, 
že musím poděkovat. Zvedám hlavu a díváme se chvíli tiše do očí… a oba víme svý… Po-
hnu neslyšně rty: 

„Bálvvoslatjna.“ 
Oči se jí ještě zvětší a pak se na mě usměje. Na předměstí Stockholmu, jeden 

podzimní den, před šestou ranní. 
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RUNA DEVĚTADVACÁTÁ – Domů, do lékárny, do prd…  
V této skorozávěrečné runě rosomáci litují, že bruselští byrokrati neza-

vedli všude euro, radují se spolu se Švédy z hokeje a porovnávají chuť jahodo-
vého kompotu s čilli papričkami. Být tak v Kodani metařem!!! Pro Němce jsme 
cvoci, oni pro nás přízemní hlukotvůrci. Jak jsem v Labuťově způsobil šok ba-
vorské babičce. Jak si mě málem spletli s Usámou bin Ládinem. Horkokrevný 

ostravák jest prvním Čechem při návratu. Kdo všechno zná Pavlínu Brzákovou? 
Jsem jen nechutnej vejtaha, kterej se chodí předvádět do hospod, ergo: ZASE 

DOMA! 
Všechny cesty vedou domů 
Zmizely příběhy stromů 
Život jezer, tunturi zhas 

V putyce sedím, smutno je zas. 
 

„Bratře, koukám, že bych se asi měl stydět!“ mrmlá ospale Pláča za úsvitu na 
stockholmském nádraží. „Ty jseš asi opravdu jinej… Mě se prosimtě zdálo jen o hoře bůč-
ku, moři piva a brutálním sexu s Ven… a myslel jsem si, jak budu šťastnej, vysmátej, že 
podpořim tvojí eventuální depku… ale ty… tys byl v Bálvvoslatjně zatím a vidím, že mě, 
přízemního vymetače putyk už vůbec nepotřebuješ…“ 

„To není pravda,“ usmívám se skromně, pravda poněkud ještě omámen krásou 
poselství, jež mi seslala noidka, „i Aslak měl svýho Oulu, aby dokázal zachránit svou zem 
od nadnárodních ďáblů, a tak já mám zas tebe, chlapíka, kterej nezná bolest a stesk, a 
věř mi, spolu to ještě tam nahoře rozjedeme a brzo…“ 

„Jo, až nám suchej ledovej vítr bude vát do ksichtu a naše běžky posviští panen-
skou plání pod Sokosti… všichni nám budou sahat leda po vázání…“ 

 
Meditaci musím přerušit, chci vyhledat kasu a zakoupit (pravda, z Pláčovejch pe-

něz) příplatek na X2000. Ten asi za hodinu odjíždí do Kodaně. Bohužel, není to tak snad-
né, nádraží ve Stockholmu je prokleté. Je pondělí ráno, ale pokladna je zavřená, otevírá 
až v 9:30. U informací stojí školou povinná slečinka, která mi sděluje, že podle jejího 
názoru lze ohlásit průvodčímu před nástupem do vlaku, že potřebujeme rezervaci a on jí 
vystaví, neboť ve vlaku samotném už by to mohl být problém. 

Vlak přijíždí a nejsme sami, kdo odlovuje průvodčího, veselého hřmotného Švéda 
ve fialovém stejnokroji. Ten všem kyne, ať si vlezou dovnitř, že se to vyřeší za jízdy. No 
dobře. Žádnej stres. 

Platíme příplatek v dánských korunách. Průvodčí nám ovšem vrací ve švédských. 
Pláča zvedá otráveně oči, jakože k čemu nám budou švédské prachy, když naopak 

bychom potřebovali dánské koruny, naposled se najíst ještě. 
„Hele, kámo, money makes Evropa, to všechno beru, jsem sice anarchista, femi-

nista a pivista, nemám nic ale proti EU, neboť čas ani prd nezastavíš a tupá revolta bez 
revolučního ideologicky vypointovanýho základu je jen slepá cesta užitečnejch idiotů, 
ale… něco mi na tý unii stejně vadí… vysvětli mi, ty vlku rosomáckej, ty šamane me-
nešjávrreskej, proč si ti byrokrati bruselský, na který každej nadává, pořádně neflusnou 
do dlaní a nevyhlásej – žádný výjimky, bratři evropský, chcete bejt v EU tak koukejte 
zavést bez keců všude euro, jaký dánský švédský britský chechtáky, to voda vzala, to je 
relikt třídního a nacionálního vidění světa, teď jsme si všichni rovni.“ 

„Mhm, to máš pravdu, zejména z pozice mýho sponzora,“ dodávám. „Éčka by byly 
lepší, žádný měnění, žádný počítání, zašívání jednotlivejch měn na různý poplatky, 
příplatky a jiný, to je fakt k zbláznění, z Německa do Finska to máš přes 3 země a přes 3 
různý měny, euro, DKK, SEK, to se v Bruselu někdo pěkně sek…“ 

„A kdo se má počítat s tim, kolik mi vlastně už visíš!“ podotkne nakvašeně Pláča, 
jehož finanční rezervy berou rychle za své a já ho jen marně utěšuji, že mu v Čechách 
v první putyce zatáhnu guláš a pivo, neboť mám nějaký český prachy. 

„No nicméně je potřeba se těch švédskejch graniťáků zbavit!“ vyhlašuje Pláča a 
následován mnou valí do pojízdné restaurace. Tam zjišťujeme, že zas tolik prachů ne-
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máme, stačí to na 2 sendviče, 2 pitíčka a 2 plechovky koly. Živíme se, snídáme a nemá-
me už ani švédský öre. 

Proto nás trochu vystresuje, když se k nám opět blíží průvodčí, jde rovnou za ná-
mi, nekompromisně a povídá: 

„Pardon, ale potřebuju se zeptat, jestli byste mi ukázali vaše Inter-raily, z který 
země jste?“ 

Pláča nervózně tasí svůj lístek a dodává: 
„A je to v řiti, bratře, neměli jsme se s tím utrácením tak unáhlovat. Kamaráde, je 

to v hajzlu. Ten granitovej chlapík tady nad náma ve svý žulový poctivosti zjistil, že 
příplatek na vlak je mnohem větší pro ne-členy EU a hodlá nám napařit pořádnej nášup! 
A my? He? My mu to co? My mu to už nemáme z čeho zaplatit, he! To je sranda, co? Já 
mám poslední dánský kilo na rezervačku do Hamburku a myslel jsem tajně ještě na ke-
bap, abychom nechcípli do zejtřka hlady… no a místo toho pokud to projde, tak pojedeme 
nalačno a ještě s rezervací tak leda na hajzlu!“ 

Snažím se, lehce zviklán, zjistit o co jde. Reakce průvodčího je šokující: 
„Pánové, to nic, žádnej problém… Jen jsem si říkal, nekontroluju ty všechny lístky 

dopodrobna, jestli náhodou nejste Češi…“ 
„No to jsme, ale… nerozumím…“ 
Průvodčí se spiklenecky uchechtne: 
„Češi nám Švédům udělali včera večer totiž velkou radost!“ 
„A v čem?“ 
„Kluci, sledujete hokej? Je přeci turnaj Eurohockey league, u vás v Čechách…“ 
„Hokej? No jasně, ale teď sme už měsíc nečetli noviny…“ 
„7-2! Kluci, 7-2!!! Haha! Porazili jste včera Finsko 7-2! Vědět to, tak vám snad 

dám slevu…“ 
Po jeho odchodu se nevěřícně ujišťujeme, že nesníme. Tak takhle chutná inter-

skandinávská rivalita! Timing cesty je ideální, jet o den později, asi bychom museli jít 
pěšky. Jak jsme se dozvěděli později, dnešní večer Češi ve Zlíně porazí slavně Švédsko 
6-5, poté, co během poslední třetiny otočí z hrůzného stavu 2-5…  

V poledne jsme v Kodani. Míříme ihned do rezervační pokladny, zjistit, jak pokro-
čila hrůza povodní a jestli je vůbec možné se dostat do Čech. 

Paní za přepážkou, ač jistě není antifanynkou finského hokeje, se nám velmi in-
tenzivně věnuje a hrabe se v počítači: 

„Kluci, no nezávidím vám… Dostat se do Čech je pořád velkej problém, trasa 
Hamburg-Berlin-Praha je úplně zničená vodou! A do Hamburku můžete až vlakem po 
třetí hodině, neb ten nejbližší je celý rezervován… počkejte… mohli byste jet přes Ví-
deň…“ 

„He!“ prská nezdvořile Pláča, naštěstí skryt za mými rameny, „to je fakt síla, proč 
jsme neušetřili na letenku? My pojedem z Dánska domů snad přes Maďarsko?! A přes 
Ånge by tam něco nebylo? Já jen, že známe už cestu…“ 

„Turpa kiinni!“11 upozorňuji jej jemně, hlavní je se nějak domů dohrabat, klidně 
přes Bukurešť…  

„Nebo druhá možnost… z Hamburku do Kolína nad Rýnem, pak Würzburg, Norim-
berk, Schwandorf, Furth im Wald, Domažlice, Plzeň, Praha… ano, to je trochu rychlejší, 
pravda, osm přestupů, ale jinak jen ta Vídeň“ povídá paní za přepážkou. „Doma byste 
byli zítra v 15:54…“ 

„Tak jo! Kolik dělaj rezervace?“ 
„Jen 20 dánských korun na vlak do Hamburku, pak už to máte samý couráky…“ 
No aspoň něco. A zbývá na vysněný kebap…  
Vyrážíme do centra, na proslulou pěší zónu, znám tam od zimního bláznivého vý-

jezdu s Petrem, podobného fanatika přes Dánsko, jako jsem já přes Suomi, velmi výživ-
nou kebapárnu. 

Objednáváme ve strašném vedru a chaosu dvě porce pitakebapu a kolu a usedá-
me zmoženě za roh ke stolečku. Pláča patří na plné misky s jakousi lákavou jasně červe-
nou hmotou a než stačím zareagovat, nabírá si jí plnou lžičku a nese jí do úst. 

                                                 
11 Turpa kiinni – drž hubu! (fin.) 
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Jeho reakce je podobná, jako by si někdo dal rande přes email, čekal sedmnáctile-
tou romantickou studentku a přišel místo ní šedesátiletej tlustej, dementní chlap. Jeho 
ústa se zkroutí v bolestném šklebu a kdyby nebyl na veřejném a frekventovaném místě, 
jistě by se nerozpakoval a vyplivl obsah svých úst na tři metry daleko, na protější zeď. 
Oči mu plavou, bělmo blýská a jeho kůže je náhle opocena tisíci malinkých kapiček. 

Jsem radši ticho, netuším, co se stalo, resp. proč kamarád tak toužil požít plnou 
lžíci neředěných drcených čilli papriček…  

Po dlouhých minutách, kdy se Pláčovi vrací řeč, slyším přerývané: 
„Já jsem idiot! Já si myslel, že to je jahodovej kompot…“ 
Naštěstí se hodí v kapsách zašité koly z vlaku, doléváme si naše sklenice a přeží-

váme tedy…  
Je ještě čas, na náměstí vyřizujeme cituplné SMS, referující o našem brzkém ná-

vratu domů a pak se odebíráme na naše nástupiště, kde ostáváme v naprosté nečinnosti, 
podobné buddhistické meditaci. 

Vzduch je horký, nehýbe se a jediný pohyb, krom neustále přijíždějících a odjíždě-
jících vlaků, činí místní metař, kterého bych, kdybych tak chtěl učinit, kdybych nebyl 
Aslakem, poprosil, aby byl mým učitelem zenu. Ten člověk je totiž ztělesněním klidu a 
oproštění od materiálních statků. Tím nejpomalejším možným pohybem sune před sebou 
vozík na vajgly a přes rameno třímá kleštičky na dlouhé tyči. Kdykoli zmerčí vajgla, vů-
bec nezmění tempo, hůl s klíštkami jakoby sama, puzena vlastním duchovním pohonem, 
sklouzne k vajglu, rozevře se a sevře zas a pohybem ladnějším, než je ranní protahování 
milenky, umístí vaťana do vozíku. Ve tváři má přitom výraz nejryzejší lhostejnosti, za 
kterým se však skrývá moudrost lámy, odhalující do podrobna všechny zbytečnosti světa 
hmotného…  

„Koukej na něj,“ přerušuju fascinovaně dlouhé ticho, „tohle je taky šaman! To je 
naprostej borec…“ 

„Metař… hm…“ dí nejprve zpruzeně Pláča, kterého vize osmi přestupů zbavila slov, 
pak mi ale začíná rozumět a doširoka se usměje… „bratře, ty seš fakt noid, tys to po-
znal… Tohohle člověka, zdá se, vůbec nic nesere! A přitom nevypadá jako nějakej vod 
popelářů, rozumíš, já mám vizi, že to byl tady v Kodani nějakej bankovní úředník, vod 
rána jen účty, kontokorence, úvěry, podvojný i podobojí, prachy, kravata zařízlá jak vo-
prátka, laptop, spěch, prachy… A jednou si řek dost! A hodil mobila do Öresundu, poté co 
napsal do práce poslední esemesku HOLD KAEFT, volové, seru na vás, už v tom nejedu! 
A šel na nádraží a řek si vo práci… s vozejkem a vajglotyčí…“ 

„Jo, jasně!“ rozvíjím to. „Ale má to jeden průser… von je tak nad věcí, tak šikov-
nej, že mu šéfik za měsíc nabídne, aby velel metařům na nástupišti 5-10, za další měsíc 
aby velel všem metařům a za rok se stane leadrem dánskejch drah… A pojede to zas, 
laptop, voprátka…“ 

„Nojo, je to řehole…“ odtuší Pláča. „Ale už bude vosvícenej, rozumíš, kdo jednou 
ve svým životě dostával prachy za sbírání vajglů, už nikdy nebude takovej jako předtím“ 
parafrázuje volně Aldouse Huxleyho, ale beru to, tohle je taky psychedelická zkušenost. 

„Já, kamaráde, ač nevim, co je závist a samozřejmě ani co je bolest, cejtim teď, 
že fakt upřímně závidim, tomu chlapovi. Ty, kámo, ta představa, že pozejtří zasednu do 
kanclu, budu kopat pod sebe a klotovym rukávem čistit kliky nahoře… něco mi říká… kašli 
na to už, je to prázdný, pomáhat lidem, ať si každej pomůže jen svou vírou a vnitřníma 
silama, vem si Kunce, šel zcestím, ale pak zbavil Sámieatnan Čudů, vem si Aslaka, jeho 
otec byl opilec a on ničemu nevěřil, ale pak poznal Guhkkižiho a stal se noidem, je tam 
pořád, nikdy neumře…“ 

„Já ti rozumim,“ dí Pláča. „Každej sám za sebe, a kdo nepochopí vole vo čem je 
lupsakka, je ztracenej…“ 

„Tak. Mám sen. Prostě to doma zabalit, odjet sem a najít si tuhle práci, tady to 
osmý nástupiště, nafásnout vozík a kleště a začala by nirvána. Vo ničem bych nepře-
mejšlel, vo žádnejch vosudech lidí, do kterejch se šťourám a snažim se furt každýho mě-
nit, vychovat, houby. Vajgl metr napravo, papírovej kapesníček dva sáhy na levoboku. A 
strašně času na všechno. Duchem furt v Inari… Tunturi blíž než tadyta dlaždice na podla-
ze. Tohle, bratře, to je oproštění, probuzení.“ 
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Pláča smutně přikyvuje, ani nepřidává nějakou cynickou hlášku. Realita nám začí-
ná drtit zase palce. A vlak do Hamburku už je tady…  

Oj, jak trudno je slyšet po dlouhé době zase onen jazyk německý, žádnou už 
skvělou dánštinu, kterou jsem tak expresivně charakterizoval v prvních runách, žádnou 
dánštinu, o které Finové říkají, že je to švédština s horkou velikou bramborou v puse (ta-
ky dobrý), ale vlak je plný tchořích Němců, hlučných, rozchechtaných, sofistikovanost 
Severu je passé. A my slyšíme v nesrozumitelné němčině, v tom ulízaném holštýnském 
nářečí, zaujatě sice, ale přesto, ono Au-sland-der-raus! Oj oj, a tuhle drtičku duší po pár 
hodinách vystřídá zase čeština, jazyk kořenů pivních ztroskotanců u štamgastskejch stolů 
– no hovno voé, sem jí řek ať mi už nesere, né, voé, jasný, nemám prachy, voé, nebudu 
si držet kurvu eště, né… Ještě že kupé je kuřácké, tak cigareta místo zoufalého pláče, ale 
to zas štve P.P.P., zanáším mu zase plíce…  

Nastupujeme na trajekt a není to vznešená Princezna Bernadetta, která se s námi 
při cestě za lupsakkou rusky málem symbolicky potopila, ale bezejmenná loď už jen pro 
nás, loď do Teutonie, plná hlučných opilých motorkářů z Hamburku, jedním uchem po-
slouchám Pláčovy výklady ohledně motorkářských gangů… „vole Los Desperados a Hell´s 
Angels, to sou v Německu nejtěžší extremisti, ne, já vo tom psal diplomku, ty sou hustší 
než náckové…“ druhým uchem se marně snažím zachytit v hlavě doznívající šum Severu, 
ten neexistující mystický zvuk, kterému Sámové říkají „davvišuvva,“ ten zvuk, který mě 
kdysi před 2 lety spoutal a už mě nikdy nepustí, Aslaku, buď ve mně teď, potřebuju tě…“ 
říkám si smutně ale vím, že je to jen na chvilku, že sem dneska měl sen…  

V Hamburku se Pláča projevuje jako španělský grand, odněkud loví eura a přináší 
hot-dogy, takže neumřeme hlady…  

Vychytáváme vlak do Kolína, jede se docela příjemně, vlak je poloprázdný a dá se 
i spát. A další přestupy, tma noci sklouzává z ramen dne, úsvit, další vlak, krajina uhání 
a mění se, no a najednou mi přijde, že už jsme doma… ty zalesněné mírné kopečky, ty 
vesničky při trati, ten pocit středobodu světa ve srovnání s reálnou nicotností… mhm, 
jsme v Bavorsku už a ať si říká kdo chce co chce, Bavoři, stejně jako Rakušáci jsou naši 
bratři, jsou v mnohém úplně stejní jako my a třeba to není dobrý vysvědčení pro obě 
strany, ale je to tak. Už je nám jasné, že pokud vlak nevykolejí, neodvratně míříme do-
mů a už tam skoro jsme. 

Přestupy jsou naštěstí jen minutové, nuda cesty je narušena až ve Schwandorfu, 
kterému něžně přezdíváme Labuťov. Zde čekáme asi dvacet minut. Opíráme se tvrdě o 
batohy a připravujeme si úvodní věty na uvítanou s našimi blízkými, věty, které vyrvou 
srdce z těla i těm největším cynikům a chytrolínům, věty, jež dokáží, že kdo pokořil So-
kosti, je už jiný…  

Najednou se přitočí ke mně bavorská babička, která již delší dobu brousí okolo nás 
a její zrak se vždy stočí na sobí hlavu s parožím. 

Pak už to nevydrží a spustí na mě něco nesrozumitelnou němčinou. Zkouším to 
anglicky, ale marně. Babička se však nechce vzdát. S úsměvem, jež prozařuje její vrásči-
tou tvář, se dotýká sobích parohů a já konečně rozumím: 

„Gefunden oder Gekaufen?“12 
„Gefunden in Finland!“ hlásím s takovou hrdostí, že babička nevěří. 
„Finland? Aber… das ist…“ 
„Nojo, babi, je to daleko, ale život je řehole!“ dodávám česky. A úplně vidím v té 

dobré ženě svojí babičku, jak by po takovém zážitku šla na drby a povídala by: „No 
přectavte si, Maruško, že sem potkala dneska na nádraží nějakýho mladýho a von vez 
sebou hlavu nějakou s parohama, nějakýho jelena či co a našel to prej někde, na Sibiři, 
nebo co…“ 

„Reintier!13„ dodávám a nevím, jestli je to německy dobře, jestli třeba neříkám, že 
jsem rentiér, kterej si tak občas vyráží střílet na Aljašku rosomáky. No, nevadí. 

Vtom slyším, jak se Pláča chechtá při pohledu na jakousi vývěsku a volá mě 
k sobě: 

                                                 
12 Gefunden oder Gekaufen? – Nalezeno nebo koupeno? (něm.) 
13 snažím se vysvětlit, že jde o soba, ale nejsem si jistý, zda angl. výraz Reindeer zní podobně i v němčině… 
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„Bratře, bacha! Jdou po tobě!!! Ale jako fakt! Mrkni na to a pak se rychle běž 
schovat, neznám tě!“ 

Jdu k vývěsce a patřím na obří ceduli vyvedenou německy, anglicky a francouz-
sky. WANTED!!! STOP TERRORISM!!! ONE OF 11TH SEPTEMBER MEN HERE!!! HELP CIA!!! 

Toto vše tam bez přehánění je… Němcí hledají nějakýho Usámu druhý kategorie, 
kterej se notabene rozhodl zašít tady v Labuťově, no príma, ale když mrknu na portrét 
atentátníka, dosti ve mně hrkne. Hledaný Pákistánec totiž nápadně připomíná mě, po 
měsíčním pobytu bez žiletky v divočině, navíc překonávajícího bolestivou alergii na anti-
biotika! Osmahlá pleť, krátký černý vlas, velké arabské oči, muslimský plnovous, stejná 
široká tvář!!! Oj, kdyby mě takto někdo nakreslil na Karlově mostě, tak mu snad zapla-
tím, jak je tento „můj“ portrét zdařilý! Ale takhle? Čtu dál a nejhoršímu ještě není konec: 

„Ismail ibn Hárdáš, 29 let. Fanatik, nebezpečný. Mluví anglicky, francouzsky, ně-
mecky velmi špatně. Pravděpodobně ovládá ještě další nesrozumitelné jazyky! (že by 
mysleli mou finštinu???) Zvláštní znamení: (a teď to přijde): Alergická stigmata rudé 
barvy na hřbetech dlaní!“ 

Můj pohled maně sklouzne na mé ruce. Ač zázračná mast z Ivala zcela znormali-
zovala vzhled mého obličeje, alergie na rukou byla zdaleka nejsilnější a dosud zde zane-
chává nesmazatelné stopy!!! Podvědomě strkám ruce do kapes a směju se. Teda, tako-
vejch náhod v jednom…  

Pláča je však rozrušen: „Hele, to není jako prdel! To jseš celej ty, ale fakt! A s tou 
alergií na rukou, to je dost, aby nás voba postavili bez soudu ke zdi! Anebo Guantanámo? 
Ty krávo, vždycky jsem chtěl sice na Kubu, ale jako svobodnej občan ostrova Svobody, 
s vízem vod Fidela, čestně udělenym za celoživotní podvracení kapitalismu… ale ne jako 
americkej zajatec, terorista, rozumíš, to už bych byl za většího šaška než ten debilní Pilip 
s Bubeníkem…“ 

Najednou se odmlčí, jeho pohled ustrašeně mrkne na druhý peron: 
„Bacha!!! Fízlové!!! Schovej se, dělej!“ 
Snažím se odvrátit tvář, ale policie se blíží. Naštěstí, nezajímáme ji. Přijíždí vlak. 

Vylézá průvodčí a ještě to není v klidu. Totiž, on pohlédne na mě, pak rychle na vývěsku, 
zase na mě, nevěřícně rychle zavrtí hlavou, jako by právě viděl ducha. Naštěstí, jeho 
strach z pomsty Al-Kajdy je tak velký, že se dokonce na mě povzbudivě usměje a rychle 
kvačí pryč. Doufám, že za rohem nepopadne mobil a nezavolá na policejní stanici…  

Už jsme naštěstí ve vlaku do Fürthu, hraniční stanice. Zatímco shazujeme obří bá-
gly, kolem se snaží prosmýknout jakýsi hubeňour, nervózní typ. Já se teda, abych se 
přiznal, snažím už od Dánska občas na někoho, kdo není zrovna megasympoš promluvit 
česky, a někdy docela brutálně, třeba – hele, frajere, kouká ti něco z poklopce – a napa-
dá mě to udělat zas, tak nevraživě na týpka kouknu, jak se prodírá přes mého Soba a 
zahlásím naštěstí politicky korektní větu: 

„Prolezeš, čéče?“ 
„Ale jo, myslim, když trochu uhneš!“ zní odpověď. 
Klika…  
 
Seznamujeme se, je mukava14 po dlouhých dnech zase slyšet češtinu z jiných než 

svých a Plačkových úst… Jedná se o gastarbeitera z Ostravy, který zde již třetím rokem 
maká v řecké taverně. Je to dosti horkokrevný týpek, zejména, když se řeč stočí na jeho 
bývalou ženu, to je pak k nezastavení: 

„Kurva piči kluci moja stara to je takova piča hnusna to byste sa posrali když sem 
začinal tady v Německu makat tak sem ju boha vydržoval, mařeny, euřeny posilal, pracu 
sem ji našel tady v hospodě, boha, tak sme byli spolu, kurva, šťastne sem byl, bo tady 
v cizině potřebuješ lasku, kurva, ne, cerku sme spolu měli a vona před nedavnem, kurva, 
když sem makal, tak nabalila ňakyho Turka zasranyho a zdrhla s nim do Turecka na do-
volenu a pak, piča, napsala mi esemes že jako konec, boha, že rozvod, a že boha alimen-
ty pětsta euro měsičně, když makam v te uniji… takova sviňa, cerka uvidi z těch peňonzi 
leda piču…“ 

                                                 
14 mukava – příjemné (fin.) 
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Trpělivě z brachem rozmlouváme, poté, co se vykecá ze svých pravda nezávidění-
hodných problémů, značně se uklidňuje a opouští dokonce slezské nářečí. A je už docela 
v pohodě, hlavně v tom, že celí naše mezery ohledně znalostí výsledků fotbalové ligy a 
z hokeje, jo, kuci, Slávie jede, ale Sparta eště víc, 0-5 v Hradci, joj…  

Povídáme si o naší cestě a z kluka vylézá, že je taky docela trekkař, že zná Rudo-
hoří a Klenovský Vepor, že tam byl prý s jakýmsi, kdo byl strašně namakanej, kdo ušel 
denně 35 kilometrů a že rozprudil celou partu…  

„No toho my asi známe, to je náš kámoš!“ dí s potutelným úsměvem Pláča. „Ta-
kovej je totiž jen jeden a my s ním máme taky svý zkušenosti, on byl i chvíli s náma ve 
Finsku, ale zůstal tam…“ 

„Fakt, znáte ho, svět je malý!“ 
„No jasně,“ přidávám se poťouchle, „viď, Pláčo, to je určitě Radovan!“ 
„Nó, Radek, jasně, to je kolík!“ dodává P.P.P. 
„Radek řikate? No to je docela možný!“ 
„No jo, to je náš nejlepší kamarád. Radovan Kunc! Z Jablonce!“ 
„Kurva kluci to je možny…“ 
 
Ach jo. Kéž by… Nic by pak vlastně neskončilo a ten nekonečnej seriál by se rozjel 

nanovo…  
Fürth im Wald, Šumava z německé strany. Čeká zde už obstarožní vlak Českých 

drah, musíme se chechtat, při vzpomínce na všechny ty X2000 a tak… tady jeden moto-
rovej vagónek, tagy na sedadlech, rozřezaných noži cestou ze zábav, všude nápisy PEPA 
JE SVINĚ a MILUJU MARTINU… Ostravák se zakecává s pohraničníky, je zde dobře prova-
řenej, no aspoň mě nikdo již nepovažuje za teroristu a sobí lebka tak projíždí přes hrani-
ce bez povšimnutí. Typus se zase rozčiluje, Pláča se k němu přidává, společně vášnivě 
kritizují České dráhy, já se nepřidávám, naopak konverzuju s docela lepou blonďatou 
průvodčí, veselou chodskou vesničankou, ne všechno je tady u nás na chcíplou kočku…  

Domažlice, další přestup. Zpoždění. České artefakty všude kolem. 
Ale co je strašné, je krajina po povodních. Ne, nemá smysl to popisovat, ti co tam 

žijí, vědí nejvíc a bolí je to strašně, pořád, a strach, ten už nezmizí nikdy. Hrůza, když 
vidíš, jak malý potůček, smradlavá strouha, před měsícem strhla vše v dosahu dvaceti 
metrů. A zas mi to přepadá, ty ses flákal v Laponsku a tady jsou lidi houmless, ale Aslak 
ve mně mi říká: ne, neřeš to, taky jsem chtěl pomoct tehdy všem a lidi pak vyrazili ha-
dem na poušť, hledat věčné jaro… tak na to kašlu a jen smutním, už ne z povodní, ale 
z vyprahlosti ducha, ducha týhle země. 

Konečně Plzeň. Ostravák propadá další vlně amoku. Zpoždění z Domažlic do Plzně 
je už tak obří, že mu ujel přímý vlak do Ostravy, na který měl hodinu rezervu. Další cesta 
se mu tak pěkně natáhne. 

Snažíme se ho uklidnit, že aspoň déle neuvidí tu svoji starou, ale on prská: 
„A co cerka? Na ňu sa těšim, kurva, ne na tu piču vyjebanu…“ 
„No jo, bratře…“ 
„Musim do informaci kdy jede dalši vlak!“ 
„Ale, co, něco pojede, poď na pivo!“ 
„No tak boha ju.“ 
A jdeme do proslulého bufáče. Guláš se šesti, exkluzivní Prazdroj. Pěkně mě bolí 

břicho, po půstu a vyhrkanosti z cesty, pivo bylo studené a já mám děsné křeče, ale jak 
by řekl Pláča, somatizuješ, bratře! 

Cesta do Prahy s romským klukem, vojákem a něžnou slečnou, na kterou nepo-
krytě čumíme. Připalujeme jí cigarety, promptně urovnáváme batohy, které se ani náho-
dou nechystají spadnout na její hlavinku. Vojáci se projevují jako největší badhedi, po-
tkávají se dva úplně cizí, ten jeden přisedá k tomu našemu a už to jede „jakej útvar, za 
kolik to máš, jak ses vožral, dá se u vás sehnat hulení, kdys naposled šu… , u nás sou 
děvky za kilo…“. 

Hm. Taková dost podivná stavovská kooperace. Dva pitomci, ani se neznaj, nikdy 
by se nepotkali (i když tihle dva díky jejich intelektuálským obzorům možná i jo), ale ze-
lená armáda je svede dohromady a už jsou nejlepší kámoši. Blbý, takhle se nechat ome-
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zit, říkám si. A nejde jen o vrcholně nablblou hru na vojáčky, ale na to, že jsi v prostředí 
ARMÁDY a nic tě celej dlouhej rok nezajímá…  

Konečně Prágl. 
Radotín, dobře známý skejtpark, voda ho nevzala. Smíchovskej nádr. Loučíme se 

s osazenstvem kupé a padáme ven. Na nástupišti již čeká Pláčova Vendula, o níž se ka-
marádovi tak často zdálo v tundře… Objímání, vzdechy, no a mě dochází, že cesta skon-
čila. Pro Pláču už pochopitelně neexistuju, ale jediný, co mě těší, že už neexistuje (aspoň 
teď, než mu to dojde) ani Kunc, ba dokonce ani morénové Sokosti… Vendula povídá něco 
o společném pivu, ale vím, že to nejde…  

Mávnu rukou, nahazuju óbrbágl a jsem zase ve Městě. Dopravní kolaps po povod-
ních. Metro nejezdí. Iksbéčko, ten zvláštní novotvar, slyším všude kolem sebe. Chápu… 
Je to tramvaj co jezdí místo metra. No toho si ještě užiju, říkám si. Pěšky, se sobem na 
zádech směr Anděl. Zmatek v duši, smutek, prázdnota. Přepadá mě velká chuť na pivo. 

Mohl bych tady skončit, ale né, spanilé čtenářky, ještě na závěr takovou perličku o 
kontrastech, o pekle, co si prožívám. 

Jsem domluvenej s Martinou, že se sejdeme na zahrádce vršovické pivnice U So-
kola. Jsem však na místě srazu o dobrou hodinu a půl dřív. Shazuju bágl, je mi strašné 
vedro, tak jdu na WC, namáčím si tričko a šátek a takto „vymóděn“ jdu zpět, s pivem 
v ruce. Lidi se po mně divně dívají, co je to zač? Sobí lebka na stole, do toho ten podiv-
nej chlap tahá z báglu sámskej čepec, flašku moruškový, pulitr Lapin Kulty, kontroluje si, 
zda mu to cesta dlouhá nerozmačkala. Jakýsi retrívr očuchává sobí hlavu. 

Moje vzezření a ekipment na stole upoutává jakéhosi pivního bratra, asi čtyřiceti-
letého chlapa, který vpravdě nelibě sleduje zvědavé pohledy své partnerky ke mně, (spí-
še tedy k mému báglu a co z něj vytahuju, že ☺) 

„Hele, vodkaď valíš? Co to máš za parohy?“ 
„No… to je sobí lebka. Jedu z Laponska, z Finska…“ 
„Ahá… No to je na Sibiři, že jó, vole?“ 
„Hmmm. Skoro.“ Ach jo, kde jste, dobří Finové, kde jsi, Aslaku, Kiviukkone, Mad-

darakko? 
„Nojo, tak ty jedeš z pralesa? To určitě musíš znát, tu, né, přece, jak bydlí u nás 

v baráku…“ 
Náhlé osvícení. Sibiř, žejo. Že by myslel onu podivuhodnou šamanku, jež žije čas 

od času mezi Evenky v Jakutské oblasti, která pronikla mezi místní vodkou decimované 
obyvatele, kteří však stále kočují se soby a kde ještě stále přežívá animistická víra, tak 
podobná té sámské? 

„Myslíš Pavlínu Brzákovou, tu šamanku, jak žije občas na Sibiři?“ 
„No… no jasně! Ty jí znáš? Nojo, blázni se znaj… Ta totiž, kamaráde, bydlí u nás 

v baráku! To znám, ne! Sobi, vole, Rusáci, vodka…“ 
Trefa. Ale poněkud smutný to má konec. 
Nejde o to, jací Češi jsou, jak jsou povrchní, z toho mám ještě, čerstvě po příjez-

du, leda legraci. 
Ale ten závěr… Poté, co přichází Martina, je mi dáno vyslechnout rozhovor od in-

kriminovaného stolu. Již značně nalitý chlapík bere za paži svou slečnu a povídá jí, zíraje 
úkosem na mě: 

„Chm, takový mám nejrači! Nemakaj, ne, někde si furt cestujou a komu je co do 
toho, že se pak choděj vytahovat do hospod, jaký sou to frajeři, to bych fakt střílel…“ 

VÍTEJ DOMA, RIKU! 
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RUNA TŘICÁTÁ – Epilogy a epitafy 
Tato runa je, ctění přátelé rosomáků, vlastně úplně zbytečnou. 

Jen mě napadlo, že počet run by se měl ustálit na nějakém kulatějším čís-
le, než je 29. 

 
Báseň tady nebude. 
Bolí mě to, osude, 

Ještě si tu v klidu veršit, 
Když se není na co těšit 
Když skončila naše cesta 
Chcípla v šedi velkoměsta 

 
Báseň tady přesto vzniká 
Jestli k tobě neproniká 
Naše dlouhé vyprávění 
Mezi náma fakt nic není 

 
Žij si bratře, žij si sestro 
Jak ti přikázalo město 
Zapomeň na rosomáky 
Na tundru i na zázraky 

 
Zmizel úsvit, rudé slunce 
I vzpomínka na R.Kunce 
Zmizely už joiku zpěvy 

Zbylo jen: HYVÄÄ AND HEAVY!!! 
 

Tak to je už asi fakt všechno. Finsko, Laponsko zůstalo tam hluboko, kam 
se nikdo nevloupá, nikdo nám to nevezme. A přijde zase doba, doba cest. A jen 
jediná cesta pro mě je. Cesta na sever, díky, Karle Čapku. A už asi o tom nic ni-

kdy nenapíšu. 
Vše bylo už, zdá se mi, řečeno. 

 
Bratři a sestry, doufejme, že jste si tohle počtení pěkně užili… a že třeba i 

Vás to jednou popadne… tak nezapomeňte, co se v severním království přírody 
sluší a patří, prosím. 

Až najdete seitu, poklekněte u ní, vzpomeňte na Aslaka, Guhkkižžiho, 
Raihme, Oulu, Lásmiddár, všechny, co tam byli se mnou. A vzpomínkou přijměte 

Veraldenolmaie, Maddarakku, i toho mrzkého Pahaoju, všechny, co tam nad 
vámi budou. 

A bacha! Lihovej podpalovač se nepije, i když obsahuje ALKOHOL! 
 

Hyvää 
And 

Heavy! 
 

Váš Rosomák 
 

21. 7. 2003, Praha 


