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Prolog 
Tentokráte, milí čtenáři, okouzlující čtenářky, nezdolní bo-

jovníci a nepřečuratelné manipulátorky, se ode mne nedočkáte tak 
rozměrných děl o mých výpravách na Sever, ačkoli jsem vlastně na 
posledních stránek knihy Hyvää and Heavy sliboval, že už nebudu 
psát o cestách zhola nic. 

Říká se tomu grafomanie, tomu pudu pudícímu nešťastného 
človíčka k pokrývání monitoru PC znaky…Tak odpusťte. Jsem tu zas. 

A dříve, než se jakousi deníkově-existenciální zpovědí pus-

tím do líčení niterných zážitků během mé dvoutýdenní cesty po ne-

cestách Suomi, musím Vás seznámit s několika zdrcujícími obrázky 
z mého života před cestou, ne snad, že bych se musel tolik svěřo-

vat, zejména Vám, milí čtenáři atd. ale hrozí to, že byste nemuseli, 

znaje mé osudy, vůbec pochopit, o co jde. 

Nejprve malý exkurz do roku 2002, roku, jež byl mnohem 
více Heavy, než Hyvää, mám-li lacině parafrázovat náš poslední spi-

sek. Ano, nebýt existence malé provinční země na severovýchodě 
Evropy, dalo by se říci, že tento rok stál opravdu za chcíplou kočku. 

Výrazné zdravotní problémy, povodně, existenciální nejistota 
v práci… Rok se nakonec uzavřel velmi krásně. V prosinci roku 2002 

jsem vstoupil do čtvrté dekády života. Že to vůbec není krásné? 
Souhlasím. Ale kde se tak stalo? Můžete hádat třikrát: a) ve Finsku 

b) v Suomi c) Suomessa 

Vše je správně! Poprvé v životě jsem zažíval pocity Muha-

mmada Atty…Letěl jsem letadlem…A nepotřeboval jsem ani Al-Kájdu 
k tomu, aby se mé sny staly skutkem. Vznést se z nízké oblačnosti 
nad Ruzyní, při koštu cateringové whisky zkoumat psychedelické 
vzorce oblaků hluboko pode mnou, vidět jako nicotnou placku pod 

sebou bájný ostrov Vikingů a trollů Gotland a pak se vřítit do mlhy 
jako losos do Tenojoki, okusit poprvé na rtech pravý vítr pravé fin-

ské ZIMY a spolu s populární finskou skupinou Ultra Bra si zapět 
„Helsinki Vantaa“ (to je helsinské letiště, kdybyste náhodou nevědě-
li…) Čtyři finské zimní dny, ojoj, jak krásné bylo starobylé Porvoo, 
kde jsem s Martinou srkal v devatenáctistupňovém mrazu alkoholic-
ké vánoční glöggi a na trhu smlouval s trhovci o ceně keramiky a 
vycpané látkové krysy… Jak úžasné bylo navštívit brloh mých fin-

ských přátel v čele s Elinou, ex-dívkou přítele Juha, ten neuvěřitelně 
zabordelený a lidskostí prodchnutý útulek Torremolinos v Espoo, jak 

neuvěřitelné bylo poznat, jak chutná chleba, koláč a sýr vytažený 
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přímo z kontejneru za jakýmsi espooským supermarketem…Martina 
tehdy rozvíjela kacířské debaty o tom, jak by deník Blesk či Halo 
noviny využily informací o tom, jak se živí mládež v EU – vybíráním 
popelnic , dujukatou – vzhledem k ovlivnění výsledků referenda o 
vstupu Česka do Evropské unie… Jak ledově a jiskřivě bylo 
v nejmenším a Helsinkám nejbližším národním parku Nuuksio, ač 
nevyšlo ubytování v místní varaustupě… Jak tupě bylo v Praze, kde 

jsem rovnou z letiště spěchal na sraz s Juhem a na finštinu…Ojoj, 
ještě jednou. 

Proč o tom (krom avizované grafomanie) píšu? No přece 
proto, že jsem čekal výrazný životní přelom v roce dvoutisícím tře-

tím, rokem, který mne katapultuje do těch nejférovějších sfér poho-

dičky, lupsakky, abych si vynahradil strázně roku loňského… A ve 
skutečnosti? 

Milovníci senzací, zbystřete. Nic by se nemělo plánovat. Loni 
mě trápilo zdraví a letos…věci čistě emocionální. Milí zlatí, zde na 
tomto místě naposled použiju jméno Martina. Jméno, které mě pro-

vázelo životem více než šest let. A pak se to všechno semlelo. 
Abych se na následujících stránkách neprojevoval jako hulvát, ne-

budu používat žádné ženské jméno, tedy jméno žen, majících úzkou 
citovou souvislost se mnou. Vrhneme se raději do klidné říše stro-

mů. Martina budiž přezděna Borovice. Na konci května 2002 jsem 
se s Borovicí rozešel. 

Seznámil jsem se s dívkou z jednoho nejmenovaného seve-

ročeského velkoměsta (a pro příznivce Radovana Kunce upřesním, 
že nešlo o Jablonec nad Nisou). Dále budiž tato žena titulována jako 
Olše. Štěstí s Olší netrvalo dlouho. Plánoval jsem bláhově s ní vý-
jezd do Finska na konci srpna 2003. Jenže Olše měla poněkud tvrdé 
větve: „Proč ty blázne chceš pořád jezdit do Finska? Čechy jsou 
hezčí!!! …. ???… (pozn.aut.) A co seš to za mastňáka, že taháš 
s sebou STAN? Vždyť jedině celta, čaj z jehličí, dvě kytary a syrovej 
chór hlasů, když nehraje se o ceny ale jen pro radost a ukrácení ča-

su…Olše říkala i: „Je ti Riki (tak svévolně překřtila po šiškožroutsku 
mou stoprofinsky znějící přezdívku RIKU- ono se to tak mezi šiško-

žrouty dělá – jméno si každej vysloužil když na les soumrak pad) 

třicet let a neumíš šetřit peníze…Nemůžeš přeci žít pod mostem!!! 
(To jsem přinejmenším ovšem neměl nikdy v plánu, v 18 letech 

jsem snil o životě v malešickém kanále, ale to je jinej příběh). Co 
takhle byt? Barák??? A krysa, milej zlatej, ta mi nebude smět přes 
práh, mám doma docela dost drahejch věcí…“ Tehdy mi na mysli 

vytanula jiná jožčí rozuměj šiškožroutská píseň Amazonka – Teď si 
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víla z paneláku, samá dečka samej krám…Vyjel jsem s Olší a pocho-

pitelně smečkou jejích kamarádů na vandr. (Od té doby pro výjezd 
do přírody zásadně používám finský termín vaellus). Oj, milí roso-

máci Severu, to byla řehole!!! Něco vám o tom povím, zlatíčka. 

Na vandru s Olší 
Zamilovanej po uši jsem si onoho červnového dne sbalil bá-

gl, zapomněl díky oné lásce černé prokleté přibalit chleba (což poz-

ději rozhodlo), vystál stometrovou frontu na lístek do Trutnova a 
usedl do vlaku. Vlak je plný šiškožroutů. Věty jako Hehe, no byl tam 

Jirka, Petr, Ludvík, Mirka, Stáňa… mi připomněly doby vtipné skeče 
Kaizra a Lábuse „UĎA“. A nebylo všemu konec. A ten mastňák Pepa 
nebyl nikdy na trempu…. Hehe, co to je za člověka, co nebyl na 
trempu??? Hehehehehe….No víš, on pije alkohol…Jo ahááá. Ahóóój! 
Kampak? Do Ráje? 

Mlčky se skláním nad petkou plnou vína (snad se mi podaří 
se mezi šiškožrouty aspoň napít). V Neratovicích přistupují první Ol-

šinini kamarádi. Ahój Riki! Čau. Respektive No nazdar. Vlakem znějí 
první písně. Přemýšlím o výstupu z jedoucího vlaku když slyším na-

prosto debilní text Každý ráno boty zouval, orosil si nohy v trávě, že 
se lidi mají rádi doufal a procitli právě…Neodvažuju se vyjít na svět-

lo s úvahou, co je onen hipik-naiva za prase, že spí v botách… 

Trutnov a další desítka „mých“ šiškožroutů v čele s Olší. Oj, 
jak já nenávidím masové akce (a tím se nehlásím pod prapor Sestry 
Měsíc). Myslím masu, ne maso. Značná nervozita, potvrzuje se Olši-

na hláška „Nebudu se ti tam moc věnovat, na vandru jsme všichni 
kamarádi“. Lokálka směr Českej ráj, celkem asi 15 šiškožroutů 
z Olšininy party. Na mou hlášku, že jezdím rád taky do přírody, do 
Finska, se dočkám pohrdavých pohledů. Jeden šiškožrout Radar 

přejímá prapor stupidity od chlapíka, co ráno zouvá boty. Vypráví 
totiž neskutečně trapné vtipy: „Moje žena je už 14 dní v agónii“. 
„Hm, a má tam aspoň hezký počasí?“ 

Olše se nenechá zahanbit při výstupu z vlaku pod nejmeno-

vanou zříceninou s dvěma vrcholky. Stopuje totiž auto a míní do něj 
narvat všech 15 šiškožroutů. Rozhodně oponuji, že vandr je o van-

drování a ne o vožení zadku v autě. Děsím se navíc, co se za slův-

kem vandr může skrývat, když se ptám na itinerář akce. 

„V Troskovicích bydlí naše kamarádka Splávča, s přítelem 
chová kozy. Budem asi u ní. Nebo poblíž v lese.“ Ounou!!! Zase ně-
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jací hipici!!! Druhá Sisar Kuu!!! No, každýho věc, ale já fakt myslel, 

že na vandru se chodí přírodou…A všichni se znaj, znaj, znaj… Huh. 

Jdeme asfaltkou hnusnou krajinou plnou klíšťatových listnatých lesů 
a poslouchám jak je tu krásně. Kamarádi jsou v extázi. Dostává mě 
dobře míněná rada (kolik jsem jich za ten proklatý víkend zažil?) od 
přemoudřelého postaršího šiškožrouta, jemuž říkají Siki (pro mě je 
to ovšem Sika, čili finsky Vepř, Prase): „Doufám, že máš nějakou 
fyzičku! Cesta ke Splávče je 4 kilometry a je to do kopce! A Trosky 
to je pořádnej kopec!!!“ Aha, pán se vyzná, byl asi na Everestu. A 
myslej si asi, že Pražky uměj chodit jen vod hospody k hospodě… 

Samozřejmě, že mlčím o tom, že vím, jak chutnají morény Sokosti. 
Po cestě mě doráží samotná Olše: 

„Riki má doma boty za pět tisíc! No viděli jste někdy že by 
někdo měl tak drahý boty? To je běs, co?“ Moudří šiškožrouti kývají 
hlavama. A prej, proč je nemám na sobě, když jsou tak kvalitní. 
„Abych si je nezničil. Ty jsou jen na Finsko, nebo do hor.“ Opět pár 
dobře míněných rad o pokoře a skromnosti. A o kráse Čech. 
Z vyhlídky v průřezu výseku stromů obdivuji středohorskou fabriku. 

Hipízanda naštěstí není doma. Nabíráme kdesi vodu a jdeme 
do lesa. Diskutuju s jedním beduínem, který je ovšem nejsympatič-
tější, už jen proto, že je beduín a ne kovanej šiškožrout. Ale ovšem 
nerozumím stejně. Opět nechápe, proč jezdím do Finska. Prej Čechy 
jsou nejkrásnější a navíc vůbec nejde o nějakou kulturu a lidi, ale 
univerzální vědomí. Krásná směsice nacionalismu a univerzalismu, 
jen co je pravda. Oponuju, že každej jsme nějakej a že holt někdo 
má rád etnografii, cizí jazyky a kultury a navíc cítí, že tamní příroda 

je pro něj ta pravá… Kdepak. Jsem označen za anarchistu a dostává 
se mi pár dobře míněných rad o pročištění čaker. Rada jak ušitá, 
každej rosomák si přece musí čistit pravidelně čakry. Olše se zlobí. 
Dost se zlobí. Natolik, že hlásí:“Riki, ty jsi přerostlý dítě a ničemu 
nerozumíš! Měl bys víc poslouchat! A na tvý nálady nejsem zvěda-

vá! A ne abys jed zejtra maso! Tenhle víkend, zvláště zejtřek, je 

slavnost Očištění! Budeme meditovat! Tady Dany tě to naučí! Alko-

hol? Ty ses zbláznil! Jsme na vandru! 

Olše se objímá s Danym: „Vím, že v minulým životě jsi byl 
můj syn!“ Dělá to proto, abych se nasral, ale to já už jsem, marná 
snaha. A tak se začínám smát. Směju se v duchu čím dál více. Zalé-
záme totiž do lesa a už na jeho okraji se část šiškožroutů radí, zda 
nezůstat rovnou na louce u silnice. Většina rozhoduje, jde se do le-

sa. Bohužel, okolí je tak hnusné, že se vůbec nikde nedá utábořit. 
Čekal jsem nějaké hezké prostředí, dlouhé pochody…Po kilometru 
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klopýtání přes kořeny a odpadky (jsme přece na turisťárně, fuj) sílí 
zpředu zvuky letní open diskotéky. Šiškožrouti znechuceně glosují, 
že vpředu je rybník a hospoda. Propadám bláhové naději, že večer 
se aspoň stráví u vody a piva a klidně bych i risknul nějaký ten 
ploužák s místníma šestnáctkama. Otáčíme. Vítězí původní návrh, 
táboříme dva metry od okraje louky v křoví. Ale hlavní je táborák, 
ne??? Znalci přírody, hmmm. Chápu, tady nejde vůbec o přírodu, 
ale bejt spolu, mezi kamarády, co se znaj. Olše mě důrazně upozor-

ňuje, abych byl příjemnej a komunikativní. Co na tom, že jsem in-

trovert, nemluva a nikoho tu neznám… Oheň osvětluje spleť větví a 
houští všude okolo. Když si hledám místo na spaní, jsem opět pou-

čen: „Ale na vandru se spí přes den! V noci se hraje!“ No tak to fakt 

nevím, v životě jsem nespal přes den, ani když jsem pařil přes noc, 
vždy to spravila dvouhodinka odpolední siesty. Šiškožrouti tahají 
kuřata a poté, co u mě objevují láhev vína, nutí mne ji poslat doko-

la. Aha, takhle se v Čechách na slavnost Očištění čistí čakry, pro-

miňte mou nevědomost! 

Šiškožrout Dejvid tahá kytaru a už se zase každý ráno zou-

vaj boty, asi abychom neskončili na hřbitově obutých a hlavně sran-

da musí bejt, vždyť Frenky Dlouhán se pořád smál… Nesměle navr-

huju zahrání Nohavici… Aha, prej až k ránu. Dorážejí hipici. Exalto-

vaná Splávča a nevýrazný, ač sympatický hipik Michal. Ten dí: „Vo-

lové, kde to ložírujete? Vždyť tady je semeniště klíšťat!“ 

Oprávněně strnu. Jedna borrelióza by už stačila…Šiškožrout 
Dejvid moudře odvětí: „Pche, klíšťata. Když si řekneš, že žádný ne-

chytneš, tak žádný prostě nechytneš, to je přece jasný!“ A ostatní 
v čele s Olší dodávají moudra typu: „Nějak bylo, nějak bude. Co se 
má stát, to se stane. Musíš myslet pozitivně.“ 

Noc pokračuje. Šiškožrouti postupně odpadají, já, nabuzen 
silnými čaji od Danyho, cítím, jak se pročišťují moje čakry a taky 
střeva, musím do křoví na velkou. Ale spát se nechce. Okolo čtvrté 
zábava vrcholí, jako vrchol zpustlého zpátečnického bigbeatu, jako 
výraz největšího odvazu se hraje Ledecký a Ivan Hlas a mě se to lí-
bí, takhle jsem na tom, přátelé. 

Úsvit. Probírá se jakási holka, co je na vandru poprvé. Olše 
vytuhává, Dany si ji rozkošnicky měří a povídá: „No není Mrně (fuu-

uj, tak defektní přezdívky dokáží vymyslet jen šiškožrouti, čili zlatej 
RIKI) nádherná, když spí??? 

Zamilovanost poněkud ustupuje. Napadá mě totiž myšlen-

ka: Ano, aspoň mlčí chvilku…“ 
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Holka se chápe kytary a konečně je to fajn. Hraje Nohavicu 
a Čechomor. A mě je strašně smutno. Zafúkané, stopy k tobě sú za-

fúkané… Strašně se mi najednou zasteskne po Borovici. Ale vím, že 
stopy sú zafúkané. Hm, asi jsem to podělal. Ale takovej je život. Je 
to řehole. A nesmím znát bolest. K Borovici se už asi nikdy nevrátím 
a možná se už nikdy neuvidíme. Nohavica: „víš čtyři roky to jsou 
čtyři roky a ty jsi tam a já jsem někde jinde“. Nával slz do očí 
omlouvám kouřem v obličeji a musím se jít vybrečet do lesa. Straš-
ně toužím po Borovici anebo aspoň po svobodě a samotě. 

„Byl jsi meditovat?“ vítaj mě šiškožrouti. Strašná chvíle, ale 
nutím onu dívku, ať pořád hraje, aspoň si prožívám své strašné psy-

chické flashbacky a nemusím zvracet nad texty typu jak jakejsi fra-

jer vyčítá tátovi jak ho vychoval a jak hrdinně drží od něj facku a 
následné kázání…vy ste ta ztracená banda bláznivejch lidí na který 
my se dřem, člověk se za vás červená a stydí… 

Nespím ani minutu a jsem na to pyšný. Kolem deváté při-
chází hipici. Jestli bychom jim nepomohli s prací. Oni vlastní kemp a 
je prý potřeba nejprv zbourat staré suché hajzly a odpoledne sklízet 
seno. Šiškožrouti jsou v rozpacích, radši by spinkali, miláčkové, ale 
já vzpomínám na bratra Plačka a jeho okřídlené rčení o gumách 
v Mišelince a vřele náplň dne vítám. 

Den je super. Maká se, a to mi medí.Aspoň něco pořádnýho 
s těma darmožroutama…Michal po šichtě, ve čtyři odpoledne, ve 
strašném vedru navrhuje jít na pivo. Pro jsem jen já. Ostatní chtějí 
k rybníku. Domlouvám se s Michalem na pivo, ale jsem odhalen. Ol-

še mě drsně vyhlašuje. Prej jsem dítě a alkoholik. Zjišťuju, že ne-

mám chleba. „Riki, TAK TO UŽ JE MOC. TY NEMÁŠ CHLEBA! Tak já ti 
něco řeknu: Tady NÁS takový chování akorát drsně sere, když NÁS 
nějaká PRAŽKA vyžírá, víš? A když nejsi schopen si ani koupit chle-

ba, jak chceš mít někdy rodinu, byt a tak… „ Nojo, budu asi do smrti 

spát pod mostem. Hustá hádka, nervy, mám chuť se sbalit. O pivu 
už ani slovo. Jde se asi 8 km k rybníku. Michal vede dva kozly. Cyk-

listi co jedou kolem hlásí: „Vole, konečně vidim dneska pěkný kozy!“ 
Směju se jen já. Konečně pěkná příroda, skály. 

„Hezký skály“ dím Olši na usmířenou. „Na nic, nedá se na 
ně lézt!“ odpovídá. A já už jsem doma. Nojo. Jen pokořovat, dobý-
vat, dokazovat si vlastní jedinečnost. Holenkové, vy o zákonech 
přírdoy víte, pardon, naprostý elitní hovno! 

Rybník je hnusná stoka. Olše se sluní nahoře bez, láká Da-

nyho, na mě hází ostentativní bobek. Beru si Danyho bubínek a tiše, 
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smutně si jojkuju. 

„Hele, Riki, to ale není meditace, takle před lidma! Měl 
bys…Musíš…Uvědom si…“ 

Jdu do hospody, se Sikou. Něco valí, vůbec mu nerozumím. 
Brzy do hospody doráží ostatní. Slavnost Očištění nabírá další di-

menze. Všichni se ožírají. Dejvid se chce vetřít do kapely. 

Na noc jdeme k hipikům na zahradu. Naštěstí silná únava 
vítězí, dnes žádný zpěvy do rána. 

Ráno se balím, vymlouvám se na zkoušku s kapelou. Po-

sledních pár blitek od Olše, Dejvida a Danyho: 

„Plavání? Ty chodíš plavat? Ale to je na hovno! Zkus třeba 
TAI-ČI! Dělej jógu, pak ti bude skvěle…“ No jasně, chytrolíni, vy víte 
všecko nejlíp… 

Dany do sebe láduje celozrnnou snídani a říká: „Já dřív taky 
jed k jídlu samý sračky!“ 

Pokouším se o smírný tón: „Hm, a teď jako jíš menší srač-
ky?“ 

Olši, milovnici ranního lenošení to probouzí: 

„Riki, uvědomuješ si, co občas říkáš? Jaký sračky? Jak mů-
žeš někoho takhle urážet? Ty hulváte!“ 

Balím se. 

„Ty už jdeš? Jakto? No tvoje věc, ale musíš zapsat lidem ně-
co do cancáků! To bys je jinak strašně urazil! A nikdy bys už jim ne-

směl na oči!“ 

Vědomě všechny urážím a jsem rád, že jim nebudu smět na 
oči. Hipici týrají v kotcích tři krásné, smutné husky, laponský psy, 
mý poslední spojnice se Severem. Ti psi celej večer smutně vyli, za-

vřený, šiškožrouti dělali chytrý a provokovali je. Sedám ke kotcům, 
psi vyjou a já do toho spuštím tklivej joik od Wimme Saariho, klucí 
severský, já vás chápu, jsem na tom stejně, zavřenej tady na hnus-

ným jihu, mezi blbcema…Psi se uklidňují, poulí na mě krásný modrý 
oči a zklidňujou se. Zase brečím. Žádná mříž mezi náma, jsme 
v tom kotci spolu. Jsem jedinej, kdo jim rozumí. Zazpívám jim pro 
sílu. Pro to, aby v zimě, až lehne sníh, vyrvali panty a počichli Se-

ver, pořádně natáhli packy a našli jako já svou mateřinu, zaslíbenou 
zem. Je mi dobře. Cítím vrch nad nima, šiškožroutama. Troskovice 
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nechávám s lehkým srdcem za sebou. V pangejtu s úlevou seru. Vy-

sírám ze sebe všechno zlý. A je mi svobodně. A stesk po Borovici. A 

nejistota, co dál s Olší. Byla tak fajn, dokud se neprojevila taková 
jaká je… 

Ve vlaku jí píšu SMS, že odjíždím za tejden do Finska. Do 
dvou dnů dostávám zmatený esemeskový kopačky. Do tří dnů ese-

mesku, abych se vrátil, že to bude dobrý. Pak hádka po telefonu, 
kvůli Finsku a tomu, že jsem dítě. Mezitím si vyřizuju v práci mimo-

řádnou dovolenou, dokupuju vybavení a inter rail. Probírám to 
s mámou a strašně toužím z toho zmatku pryč. Konečně svobodnej. 
A sám sebou v samotě. Do toho střídavé SMS o nehynoucí lásce a 
zase za hodinu že jsem idiot. Mě už to ale vůbec nebaví. Už se zase 
směju. Jen mi je hořkotrapno. Víte, proč jsem tuhle pasáž psal? 
Doufám, že jo. A myslím na jednu holku. Je jí jako mě, má ráda 
Finsko, maso, pivo a přírodu, nikoliv žraní šišek. Budu jí říkat Bříza. 
Budu chodit sám tundrou a přemýšlet o stromech… 

1. vaellusden – Pátek 20. 6. 2003 
KDO JSEM? Jsem šaman průměrnosti/čaroděj okamži-

ku/jsem guru váhavosti/jsem patron dívčích vzlyků/jsem osamělým 
vlkem/bez smečky, na útěku/jsem umíněným klukem/kočkou upro-

střed štěků/myší co s kočkou žije v páru/zrníčkem v myší tla-

mě/vylitým pivem v baru/dítětem co chce k mámě/tak se to všech-

no valí/bez smyslu, bez úkolu/a ti co při mně stáli/skopli mě včera 
dolů/a nic už význam nemá/jen se vše rychle mění/naděje není 
chtěná/v tunelu zapomnění/ a kam jdu nikdo neví/ nikoho nepotká-
vám/ a tak se to teď jeví/ že jenom bolest dávám/ před lidmi jsem 
se schoval/ a vyjít nelze lehce/ léta jsem vysvětloval/ teď se mi 
mluvit nechce/ jediné po čem toužím/ svobodně vážit kroky/ jen 
sám pít vodu z louží/ v bažinách Lemmenjoki… 

Sedím ve vlaku Praha-Hamburg, na rtech obehranou písnič-
ku na úroveň kvality Českých drah. Prodali mi totiž s Inter railem 

místenku na tento vlak, ovšem na dvacátý červenec. Musím tedy 
uvolnit místo partičce mladých Němek, naštěstí objevuji jedno jedi-

né nerezervované místečko v kupé poblíž, nahazuji do úložného 
prostoru cca třiadvacetikilový bágl, který ještě ztěžkne ve Finsku po 
nákupu netrvanlivých potravin. Nevadí. Neznám bolest. Včera večer 
jsem se sešel s Borovicí. Snad to je první krok na cestě ke smíření 
se vším. První krok téhle cesty, cesty do samoty, prospektorské vý-
pravy za nalezením smíru vlastní duše. Rozhoduji se psát po cestě 
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do kroniky básničky. Dlouho jsem to nedělal, nebyl na to za posled-

ních pět let čas. Hodlám vůbec dělat věci, na které nebyl čas. Pře-

mýšlet, mlčet, užívat klid a samotu, zjistit jestli ještě umím žít tak, 
jak bych si skutečně přál. Včera s Borovicí. Její unavená, strhaná 
tvář, bledší než obvykle. Piju pivko, ona sodu, balím si čvambáro, 
kouřím sám. Povídá, že se chce odstěhovat od rodičů k nějakým 
studentům do čtyřpokojového paneláku, k úplně cizím lidem. Roz-

hovor ani jeden z nás neprotahujeme. Není už co říct. Mezi námi je 
velká porce bolesti, za kterou můžeme oba. Chci jen udělat všechno 
pro to, abych příště svůj díl zla uměl už zabít ještě uvnitř, propích-

nout pletací jehlicí to nechtěný dítě.Vrátit se nedá nic, ale před se-

bou mám nekonečné množství šancí. 

Krajina severních Čech ubíhá dozadu a já cítím první zá-
chvěvy svobody, takového neurčitého těšení. Tentokráte žádná tří-
týdenní cestovní horečka. Jen zvláštní stav chuti být sám, a to, že 
to bude v nekonečných pláních země Saamijské, beru v podstatě 
jako samozřejmost. Kde jinde? Hranice probíhají dosti zmateně, 
nicméně v symbolických intencích. Češi razítkují pas, Němci vyzví-
dají kam a na jak dlouho jedu. Vjezd do EU oslavuji douškem ame-

rické whiskey, jejíž část mám přelitou do cestovní železné placatice, 
zbytek v batohu. Zvolil jsem tento nápoj snad proto, že Ameriku 
mám v sobě takovou, jak ji popisoval Kerouac a Steinbeck, mí ne-

joblíbenější autoři, když mi bylo dvacet. Cesta, svoboda, satori, zen. 
Absurdní střípky, snaha přežít a užít dne. Tenhle nápoj je symbo-

lem. A taky se může pít nevychlazenej, žejo. Užívám si scenérie 
německého kaňonu Labe, meandry, stopy po povodních, majestátní 
zřícenina Königsbergu. Otevírám kroniku a píšu: 

Po šesti letech svobodný, opustiv lásku starou (Borovici), 
opuštěn láskou novou (Olší). Jsem na cestě za pevným bodem ve 
své mysli, jímž je příroda Saamieatnanu, zde hodlám hledat sebe 
sama ve vtělení bohů Přírody. Hledat klid, v samotě nalézt ztrace-

nou energii, cestu zpátky k lidem, duším žen i přátel. Být, prostě 
existovat v tichu a mlčení, nepoužívat slova a jazyk, jen vnímat me-

lodie přírody, koexistovat, přežít, vrátit se domů silný a zdravý. Ne-

hledat řešení chaosu Minulosti, ale přijímat vše v celku, a když ře-

šení čehosi samo přijde, přijmout jej taky a vytrvat v něm… 

Zaklapuju kroniku, s požitkem si přihýbám kerouacovské 
vody a jako znovuzrozený se rozhlížet chci… Nejde to ale ještě. Ob-

razy míhajících se stromů, německých zdí, zátočin ještě české vody, 
co sem vtekla…hm, to je ale blbost, ty hranice, jakápak česká nebo 
německá voda, voda je jen jedna, čistá a rychlá při prameni, kalná 
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a líná v ústí, jako lidskej život, kdepak asi jsem v tom proudu? Čáry 
v mapách, tisíce důležitejch papírů, smluv bi i vícelaterárních, ne-

smyslný války kvůli tomu, kudy si ty čáry nakreslíme…my, li-
di…Koho to vlastně zajímá? Mě teďkonc rozhodně ne. 

Přemýšlím o ženskejch. Konečně bez toho bolestného tlaku 
v hlavě, který působila bezvýchodnost minulých dní. S neskonalou 

úlevou zjišťuji, že při vzpomínce na Olši necítím vůbec nic. A tudíž 
že už příště na ni vzpomínat vůbec nemusím. První krok cesty je za 
mnou, první řešení. Taková malá záruka, že i další bolestné otázky 

konkrétní i abstraktní, zaměřené ven i sebezpytné, se brzo vyřeší a 
Cesta tak splní svůj účel. S bezstarostností vyhlížím z okýnka bě-
hem monotónní cesty. 

V Berlíně vystupuje ona parta mladých Němců, kterým jsem 
v Praze uvolňoval místo. Jedné dívčině jsem asi padl mimořádně do 
oka, protože na mě mává z chodbičky, kterou se ve vleku ostatních 
dere ven, dokonce se vyklání na peronu, aby mohla ještě jednou 
zamávat…na Němku velmi pohledná tmavovlasá slečna, tak milé 
projevy opětuji a s blahosklonností se oddávám úvahám a snění, 
nejsem možná ten průměrný zlý infantilní idiot, vůbec ne, jsem tu-

lák na cestě, která mi pomaličku začíná zalézat pod nehty. Břízo, 
buď teď se mnou, v mých myšlenkách, probuď ve mně zase chuť žít 
naplno pro někoho, pro tebe, buď mým středobodem…iracionality, 
představ a motivací… proč ne, to mě nezabije, to by šlo, slyším jak 
mi někde uvnitř hlavy odpovídá. Tak to by bylo… 

Zjišťuji docela výrazné zpoždění a tak se začínám po několi-
ka týdnech konečně vážně zabývat něčím racionálním – stihnu pře-

stup v Hamburku, na který je normálně čtyřicet minut? Pokud ve 
vlaku zjistím, z jakého nástupiště odjíždějí vlaky do Dánska, budu 
to mít lehčí… Pokud vlak nestihnu, nezbyde než odjet kamsi na po-

břeží Německa, neboť do Kodaně už poté nic nejede… Narážím při 
kouření na průvodčího a pokouším se doptat, jestli si myslí, že vlak 
dorazí do Hamburku včas. Neumí však anglicky. No neva. Kde ne-

funguje komunikace, fungují parapsychologické jevy. Aniž bych vů-
bec zmínil slovo Kodaň či nástupiště, průvodčí na mě mrkne a ptá 
se: 

„Kobenhaven?“ 

„Ja.“ 

„Gleiss Acht!“ Pro jistotu ještě kreslí do vzduchu osmičku… 
Tak jo. 
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Cesta je nudná, stereotyp zaháním ucucáváním kerouacov-

ský a pozorováním ženskejch v kupé, šikézní nemluvná česká třicít-
ka v černém je střídána německou hipindou, které pomáhám něko-

likrát s batohem nahoru a dolů, neboť v něm má neustále zvonící 
mobil, než jí dojde, že by si jej mohla nechat při ruce… Celkem ner-

vózně vyhlížím Hamburg, přestup bude asi naknop. Lesy, zdánlivá 
hamburská předměstí, pak zase lesy. Konečně hansastadt nad La-

bem. Na přestup je krásných třináct minut… no nebude to o pivku a 

kebapu, ale hlavní je, že to stíhám… 

Kvalita dánských vlaků zůstává nezměněna, včetně proble-

matických fotobuněk na otevírání dveří, tady v tomto vlaku je radši 
vypnuli, asi by toho už při pravicové vládě pana Rasmussena II. to-

ho pravičáctví už bylo moc, kdyby jim cestující ve vlaku ve snaze 
dosíci WC permanentně hajlovali, aby tímto rázným pohybem pro-

budili unavenou fotobuňku k aktivitě, vedoucí ke kýženému otevření 
dveří. Padá na mě taková divná nostalgie, relikt minulosti. Kam to 
zase utíkám? Vzpomínám na babičku, která mi před odjezdem 

smutně vyčítavým hlasem pravila: 

„Ale Ríšo, co zase blbneš, kam to zase jedeš, proč pořád 
utíkáš, do tý přírody, nechtěl bys žít trochu kulturnějc, vždyť 
v Praze je takových inteligentních zábav, výstavy, kino…“ Moudrost 

stáří spojená s naivitou…Jasně, babi, jsem stále na útěku, ale to víš, 
příroda, to je nejmocnější čarodějka, na jakou bych šel jinou výsta-

vu než třeba „Příroda Skandinávie“, na jakej jinej film bych šel, než 
na nějakýho Larse von Triera či Timmi Mukka…A slibuju ti, tahle 
cesta nebude o útěku, ale o návratu… ke klidu a štěstí. 

Depku rozháním pozorováním lidí, severský fenomén se už 
prosazuje, lidi vařej na laptopech, slečna naproti mně trpělivě vy-

světluje spolucestujícímu, že si může šetřit baterky a svůj počítač 
zapojit do zásuvky nad sedadlem – dobrej postřeh, až povalim 

zpátky, budu si zde moci natlouct mobil… Lidi pracují i ve vlaku, no-

jo, je to tak, každej by měl pořád na něčem dělat, ať je to cokoliv… 

Naloďujeme se na trajekt, lezu nahoru, mám hlad, ale jídlo 
je na lodi moc drahé a tak si objednávám jen vychlazený lahváč Tu-

borg a osamocen vylézám na větrnou palubu. Nikdo zde není, je to-

tiž zima a fičák taky. Pomalu ucucávám tu nádheru za 25 dánských 
korun a cítím, jak pivo prostupuje mými cévami a vyhání mou nos-

talgii kamsi zpátky, na plochý německý břeh. Heh, ta německá do-

konalost – když si chci v bufáči doplnit vodu, obsluha nesouhlasně 
vrtí hlavou, že voda není určena k pití, nepomáhá ani mé ujištění, 
že to zas tak nevadí. No nic, vodu stejné kvality doplňuji na záchodě 
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a chutná dobře, ač na Tuborg to nemá. Nefotím, ani ten nejlepší ob-

jektiv by nedokázal zachytit moje nálady, prchavě přelétající, můžeš 
smutnit jako opuštěnej, můžeš si euforizovat jako nějakej hipík na 
houbičkách, co naplat, moře kolem zůstane šedý a vítr kvůli tomu 

nenapne vlajku opačným směrem. Světu kolem je fuk, jak ti je. 

Slunce zalézá za černé mraky, chvilku prší, chvilku svítí, je 
už seversky nízké, bledé a obrovské. Borovice, ach Borovice kdysi 
moje…budeš mě zase pronásledovat jako loni, kdy jsem každé ráno 
trpěl, že tu se mnou nejseš, to přece nechceš, protože tohle proná-
sledování by mučilo víc, když vím, že už mě doma nebudeš čekat… 
vypiš se z toho básničkou, říkám si a jdu na to, abych ten stav tro-

chu shodil, pojmenovávám básničku těžce ekonomicky, nazývám ji:  

Překlenovací úvěr na lásku: Byli jsme si blízko, teď už to tak 
není/Slunce visí nízko, my jsme rozdělení/Svítí možná na nás 
oba/Svítí možná na nás tři/Každý v jiném oddělení/Nikdo k sobě ne-

patří/Každý v jiném oddělení nemocnice pro lidi/kteří lásku nezvládli 
žít, co se z toho zbláznili/Které samota teď svírá/Místo měkké náru-

če/Každý v jiném oddělen+-í/Každý se ňák protluče/Byli jsme si 
blízko, bylas moje víla/Tehdy jsi se z písku a pěny narodila/Jako vo-

da severních/Jezer chladná mlha/Čarodějka lhostejnost mezi nás se 
vrhla/Bylas moje víla, z vody jezer´s přišla/Okouzlila jsi mě zpátky 
pod hladinu´s nešla/Proč jsme nešli zpátky/Tam kde nejsou hád-

ky/Nevěřím už ve vílí zpěv/ani na pohádky… 

No zas tak horký to nebude, říkám si uklidněn pohledem na 
čerstvé verše. Pohádky budou vždy součástí mého života, jen si sta-

čí říct – víš fakt, že je to jen pohádka? Nemyslíš si, bratře, že to ná-
hodou je jediná životní pravda? Fakt ne? No tak se pobav a potěš 
hezkou pohádkou, proč ne? S úlevou zaklapávám kroniku a medím 
si z okýnka. Počasí se umoudřuje, vlak projíždí známými místy jako 
Nykøbing, Hoje Kastrup… červené cihlové domečky, dánská mírnost, 
souměrnost, čistota a velebnej klid pátečního podvečera. Mmmm. 

Beru do ruky tlustý časopis, který dánské dráhy nechávají 
ve vlaku cestujícím pro ukrácení času. Píše se zde o letních festiva-

lech, pokouším se něco přelouskat o kapelách, co letos vystupují 
v Roskilde nebo na fesťáku Grøn. Hmm, dost dobrý. Pak přelétávám 
obsáhlý článek o dánském lámovi Ole Nydahlovi, šéfikovi evropské 
větve buddhistického směru Diamantová cesta. Tenhle chlapík, jak 
vím z plakátů, často přednáší i v Čechách. Z článečku se dozvídám, 
tedy pokud dobře rozumím psané dánštině, že život je velká náhoda 
a nepopsanej list je budoucnost, neboť onen neúnavný propagátor 
tibetsko-bhútánského čistého buddhismu se setkal s Dalajlamou 
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v Indii, kam ovšem původně nejel meditovat, ale prachobyčejně se-

hnat a do rodné země propašovat plných 10 kilogramů opojného 
hašiše…hm, taky dost dobrý. 

V Kodani na minutu přesně, usmívám se zeširoka, jak to ta-

dy mám rád, to obrovské zaplivané nádraží, kde můžeš kouřit úplně 
kde se ti zlíbí, vyhodit vajgl na zem, za chviličku se objeví nějaký 
šéfík-buddhista s koštětem a uklidí to po tobě, a jede to v kruhu, 

nový vajgly, nový kolečka obchůzek a pořád stejnej, v kruhu zato-

čenej klid a smír… 

Nemusím se tu vůbec zdržovat, vody mám plnou petku a i 
ten hlad zmizel. Zjišťuju si odkud jezdí „električky“ S-tog směr 
Køge, vyrazím si na noc na staré známé, dobré pobřeží Solrød 
Strand… Zjišťuju, jak do mě naplouvá klid a sebejistota, ani krok 
zbytečnej, jak je vlastně nádherné být na cestě sám, nemusím ni-

komu dopředu dlouze vysvětlovat, co se musí podchytit a kudy kam 
vyrazit, tím živit v sobě vlastní nejistotu… takhle vše jde jak po 
drátkách a kdyby se ty drátky třeba přetrhly nebo do nich vjel ne-

čekanej elektrickej proud, tak to prostě opravím…hmmm, zajímavý 
zjištění, že jsem nervózní ne ze situací a ne ze sebe, ale z lidí, co 
jsou se mnou, jakože mám asi pořád nějaký puzení se o každýho 
strašně postarat, zajistit aby nebyl žádnej problém… a ti druzí o to 
třeba vůbec nestojí, hmmm, jakmile jsem sám, tak jsem tichej 
kliďas, kterýho nic nedostane, tak jestli ta sebezkušenost a samote-

rapie půjde dál tímhle tempem, tak se mám asi fakt na co těšit a 
tahle cesta bude daleká a hluboká jak tvý oči, Maddarakko, Lásko-

panno, můj energetickej zdroji. 

Vypisuju si v klídku interrailku, ale nikdo o ní nemá zájem, 
vše probíhá v dánském klidu. Objevuje se průvodčí, nějaké ženské 
naproti mně začnou plašit, jakože si nevzpomínají, kde maj lístky, 
ale ten dobromyslný chlapík v uniformě se jen usměje a mávne ru-

kou, volným krokem krále světa si projde vlak a nevzruší ho ani 
hlučná parta dánských mladíků s basami plnými piv, sedící přímo 
ironicky pod výstražným panelem, který říká něco ve smyslu: „Ne-

chcete přeci, aby se Vaše děti jen nalejvaly…“ Asi nemá děti… 

Vystupuju v Solrød Strand a je to zas to tiché červené čis-
toměsto. U kruháče kontaktuji paní se psem, protože se chci ujistit, 
že jdu dobře směrem k moři. Paní je úplně výborná. Už vidím, jak 
by nějaká její česká vrstevnice nadskočila metr nad zem, kdyby ji 
v 23 hodin oslovil nějakej tmavší obr s óbrbáglem na zádech…Tahle 
ne. A to její pes zdaleka není krvelačný rotvajler, ale miloučký tla-

patý retrívr-zlaťák. Ano, jdu dobře. A hned odkudže jsem, kam to 
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valím, no to je fajn, že se ti tu líbí, že sem na pláž už jdeš potřetí 
v životě, že tu byli loni komáři, no to snad ne, tady komáři přece 
nejsou…no věřím, že nekecáš, ale letos tu opravdu nejsou, to spíš 
v tom Finsku, kam cestuješ…Vítr? Jo, to fouká, ale naprosto v klidu, 

protože dneska fouká od západu, takže z pevniny, to si stan posta-

víš. Nedávno valilo od moře, z východu, a to byl teda hukot…no a 
měj se, člověče, užij si příjemnou noc, snad tě nebude nikdo moc 
rušit, dneska se totiž v Dánsku maturovalo a na pláži asi bude živo… 

Euforie do mě stoupá. Vóóólnééééj!!! chce se mi řvát. 
Neřvu, a o to víc se chvěju vevnitř. Svobodnéééééj!!!! Na seveeeer! 
Žádná droga tohle neumí. Pozoruju známky nedávné vichřice, na 
chodníčku k pobřeží se válí ulámané větve. A milá světla drahých 
skandinávských dřevěnic lemujících jednu z mnoha cest k pláži mizí 
za zády, obzor ve tmě zbělá linkou pláže a pak zčerná donekonečna, 
moře. 

Na koupání je dost zima, tak shazuju jen bágl a začínám 
stavět stan. Moc mi to nejde, vítr je na místní poměry možná slabo-

tinkej, ale u nás v český kotlině takhle nefoukává. Kolíky v bílém 
písku nechtějí držet, stan mi dvakrát ulítává. No konečně, svobod-

nej cestovateli, ty kterýho magnet Severu zase rozbláznil k smrti 

z pohody a nadšení, kterej to všechno nechal stát tam doma…Asi 
bude nejlepší se do toho stanu posadit, aby neulít, svařit ruskej lis-
tovej a povečeřet pár dílků čokolády. 

A pak to začíná. Na pláži sílí jakýsi řev, který se konkretizu-

je do tří teenagerů, dvou vytáhlých blond chlapíků a jedné jem-

ňoučké černovlásky s copama, kteří jsou ovšem tak ožralí, že se na-

vzájem jen stěží podpírají. Chrochtavá kulatá dánština a obtížný 
přechod k angličtině. 

„Do Finska? Ty seš Fin? Že né? To je dobrý, my žádnýho Fi-

na eště neviděli…“ 

„Taky teda hnedtak neuvidíte…“ 

„Hele, dáš si pivo?“ Na patře se objevuje výrazná chuť slad-

kého černého kvasopiva, procentáž jak blázen, celý lahváč je můj, 
maturanti už nemůžou. Navlečeni v bílých tričkách s názvem lycea a 
dnešním datem, povlávají po pláži, černé pivo vystřikuje z hrdel 

lahváčů na sněhobílý písek. 

„Jak se ti líbí Ankke? Super, co?“ 

Mohu to docela potvrdit, zejména poté, co mi ona spařená 
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dívčina snad třikrát padá do náruče, poté co nezvládá základní ko-

ordinaci pohybů. 

„Máme toooo! Dneškem jsme dospělý!“ 

„Jaký to je?“ 

„Pohoda, vole…Sťatý sme…“ 

„Kluci, jede ještě Christiania? Slyšel jsem, že vláda zrovna 
nejásá…“ 

Chvíle zamyšlení: „Hmmm…Vláda…Sebranka fašistů…No ale 
Christiania nikdy neskončí! A to nejsme žádný huliči…“ Ankke ne-

souhlasí: “Ale já bych si džojnta dala!“ „…ale věř tomu, že kdyby 
vláda Christianii zrušila, tak je celý Dánsko na nohou a budou ob-

rovský demonstrace…“ 

„To je tady hulení tak normální?“ 

„No dost…Ale né, chlape, vážně, ty lidi co hulej by byli sa-

mozřejmě naštvaný, že si nemůžeš nikde legálně koupit džojnty…a 
ty co nehulej, co jim to vadí, tak by zase těžko rozdejchali, že se 
tahle hodnětisícová komunita rozprskne po celym Dánsku a ty si 
budeš moct ilegálně koupit džojnty úplně všude… Eště pivo?“ 

Cítím, jak jsem strašně unavenej, po tom prokodrcaným 
dnu. Omlouvám se oné čerstvě dospělé trojičce, jdu spát, příjemně 
opit. Loučím se s nimi vesele, po česku: „Spraste se, bratři a se-

stro!“ Oni něco odpovídají dánsky a aby si vynahradili onu „střízli-
vou chvilku“ se mnou, kdy se museli věnovat se soustředěním 
téměř maturitním rozboru mých dotěrných otázek, rozebíhají se klá-
tivě po pláži, vyluzujíce nelidský řev a pištění. 

Než se mi v otevřeném stanu podaří usnout, na pláž se valí 
další invazní jednotka maturantů. Někteří jsou evidentně překvapeni 
existencí stanu na hraně dun a pláže, což několik z nich odnáší elitní 
„hubou“ po zakopnutí o natažené šňůry stanu…Rozezlené dívčí hlás-

ky – k čertu, kterej blb si tu postavil stan… 

Překvapivá čeština, pronášená hlubokým slovanským hla-

sem, nájezdníky zneklidňuje a tak se rychle pakují, poté co slyší 
mé: „Nenabila sis tlamu, kočinko?“ Ve chvilce klidu jdu upevnit šňů-
ry, nerad bych se za úsvitu probudil v moři…snad až budu chtít, jak 
ten Viktor Dyk… 

Pak zas cítím, jak nějaký „mladý dospělý“ hází na můj stan 
hrsti písku. 
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„Posral ses, bratře?“ zavrčím výhrůžně. Netřeba dodávat ví-
ce, slyším rychlé vzdalující se kroky. Konečně klid, rušený jen čím 
vzdálenějším ječením maturantek kdesi na severu. 

2. vaellusden – Sobota 21. 6. 2003 
„Chyba při odesílání! Ověřte služby operátora“ hlásí displej 

mé novopečené Nokie, poté, co se snažím odeslat mámě SMS, jak 
bylo domluveno. Zkouším vyladit všechny možné sítě, se stejným 
výsledkem. Celkem mě to krká, takový pocit bezmocnosti, jež se 
rychle metamorfuje do intenzivní zášti proti nejmenovanému čes-

kému operátorovi, jež měl kdysi v logu koňská křídla… v zimě 
v Helsinkách vše fungovalo bez problémů, automatickej roaming, 
zprávičky lítaly sem a tam, teď, asi poté, co se tato společnost ger-

manizovala a všechny zdroje vymrhala na billboardy s tvářemi dvou 
šťastných manželů – plácačů do tenisáků – zásadně skrouhla veške-

ré nadstandardní služby, jež byly dosud bezplatné. Při pohledu na 
rudé slunce, deroucí se se značnými obtížemi z moře a oblaků, mě 
napadá, že takovej rudej punťa, řečenej taky občas oskar, by mi 
mohl napovědět, kudy by měla vést má budoucí mobilizace… Vzpo-

mínám na šílenou kombinaci hvězdiček, křížků a číslic, zkouším přes 
roaming domů zavolat. Komplikovaně se spojení daří – slyším pře-

kvapený mámin hlas. Vysvětluju, že nemůžu posílat zprávy, že ob-

čas brnknu. Minutový hovor z kreditu odčerpává hned 90 Kč. No jak 
se jen zkontaktuju s Juhem? 

No nic, je to jen mobil, před pár lety lidi tohle neřešili a taky 
žili. Rajčatová těstovinová pochoutka, zelený čaj a rychlé sbalení. 
Při cestě na vlak se musím docela usmívat, když vidím včera v noci 

rozjařené maturanty, kterak, stále v gymnaziálních tričkách, pod 
dohledem rodičů uklízejí z pozemků a komunikací větrem urvané 
větve z nedávné vichřice, ač je teprve sedm ráno. 

Již před osmou jsem v Kodani na nádraží a je čas vyřídit 
cestovatelské povinnosti, tedy vyměnit pár euro na švédské koruny 
a zarezervovat si místenku na X2000, polední spoj do Stockholmu. 

Pak dávám povinnostem vale. Směr Christiania! Na autobu-

sové zastávce luštím přečíslované spoje, když mě kontaktují 2 dán-

ští pařiči, jestli mířím na festival do Roskilde. Když odpovídám, že 
ne, že jedu jen do Christianie, přikyvují a že prej už jsme tři. Je za-

jímavé, že ohledně budoucnosti svobodného státu Christiania mají 
tito evidentní vyhulenci navlas stejný názor jako včerejší maturanti 
– vláda sice moc chce Christošku zrušit, ale tlak veřejnosti jí to ne-
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dovolí – vznikl by totiž velký sociální problém, co s těmi tisíci chris-
tiaňanů, kteří už si zvykli na autonomní život tolik, že by je globali-
zovaný svět smetl do propadliště lůzerství. Jak by se asi takoví hipi-

ci živili, na to není potřeba příliš fantazie. Hm, takže jedeme. 

Procházíme branou, na to, že je stále časné ráno, tak to na 
hašišové třídě už dost žije, víc než polovina stánků s konopím už je 
otevřená. Mí noví společníci mě přesvědčují, že bude lepší se zprvu 
složit na předubaleného džojnta hašiše (ve výběru konopné sub-

stance panuje naprostá shoda) a pak se uvidí. No proč ne. Chlapci 
jsou v Christianii jako doma. Zalézáme do jakési barabizny kdesi 
v zákoutí, kam bych se jako turista asi nikdy nepřiblížil, pokud bych 

nebyl zhulenej jak brus, že bych neviděl, kam jdu a proč. Barabizna, 
do které se leze po betonové rampě jako někam do skladu, funguje 
jako opravdu undergroundový kutibar. Uvnitř holé zdi, prázdné roz-

vrzané stoly, bar s pivky a flašticemi pálenky a mocně vyčouzený 
fousáč, který se s klukama bujaře vítá. Kluci mi říkají, že zde propa-

řili podstatnou část noci. Něco domlouvají, hospodský nám nese kus 
plechu jako popelník, nemusíme vůbec nic objednávat, na pivko je 
brzo a limonáda je zbytečný výdaj. 

Stavím se k akci dost opatrně, pamatuju jak kdysi podobný 
předubalenec, jež ovšem obsahoval pouze hašiš a nejsilnější „ska-

ňour“ do toho, naprosto vyřídil polského kamaráda Macieje, že si 
tento v halucinaci myslel, že požírá své vlastní maso. Ani mí ostatní 
společníci nedopadli nejlépe, já si onehdy dal jen dva čoudy a udělal 
jsem móc dobře… Opatrně potahuju, naštěstí žádný skaňour. Kluci, 
vzhledem k propařené noci však začínají být ihned dost mimo. At-

mosféra zde je podivná. Kluci se mi snaží něco vysvětlit, já ale moc 
nerozumím a mám oprávněný pocit, že je vůbec nezajímá, co bych 
jim eventuálně chtěl sdělit. Naznačuji jim aspoň, že si chci zakoupit 
na cestu po Finsku nějaký podobně dobrý „modýlek“ jako právě 
kouříme. To kluky probírá a začínají být srozumitelní zas. Dánové 
tvrdí, že bude jistě lepší, když jim dám peníze a materiál zakoupí 
oni. Prej je to tak, že místní domorodci, případně denní kunšafti do-

stávají podstatně větší množství za stejnou cenu, než turisti. Pro-

mluvit u stánku pravou kodaňskou dánštinou je prvním velkým plu-

sem, druhou facilitou, která jednoznačně odliší místního od luftme-

na, je způsob objednávky. Zatímco turista prý vždy vybere model 
podle „komerčního“ názvu a objednává např. „3 gramy marockého 
světlého“, místní hulič ví, že nuance modelů jsou zanedbatelné, po-

kud jsou ve stejné cenové relaci. Rozdíl jistě je mezi hašem gram za 
50 DKK a za 80 DKK. Takový místní pařič třeba vezme stovku a 

řekne: „Sedumdesátkovej haš za kilo.“ A dostane poctivé dva gra-
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my, za které by turista zaplatil 140 DKK. 

No, tak to zní jistě zajímavě, ale přede mnou vyvstává velké 
dilema. Výchova pražské ulice jednoznačně dí – když jde o ilegální 
obchod s čímkoli, natož pak s něčím, co společnost oficiálně nazývá 
DROGA, NIKDY nedávej prachy z ruky, i kdyby se ti zprostředkova-

tel zdal férovější než vlastní otec, to je totiž jejich práce, umět se 
přetvařovat, získat tvou důvěru a pak prchnout s prachama! Na 

druhou stranu – jsem ve Skandinávii, nejpoctivější části naší plane-

ty Země a pevně věřím, že zde se na šmela vůbec nehraje! A mě se 
chce věřit, že jsem už opravdu ve Skandinávii a chce se mi to fakt 
zkusit, protože některý iluze o tomhle světa koutu jsou fakt skálo-

pevný a navíc, kdyby litkup vyšel, měl bych z avizovaných přebytků 
výbornej dárek pro Juha. 

Kluci si přesto všímají mých rozpaků: 

„Vodkaď že seš, z Prahy?“ 

„Hmmm.“ 

„Ne, hele, to je jako jasný, že s tim nezdrhnem, to bysme 

jako fakt… Hele, Tove tady zůstane, jo, a ty pudeš kousek za mnou, 
aby sis byl jistej, že ti neuteču… 

Je mi jasné, že do toho jdu, ač kluci ve své nesrozumitelné 
chvilce povídali cosi o tom, že se včera v noci jejich nos potkal 

s nějakou tou čárou kokainu, což jejich kredibilitu v mých očích roz-

hodně nezvedlo, zvláště tady v Christianii, kde se dbá na abstinenci 
od tvrdých drog. Vždyť ten Tove, zatímco budu s oním druhým na-

kupovat, mi může klidně zdrhnout s báglem, zanechaným v baru – 

je jasné, že přecpaný bágl na zádech patří k nejtypičtějším artefak-

tům cizince. Vzpomínám s úsměvem na Olšiny hlášky typu: Co se 

má stát, stane se. Pro tuto chvíli to asi platí. Buď to vyjde a já za 
obětované stopá’do (asi 600 Kč) obdržím dobré tři vážené gramy 
„sedumdesátkovýho“, nebo ona částka poslouží Tovemu a spol. 
k dokoupení kokosu na „došťuch“, nebo mi Tove rovnou zdrhne 

s celým báglem a já to stopem otáčím domů. No, přijde mi docela 
dobrodrůžo tohleto risknout. Odhodlaně vyrážím s Dánem Netovem 
ven, strkám mu do ruky 150 DKK a dím: „Sedumdesátkovej, jo?“ 
Netove bez okolků míří k prvnímu stánku, já zůstávám v klidu opo-

dál, třeba bych ho dohnal, když má v nohách propařenou noc… 

Než se stačím vzpamatovat, už je tu Netove zpátky a se 
spikleneckým úsměvem mi do ruky vráží pytlíček. Ten je plný exce-

lentního maroka. Jsou to fakt nejméně tři vážené gramy, spíš bych 
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řekl víc. V Praze bych toto množství mohl směle označit za pětigra-

mové balení. No tak to bychom měli. Juho, těš se! 

Ani Tove zatím nezdrhl s báglem, spíš má problémy, aby 
nevytuhnul. Navrhuju ještě ubalit, kluci však odmítají, že toho 
v noci fakt bylo moc. Ještě jednou se omlouvám za svou podezříva-

vost, neuvědomil jsem si, že jsem ve Skandinávii. Tove to glosuje: 

„Ve Švédsku by tě určitě voholili, ale teď seš v Dánsku, tož no pro-

blem!“ Usmívám se a najednou mě napadá, jak bych se tu ještě 
mohl bonusově pobavit. Kluci se mě totiž ptají, jestli umím něco 
dánsky, když jsem v Christianii jako doma a kupuju protřele 
sedumdesátkovej haš. 

Vím totiž, jak nádherně dánština zní a vždy otravuju kama-

ráda Petra, studenta dánštiny, aby v odvázané náladě zařval: „Hold 

kæft, mæn!“ (Drž hubu, chlape!) či „Jeg hader tyskere“ (Nenávidím 
Němce!“). 

Dím tedy potichu a opatrně, přesto však se snažím o co nej-

lepší přízvuk: „Hold kæft, mæn!“ Kluci se roztlemí: Tak to jóó! „Hold 

kæft, mæn!“ zazní tím nejkodaňštějším přízvukem, sorry Petře, ale 
tohle je ještě lepší než od tebe! Přidávám ještě: „Jeg hader tyske-

re!“ Hoši se smějí ještě o pár stupňů odvázaněji. „No to my taky! 

Posraný Němci. Kdo má rád Němce!?? Koukáme, že umíš dánsky 
velmi dobře! Ty nejdůležitější hlášky!“ 

Panebože, odpusť mi mou pýchu, ale ti kluci řvou následující 
minutu na celou Christianii, v devět ráno, tím nejvyprasenějším pří-
zvukem, jen pro mě, jako vítací symbol Skandinávie a jako pozitivní 
znamení na celou cestu ty dvě neskutečné hlášky: „Hold kæft, 
mæn!“a „Jeg hader tyskere!“ 

Z nádraží píšu pohled mámě, je z kodaňských kanálů, nad 
kterýma zapadá solrød, rudé slunce, a pak jdu do obchodu, předra-

žené sámošky v areálu nádraží, pořídit si nějaké pošušňáníčko na 
piknik, než mi to pofrčí přes Øresund na sever. Jistě se dají 
v Kodošce podchytit potraviny levněji než tady, ale tady jsme naku-

povali s Plačkem i loni a docela zase podražilo. Obecně mi přijde 
v Kodani všechno tak 4 x dražší než v Praze, což je dráž než ve Fin-

sku a asi tak stejně, jako bylo v roce 2000 v Norsku. Ale protože 
jsem, jak bylo výše uvedeno, dosti ušetřil v Christianii, neohlížím se 
na peníze. Probírám se záplavou neuvěřitelně výborňoučkých pro-

slulých majonézových salátů, které kladu v žebříčku dánských libůs-

tek na nejvyšší pozice. Vybírám si nakonec kari salát, přidávám do 
košíku ještě bílý chléb a čilli pomazánku. 
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Přesouvám se na Spor 26 (letos nalezen bez potíží) a zaha-

juji lukulský piknik – 4 krajíce křupaváčku, salát a navrch špičku 
štangle uheráku a lok kerouacovský pálenky. A už se těším do vla-

ku, na kávičku-skandinávičku. Čas docela letí, zatím má akce dobrý 
spád. Letí o to víc, že mi nějací cestující oznamují, že expres X 2000 
do Stockholmu jede dnes výjimečně z nástupiště č. 5. Počasí je 
skandinávské, to znamená že fičí ostrý chladný vítr, ženoucí před 
sebou v občasných intervalech vlny intenzivního deště, do toho ob-

čas zapálí ostré severské slunce. 

Ve vlaku nalézám rezervované místo a na chvíli mě zmáhá 
únava, vyvolaná asi mocnou tlakovou níží nad Øresundem, kde to 
vypadá, jako by most překlenoval nejčernější peklo. Probouzím se 
v Malmö, lokám si pálený a vyrážím na skandinávičku. 

Pámbu uhoď, pokopni bruselský byrokraty, aby sundali stře-

víc, bouchli do stolu, kapku zdrsněli, lehce přitvrdili, nikoho se ne-

ptali, servítky si nebrali a dali zavést okamžitě Euro ve všech člen-

ských státech EU. Co naplat, že všude kolem nás je sjednocená Ev-

ropa, ale prosťáček cestující mým směrem do Finska nemá šanci si 
to vůbec užít: V Česku platíš korunama českýma. V Německu vyta-

síš pyšně eura, ale v Dánsku zase hrajou prim dánský koruny. Za 
Øresundem se chytaj jen švédský koruny a konečně ve Finsku mů-
žeš zase oprášit své zásoby eur – pokud ti ovšem při tom všm pře-

měňování, přendávání a ukrývání nespadnou na chodník či do zlo-

dějovy kapsy. Neustálé přepočítávání mě štve, a to jsem již tak „na 

výši“, že v Dánsku nepřepočítávám na český, ale na eura, abych se 

aspoň trošku orientoval, co si můžu dovolit a co ne (1 éčko beru ja-

ko 8 DKK). Problémy vyvstávají na povrch právě tady ve vlaku, 
v bufáči, kde toužím po výborné skandinávské kávě. Ta stojí 19 
švédských, resp. 15,50 dánských káblí. Tasím dánské mince 
v požadované hodnotě, ale studená slečna za pultem mi upozorňu-

je, že dánské mince nepřijímají. 

„A bankocetle?“ 

„Ty ano.“ Hm, tahám z úkrytu ve vnitřní kapse dánskou pa-

desátikorunu. Ke kávě je mi vráceno ovšem ve švédských, poté, co 
slečna na jakési mašině provádí složitý přepočet. Místo 34,50 DKK 
dostávám skoro čtyřicet švédských korun. Do pytle, že je to ještě 
baví? Platit v eurech není možné, vzhledem k dobře známému od-

poru Seveřanů ke společné měně, která jim připomíná zřejmě ex-

panzivní Německo, to ani nezkouším. No doufám, že si za tyhle dro-

básky švéďácký aspoň koupím pivo, je to sice na naše ranec peněz, 
ale na točený ve Stockholmu by to stačit nemuselo. 
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No nic, hlavně že káva chutná. Pohodlně se válím ve svém 
křesílku a vlak už zase frčí jako tryskokrysa, okolní scenérie se začí-
nají slévat, k čemuž přispívá neustálý déšť, který se o okna nerozbí-
jí, nýbrž v jednolité vrstvě stéká a mizí kdesi vzadu. Tak, už zase 
jsem v oné úžasné ZEMI Z ŽULY A GRANITU, jak navždy pro mne 
Sverige přezdil doktor Helmer, čili Lars von Trier… Dánsko zmizelo 
v nenávratnu, země plná ochotných a poctivých prasotchořů, móc 
hezkých děvuch, jejichž nesporné půvaby vynikají zejména při jízdě 
na kole, pivo Tuborg, jemné salátky, výdobytky Christianie, ty mi 
vlastně jediný zůstaly na připomínku. Otvírám kroniku, píšu: 

Zatahuje se, skandinávská ponurost na nebi, kolem železni-

ce se občas mihne kus granitu jako něco živýho…“ 

Huh, v tomhle tónu radši pokračovat nebudu, než mi začnou 
z okolních žulových masivů skákat za krk trollové. Musím se udržet 
v reálné rovině, jediné živé bytosti kolem trati jsou přeci jen ta ne-

konečná stáda světlehnědých švédských krav, přežvykujících v dešti 
šťavnatou skandinávskou travičku, bujnou a vysokou. Radši si zleh-

ka zaveršuju: 

Krávy: Jak krásná umí být ta švédská krajina / Kde končí le-

sa cíp lučina začíná / A na ní vidíš válet se krávy / které tam spolu 
kila trávy tráví … 

Pohodička… Vlak se pomalu plní a je mi dáno se kochat 
velmi příjemnými estetickými vjemy. Šikmo přes uličku sedí totiž 
nááádherná ženská tak v mém věku, není krásná časopisově, žur-

nálově ani filmostarově, ale o to je přece hezčí…dokonale šikézní 
účes lehce zvlněných hnědých vlasů sesekaný do rozverného miká-
da, které částečně skrývá, částečně odhaluje veliké zelené oči… 
Nemůžu se udržet, abych na ní pokradmu, zpod krempy klobouku 
téměř neustále necivěl. Tělem mi projíždějí vlny vzrušení. No to 
snad ne, takovýhle holky, co mi to panebože děláš, v mý emocio-

nální trýzni… Je mi jasný, že by se našli frajeři, co by se na ní nor-

málně ve vlaku, lidi-nelidi vrhli. Dobyvačný Vikingové… Já, slovan-

skobuhvíjakej intelektuál místo toho upadám do mučivé trýzně, vy-

volané vlastní neschopností si udržet kvalitní vztah… Buším si do 
odkládacího stolečku stále rychlejší rytmy, tak takhle jsem dopad, 
na cestě sám, bez ženy, koušu si rty a pořád lítám očima přes ulič-
ku, abych se trápil víc a víc. Kdybych třeba nikam nejel, sešel se 
s Břízou… Tuhle nedávno na jaře, vidím ji smutnou a utrápenou, vy-

táhl jsem ji na pivko, opustil jí ten její, po roce a půl, buran jeden 
bezcitnej, jak to může někdo takový dokonalý ženský udělat…uměl 
akorát lyžovat a jezdit na kole, idiot, a aby za ní z toho Děrákova 
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taky občas přijel do Prahy, to ne, blb, kterej si asi pravděpodobně 
ani neuměl koupit jízdenku na nádraží, radši si našel tam v tom Liš-
kodobrounocově snadnější kořist, fuj, jak ho nesnáším…DOST!!! 
Mysli pozitivně! Tak jo. Já jí asi miluju, tu Břízu…A už dost dlouho, 
celý dva roky, co ji znám, ale nebyl sem svobodnej, moh sem jen 
snít a i to korigovaně, neb aj myšlenka je hřích, né? Ale snil jsem. 

Usmíval jsem se na ní pořád přiblble z lavice, chodil tam rád, milo-

val onu činnost jen kvůli ní. A zdálo se mi kdysi, že odjíždí, že jí vy-

střídaj a já demonstruju někde za její návrat. A rup – ona fakt odje-

la! A já psal text, jseš jako stopa nočním deštěm setřená… míjení II. 
v pořadí, kolik jich ještě bude? Tehdy, než odjela, všichni se s ní 
loučili v Baťáku a já tam šel s tim, že ten druhej ve mně řek – 

dneska jí políbíš a pak půjdeš a tak se stalo, po večeru u sklenic, 
ten druhej věděl co chce a dovedl to zrealizovat… Už ji nikdy neuvi-

díš, řekl tomu prvnímu, tomu co čumí navenek, tomu kterej je vidět 
to řek ten, co tahá za nitky, jen když se mu chce, dobrá nálada se 
tomu prej říká…Hm…A Bříza se po půl roce vrátila. A už nikdy jsem 
se jí po tom nedotknul, ten druhej spal. A teď smutná, opuštěná… 
DOST!!! Schizofrenie nebo co? Tužku do ruky a psát! 

Slova za sebou: Ten uvnitř mý hlavy, on byl já./ byl to víc 
ve mně, víc mravnej, víc divokej, víc věřil myšlenkám / Modlil se 
pokorně jak krávy v dešti / když stojí na kraji lesa a žvýkají / Zaklí-
nal proti ďáblu, nemoci a osamění / ve strachu, bolesti a úzkosti če-

kal. / Byl v něm les, v ní byly stromy / Byla v něm voda, v ní byly 
potoky / Bylo v něm nebe, v ní byla oblaka / Byla v něm celistvost, 
v ní byl detail / A tak drtil zuby o sebe, řval do sebe, zarýval nehty 
do sebe. / Změň to, rozbij, změň, rozřež ten les, rozežeň tu vodu, 
to nebe, kvičel si do sebe./ Rozbij to, změň se / Mečel pro tu lásku, 

co jej táhla nad bolest / Nahoru a dolů volným pádem / On byl to 

víc ve mně / Míň strachu, míň mozku, samý srdce / On by i vstal, 
šel k ní a políbil ji do účesu, na oči, vysál by z ní jazyk. / Tehdy mi 
řekl – bude to jak chci já a udělal to / políbil ji a odešel / Já čekám a 
váhám / Proč?/ Pro ten pocit lásky, zas to cítit v sobě? / Pro ten po-

cit lásky, který ale možná nebyl nikdy láskou / Ale jen pocitem? 

Dopsáno a přes uličku sedí šedivej Japonec. Japonec, ty vo-

le, ty vole Japonec… A je po trápení. 
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Lifeboat 

Stockholm, krásnej jako vždycky. A skandinávskej je letos 
jak má. Přestalo lejt, zima zůstala, slunce nádherně žlutý a vody 
Mälärenu blankytný, už vím, jakej den vznikla švédská vlajka, tako-

výhle nějaký odpoledne po dešti, to jsou ty barvy. Jdu bez zbyteč-
ných odboček, nezláká mě ani umělecká stará čtvrť, i když mi to 
tam cuká nohama, radši ne, ne dneska, když jsou stromy ve mně 
tak živý…Tenkrát s Borovicí… Ulicema fram.Kupředu levá. Záliv bra-

kickej, solí, rybama voní, loděma září a tepe. Všude lodě. A vlaječky 
se třepou ve větru, ženou do mě euforii, jako tibetský modlitební 
hadříky. Putyky otvíraj, lákala by mě jedna stařičská vikingská, roz-

vrzaná a vysmolená loď, celá proměněná v bar, ale tady by určitě 
čtyřicet korun pivko nespravilo. Nad jinou lodí visí dřevěnej člunek, 
s nápisem Lifeboat, leží v něm obří sud rumu. Lifeboat. 

Šátrám po pálence v kapse. Po nábřeží radši dál, až na ter-

minál. Cejtim, jak se ve mně něco starýho trhá, když vidim před 
terminálem nad dálnicí obrovskou modrou tabuli: FINLAND a šipku 
vlevo, na terminál. A první nápisy ve finštině, Lähtöaika klo 19:10, 
trhá se to, ta zbytečnost, ta olšová přízemnost, celá ta fraška doma 
v Česku, všechno to mířilo k týhle chvíli a ke dnům budoucím. 
Všechno vokolo, ty vobsírky, ty zbytečný kecy moudrejch idiotů 
okolo, navrch les, vespod humáč měst… houby z voctem, kamarádi! 
Kus vocaď se leze na šíf do Finska! A to je vono, vo co se tu hraje, 
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šiškožrouti, knihomolové a vychcandíry! Hahááá! Finsko je na dosah 
ruky! Brzo pohladím tu jedinou a pravou lásku! 

Ač těžkej bágl mám, vyloženě si poskakuju a tancuju po as-

faltu. Finland doleva! 

Lupínek stojí 34 euro (je sezóna a sobota navíc) ale já a 
můj inter-rail to zvládáme a odbavuju se za 50%. Hala už je úplně 
přeplněná lidma a marně v těch obřích davech hledám někoho kdo 
je aspoň navenek jako já, s báglem, v příroďáckejch botách, nadr-

ženej na nekonečný finský lesy…Nikdo. Rodinky, ty by ještě byly 
sympatický, dětičky žvatlaj švédsky i finsky, motaj se pod nohama 
rodičům i cizejm, usmívaj se a žvatlaj zas pro změnu, tak jo, to mě 
baví. Pak párečky, černý hadry na blondýnách, platinový vlasy, 
kdepák, holky, na tu z vlaku nemáte, tak se nesnažte a vy, týpci co 
je střežíte a po nocích s nima provádíte ty nejšvédštější prasečinky, 

klidně stáhněte vocas a povolte biceps, já na ty vaše kočky kašlu, já 
ty vaše zářivě bílý trička nepotřísnim krví vašich nosů…Byznysmeni 
zas hledaj volný zásuvky na laptopění, nervózní, upnutý 
v kravaticích jako všude jinde na světě, počkejte na Loď, tam se to-

čí Lapin Kulta a vy brzo zapomenete na hákovku, soubory DELETE a 
hup na pivko, takovej laptop, kdyby se loď kymácela, poslouží jako 
dobrej tácek, co, radím dobře? 

Kupuju si plechovkový pívko, ale skoro se to nedá pít, švéd-

ský březový košťata vyvařený v pramenitý a pak zchlazený na deset 
celsiovejch, víc se k tomu nedá říct. Snad je v tom aspoň alkohol. 
Kolem se rozjíždí slušná šou. Do haly nabíhá posádka lodi a kapitán 
mladej týpek ve čtyřech řečech zahlcuje mikrofon, vrchní barman 
do toho žongluje s lahvema šampaňskýho, super zábava se slibuje, 
no jo, já ale vím, že tu pravou radost si člověk musí vytvořit sám, i 
kdyby na sůl nebylo, tak štěstí nestojí nic…štěstí někdy stojí ouplně 
všecko. Šoumen finsky, anglicky, švédsky a německy rapuje a dělá 
si srandičky z Němců, kteří s těma svýma tchoříma držtičkama nic 
nechápou! Ještě že chybí proslov v dánštině, Jeg hader tyskere… 
Těch Němců, bratrů Bavorů je mi celkem líto, on je ten kápoš nutí 
vtipkovat na vlastní účet a to jde dost těžko, za 34 euro. Takže se 
na něj šklebím a ostentativně dávám přednost patokum 
v plechovce, přece takhle hustej tu smím bejt dneska jen já!!! 

„S náma vám bude skvěle!“ hm, to už jsem někde slyšel, 
dělej TAI-ČI, we shall overcome a sieg heil! Kdepáák. Každej jak 
umí, bratři… Spíš si myslím, že celá tahle trapná šou propagační je 
tu jen a jen proto, že loď má určitě zase nějaký problémy jako loni a 

horečně se spravuje a je potřeba ty pasažéry nějak zabavit a zdržet. 
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Parník se potápí, kapela hraje… Né, jinak pohoda. Celkem si zatím 
tu samotu dávám. 

Konečně otevíraj můstek a jde se na loď. Probíhá tu namátková cel-

ní kontrola, což je poprvé, co jedu těmito končinami. Celkem mi za-

trne, když celník odloví celkem decentně vyhlížejícího týpka, co jde 
akorát přede mnou, určitě vypadá míň společensky nebezpečně než 

já, odváděj ho stranou a zaslechnu jen: WE WANT TO SEE EVE-

RYTHING! No tak to bych asi měl problém, se svým „sedmdesátko-

vým“ z Christošky, ale spravedlnost je spravedlnost a já s ledovým 
klidem Saama procházím a loď už je jen a jen moje.  

 
Šplh zakázán! 

Zkouším volat Juhovi, ale ona nejmenovaná operátorská 
společnost mi opět nevychází vstříc. Telefon je hluchej jak poleno, 
spojení se nedaří. Hmmm. No to se pořeší zejtra. Bohové počasí 
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jsou na mé straně, po hustých deštích z jižního Švédska ani stopa, 
nebe je bezmračné a já to vidím na klidnou noc pod hvězdama (te-

dy pokud ovšem vůbec zapadne slunce) na lavičkách pod obřím 
komínem Amorelly. Jak jsem předpokládal, pasažéry přestává větr-
ná horní paluba po chvilce bavit a jsem tu skoro sám. Okouším prv-

ní ukázku christianské náladičky. Joj!!! Už to se mnou šije, zpívám 
si „V bačkorách pudeme na pivo, až budeme všichni oligo“. No na 

pivo by se zajít dalo… 

V baru mě euforie opouští. Nahoře je to o moc lepší. Pod 
nebem, čucháš slanej pach vody, ryb a posloucháš kvíkání racků. 
Tady upjatý barmani, kteří mluví anglicky, takže si na konverzaci ve 
finštině musím nechat zajít chuť. Přesto jedna Lapin Kulta. Výborná 
jako vždycky. Ale to je tak jediné plus. Kde je ta báječná atmosfér-

ka z loňského srpna, kdy bodrý bratr P.P.P. objednával sytou finšti-
nou jednu Kultu za druhou a do toho hrál onehdy ňákej typ 
s kejtrou dost slušný dvanáctkový blues. Švédskej hipik psal kroni-

ku do tlustý knihy a projevoval nám účast, naší zaplavený zemi. Teď 
tu zní disko nejhrubšího kalibru, barevná hudba oslepuje a rozjíždí 
v hlavě epileptický chvění. Odulá dýdžejka skrečuje na deskách, če-

páci stále nabubřelejší. No škoda. Vize Titanicu stále sílí. Myslel 
jsem si, že si tuhle noc užiju, že zapařím, moc jsem se na to 
v postborovicových a olšových dnech těšil, na onu noc, která mě 
zaveze do Finska. Tady ale zapařit nejde a abych si v „Chlast-free“ 
koupil sedmičku vína či nejmenší povolené množství 6 plechovek pí-
va, na to nemám, nechci se zbourat, nechci. 

Chvilku si medím nad změnou hudebního stylu, neb nastu-

puje křehká zpěvačka a obrovský tlustý Fin a jedou romanticky 
smutné finské nápěvy, ehkä nähdään uudelleen… ale brzo to končí, 
tohle nepatří do mainstreamu zábavy, takže ve chvíli, kdy dokráká-
vám tu liboskvoucí kultici, nastupuje zase dýdžejka a já vím, že je 
čas vypadnout, že ty táhlý tradiční písně vlastně ta nesourodá dvoji-
ce zpívala jen a jen pro mě, k mému jedinému pivku. Kiitos! V 

„Chlast-free“ si připadám jako exot, když v mém košíčku se krčí jen 
jeden tabák SMART a papírky, zatímco ostatní pasažéři si musí hlí-
dat limity povoleného množství alkoholu, které zas nejsou tak nízké, 
jak by se mohlo zdát, neboť ty kartony piv a cinkavě blyštivé flašti-
ce šedesátiprocentní vodky, to se rozhodně dnes v noci nevypije. 

Zas nahoře. Na mém místě pod komínem, kde mám bágl, 
se válí asi šest mladých Finů. Neuniká mi, že právě dokuřují džojn-

ta. Konečně někdo normální… Mladíci, ležící v naprosté pohodičce na 
„podiu“ pod komínem se tiše rozezpívávají v tónině těch nejsmut-
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nějších a nejtáhlejších karelských lidových písní. Ležím tam opodál, 
medím si jako dobytek, poslouchám, tříhlasé zpěvy, perfektně na-

cvičené a přitom tak finsky spontánní. Bohové, vždyť já zas tak ne-

trpěl, abych musel být takto odměňován! Když klucí dozpívají, oslo-

vuji je zatím roztřesenou a nejistou finštinou. Zpěváci celkem čumí, 
že nějakej středoevropan umí finsky. A to vím, že mám na víc. Ptaj 
se odkud jsem, proč se učím finsky, a kde, (velmi tradiční otázky, 
na které nás slečny učitelky na kursu pilně připravily, takže se do-

stávám jazykově na silnější led.) Taky kam valím, pokolikátý jsem 
ve Finsku. Odpovídám, a začínám se ptát taky. Jestli fakt hulili 
džojnta - po krátkých rozpacích přiznávají že ano, navrhuji za od-

měnu ubalit, ale oni prý že už ne, že to akorát stačí. Klucí pocházejí 
z Joensuu, karelského hlavního města, města, kde se nejvíc daří 
volnosti a pohodičce, čemuž se říká lupsakka. Hm, fakt věřím, je to 
na nich vidět. Ve věku krásných dvaceti let, v prostředí kde každý 
sedí po barech a diskotékách lodi, chlastá jak prase, řve, balí holky 
nebo ty sbalené „zpracovává“ v rezervovaných kajutách, oni se na-

táhnou pod pastelové večerní nebe na prkna co znamenaj fakt svět 
a tiše pějí tradiční karelské písně. Kiitos! Zeměpisně jsem ještě ve 
Švédsku, ale po této příhodě už jsem duší stopro doma, v zemi 

Suomi. Svět to neviděl, pes to nežral…SKVĚLÝ. 

Mladí pohodáři odcházejí a já zůstávám na horní palubě úpl-

ně sám. Rozbaluju ležení, chvíli zírám do zapadajícího slunce a po-

sléze usínám ve větrné noci, na což jsem ovšem připraven. Táhlý, 
sladký, hladký pocit svobody. LUPSAKKA… 

3. vaellusden – Neděle 22. 6. 2003 
Ráno se probouzím něco po šesté do rozjasněného rána. Za 

hodinu a fous loď přiráží do Turku. Zvednu rozlámaná záda a ko-

chám se scenériemi souostroví, mezi kterým frčí obrovský parník 
Viking line. Tohle už je Finsko. Nízké žulové ostrůvky, některé úplně 
holé, přelévané slanými vlnami, jiné větší, porostlé borovicemi, na 
některých je dokonce civilizace, dřevěné chaty s modrobílými zásta-

vami. Sním si tak ještě trochu, že mi jeden ostrov patří, tady v tom 

zálivu s malinkou písčitou plážičkou, kde se blyští a jiskří modroze-

lená voda, bych se koupal vstříc východu slunce, z téhle skály bych 

chytal ryby a úplně uprostřed, v hustém boroví, bych měl malinkej 
srub s kadibudkou. Pět set čtverečních metrů ráje. A žádný auto, 
silnice a panely, obyvatelé mýho císařství, to by byli přelétaví rac-

kové a alky, možná občas nějaká ta přelétavá finská dívčina, párek 
vodních myší by vyved na jaře holý děti a byly by to moje děti. A 
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menovalo by se to tu Ahmanmaa, Rosomáčí zem, po panu císaři Ro-

somákovi I. 

Rosomáčí zem mizí v nenávratnu času a já se jdu srovnat 
do bufetu snídaní. Čajík, dvě vařená vajíčka, houska a hrouda más-

la. 4 eura, prosím! Záda se uklidňují a pasažéři, bledí po prohýřené 
noci se pomalu srocují u můstku. Voda kalní, scenérii lesů a ostrovů 
doplňují jeřáby a nákladní plošiny, přístav Turku. Místo, kde je prej 
ve Finsku nejšpinavější moře. Asi jo. 

Kotvíme a razíme. První krok pěkně pravou nohou, klidně 
bych i políbil finskou zem, kdyby tu nezevlovalo tolik lidí. Sluníčko 
svítí a já jsem už na malém nádražíčku, za hodinu a něco mi jede 
vlak do Helsinek. Tak jo. To by bylo. Jsem ve Finsku a částečně se 

mý touhy dotýkají cíle. A co cejtím? Vůni blízkého moře, hořčici, co 
ukapává nějaké paní z hamburgeru. A jinak… Těžko říct. Turku, to 
není můj cíl, stále na útěku musím dál. Ale klid, ten se tu rozlívá 
spolehlivě. Jen myšlenky uvnitř hlavy se nechtějí zkoordinovat. Ta-

dy je to místo, ta země, můj magnet, tady žijou čtyři a půl milionu 
lidí a možná jednou jeden z nich, nějaká tichá světlovlasá Finka, 
která po večerech barví látky v odvaru z trávy, kůry a šišek a při 
hrnku kávy maluje polární záři abstraktní i konkrétní, třeba taková 
éterická bytost se narodila zrovna pro mě. A já jí jednou potkám. A 
nebo ne. Třeba se něco zlýho stane. Vokradou mě, Juho mě nepo-

zná, v bažinách mi sežerou rosomáci uherák a spadnu z tunturi na 

hlavu, definitivně. Ach, ty extrémy. Těžko je něco mezi tím. Život je 
buď a nebo, černá a bílá. Spíš nebo než buď a spíš bílá než černá 
v týhle chvíli. Rozhodně víc fotbal než tai-či a bůček než cizrna. Cha. 

Čas na blues, když včera na lodi znělo disco. 

Přístavní blues:Sedím na asfaltu, blízko u přístavu/slunce 

nedá pokoj svítí mi na hlavu/Snad se mi můj mozek v tom žáru ne-

uvaří/Snad se nevzdám, když se něco nezadaří/Lidi čekaj na vlak, 
kam je doveze/Nikdo se mě neptá, zda to uleze/Stejně bych mu od-

pověděl Nevim nemám páru/Naději jsem nechal doma, ambice svý 
v baru/Radši po hospodách trajdat, v lese sbírat síly/Nežli v hlavním 
proudu šmajdat, pak si řezat žíly/ Z toho že to nejde podle představ 
naivních/Z toho že už roky čekám až se uklidním/ Sedím na asfaltu, 
blízko u přístavu/ Plnej citu přitom trochu padlej jsem na hlavu/ 
Spad jsem na ní když jsem chtěl svět vidět z druhý strany/Úhel po-

hledu jsem nezvlád, způsobil si rány/Kdo mi rány pofouká, kdo mou 
bolest ztiší?/Je někdo, kdo poslouchá, je někdo kdo slyší?/Třeba ně-
kdo v dálce je, třeba jen kus ode mě/Nevim a tak zadupu to pří-
stavní blues do země 
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No tak jo. Ale ten nejmenovanej operátor už mi vážně s… ! 
Dovolat se Juhovi se zdá nemožné. Dvě varianty se neustále opakují 
– buď mě to vůbec nespojí, nezazvoní, že si mám počkat na hovor, 
nebo se to spojí, ale telefon je úplně hluchej. Dalo by se vylézt 
v Espoo, najít autobusovou zastávku Espoo Keskusta a odsud se 
nablind vydat k Juhovi do Torre, v nejhorším případě. Nějak to do-

padne. Ve vlaku se rozhoduju jít osudu vstříc a zároveň odstartovat 

svou finskojazyčnou životní epizodu. Vidím, že se poblíž rozvaluje 
punkově založený mladík, který právě píše SMS. Přitáčím se k němu 
a pravděpodobně roztomilou finštinou jej oslovuju: 

„Promiň, ale mohl bys mi trochu pomoct? Jsem z Česka a 
jedu za kamarádem do Espoo. Můj telefon je rozbitej a já bych po-

třeboval mu jenom napsat textovku, že dnes dorazím. Půjčil bys mi 
svůj mobil?“ 

Punker zamumlá: „Ale jasně, co by ne.“ A půjčuje mi svou 
obstarožní bakelitovou Nokii. Píšu Juhovi, ať mi zavolá, že už jsem 

ve Finsku. A rozhoduju se, po této zvládnuté příhodičce, že na celou 
dobu tady zapomenu, že jsem někdy něco uměl anglicky. Hoď se do 
vody, třeba se naučíš i plavat! 

Zrovna, když vyrážím na WC, slyším, jak mi z kapsy zní fin-

ská hymna. Jasně, Juho! Oba se do telefonu dosti smějeme, je mi 
jasné, že radost ze shledání bude oboustranná a veliká. Dáváme si 
spicha v 11 hodin v Helsinkách na nádraží u vlaku. 

Počasí se koní, zase se zatahuje a ranní vedro je totam. No-

jo, hezky bylo jen proto, abych si mohl dopřát nerušenou noc na 
horní palubě. 

Brzo po výstupu z vlaku vidím již zdálky rozesmátou tvář 
Juha, po boku opět s téměř nehmotnou Elinou, tak voni to zase dali 
dohromady… Euforické, seversky pevné objetí, korespondující 
s délkou našeho odloučení…Tvrdě najíždím na finštinu a dost si me-

dím, pokrok od doby, kdy Juho odjížděl v zimě z Prahy, tu jakýž-
takýž je. 

Juho mě upozorňuje, čímž se zároveň omlouvá, že má dost 
slušnou kocovinu. Hmm, jaké to překvapení. Ale protentokrát ne-

můžu hnout ani brvou, vždyť včera byl ve Finsku ten nejvykalenější 
svátek, večer svatojánský, Juhannuspäivä. Možná se trošku u toho-

to svátku zastavím. Asi to celé opilecké běsnění souvisí se starýma 
pohanskýma dobama, svátky slunovratu. Léto vrcholí, v Rovaniemi 

na polárním kruhu nezapadne jediný den slunce, tady „dole“ je bílá 
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noc. Finové, kteří všechno berou svérázně, občas utrousí, že se na 
Juhannus vlastně pije na žal. Dny se totiž od tohoto data začínají 
krátit a vlastně pomalu začíná zima. Naopak v prosinci, za zimního 
slunovratu, je třeba se veselit a jásat v té příšerné tmě, neboť zítřek 
už bude světlejší. A v Rovaniemi na polárním kruhu se už druhý den 
kolem poledního na pár minut objeví v oranžových nedbalkách rudé, 
obrovité slunce, posel jara. Začíná léto! Celkem tomu rozumím, při 
těhle klimatických extrémech, ze kterých jde Středoevropanovi hla-

va kolem, je potřeba to přírodní šílenství trochu kompenzovat, vy-

rovnat vlastním přístupem, byť možná taky trošku šíleným – 

v červnu začíná zima a 22.prosinec je vlastně první jarní den. 

Finové ve svatojánský večer, pokud můžou, nezůstávají 
doma. Předtím dokonale poplení obchody s alkoholem. U Finů, po-

dobně jako u nás, je dobrým zvykem vyrážet o víkendech na chaty, 
které stojí při březích jezer, samozřejmě s nezbytnou saunou. Sva-

tojánský večer patří chatám u jezer. V jejich chladných vodách spo-

čívají myriády flašek, v saunách praská smolné borové dřevo a pa-

nensky jemné snítky bříz jsou splétány do košťátek, zvaných vihta, 

kterými se každý dobrý Fin v sauně sešlehá pro lepší krevní oběh. 
Města jsou ten den vylidněná, jinak tichá finská příroda zažívá kaž-
doroční šok. Ožere se, krom pár procent vyhlášených asketů, či 
věčným opozičníků, úplně každý, obávám se, že i včetně nemluv-

ňat. Je bohužel běžné si druhý den přečíst v novinách, kolik lidí se 
pod vlivem chlastu utopilo zase v jezerech. (Letos údajně „jen“ 19.) 

Jiné rozměry, než se pořádně spráskat a průběžně se u toho sauno-

vat, bych v tomto svátku nehledal. 

Juho líčí, že včerejší večer strávili u kamarádů na chatici, 
která je přímo na břehu moře kousíček od Helsinek. Pařilo se prý 
přímo nehorázně, Juho poněkud vyšeptale dodává, že ani vyhlášené 
„tahy“, které jsme spolu během jeho nezapomenutelného ročního 
pobytu v Praze podnikali „U Sudu“ či po Žižkově, nesahaly včerejší-
mu večeru ani po kotníky. 

Míříme na autobusovou zastávku, kolem rozkopané obří díry 
v zemi, kde má vyrůst nové autobusové nádraží. Od zimy se zase 
tak moc nepostavilo, nojo, v tý zmrzlý zemi to ani moc nejde, tady 
se musí fachat hlavně v létě. 

Juhova nálada se výrazně vylepšuje, když mu do ruky tisk-

nu saklíček s poctivou hroudou sedumdesátkovýho. K tomu se ještě 
natahuju po jakémsi stromu a uloupávám rozkvetlou větvičku pro 
Elinu. Zapomenout na „tulevalahja“, dárek příchozího, by se rovnalo 
velikému faux-pas. Je to tak, a moc se mi to líbí, jak Finové dodržují 
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staré tradice, i když to jsou dvacetiletí kaliči, prostě když k někomu 
jdeš na návštěvu domů, je potřeba hostitele něčím obdarovat, se-

bevětší volovinou, to nevadí, ale k té volovině by mělo být, pokud to 
jde a není ledová zima, přiloženo něco zeleného, kvetoucího. Sám 
vím, jak jsem čuměl, když jsme kdysi s Borovicí pozvali Juha 
s Elinou na halušky s bryndzou, jak mi Juho dal na Malostranský 
v metru rozkvetlou kytičku z trav a bříz a ještě nějakou malou 
čokošku, či co. Na můj tázavý a udivený pohled dodal se svým fin-

sky odzbrojujícím úsměvem: „To se tak u nás dělá, když k někomu 
jdeš domů, to se musí.“ 

Juhovi pomalu přestává vadit, že dnes spal jen hodinu a půl. 
Dí, že v Torre nedávno strčili ven květináčky s travkou. A že ten 
dánskej zázrak je potřeba velmi brzo vyzkoušet. Kecáme trochu, dí-
lem zírám z okýnka, jak Helsinki přechází v tovární čtvrť, ta v záliv a 
ten v zelené, rozkvetlé Espoo. Ouplně jiný vjemy než v prosinci, 

skoro bych to tu nepoznal. 

Ale vevnitř, v tom úžasném bordelu, zaplňujícím dvoupatro-

vý dřevěný domek od základů po komín, tam to poznávám už vý-
borně. Zejména tu obrovskou hromadu špinavého nádobí po celé 
kuchyni. Nebyl jsem v jiné finské domácnosti, tudíž nevím, zda je 
takovej bordelář jen Juho a jeho parta, nebo všichni Finové pod po-

lárním sluncem. Zatímco se připravuje oběd, sestávající z obrovské 
hromady hranolků se sýrem, čilli a kečupem, vrhám se odhodlaně 
na nádobí. Osazenstvo to kvituje, začíná probíhat zvláštní symbióza 
– oni mě nakrměj, nalejou z flaštice pálenku a já jim zlikviduju tu 
nehoráznou hromadu chlívku. Žít tu, asi budu mít doživotní úlohu 
umývače nádobí a šúrovače kuchyně, jež je zároveň společenskou 
místností. Pomalu se vítám s dalšími lidmi odsud, většinu z nich 

znám ze zimy, nebo i z Prahy, když přivalili na začátku letošního ja-

ra. Hanna, Tapio, Tanja… 

Juho těká po stále se zvětšujícím prostoru kuchyně a mumlá 
si pod vousy: „Kafe moc nezabírá, chtělo by to asi nějakej roiboos, 
nebo už fakt nevím, taková servanost…“ Docela mi to medí, ne snad 
Juhova kocovina, ale to, že rozumím i když někdo nemluví přímo na 
mě. Tasím z báglu šiškožroutský vynález – šílený likvidátor, okouře-

ný černý čaj Pu-Erh – který mě udržel při životě onu strašidelnou 
šiškožroutskou noc bez kapky čehosi ostřejšího pod Troskami. Díky, 

Danny, ty stará čajová kryso, tai-či se ode mě nikdy nedočkáš, tátu 
ti taky ďát nebudu, dyš seš ten Olšinej synátor z minulýho života, 
ale všecičko špatný má bejt na něco dobrý, tož díky za tip na tenhle 
dryják. V konvici se ocitá obrovská hrst a domem se line podezřelá 
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vůně kouře čínskejch čajovejch kořenů. Juho se s nedůvěrou sklání 
nad šálkem. Dím schválně nahusto: „Tenhle odvar je dost slabej, 

ale měl by zabrat…“ 

A zabral. Asi po čtvrt hodině vidím, jak se Juhova vyjasněná 
tvář usmívá a potichu se kroutí při neslyšném prozpěvování a 
pohvizdování. Obdržím typické plácnutí přes rameno: 

„Bratře, ten čaj je zázrak! Už je mi úplně výborně! Hele, já 
bych ubalil džojnta, jak´s mi dal, zašli bychom na zahradu, je člově-
če obrovsky potřeba pokecat!“ 

S tím se nedá hnout, jen namítám, že smotnu ze svých zá-
sob, které se zdají být naprosto bezedné. 

Brzy se na houpačce zvedá těžký dým a je slyšet časté Ha-

ha!, zaplétáme se do našich oblíbených slovních hříček a tak, vůbec 
se zdá, že jsem se s tímhle dobrým brachem rozešel včera po set-

mění před Sudem… 

Po návratu dovnitř se rozjíždí zábava, kterou vpravdě moc 
nestíhám, protože se poslouchá kazeta s jakýmisi proslovy obyvatel 
Torre, asi vtipnými, ale tak daleko moje finština nesahá. Jen stíhám 
jakéhosi badheda Anglána, který je asi z Food not Bombs, neboť 
mektá cosi o právu každého obyvatele Země na jídlo. Do toho sly-

ším Anttiho zdušené: „Ale je třeba myslet i na džojnty!“ a hurónský 
smích, který mladého aktivistu definitivně umlčuje. Jdu ven psát 
kroniku. 

Po chvíli se objevuje Juho, jestli bych nešel pomoct s dřívím 
na saunu. Vysíláme Elinu pro pivka a Juho mi říká: 

„Jdeš ve Finsku do sauny, tudíž se musíš naučit si svázat 
svou vlastní vihtu!“ Poučen vážu asi patnáct snítek břízy do úhledné 
košatinky. Juho je stejnej blázen jako vždy, nic nebere vážně: 

„Práce? No jasně. Ale to víš, hm. Škola, tu jsem vzdal. Ty 
jejich teorie… V každým případě je pohodlnější do školy nechodit, i 
když následky se dostavily – definitivně mě vyškrtli…Ale mám super 
práci, i když je to trochu nuda…Uklízím u nějakýho zbohatlíka 
v Helsinkách. Dost intelektuálský, hm… Během uklízení totiž poslou-

chám na kazetách ve walkmanu úplně super knížky…Ale už je všec-

ko přečtený, přeposlouchaný. Zejtra to asi skrečuju. Budu mít naro-

zeniny, naši mi daj snad novej bágl. Vyrazim do Skotska a v srpnu 

s Elinou do Laponska, konečně… A pak? No bohužel civilka. Ale dost 
dobrá! Budu dělat pro humanitárku, co pomáhá v Africe. Blbý je jen, 
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že nemůžu během civilky vycestovat, do tý Afriky, ale i odsud se daj 
dělat věci… třeba pařit, žejo, máme tu lepší pivo než v Africe! Co 

potom? Nevim! Asi něco s matikou…já vim, že jsem studoval filoso-

fii, ale to se fakt nedalo…“ 

Dříví už hoří v sauně, v lednici se každému chladí několik 
lahváčů. Vybírám si svůj trapný moment, když jsem upozorněn, že 
do sauny se přece neleze s hodinkama, pokud nejsi masochista… no 

jasně, fakt ještě nejsem stopro Fin… 

Po sauně následuje pohodička venku, u pivek. Hanna plete 
sukni a nechce se nechat vyfotit, pravda , od zimy trochu přibrala. 
Elina zase váží 40 kg, sotva. 

 
Pivní čas v Espoo 

Padá návrh, pravda, že asi nejvíc kvůli mně, vyrazit na du-

jukatu. Pro ty, kdo neví ještě o co jde: 

Studentská mládež ve Finsku se vpravdě živí jak umí. Čas 
od času je třeba obrazit pár supermarketů, za nimiž se vždy krčí 
několik nevzhledných kontejnerů. Tyto popelnice obsahují vždy po 
zavíračce zboží, které se neprodalo a druhý den by prošlo. Takoví 
finští studenti, ověšeni taškama, se nakloní nad kontejnery a vyhra-

bou z nich vše, co se dá ještě bez rizika sníst. Vzhledem k tomu, že 
popelnice neobsahují žádnej humáč, ale jen v igelitu balené chleby, 
koláče, sýry, zeleninu a tak, prvotní odpor brzo vystřídá nepoznaná 
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euforie, kterou zažívali dříve středověcí kořistníci. Kdo toho najde 
nejvíc? Kdo najde největší vzácnost? Co se „odklepne“ vzít s sebou 

a co se s gestem zmaru vhodí zpět, vstříc spalovně? Tyto rozverné 
soutěže se pořádají jaksi mimochodem. Již v zimě jsem na vlastní 
žaludek poznal, že tato na první pohled šokující činnost nemá nic 
společného s českým probíráním popelnic somráky. Juho zdůrazňu-

je, že mu ještě nikdy po takovéto svérázné hostině nebylo blbě… 

A jede se! Říkám jede, protože na kole. Hanna, Elina a Juho 
sedají na svá kola a mě je dáno na výběr, kterou z obstarožních 
„mašin“ , které se mráz- teplo- déšť- slunce válí poloopřené, polo-

položené na harampádí u zdi domu, využiju. Nemusím dlouho vá-
hat. Osedlávám liboskvoucí stroj, stařičkou velikánskou, kdysi čer-

nou, nyní rezavou Ukrajinu, naprosto ideální stylovou rachotinu na 
dujukatu. Ze sedla vidím svět z výšky a nadhledu podobně jako re-

kovný král Přemysl Otakar II. ze sedla svého oře, když táhl do ví-
tězných bitev proti proradným Rakušákům. Cítím se také jako král, 
řidítka trčí do obrovské šířky, takže si mohu připadat, jako bych se-

děl na hárleji. S tímto pocitem jedeme za bílého dne vybírat popel-

nice. Objíždíme dva přilehlé espooské supermarkety a vyhrabáváme 
množství baleného chleba a sladkého pečiva. Vítězným úlovkem jest 
kilo jahodové marmelády v umělohmotné piksle. 

Pravda, v zimě byly lepší úlovky, ale teď, když je relativně 
teplo, je stejně bezpečné brát jen pečivo a další věci, nepodléhající 
rychlé zkáze. 

Po návratu se pořádá z úlovků hostina. Juho si pomlaskává 
a medí si, že tímto stylem se utratí za potraviny jen minimum pe-

něz. Co nespolkne nájem domu, může se směle vrhnout třeba na 
pivko. 

Večer se společnost trhá. Hanna s Tanjou mají v plánu za-

mířit se pobavit do proslulého helsinského Sauna-baru, vyhlášeného 
podniku, kde je jakýsi koncert. Jsem zván, ale s díky odmítám. Mé 
finanční rezervy nejsou nevyčerpatelné, navíc, do Torre jsem přijel 
zejména za Juhem a taky za klídkem. S díky tedy odmítám. Navíc 
Juho s Elinou venku rozdělávají oheň. To je přesně to, co má nálada 

vyžaduje. Klídeček, zírání do ohníčku, popíjení pálenky, pokuřování, 
lehký, nevázaný rozhovor ve finské řeči s dvojičkou dobrých kama-

rádů. 

Vidím pravého mlčenlivého vlka Severu, Tapia, který zaha-

len ve své oblíbené zelenobílé šále připomíná poněkud zkouřeného 
fanouška pražské Bohemky. Tapio, neskutečný bordelář, počítačový 



- 39 - 

maniak a držhuba, obývá „rakev“ v podkroví, místnůstku vysokou 
snad jen metr, bez oken. V tomto prostoru trůní počítač, matrace a 
všude mezi tím nepořádek. Nyní razí sám někam. Juho se jej ptá, 
kam jde. Tapio pokrčí rameny a mizí. „Jde asi do lesa“, míní Elina, 
ale u tohoto týpka není jisté vůbec nic. 

Během legračního a pohodového večera přemítám. Je tady 
v Torre dobře a myslím, že kdyby mě nelítostný osud vrhl jednou 
rovnýma nohama do života ve Finsku, tady by se dalo začít, zakli-
matizovat se, rozkoukat, než bych si našel práci, byt, ženu…haha. 
Po očku pozoruju kamarády a pokouším se tak vidět sebe sama je-

jich očima, lehce švihnutej Čech, zvládající základní konverzaci bez 
problémů, pohodovej pařič. 

Světlo mi dělá chaos v biorytmech, když se Juho zvedá, že 
musí jít už spát, aby byl ráno čerstvej do práce, chci jej žertovně 
vyhlásit, ale poté co mrknu na hodinky, koukám, že je už skoro půl-

noc. Přitom je takovéto romantické letní pološero, které u nás v tuto 

roční dobu bývá tak v devět. Balíme to tedy. 

Mám před sebou vyvoněnou noc, stejně jako v zimě jsem 
dostal přidělen asi nejpříjemnější a největší pokoj v Torre, který 
normálně obývá Ulma, která pro mě naštěstí neustále někde cestuje 
a navíc na rozdíl od ostatních obyvatel ctí smysl pro pořádek. Na ce-

lou dobu cesty poslední noc v posteli, navíc pokojem omamně voní 
konopné rostlinky v květináčích. 

4. vaellusden – Pondělí 23. 6. 2003 
Na své poměry vstávám dosti pozdě, až v 8:45, přece jen, 

klidnou noc na měkkém lůžku je třeba vychutnat. Slézám do kuchy-

ně, kde je Hanna, která cosi maluje. Bez zbytečných řečí opět likvi-

duji bordel po včerejší post-dujukatové hostině, zase měním smetiš-
tě v příjemnýprostor k žití. Pak, s šálkem ruskýho a kronikou, mířím 
na prosluněnou zahradu. Plánuju tak v jednu odpoledne vypadnout, 

lehce se projít po Helsinkách, dopřát si slavnostní kebap – včera byl 
totiž, jak s úděsem hodnotím, vegetariánský den a víc takových za 
sebou, to by moje zdraví mohlo odnést! Ve tři mám zase sraz 

s Juhem na nádraží, poté, co mu skončí práce. Domluvili jsme se 
tak včera, že bychom zakoupili nějaká ta pivka a Juho by mě vzal 
v Helsinkách někam, kde to má rád. A v 19:20 mi jede vláček-

joulupukáček do Rovaniemi. Ač je mi tady úplně výborně, už se tě-
ším do Laponska, trpět v močálech. No jeden vždy není spokojen 
s tím co má a touží po tom co nemá a pak zase vo krok dál, furt dál, 
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dokolečka a nakonec černe voskovane boty a i moja stara pochopi 
že dnes nedu do roboty… Nojo. Dost filosofie, ta přivedla i jiný for-

máty do cvokhauzu. Přichází SMS od mámy (takže zprávy mobil při-
jímá, ale neodesílá, hmmm), že mě moje černobílá krysička Alma 
v Praze prej dost zoufale hledá, když běhá po předsíni a přijede 
k nám do patra výtah, běží ke dveřím, staví se na zadní a čeká, že 
odemknu… Je mi z toho trochu smutno a říkám si, to je mi ale svět, 
takovej malej mozeček, malá černá chlupatá a fousatá hlavička a 
tolik citu. Neboj, bubuško, já se ti vrátím zas! 

Asi v půl jedenáctý přichází na zahradu Hanna pokecat. Má 
půl hodiny času, než vytachtí do práce na odpolední. Dělá 
v agentuře, která zprostředkovává studijní pobyty ve Finsku pro ci-

zince. No škoda, že už nejsem dávno študák. Podmínky, podle toho, 
co Hanna povídá, jsou totiž úžasné. Stáž na škole, kde vyučujou 
obor jako děláš, může trvat půl roku až rok. Finové ti platěj školný, 
kolej, skripta a navíc dostáváš nehorázně euro jako kapesný, snad 
tisíc éček na měsíc. No tomu říkám sociální stát! Že bych se v Praze 

na starý kolena zapsal na univerzitní studium? Já jí zase povídám, 
co je to streetwork, co konkrétně dělám já. Po Hanniném odchodu 
do práce jdu do kuchyně. Čtu si noviny, zajímavá je pro mě nejvíc 
rubrika o počasí, zatímco tady dole je docela chladno, na severu, 

v Laponsku, máš tam +17 stupňů a jasno, blbý je, že tam už dost 
dlouho nepršelo a Správa národních parků Metsähallitus vyhlásila 
snad ve všech krajích Saamieatnanu požární nebezpečí, to zname-

ná, že se v lese nesmí rozdělávat ohně. To by mi dost štvalo, vždyť 
snad neexistuje větší romantika, než znavenej po celodenním po-

chodu večer zírat do ohníčku a nechávat do sebe naplouvat ve vy-

sokých vlnách amplitudy přírodní extáze, žádnej fet, jen soulad 
s přírodou, má dáti-dal, účty srovnaný. Tak snad nahoře trochu za-

prší. 

Kolem poledne se objevuje dole Elina. Kecáme a já svůj po-

byt pomalu směřuju k loučení. Jsem bohatě obdarován. Dostávám 
dle vlastního výběru celý chleba z dujukaty, navíc i pár placek finské 
speciality – černého žitného chleba s dírou, který se sušívá dlouhé 
dny na hambálkách. Takový suchar nic neváží, pak se může namočit 
ve vodě, mléce či bílé kávě a je to taková kalorická bomba. A co je 
úplně nejlepší, Elina mi věnuje zbytek flašky pálenky, kde jsou ještě 
dvě poctivý deci ohnivý vody. 

Probíhá loučení, objetí a Elina zdůrazňuje, že jsem v Espoo 

kdykoli v budoucnosti vítán a že nemusím ani dávat dopředu vědět, 
že přijedu. Prostě kdyby vůbec nikdo nebyl doma, tak mi ukazuje, 
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kde jsou vždy schovány rezervní klíče, takže mohu klidně dál a jako 
doma. 

S lehkou duší, s pocitem majitele Mléčné dráhy, vyrážím na 
autobus do Helsinek. Autobus se blíží a já ho stopuju. To je tady ta-

ková specialitka, autobusy mají zdaleka vidět svá čísla a budoucí 
cestující, pokud vidí, že mu jede ten jeho, tak na něj musí mávnout, 
jinak by busík nevšímavě profrčel kolem něj, stanice-nestanice. Je 

to dáno tím, že tady čeká na zastávkách tak málo lidí, že se tímhle 
grifem podstatně zrychluje MHD. Cesta je moc příjemná, vlastně 
poprvé tudyma jedu sám. Uvnitř mě sídlí pocit totální svobody, leh-

kosti a volnosti a tak se asi trošku hloupě usmívám na celej svět. Po 
půl hodině jsem vyplivnut v centru Helsinek. Bágl na záda, narovnat 
ramena a vypnout hruď! Chvíli zevluju u staveniště nového autobu-

sového nádraží. To je docela legrace, staveniště, kypící v hluboké 
obrovitánské jámě, zapuštěné v zemi, je důkladně obehnáno vyso-

kými zdmi, ale čas od času je v těch zdech okénko, které je přímo 
určeno na pozorování dělníků… Tak si to užívám. Juho říkal, že až 
bude hotovo, bude celé nádraží v podzemí a nahoře, nad ním bude 
směsice lesoparku a obchodních domů. No to jsem celkem zvě-
davej…snad to jednou tady uvidím. 

V Helsinkách jdu naprosto bezmyšlenkovitě městem, kam 
mě nohy zavedou. Centrum je plné bulvárů a divím se, kolik davů 
tady je v pracovní den na ulicích, kdyby tu nad těmi ulicemi všude 
nevlály vlajky EU a budovy byly trošku starší, připadal bych si jako 
v Praze. No koneckonců, do Unie jdeme taky, zvolili jsme si to, ale 
přesto si nemyslím, že by se v Praze někdo, notabene osum let po 
vstupu (Finsko vlezlo do Unie v roce 1995), vzrušoval vyvěšováním 
stovek modrých hvězdičkovaných vlajek a transparentů. Zjišťuju, že 
ve městě je bágl na zádech o dost těžší než v přírodě. Aspoň dou-

fám, tedy. Mizím z bulvárů a mířím do celkem příjemné čtvrti na vý-
chod od nádraží, která je netypická tím, že je tu dost pahorků a 
svahů a při zevlu v parčíku se musím opravdu ujišťovat, že nejsem 
někde ve Střešovicích, ještě že tu každej hovoří finsky. Pak se jdu 
podívat na přístav, ale je tam děsně lidí a tak to otáčím zas a po 
Esplanádě valím k nádraží. Čas na kebap. Mám zde z minula vy-

chytlé místečko, přes bulvár proti nádraží, jmenuje se to tu Stadin 
Kebap. Turecká obsluha, turecká kvalita. Přede mnou je obří hora 
jídla a výborně vychlazená Lapin Kulta. Mám pocit, že tady točej 
snad nejlepší pivo ve Finsku, vždy mi tady obrovsky chutná. Jím 
skoro hodinu, vychutnávám si to. Přežranej k prasknutí se odkulím 
na nádraží. Cigaretka sotva dokouřená a už je tu Juho. 
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S veselou mi sděluje, že právě dneska rozvázal svůj pracov-

ní poměr. Shrábnul prej docela dobrý prachy, pohovořil telefonem 
s mamkou, že se má stavit příští neděli na narozeninový oběd, po 
kterém jej bude čekat jako dárek fungl novej bágl. A pak – vítej, 
svobodo, budu na tom jako ty teď, říká mi. 

Krátce rozvažujeme, co dál. Juho navrhuje zakoupit pivka, 
to je jasný v každým případě, a prej že má dva tipy na parčíky, je-

den je takovej živej, plnej lidu, typický místo, kde se scházejí kutíci, 
nebo něco klidnějšího. Volím klidnou variantu. Jdeme do obchodu, 
co je hned v podzemí nádraží. Juho říká, že je to podle něj nejdražší 
obchod s potravinami v celém Finsku, ale že pivka tu stojí úplně 
stejně, jako jinde. Dopřávám si tedy luxusního pocitu, že nakupuju 
v nejdražším krámě Finska a kdo ví, jestli ne rovnou celé Skandiná-
vie. Půllitr Medvěda však stojí stejná dvě eura jako všude jinde. Že 
by to byla nějaká láce, to teda ne, ale takhle tu člověk nesmí uva-

žovat. 

Juho je zase klasickej. Vraští nos a povídá: „Hm, tak jedno 

pivko pro každýho by mělo stačit, myslím…“ Já jsem rezolutně proti 
a povídám: „Jak chceš, ale já beru rozhodně dvě!“ Po Juhově tváři 
přelétne úsměv a netrvá ani pikosekundu, aby mě po svém zase 
nepraštil do ramene a neřekl: „To je jasný, dvě vezmu, máš dobrej 
nápad!“ (Během cesty do parčíku již Juho začíná litovat, že jsme si 
nekoupili lahvátory každej tři…) 

Parčík se nalézá na východ od železnice, ale je to klidné 
místečko, žádný „Šervůd“. Otevíráme první pivko, pokuřujeme, klá-
bosíme i filosofujeme. Pak začíná pršet a my míříme pod stříšku u 
fotbalového hřiště. Nějací Finové tam čutají fotbal, když vidím, jak 

jim to nejde, jak dělají dlouhé kličky a jak se naběhají, mám chuť se 
přidat a ukázat jim, jak hrajou budoucí mistři Evropy… Zažíváme 
celkem komickou scénku. Kolem hřiště jede vůz policie, je to snad 
poprvé, co vidím finský policajty, jinak na ulicích nejsou vůbec vi-

dět. Juho najednou propadá zmatku: „Policajti! Sakra!“ 

„Co se děje? Copak děláme něco nepřístojnýho?“ 

„Jo.“ Vyráží ze sebe Juho. „Ve Finsku je teď novej zákon, že 
se nesmí pít alkohol na veřejnosti! Je to sice hovadina, ale fakt je, 
že porušujem zákon! Pijem pivko na hřišti… Hele, kdyby něco, tak 
jsem taky Čech! A vo ničem takovým nevíme!“ 

Naštěstí policajti nevšímavě projíždí kolem. Tak to bývá u 
všech špatných zákonů v jakékoli zemi. Průměrní, tzv. slušní lidé je 
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nedodržují, propadají občas stresu, že je zavřou, ale moc výkonná 
na dodržování těchto zákonů dlabe. Otázka je, proč takové zákony 
vůbec vznikají, občas asi ten nějaký parlamentní výbor musí ode-

vzdat jakoukoli práci. 

Aspoň můžu vyzkoušet Juha z češtiny, když se chce vydávat 
za mého krajana. Juho vraští obličej, že hodně zapomněl. Nakonec 
se však zamyslí a povídá: „Pamatuju si, jak jsme na Šumavě dělali 
přírodní slovník!“ A česky doplňuje: „Pšíroda, smrk, boravica, mech, 

liška, šiška…“ 

Juho posléze navrhuje udělat menší okruh po Helsinkách. 
Beru, do odjezdu zbývá hodina a půl a v pohybu to líp uteče, tím 
myslím, že nostalgie z loučení s kamarádem smíšená s těšením a 
obavami z osamělé výpravy do Laponska nebude tak brutální. Juho 
povídá jisté zajímavosti z reálií, ukazuje mi, jak přes záliv napravo 
vede pěkný, kamenný most, který se jmenuje Dlouhý most. Oponu-

ju, že zas tak dlouhý není. Juho s úsměvem dodává, že se mu tak 
jenom říkalo, protože spojoval dvě čtvrti, z nichž v jedné bydleli dřív 
boháči, druhá zase byla docela chudá. Takže vlastně cesta z té 
chudé čtvrti do bohaté byla vlastně velmi dlouhá ( v praxi prý do-

konce nechtěli strážci mostu v minulých stoletích do elitní adresy 
pouštět kdekoho z „chudobince“). Teď je to prý docela naopak, v té 
„chudé čtvrti“ si novodobí zbohatlíci staví své rezidence. 

Přecházíme po lávce nad železnicí, je to úchvatný pohled na 
rozbíhající a sbíhající se koleje pod námi, které po nějakém tom ki-

lometru, dvou, mizí v aule Hlavního nádraží. Kochám se symetrií že-

lezné dráhy, zatímco Juhovi někdo volá. Řeč se točí, jak brzo chápu, 
kolem paření, Juhovi se začínají dychtivě blýskat očička. Když doho-

voří, říká mi: 

„Ajaj, škoda, že nezůstáváš, dneska bude dost hustej večer! 
Volal mi snad největší Kutík z Helsinek, co znám. Ten člověk, to je 
neuvěřitelnej pařič a kouřič… A dnes volal právě mě. Jen co odjedeš, 
vyrážím! Joj, to bude síla!“ dodává s typickou směsicí nadšení a 
obav ze zítřejší kocoviny. 

„Jedeš za ním rovnou, nebo jedeš předtim za Elinou?“ 

„Rovnou!“ rozesměje se Juho. „Tady není potřeba ztrácet 
čas!“ 

Stavíme se na cigáru v moderní čtvrti, poblíž domu Finlan-

dia a dalších výtvorů Alvaara Aalta. Zde se nachází i naprosto 
úchylný parčík. Neupravené travnato-křovinaté plochy jsou posety 
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prazvláštními surrealisticko-cyber skulpturami vpravdě „moderního 
umění“. Něco vypadá jak satelitní družice z drátků, tohle je zase ně-
jakej motejl z pletiva, tohle by mohlo (ale nemuselo) symbolizovat 

sluneční soustavu… 

 
Divný Helsinki 

V souladu s absurdním zjevem místa zažívám zde scénku 
jak z Kaurismäkiho filmů. Usedáme na lavičku, Juho mě ten den už 
poněkolikáté žádá o zapalovač slovem „Sytkäri!“ V tu k nám přichází 
chlapík asi padesátiletý, poněkud šufťáckého zevnějšku, ale není to 
somrák ani alkoholik. Spíš takovej chudej Fin. Pýtá si cigáro, Juho 
mu dává svoje, co si zrovna zapálil, balí si další a chlapík začíná 
mluvit. V tu chvíli mě velice mrzí, že nerozumím ještě dobře finsky. 
Muž je totiž takový ten pouliční filosof, na kterého by se 

v racionálních Čechách každej díval jako na cvoka, zde je to ale úpl-
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ně něco jinýho. Juho se pouští do vášnivé debaty (přerušené opět 
směrem ke mně slovem „sytkäri“). Co chápu, že rozebírají život, ja-

ká je to mrcha , jak je do toho krásnej, tajemnej, nevyzpytatelnej a 

každá vteřina je století, když si to umíš užít. Já si to teda aspoň uží-
vám, i když moc nerozumím. Dva úplně cizí lidi se potkají 
v surrealistickém parčíku a rozjedou těžce intelektuálskou debatu na 
věčné téma život… Já do toho mlčím a nikomu to nepřijde divný. 
Chlapík je plnej citu a smutku, slzy mu najednou sjížděj po strništi, 
líbá Juha na tvář (ten se nejdřív cuká, ale pak se nechá) , pak Juho-

vi zhasíná cigáro, takže „sytkäri“ – já odpovídám „täällä on“ (tady 

je) on „kiitos“ (díky) a zase debata: „Bratře, ale ty chvíle života, 
kdy…“ Musím se té celé situaci smát. Chlapík si mě konečně víc 
všímá (asi si dosud myslel, že mlčím, protože nesouhlasím). „A ty, 

proč se směješ, nesměj se mi?“ Těžko bych mu uměl vysvětlit, jak 
je tohle pro mě ryze finská chvíle, že se směju napůl přes slzy, pro-

tože něco takovýho zažít u nás nejde, u nás by ten chlap byl za 
cvoka a kdo by se s ním bavil, tak taky. Tohle je extrakt severový-
chodní výspy Evropy. Říkám jen, že nejsem Fin. Juho to nějak dopl-

ňuje. Chlapík ke mně pokleká, zase pláče, líbá i mě do strniště a ří-
ká, že jsme jeho bratři. Pak najednou zeseriózní, rozloučí se, uchopí 
vodítko se svým psem a jde pryč. Opilej teda rozhodně nebyl… 

Snažím se Juhovi vysvětlit, co tahle chvilka pro mě pocitově 
znamená. Že to je taková tragická, komická, mystická i nostalgická 
vložka těsně před mým odjezdem na ještě severnější Sever. Juho se 
usmívá: „Velmi výstřední chvíle, to je pravda. Škoda, že ti nejsem 
jednoduše schopnej vysvětlit, o čem jsme se bavili, prostě o životě, 
ale byla v tom veliká síla, v tom chlapovi.“ 

„Neva, že nerozumim, v podstatě rozumim všechno. Tohle 
je Finsko. Ten chlap, to byl šaman, runopěvec. „ 

„To jo. Zapalovač, prosimtě…“ 

Dorážíme na nádraží v atmosféře sílící nostalgie. Dlouhatán-

ský vlak do zapolárního Kemijärvi už stojí nedočkavě na nástupišti. 
Neprotahujeme loučení. Pevně se objímáme a já říkám, že nevím, 
jestli se ještě uvidíme, netuším, jak a kdy se budu vracet domů. 
Juho na mě ještě mává, když lezu do vlaku: „A zkus si vyjasnit svý 
myšlenky!“ 

„Pracuju na tom, bratře!“ volám za ním ze stupátka vlaku. 
Jo, Juho mě chápe. A je to velkej kamarád navždy, i když se uvidí-
me jednou za pár let… 
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Je mi dost hustě. Tahle loučení jsou dosti „rankka“, jak říka-

jí helsiňáci. Prostě vostrý, hustý. Dva dny s perfektním kamarádem 
Juhem, s jeho partičkou, sám se sebou zas. A teď jen už sám a 
Sám… Sedím v poloprázdném vlaku, láhev pálenky od Eliny při ruce, 
proti smutku. Ta pravá samota se právě rozjíždí a bude to už jen 
hustší a hustší. Stejská se mi po Juhovi, do toho se už děsně těším 
do Laponska, na Inari… 

A přemejšlím o sobě trochu, když se vlak konečně hýbe a já 
jedu kolem míst, kde jsem před dvěma hodinama seděl a chodil 
s Juhem. To nejdůležitější poznání ještě nepřišlo, na to mám ještě 
ranec finskýho času, smířit se se svým životem a vyjasnit si, jak to 
mám se ženskejma, s Borovicí a Břízou, Olše je zapomenutá, ale ta-

ky kvůli něčemu byla. A čtvrtá slečna v řadě, jménem Samota. Kte-

rá to vyhraje, fakt nevím. Ale za ty čtyři dny na cestě už leccos chá-
pu a tuším, možná si začínám sám sebe víc vážit, začínám se mít 
rád, takže pohoda. Pálenka, kontrola jízdenek příjemným bodrým 
průvodčím, cigareta s pankáči ve vyhrazeném prostoru, krátkej po-

kec. Krajina ubíhá oblačným podvečerem, už je tu Riihimäki, místo 
mnoha reminiscencí, s Borovicí i Pláčou, takže radši vyrážím do po-

jízdné ravintoly na pivko. 

V Tampere vlak dlouho stojí, ale obávaná invaze cestujících 
s rezervačkami se nekoná. Natahuju se na celou dvousedačku, ob-

čas sáhnu po láhvi s pálenkou. A pomalu se nořím do snů… 

5. vaellusden – Úterý 24. 6. 2003 
Přejezd Finskem, chladnou nocí, tudum tudum po kolejích 

mi přináší krásný, archetypální sen. Určitě sami bohové Saamietna-

nu, v čele s krásnou Maddarakkou, bohyní lásky, mi jej poslali jako 
znamení, jako poselství síly, kterou budu potřebovat. V tom snu mi-

luju jednu dívku. Je hezká, hodná, pochází ale z úplně jiný rodiny 
než já a moje rodina je zase úplně jiná než ta skutečná. Jsme 
v jakýsi minulý době, v neexistující společnosti. Ona je Lotyška, 

Kajma se jmenuje. Její rod je starej a kdysi byl mocnej. Měl pod se-

bou jiný rody jinejch národností, který jim otročili. A pak se kolo vo-

točilo a oni teď otročej mým přátelům. Můj rod je novej a ještě 
mocnější. Jeho moc je mocí síly, ne tradic. Moje babička je stará in-

trikánka, která to kdysi rozehrála na všechny strany a ta hra přines-

la rance prachů a kotle moci. Denně slyším o prasárnách a brutál-

nostech, co se dějou venku, divná doba to je. A přikreje se všecko, 
protože to dělají lidi z mýho rodu, rodu za kterej se stydím, nemám 
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ale sílu udělat s tím nic a to mě bolí, cejtím se trapně a slabošsky. A 
poznávám Kajmu. Krásná je, jestli jsem to ještě neříkal. Černý vlasy 
má spletený v ohonu na temeni, oči má modrý a ústa plný, k líbání 
bohama stvořený, tichá je a mluví málo, protože není moc veselejch 
témat. Jen občas se vídáme, když se mi podaří uniknout z dohledu 

mýho rodu, pak někde na ulicích se dotknou naše dlaně, oči se dívaj 
do sebe, rty se spojej a pak zas útěk pryč. Miluju jí, chci si jí vzít. 

Když to doma zahlásím, strhne se dobrej poprask. Ty, ze 

Skenderova rodu, si chceš vzít otrokyni? Holku s černejma vlasama, 
jednu z podlidí, který nám notabene vládli, než to stará Skenderová, 
má babička, vzala do rukou? Na kobereček, panáčku! Můj strejc je 
brutální zvíře a dává svou sílu a moc najevo každým okamžikem. 
Skender. Velkej chlap. Silnej, hnusnej, brutální a sebejistej. Směje 
se mi úkosem, jeho nohsledi, zástupy poskoků nahlas a nepokrytě. 
,Díky za tip, sráči´řve Skender, velkej a hnusnej chlap, tu tvojí ko-

čičku si vezmu za osobní služku. A na výběr nemáš! 

Jdu domů postranníma uličkama, je ve mně strach, bezmoc, 
bolest a ještě něco. A co to něco je, to je láska. To je Kajma. To je 
ztracená iluze, že lidi jsou ještě individuality, svobodný duše. Mezi 
kterejma láska umí se narodit. Je mi prachbídně. Nejradši bych si 
voči vyškrábal, už tuhle bídu nevidět a nějak konstruktivně trpět, to 
nejde, nesmí se to. Ve svým domě, v koutě u zdi, přemejšlím, zda 
se nemám svýho rodu vzdát, opustit to bohatství a moc, který sice 
nesnáším, ale mlčky, pokorně a pokrytecky na něm participuju, 
chodím v barvách svýho rodu po ulici a oni, z druhý strany, se mě 
bojí. Přejít na druhou stranu, v potupě a opovržení, utírat poblitý 
stoly, když se Skender a nohsledi veselej. 

A přichází ke mně babička, že mi nevěsty našla, jen si vy-

brat. 

A pak se objevuje Riita, kamarádka Kajmy, šedá myška, sil-
ná duše. Jde za mnou a povídá mi - ,Myslím, že vůbec nevíš jak 
dál!´A já jen kývu hlavou jako debil. ,Pojď se mnou ven, něco pro 
tebe mám, protože ty miluješ Kajmu a vezmeš si jí a celá tahle ne-

smyslná kastovní společnost, nejdřív my a pak vy u moci, to všech-

no bude směšný.´ A jdeme ven, dává mi do dlaně březovej list. ,A 
co tohle je?´ptám se, hloupej, nejistej. ,To víš, my taky měli a má-
me svou sílu. Tohle je naše skrytá síla a já ti jí dám, nezištně, abys 
udělal, co musíš.´ 

A jde pryč a já mačkám ten lísteček v ruce a cítím najednou 
v sobě sílu a odvahu všecko změnit. Ta síla je darovaná, temná a 
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nezištná. A já jsem někdo jinej. 

Vracím se k domu, kde bydlí Skender, hnusnej velkej chlap. 

Před barákem se chlastá. Vidím svou babičku, v prstech sklenku a 

jen málo pálený v ní, vždy střízlivá, nad věcí, vždy u všeho, kde se 
něco děje. Skender, dvoumetrovej chlap, tmavej, rudej, z kníry ule-

penými potem a kořalou, huláká na svý nohsledy a všichni se mi za-

se smějou, jen babička mi pohledem naznačuje, abych se ztratil. A 
já to neudělám. Jdu ke Skenderovi a dívám se mu do očí a vím, že 
ho musím zabít, že je v něm zlo. Nevím jak, protože je silnej a 
zběhlej ve rvačkách a vraždách a já slabej, zamilovanej a pacifistic-
ky založenej. 

Jdu ke Skenderovi a říkám mu: ,Skendere, zahoď tu flašku 
a poslouchej mě, ty zrůdo, skonči tuhle párty a začni bejt zas člo-

věk, nebuď už svině!´ 

Hahahaa! Burácí smích z rozvrzanejch stolů, chechechee, 
chlámaj se mi i sklenice, sudy, stoly a zdi. Jen stromy mlčí a já 
mačkám v ruce březovej list, vím, že by mě rozbil na kaši, ale neví, 
že já mám v sobě nezištnou sílu od Riity. A najednou je z listu 

zbraň, bouchačka, pistole, kvér. Vytahuju jí, otáčím se. ,Skendere!´ 
Otočil se na mě a vyšla rána. Zastřelil jsem ho. 

V tu chvíli ale mizím ze scény a Skender jsem já sám. Úpím 
v křeči z nečekané bolesti, nevěřícně držím černýma, silnýma 
prstama ránu na prsou a stejně z ní teče krev a bolest se šíří tělem 
a já-Skender padám na zem. Žeru hlínu, špinavou zem udupanou a 

mezi zuby mám jehly, použitý buchny fetek. A umírá Skender a já 
vím, že chcíplo zlo a že bylo ve mně, že jsem zabil v sobě zlo, zabil 
jsem Skendera a když umřel tak já byl zas já a viděl na zemi toho 
vobrovskýho chlapa, střikny mezi zubama a louže krve vokolo. 

A sakra, říkám si, vždyť já jsem zabil, vždyť je to vražda! 
Ale nebyla to žádná vražda. Skenderovi nohsledi oslavujou jeho 
smrt, plácaji mě všichni po ramenou a babička mi povídá - 

,překvapil´s mě, dobře´s udělal!´ 

Ale mě to nezajímá, vím, že jediná věc je správná a dobrá a 
tak jdu v klidu pryč. Riita tam opodál čeká a říká mi – tak jsi to udě-
lal. A jdeme ulicema nahoru, furt vejš a tam Kajma čeká a už nám 
nic nestojí v cestě. 

A nebylo už žádný otroctví, jen smíření místo něj přišlo, mí 
mocní příbuzní ho poznali. A babička nám zařídila svatbu a tak nád-

herný to bylo… 
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Probouzím se v Oulu a jsem naprosto nastřelenej, pokoplej 
a nastartovanej z toho snu. Takovejch snů chodí málo. Jak říkám, 
sny jsou dveře do rozšířenýho vnímání, zřídkakdy napovídaj, a jen 
málokdy z nich přijde poznání. Takový sny choděj často na cestách 
severních. 

Mám úplně vynikající náladu. Vše mi přijde úsměvné, i skoro 
dopitá flaška pálenky, kterou jsem v noci měl, jako ten největší ka-

lič, skoro pod hlavou… Je mi jasný, že ten sen přišel v pravej čas. 
Čistě materialisticky je skvělé, že před osamoceným trekkem do di-

vočiny, před vynucenou-dobrovolnou samotou přišel a dal sílu si to 
užít a přežít to. Do startu jdu se zpěvem na rtech… 

Sen má pro mě i filosofický rozměr, a to nehodlám rozebírat 
co které symboly znamenaly. Jde o osobní pocity z něj. Ten sen ur-

čitě nebyl náhodný, když přišel za mnou cestou Finskem, do Lapon-

ska. A já díky němu už vím, že ve mně je zlo. Zlo, které bylo a je 
příčinou mých chyb. Vím o něm, ale nechci si připustit, že je mojí 
součástí, stejně jako jsem v tom snu netušil, že když Skendera za-

střelím, budu to já, kdo bude žrát hlínu. Musím zabít to zlo. Jde to. 
Potřebuju k tomu sílu. A vím z toho snu už taky, že ta síla nepřijde 

z lásky, od milované osoby, ten březovej list mi přece nedala Kaj-

ma, ale Riita, která ho vyhrabala z truhel dávný zašlý moci bůhví-
koho. A tak já nebudu hledat tu sílu v lásce, ale v jinejch věcech, 
který ji uměj dát. V přírodě, v přátelství, v souladu se světem okolo. 
A potom třeba přijde láska, jednou. Nová žena, kterou už teď, ve vi-

zi Kajmy, miluju. Žena, která bude živá, silná a samostatná, chápa-

jící mou živost, sílu a individualitu. V samotě do smrti je možná taky 
řešení, kdybych to zlo nezvlád zabít. Ale jestli jo, tak proč bejt sám? 
Tohle zlo je v každym z lidí a jen někdo ho zavraždí, někdo to umí a 
někdo ne. Potkám tu, která to umí, konečně. Láska, to je přece to, 
co nás žene dopředu, každýho jednotlivýho človíčka z nás. To nej-

sou hloupý chiméry ze sna. Láska je krásná, je v ní síla, jako ve ví-
ře, jako v přírodě. Láska je férovej obchod, něco za něco. Ať žije ži-

vot! ječím si sám do sebe teď a tady, v sedm třicet, před Rovanie-

mi. V žaludku mi šplouchá dobrá ranní skandinávička a já jdu poře-

šit prachy, z tajný kapsy vytasit padesátiéčko, za který pofrčím do 
srdce lapské země. Vstříc dalším dobrodružstvím. Života bído, přec 
tě mám rád… 

V Rovaniemi jsme na čas a já jen ujdu pár metrů na plac, 
odkud odjíždí autobus do Ivalo. Téma v hlavě je pro tuto chvíli jedi-

né – medvědi. Už ve vlaku mi začalo docházet, že letošní léto se ne-

se poněkud v bručivém duchu. Z novin, které ležely ve vlaku, jsem 
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vyčetl, že v jakémsi malinkém městečku při Oulu si to medvěd na-

mířil přímo na náměstí. Nikým neatakován, procházel se mezi ob-

chody a zaparkovanými auty tak dlouho, dokud mu v jeho chlupaté, 
huňatou srstí porostlé palici nedošlo, že není v lese a nezdrhnul… 
Juho zase povídal, že nedávno srazil vlak v samotném Järvenpää, 
což je slabejch 30 kilometrů od Helsinek, medvěda, který se neopa-

trně procházel po kolejích. A teď, na nástupišti, pozoruji tři starší 
ženy, též čekající na autobus, jak glosují moje vybavení, resp. ple-

chový pozlacený zvoneček, který se houpá na tráku batohu a cinká 
při mém každém kroku: „Tady ten kluk jede určitě do tundry. No 
ještě že má s sebou karhunkello, medvědí zvoneček, protože letos 
je prej všude medvědů…“ Povytáhnu udiveně obočí, ale pak se us-

měju a mávnu si jen tak rukou – šak jó, vim vo co běží, medvědi 
mě nesežerou, když si budu zvonit do kroku - a jsem jedině rád, že 
jsem tu bez Borovice, protože ta se medvědů bála tak silně, že by 
to na místě otočila a jela domů. 

V autobuse, odbaven příjemným a úslužným šoférem, vlád-

ne klídek a já jen trochu nervně přemítám, zda mám v báglu inter-
railku, nezkontroloval jsem si to. Brzy míjíme moje první letošní so-

by. Stále silně pod vlivem snu beru do ruky pero a kroniku a píšu: 

Skender: Zabil jsem chlapa, hnusnýho, velkýho, nevim 
proč, tušil jsem, že je v něm zlo/někdy je potřeba spáchat něco div-

nýho/ jindy jsem křehkej zas jak český sklo/pro lásku zabil jsem, 
hnusnýho, velkýho/pro lásku zabil jsem hnusnýho, velkýho/pro po-

cit cítit na tváři tvůj vlas/proto abys měla mě u sebe čistýho/zabil 
jsem zlo a udělám to zas/zabil jsem Skendera, velkýho, hnusnýho./ 
Zabil jsem Skendera, velkýho, hnusnýho, když na zem spad nikdo 
necítil žal/krev zlýho nikdy však neteče z cizího/na zem to spad 
jsem já, hlínu jsem žral/někdo mi sílu dal, zabít ho, hnusnýho/ Ně-
kdo mi sílu dal, zabít ho, hnusnýho/ někdo kdo jako já měl tě tak 

rád / zbaven jsem hnusnýho, Skendera velkýho/chvíli tu budu si 
pamatovat / že zabil jsem v sobě zlo a byl to krásnej sen./Zabil 
jsem v sobě zlo a byl to jenom sen/cítil tvý objetí, všechno ti 
dal/čistej byl jako sklo, čistej byl příští den/zabil jsem Skendera, te-

be si vzal/ Zabil jsem chlapa, hnusnýho, velkýho. 

Deset dopoledne, Sodankylä, něco mezi vesnicí a městem, 
pravidelná zastávka polárního expressbusu do Ivalo. Desetiminuto-

vou pauzu využívám na protažení údů, většina ospalých a mlčenli-
vých pasažérů zůstává uvnitř, v nečinnosti. Je polojasno, teplo, ve 
vzduchu ani komáří křídlo. Chci žít sociálně až do Inari, neutrácet za 
pochutiny, ale musím na záchod a autobusová společnost Matka-
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huolto je taková potvora, že za záchůdek chce celé jedno euro, co 
musíš hodit do dveřního automatu, aby tě pustil k míse. (Silné po-

vahy by se mohly vymočit do umyvadla za prvními dveřmi, jež jsou 
otevřené, ale takovej tvrďák zase nejsem) S pocitem převahy pat-

řím na živící se cestující v kahvile, jejíž ceny od loňska zůstaly na 

stejné úrovni – bohužel i tak dosti vysoké. Sám lovím v kapse zaši-
tou kostku cukru a to je moje svačinka. A jede se dál. Frekvence 
sobů při cestě neustále narůstá. Největší koncentrace těchto zvířat 
je při odbočce na Kiilopää, do toho středobodu předešlých výprav. 
(Poblíž je totiž Kakslautanen, větší sobí farma). V lese se válí celá 
stáda, dosti sobů je dokonce bílých, takových, co ti saamijští boho-

vé dají jako věno, když obstojíš ve zkoušce o získání ruky té nejéte-

ričtější víly hory či potoka, kde se hodláš usadit domovem… Jeden 
sobík si to dost dlouho klusá přímo před autobusem, což mě silně 
dojímá, kombinace těchto něžných zvířat s intenzivními vzpomín-

kami na minulost, co jsem v tomto kraji zažil, to by nechalo v klidu 

snad jen výše načrtnutého neotesance, čurajícího v Sodankylä do 
lavóru. 

Odpudivá Saariselkä mě navrací zpátky na zem, naštěstí ne 
nadlouho. Je tu konečná, dvoutisícové Ivalo, vesnice na řece Ivalo-

joki, již kousek kousíček od bájného Inarijärvi. Mám nějaký čas na 
přestup a tak vyslyším konečně zoufalé volání svého svraštělého ža-

ludku a dopřávám mu skývu bílého dujukatového a kolečko uherá-
ku. 

Pozoruju cestující, místní i turisty a bavím se tím, jak jim už 
docela rozumím a vyhlížím si, zda tu jsou nějací zahraniční, pro po-

cit pofidérní převahy nad nimi, z důvodu mých jazykových znalostí. 
Ale nikdo nikde a to mám za to, že se chci vytahovat a cítit se že 
čurám vejš než jiný. Přijíždí inarskej autobus, resp. spoj Ivalo-

Utsjoki a v něm za volantem – starej dobrej známej z loňska, mla-

dík s neochvějně pevnou rukou, která vždy mrskne poštu a noviny 
bez hnutí ze sedla – pardon, sedadla – přímo do chaloupeček na 
muří noze, budníčků za krajnicí – prostě můj hrdina VRHAČ! Mám 
z tohoto detailu dětinskou radost, že tenhle chlapík přežil ve zdraví 
celou dlouhou zimu, šéfici s ním byli maximálně spokojení a on tak 
se svým korábem může dál brázdit nekonečné asfaltové stezky kra-

je saamijského… Jsme přeci staří známí a tak to na něj zkouším, 
zda si můžu koupit lístek rovnou až do Njurgulahti, východiska do 
parku Lemmenjoki, kam zajíždí bus či školní taxík z Inari. 

„No jasně, že to jde!“ dí mi věčně dobře naložený Vrhač. 
„Sedm euro!“ Cože? Říkám si v duchu, že by sleva za starou zná-
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most z loňska? Vždyť jen z Ivalo do Inari to stojí kolem šesti éček a 
odtud do Njurgulahti je to snad ještě o nějakej ten kilometr dál! Po-

čítal jsem, že jedna deslší distance bude levnější než součet dvou 
krátkých, ale takováhle cenička, to si dám líbit… 

A nejsem sám. Za mnou sedí tři starší paní, Finky, k mému 
obecnému překvapení vybaveny na trekk do divočiny – ve Finsku je 

opravdu běžné provozovat „outdoor“ i hluboko po padesátce. Tyto 
dámy jsou rovněž velmi překvapeny cenou lístku do Njurgulahti: 
„Sedm euro? Ale to je strašně levné!“ 

Vrhač vtipkuje: „Ale dámy, pokud vám přijde lístek za sedm 

euro příliš levný, můžete samozřejmě zaplatit sedmnáct euro! Není 
problém!“ 

Jedu zas kouzelnou cestou kolem jezera Inari a jeho sateli-

tů, zírám fascinovaně do lesa a představuji si, jak obtížné se bude 
prodírat mimo stezky kamenitou a bažinatou pustou krajinou. U 

Medvědího jezera, kde je odbočka na vyhlídku a restaurace, vlají 
v ostrém větru prapory, mezi nimiž s uspokojením nacházím i čes-

kou vlajku. Dámy za mnou nezavřou pusu, rozebírají ceny, počasí, 
komáry a terén. Cizí hovory se neposlouchaj, ale přesto slyším pozi-

tivní informace – letos opět nevzlétlo moc komárů, opět se opako-

valo suché jaro, které přišlo po mrazivé zimě. 

Ve čtvrt na dvě vystupujeme na milovaném Inari. Sluníčko 
zase pěkně svítí a je celkem vedro. To provokuje Vrhače k dalšímu 
vydařenému vtípku (alespoň ve finštině to zní výborně): „Vedro? No 

to jo. Tak nevím, jestli jsem vás hodil do Inari nebo do Íránu!“ (Ve 

finštině do Inari zní Inariin, do Íránu zas Iraniin).Hehe. Taky si nej-

sem jistej. Hlavně ať si je jistej ten šašek Bush, nerad bych uhejbal 

před bombama a řízenejma střelama. 

Vládne tu zase taková ta provinční atmosféra, na návsi se 
rojí nějací turisté, čekající na autobusy do různých směrů, místního 
skoro nevidět. Beru útokem místní supermarket K+K, kde dělám 
váhově marnotratný, tříkilový nákup klíčových potravin – kilo su-

charů, půl kila margarínu, klobásky, půl kila sýra, velkou čokoládu 
mé oblíbené značky Fazer. Bágl je narvaný, i s vodou váží nějakých 
pětadvacet kilo. Naštěstí cítím takovou chuť valit přírodou, že mi to-

hle hlavu nedělá. Jdu do suvenýrů, ale zde zkušeně kupuji jen silný 
repelent a razím do putyky si dát oběd. Gábl v podobě kuřecích 
nuggetů s hranolky, pivko, píšu pohledy. Volám mámě, oznamuju, 
že tak na týden, možná i víc, podle situace, zmizím v pralese a tun-

drách Lemmenjoki. Alma, myšička moje, mě prej pořád strašně hle-
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dá… Moje „drsné“ vzezření (samotář s obrovským báglem a „ka-

mennou držkou“, staženou očekáváním a nervozitou do nehybné 
masky) upoutává několik Finů – a to je co říct – místní vandráky 
hned tak něco nerozhází. Odpovídáním na zvědavé dotazy si vlastně 
ujednocuju plány, kam vyrazit. Hmm, plány jsou jedna věc a realita 
je druhá. V každém případě chci opustit základní značený okruh a 
dosáhnout majestátního Maarestatského pohoří, v čele 
s mysteriózním vrchem Látnjoaivvi. Přejít jej, nalézt od civilizace 
naprosto odloučenou tupu Vaskojoki, odkud je již jen 10 kiláků ke 
kultovní Paskajoki, Řece hoven. Další plány jsou z říše chimér – přes 
bažiny by se dalo překrosnout až na norskou hranici a odtud 

v podstatě po hranici do sámské osady Nunnanen, západně od ná-
rodního parku. Nojo, ale takový přechod by měřil přes 200 kilome-

trů a úplně sám, bez cest i stezek, uprostřed bezedných a nekoneč-
ných bažin – no spíš se tak sarkasticky usmívám tomuto nápadu… 
uvidíme, nejsem onen guru outdoorový, Radovan Kunc, a vím, že 
nevšedních prožitků lze dosáhnout v klidu lesa, obzvláště v mém 
osamoceném postavení, prakticky kdekoliv. 

Na plácek za poštou přijíždí tmavomodrý školní taxibus pro 
8 lidí, s výrazným nápisem LEMMENJOKI. S obavami sleduji osobu 

ženského pohlaví za volantem. Pokud nevíte, milí hltači severních 
střípků, loni na podzim jsme s Pláčou zažili horrorovou jízdu s jistou 

osobou, na první pohled ženou-učitelkou ze ZŠ Mennešjávri, ze kte-

ré se ovšem vyklubal krvelačný upír, sající krev bledničkovitých ško-

láčků! Díky nekonečné moudrosti přírody jsme ji ovšem pomocí 
kouzelného sedmiramenného sobího parohu, kterým jsme ji nabrali, 
proměnili v prach a uvolnili její černou duši do Kruhu přírody… 
V první chvíli ve mně zatrnulo, že ona démonka nás nějak přečůrala 
a opět se reinkarnovala! Naštěstí, při podrobnějším pohledu zjišťuji, 
že nynější řidička je někdo jiný, že jde o mnohem sympatičtější a 
komunikativnější osůbku. Ještě že tak! 

Obrací se na mě ony tři babči a anglicky se ptají odkud jsem 
a kam mám namířeno. Zachovávám stavovskou hrdost a co nejbri-
lantnější finštinou odpovídám: „Mluvím trochu finsky, takže pokud 
se mluví pomalu, bylo by příjemnější konverzovat po finsku!“ Babči 
se rozesmějí a nešetří slovy obdivu. Stručně se charakterizuji a 
usedám na zadní sedadlo taxibusu. Vedle mě na zadní sedadlo do-

sedá ještě jeden pasažér. Je to typickej Fin – tzv. „jankovičář“ – čili 
málomluvný tichý patron. Babči zatahují řidičku do rozšafné konver-

zace, my muži vzadu mlčíme. Řeč se točí kolem přírody, prý ještě 
přednedávnem ležel na severních svazích ve stínu lesa sníh. Docela 
rozumím, o čem se mluví, pokud se řeč nestáčí na druhy stromů, 
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rostlin a ptáků, tak dobrej ještě nejsem. Babči stále nechápou laci-

nou cenu lístku, na což řidička odpovídá, že i za sedm euro devade-

sát kilometrů je na její vkus drahota. Dřív prý byly služby a doprava 

podstatně levnější, ale teď, v EU, se všechno mnohonásobně zdraži-

lo… Vybavení, batohy, základní značený okruh Lemmenjoki. Toto 
jsou vše témata, které hovorné Finky propírají. Muž-Jankovičář za-

chovává ledové mlčení, dokud ženy neprohodí jméno Lisma, což je 
název sámské lesní siidy, osady utopené v centrální, močálovité 
partii národního parku. Lisma leží 100 kilometrů jihozápadně od 
Inari, přes léto tam neexistuje veřejná doprava, jen ve školním roce 
kvůli školáčkům. Muž-Jankovičář jde v tu chvíli s barvou ven a je to 

barva dost zajímavá: „Říkáte, že do Lismy nic nejede? Aha. Hm.“ 

Babči se hned zajímají: „Proč? Slyšely jsme, že občas jede 
do Lismy poštovní auto, se kterým se dá svézt… Proč tam potřebu-

jete?“ 

Odpověď Jankovičáře je očekávaná: „Hm, to je jedno.“ 

Babči se ale nevzdávají: „Paní řidičko, jak to s tou Lismou 

je?“ Paní šofér odpovídá: 

„No, máte v podstatě pravdu. Dvakrát týdně jede do Lismy 
poštovní auto a fakt není problém se s ním svézt, je to dokonce 
zdarma. Ale dneska nic nejede, až zítra odpoledne.“ 

Jankovičář se poněkud zklamaně zatváří a mlčí. Babči se 
však rozhodly přijít „záhadě“ na kloub: „Můžete nám prosím říct, o 
co kráčí? Jestli máte nějaký problém, můžeme spolu něco vymys-

let!“ 

Muž konečně promluví: „Problém? Ani ne. Jen že mi v Lismě 
skejslo auto se stanem a vůbec vším…“ 

„Jakto?“ diví se babči. 

Dlouhé mlčení. Pak se muž pousměje a praví: 

„Sjížděl jsem z Lismy kánoí řeku na Inari. Teď bych se po-

třeboval dostat k tomu autu.“ 

„A co chcete dělat? Vždyť od Menešjávri je to do Lismy 
aspoň 60 kilometrů po silnici!“ 

Muž krčí rameny: „Půjdu to, no.“ 

Jedna babča říká: „Třeba vás někdo vezme, místní lidi jsou 
dost přátelští!“ 
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Jankovičář nereaguje. I já jsem si všiml, že za celou dobu, 
co jedeme po uzoučké silničce strašlivou divočinou, jsme nepotkali 
ani jedno kolo, natož celé auto. 

Řidička se starostlivě otáčí a povídá: „To víte, já vás tam 
vzít nemůžu, ale mohla bych zavolat několika kamarádům, je mož-
ný, že z nich někdo pojede na Kittilä nebo tak a mohl by vás na-

brat!“ 

Jankovičář mlčí a asi po minutě dí: „No nikam nevolejte. 

Jestli pojedou, vezmou mě. Jestli ne, půjdu.“ 

Začínám se docela bavit. Rozumím dialogu úplně dokonale a 
přijde mi to opět úplně finské. Přátelské ženské se snaží za každou 
cenu vymyslet řešení, záchranu pro onoho mlčenlivého muže 
v zeleném odění, ale on o to, zdá se, pranic nestojí. Možná se i na 
osamělý dvoudenní pochod po silnici těší, než se vrátí na jih za ro-

dinou. Už dříve jsem si všiml, že Finky jsou docela ukecané, zatímco 
jistí chlapíci snad fakt trpí, když musí za den prohodit takové tři, 
čtyři věty. 

Babči se domlouvají a jejich mluvčí, distinguovaná sušinka 
s vizáží profesorky etiky a filosofie se otáčí na Jankovičáře: 

„Ale pokud tomu rozumím, vy nemáte s sebou ani stan a 

spacák?“ 

Žádná odpověď, až druhá babča povídá „profesorce“: „No 

jo, to má přece v Inari, v kánoi…“ 

Filosofka pokračuje vemlouvavým hlasem: „A do Lismy je to 

šedesát kilometrů! To za odpoledne neujdete! Slyšel jste, že zítra 
jede poštovní auto! Co kdybyste s námi jel do Njurgulahti, tam bys-

te mohl přespat buďto u nás ve stanu, nebo je tam levný ubytování 
v chatce a zejtra tamtudy projíždí ono poštovní auto a vezme vás! 
Nechcete?“ 

Zádumčivý muž se chvíli zamýšlí, přijde mi, že přemítá nad 
„drzostí“ nabídky přespat u babek ve stanu mnohem víc, než že by 
reálně uvažoval o přijetí dalšího návrhu. Po asi dvou minutách totiž 
zřetelně odpovídá: 

„Já nechci žádnou pomoc. Nějak to dopadne. Prosím, paní 
řidičko, vyhoďte mě na silnici. Dojdu to.“ 

Jsme zrovna totiž u Menešjávri, kde se z této silničky odlu-

puje ještě užší, hrbolatější a opuštěnější „silnice“ k hranicím národ-
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ního parku. 

Ženy se po sobě zoufale podívají a dochází jim, že muže ne-

přehovoří. Řidička brzdí a chlapík vystupuje. Usměju se na něj a po-

vídám mu: „Hodně štěstí!“ 

Chlapík, který evidentně oceňuje mou nemluvnost, fakt, že 
jsem se během celé třičtvrtěhodiny v busíku pranic nezapojil do 
konverzace na jeho záchranu, se široce usměje a povídá mi: „Asi 

bude potřeba!“ 

Fascinovaně zírám na jeho hubenou siluetu v záři slunce, 
jak nahazuje na záda minibaťůžek a křepkým krokem vyráží na ji-
hozápad, před sebou poctivých šedesát kilometrů pustinou… Ano 
jsem ve Finsku, zemi neomezených možností a absurdních situací… 

„Tys nám rozuměl?“ diví se babča-filosofka. Rozhoduju se 

trošku stylizovat do role mého nejnovějšího hrdiny – osamělého 
Jankovičáře. Nechám si tedy čas na odpověď, pak lehce krčím ra-

meny a říkám: „Trošku.“ 

Babči stále řeší onen nevšední výjev a já jej uzavírám stro-

hým konstatováním: 

„Je polární den. Do rána to ujde.“ Jsem jejich. 

A to už taxibus přiráží na lučinaté prostranství, obestavěné 
několika ne příliš vzhlednými dřevěnicemi. Nacházíme se na totální 
konečné všech dopravních tras (resp. oné jediné), v Njurgulahti, 

samotě při řece Lemmenjoki. Taxibus nás vyhazuje při rekreační 
chatě, která slouží i jako hospoda a skromné infocentrum, nesoucí 
jméno Ahkun Tupa. Na „zahrádce“ hospody, kterou tvoří několik šu-

trů a židliček jak ze třídy na základce, popíjí asi dva páry turistů pi-

va. To je vše. Před Ahkun tupou jakási sámská žena okopává záho-

nek. Trochu by mě to táhlo o pár desítek metrů vpravo, do kavárny 
při „Lemmenjocké cestovní společnosti“, což je nadnesený název 
pro konkurenční (levnější a příjemnější) kavárnu, spojenou se sau-

nou, půjčovnou loděk a ubytovacím zařízením. Táhlo by, ale babči 
se mě nechtějí zbavit. Prý jestli nechci pivo. Mají evidentní potřebu 
se starat o chlapy okolo, zdá se. Chvíli to promýšlím, ale pak nápad 
zavrhuji. Teď je potřeba na alkohol a jiné plytké zábavní prostředky 
zapomenout! Protože přede mnou jsou dny v divočině, kdy je potře-

ba se zcela vyladit na vlnovou délku přírody. Nechci hrotit však od-

chod, cítím, že se musím duševně na osamělou výpravu do nitra 
největšího národního parku Evropy pořádně v klidu připravit. Pama-

tuju ještě loňský rok, jak se mi roztřásla na hranici parku kolena 
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z té divočiny a rozlehlosti. A to jsem nebyl sám, jako jsem teď. A 
tak jdu do Ahkun tupy pro kávu. Sedím s kafem na šutru a zírám do 
mapy. No, onen Nunnanen je opravdu nehorázně daleko… Babči 
jsou zvědavé. Povídám jim, že mířím na Vaskojoki a pak že se uvidí. 
I jméno Vaskojoki je přivádí do údivu. Je to prý v extrémně odlehlé 
oblasti. Chata se prý navíc dost těžko hledá, nevede k ní vůbec nic, 
aspoň to slyšely. To je ale přece něco pro mě! Být ztracen 

v nekonečné tundře, kolem sebe jen bělokury, soby a rosomáky. 
Začínám se na pouť dosti těšit. Když opatrně vyslovuji slovo Nunna-

nen, babky se zděsí: 

„Ale to je snad tři sta kilometrů odsud! A ty strašné bažiny! 
Což o to, Nunnanen je krásná sámská osada, jednou jsem tam by-

la!“ dí nejrozložitější z babiček, velikánská ženská s pleteným čep-

cem na hlavě. 

„Pěšky?“ jsem zvědav. 

„To ne, autem z Enontekiö. Pěšky se tam snad odsud vůbec 
nedá dostat. Ty bažiny…“ 

Normálně by mě takové řeči vyprovokovaly k odhodlání 
onen mytický Nunnanen pokořit, zde na kraji světa, v těsném dote-

ku s divočinou, naopak získávám k té nekonečnosti před sebou ob-

rovský respekt. Jít na Nunnanen je pravděpodobně veliká pitomost. 
Usmívám se tedy a pravím, že nemám v úmyslu jít na Nunnanen, že 
si chci jen užít samoty mimo základní okruh, v divoké zóně. Scho-

vávám mapu (dnes stejně půjdu jen po značeném okruhu, který 
znám z loňska) a přerovnávám si batoh, aby se co nejlépe nesl. 

„Stejně jsi odvážnej, takhle jít sám“, míní Filosofka. „Slib 

nám, že nepůjdeš na Nunnanen.“ 

Po vzoru Jankovičáře se letmo usměju a pokrčím rameny. 
Přeji babčám příjemný výlet po základním okruhu, kontroluju své 
stanoviště, zda jsem tu něco nezapomněl a nahazuju bágl na záda. 
Kavárnu vedle si nechám po návratu na oslavu! Teď už to nemůžu 
vydržet, už se celý chvěju nedočkavostí, být na cestě, odšpuntovat 
ten nejopojnější šampus samoty a nekonečné přírody. Mám úplně 
vynikající náladu. Zvoneček medvěďáček mi cinká do kroku. Hned 

na konci „vesnice“ zažívám krásné seznámení. Vedle cesty se válí 
totiž pádný březový kmínek, akorát do ruky! Jasně, že nebudu, milé 
babči, putovat sám, nejsem přece blázen! Tady na mě čeká moje 
nová společnice, pádná, těžká březová hůl, kamarádka, partnerka, 

opora i zbraň. Beru si ji na seznámení do ruky, tasím puukko, opra-
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covávám slabší konec do špičky a silnější naopak otesávám, aby se-

děl v ruce jako ulitej. 

„Jsem Riku!“ říkám jí. „Doufám, že se ti líbim aspoň trošku. 
Rád bych si s tebou vyrazil někam do Lemmenjoki, jestli nemáš nic 
proti!“ 

„Já jsem byla březovej kmínek u cesty, ale teď jsem už jen 
tvoje březová hůl, tvoje jediná kamarádka, partnerka, opora i 
zbraň!“ odpovídá hůl. „A taky mě těší. Doufám, že si to spolu užije-

me!“ 

„Taky doufám, sestro!“ uzavírám debatu. A spolu pevně 
spojeni sevřením kůže a kůry vyrážíme zvesela k hranicím národní-
ho parku Lemmenjoki. Je 16:45. 

 
Bažinné jezírko 
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S holí se jde výborně, znatelně odlehčuju zádům a nohám, 
občas si tak poskočím a cítím, jak se bágl srovnává do ideální polo-

hy. Valím si to pěkně zčerstva, na to, jakou nesu tíhu. Ale co, teď to 
bude už jenom ubejvat, říkám si v klídku, a těším se večer na klo-

básky na jednom z tábořišť u řeky, které jsou v rámci základního 
okruhu zbudovány. Počasí se pomalu kazí. Nad spletitými girlandami 
větví borovic, ověšenýma sobím lišejníkem jak vánoční lamely na 
stromečku, se občas objeví v průrvě světla olověný mrak, který se 
odráží čas od času v jezerovité hladině Láskořeky. Na druhé straně 
eskeru černá jezera, březové houštiny, bažinaté ostrůvky, pod hla-

dinou bytosti nehmotného světa. Ale já se nebojím. Kámoši to jsou, 
všude kolem mě, přece!!! Je sucho, komáři lítají v přijatelné intenzi-

tě, jejich protivný bzikot slyším jen, když si dávám pauzu. 

Je to přece jen paráda, takhle si vandrovat divočinkou, 
zejména když je člověk sám. Už po pár chvílích se začnou s lidskou 

myslí dít věci. Starosti, ty mizí jako první. Možná se nějak tak dráp-

kem zachycují někde na samém konci vnímání v podobě připomínky 
– Na něcos myslel, něco tě trápilo, ale budeš o tom přemejšlet až 
jinde, jindy. V hlavě se uhnízdí najednou jakýsi hřejivý pocit, jako 
když se napiješ nějaké dobrůtky, co vystoupá do hlavy. Vnímání se 
ti zostří, co se týče vjemů okolo, rozostří se naopak, co se týká dá-
vání věcí do souvislostí. Vždyť je to fuk, proč co je! Hlavně že to je a 
že se ti to líbí! Takovou sobeckost si človíček může v téhle situaci 
dovolit. Myšlenky obecně prochází silnou kvalitativní změnou. Občas 
se v hlavě zrodí nějaká ta utkvělá, zejména v podobě textu nebo 
rytmu písničky. Proč ne, když se ti líbí a pomáhá sladit krok. Jiné 
myšlenky jako kdyby se pomaličku vzdalovaly, jako by sis vytvářel 
svůj ochranný obal před nimi, který je furt silnější a vytlačuje ty 
myšlenky dál od tebe. Filtrem prochází jen ty nejdůležitější: Je tu 

krásně. Je málo komárů. Možná sprchne. Těším se na večeři. Místo 
myšlenek tě ovládají pocity. Tělo si jede nějakou paralelní jízdu, o 
kterou se vůbec nemusíš starat. 

Celkem se mi těžko chápou lidi, kteří mi občas povídají: 
,Hele, já ale nechápu, jak můžeš putovat sám! Já bych těžko roz-

dejchal/a vandrovat takovou krásnou přírodou, vidět ty scenérie ko-

lem sebe a nemoct se o tom s nikým podělit, s nikým to sdílet!´ 

No to je zvláštní. Je to ale asi tím, že jsem introvertní člověk 
a obecně řečeno, „ke štěstí“ si často vystačím sám. Nechápu, proč 
bych měl své zážitky s někým sdílet – jako čas od času vykřiknout 
na parťáka – „Tady je to super, vidíš tu horu, strom, jezero, šutr 
atd.?“ Když on by měl vidět to samý? A pokud to tak vnímá taky, 
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proč o tom mluvit? I když jsem dřív vandroval s Borovicí, nebo loni 
tady s PPP, mluvilo se během cesty málo a když, říkali jsme si různé 
historky, příběhy a tak. Naopak, zjišťuju, že by mě dost rušilo tohle 
sdílení a podílení se. Slova v tuhle chvíli jsou zbytečná a dokázala 
by zkazit tu navozenou lehkost. Zážitky by byly sotva poloviční, po-

kud vůbec jde o zážitky, mám pocit, že ani ne, že vandruju Lapon-

skem jen a jen pro navození onoho stavu mysli, ve kterém bych se 
mohl stát noidem, šamanem, vidět věci nezjevené, cítit věci netu-

šené. 

Něco si jistě člověk vyfotí, nějak bizarně pokroucenou větev, 
výstředně dopadající světlo, nevšedně tvarovaný břeh. Jasně, beru. 
Ale stejně to dělám pro sebe, protože vím o své nedokonalosti, o 
potřebě si tenhle stav vyvolávat i doma, a pak fotečky pomáhají. Je 
mi jasný, že po návratu (bude-li nějaký?) se sejdu s kamarády, ale 
konverzace se odbyde v intencích: „Jak tam bylo?“ – „Super.“ „Ne-

bál ses zvířat?“ „Občas, ale nic se nestalo.“ „Hele, co ta samota, ne-

ní to na bednu?“ „Ani ne, spíš to je terapie do pohody.“ „Ukaž ňáký 
fotky…hm, dobrý…máš nějakou hustou příhodu?“ „… jestli myslíš 
nějaký jako dobrodružství, tak vlastně… ani né…“ Nebudu přece ni-

komu vykládat o odlescích černého nebe v modré říční hladině, o 
propletencích březových kmínků, o bytostech sáivo světa, které tu-

ším všude kolem sebe. Další otázky již většinou nejsou. „Bohemka 

hraje tužku. Slečna X se rozešla s mladým mužem Y.“ Témata ze-

všední během pár minut a tebe to nesmí mrzet. Nejels nikam, aby 
ses pak moh ohledně toho vytahovat. Jel sis léčit zraněnou duši a 
vsakovat souznění s přírodou. To nikoho nezajímá, jen mě… Sobec-

kej chlap, říkala Borovice, Velký dítě, říkala Olše. Nojo holky. Nikdo 

nejsme dokonalej. 

Potkávám jen tři turisty s malými baťůžky, jednodenňáky, 
co si vyšli z Njurgulahti na Joenkielinen, první holé tunturi na cestě 
z civilizace (pokud se dá Njurgulahti považovat za civilizované mís-
to, asi jo, jsou tam dvě hospody). Pozdrav zazní, lidi zmizí za zády. 
Trekkař veškerý žádný. Zdá se, že tu bude letos dost pusto, proti 
loňsku, době barevné rusky. Konec června a začátek července je to-

tiž tady Komářím peklem. Četl jsem nějaké cestopisy, psané 
v podstatě krví vysátou komáry. Nevím, jestli mám vždycky během 
putování štěstí, nebo mi počty komárů okolo přijdou mnohem menší 
než jiným lidem. Občas nějakej, jasně, že v bažinách to bude horší, 
ale že by mě to nějak prudilo, to ne. Nejhorší to bylo v roce 2000 

v Abisku a v Kautu. Ale i to se dalo přežít. 

Zpoza hradby lesa vystoupí občas zmíněný Joenkielinen, ho-
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lá hora, co se tyčí do nějakých 400 metrů nad okolní krajinu. Vidím 
na severních svazích ještě poslední flíčky letošního sněhu. Dneska 
se mi nahoru nechce, snad při cestě zpátky. 

U tábořiště Sierikniva, na místě, kde rosomáci dávaj dobrou 
noc, si všímám, že tu udělali novej rozcestník, cedulka „Brod“ byla 

nahrazená nápisem „Lodní přívoz“. No proto! O brodu se na Sierik-

nivě nedalo mluvit, řeka měla všude půl metru až dva a na druhém 
břehu byly neproniknutelné vrbové houštiny. Letos sem asi natáhli 
lano s kladkou a pramičkou jako na druhém přechodovém místě, na 
Härkäkoski. Služby v parku se dosti vylepšují, znamená to možná 
nárůst turistů na základním okruhu, ale ten to unese, vždyť loni na 

Sieriknivě jsem viděl v písčitém břehu rosomáčí stopy a tenhle 
rousnej samotář, ten by se nikam mezi davy nehrnul… 

Já se rozhoduju ujít ještě nějaké tři-čtyři kilometry, na další 
tábořiště Härkäjärvi, Volské jezero. Je to mně sympatické místo, 
kde jsme se loni seznámili s finskými rybáři a po kooperaci se stráž-
cem rybí říše, Suurikalou, jsme na hlavu porazili zpupného boha Il-
manlihaa, tzv. Bezmasáka, kterému se v jeho brokolicové hlavě 
zrodila myšlenka umořit nás vegetariánstvím. Houby! PPP ulovil 
pstruha a Finové nás navíc obdarovali sobím masem v konzervě. 

Už nepotkávám vůbec nikoho. Balvanitá, kořenitá stezička 
se vine pralesem. Začínaj mě trošku bolet ramena, když se přede 
mnou objevuje rozcestník, jsem na místě. Zbývá sejít ze stezky dolů 
na tábořiště, na břeh Lemmenjoki. 

Není tu k mé nevýslovné radosti ani noha. Začíná drobně 
pršet, ale není to nic, co by ohrozilo rozdělání ohně. Schválně jsem 
se všude díval, v Inari, v Njurgulahti, tady na stezce, jestli někde 
není napsáno, že trvá požární nebezpečí. Nic jsem neobjevil. Takže 
jo. Z nebe kape úsporně, rozhodně to není na pláštěnku, ani na ně-
jaké překotné ukrývání věcí. Choděj tu takový přeháňky pětiminu-

tový, nic víc z toho asi nebude. 

S blažeností Buddhy si obhlížím své dnešní království. Pará-
dička, že tu nikdo není. Za tejden se mi bude asi pěkně stejskat po 
lidech, pokud to takhle půjde dál, ale dneska je to dar od sámských 
božstev. Tábořiště na základním okruhu jsou naprosto vychytaná, 
jsou tu rovná místa na stan, ohniště, lavičky, stoleček, krytej dřev-

ník a jako vrchol suchej záchůdek. 

Nejprve si stavím stan a přemísťuju do něj věci, co už dnes 
nebudu potřebovat. Připravuju dříví na celej večer a rozdělávám 
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oheň. Mmmm… Všímám si, že na větvi visí železné opékadlo na ry-

by, že by jej loni bratři v Rybě, oni Finové, tu nechali pro troseční-
ky, co naloví ryby a ztratili alobal? Nebo jej snad taky využili jako 
erár? Prut mám, ale dnes rybařit nebudu, mám klobásky a navíc si 
moc nevěřím, že bych něco chytil. A s takovým pocitem by člověk 
na ryby vůbec neměl chodit… 

Peču si dvě voňavé uzeninky, máčím je v ostré turkuské 
hořčici. Vrchol blaženosti nastává po zapití lukulských hodů pálen-

kou a krátké, leč intenzivní koupačce ve vlnách. Nalézám v tom jis-

tou symboliku, koupat se ve vodách Lemmenjoki – Láskořeky právě 
na Härkäjärvi – Volském jezeře. Jistá paralela s volem a láskou by 
se najít dala… Hehe. Musím si vzpomenout na Olši, jak by v této si-
tuaci jistě uštěpačně pronesla: „Cos mě, Riki, tahal tak daleko, když 
to tady vypadá jak u nás na osadě?“ Nojo, ale holčičko, zejtra už 
budu v divočině. A naštěstí bez tebe, jen s Březovou Holí, kamarád-

kou a společnicí za všechny prachy… Piju druhou kuksu ruskýho, 
jsem v pohodě a možná se budu modlit, možná básnit. 

 
Noc na Volském jezeře 

Modlitba pro Lemmenjoki: Prosím jednou bohy lesa/ aby mě 
zem dobře nesla/aby nohy nebolely/ abych došel zcela celý. / Pro-

sím dvakrát bohy vody/ abych našel pevný body/ až budu brodit 
přes aapu/ ať do bahna nezatápu. / Prosím třikrát bohy větru/ ať 
nemusím chodit v svetru/ ať se v noci uklidní/ když mám „spacák 
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frigidní“./ Prosím šestkrát bohy trávy /ať mě nemoc neotráví/ chci 
jen dojít, beze slávy/ chci se domů vrátit zdravý./ Prosím stokrát 
bohy tundry/ ať nepotkám cestou flundry/prosím je jen o málo/ aby 
denně nechcalo! 

Sedím tiše u ohně, dokud nedohoří poslední poleno. Nad je-

zero-řekou těká jemná mlha, občas se ozve plácnutí ryby, shora za-

škrundá sob. Sem tam se ozve kvíkání bělokurů, občas prudké 
tlesknutí, jak zabíjím komára. Na nebi světlo, jen všechno je paste-

lový, do růžova. Zapínám se do moskytiéry a jdu spát. Poprvé toho-

to roku v tiché majestátnosti saamijské země. Zcela klidný, bezsta-

rostný, po dlouhých týdnech. Usínám. 

6. vaellusden – Středa 25. 6. 2003 
Kolem půl druhé lezu ze stanu na čurandu, nebe se trhá, vi-

dím nádherné růžové světlo na severu, za vodou. Probouzím se br-

zo, noc proběhla beze snů, které by stály za zapamatování. Nálada 
je velmi euforická, jakákoli jiná by zde byla smrtelným hříchem. 
Vím totiž, že dnes se odpoutám od značeného okruhu a na vlastní 
pěst vyrazím do divoké zóny parku, do oblasti, kam si troufají jen ti 
nejtroufalejší domorodci. Do kraje bezlesých tundrových hor, neko-

nečných lesů a zrádných bažin. A jaký bude cíl? Kdo ví… 

Jdu potestovat záchůdek, balím stan, rozdělávám oheň a 
peču poslední klobásku. Na ráno velmi neracionální strava, ale jed-

nak je docela teplo a nerad bych tudíž tak vzácnou pochutinu vyha-

zoval smrdící, jednak každý dekagram odlehčení batohu je vítán. 
V půl deváté beru do ruky svou přítelkyni, partnerku a oporu Hůl 
Březovou a vyrážím dále proti proudu řeky. Brzo jsem nucen se 
svléknout do trička a přestříkat se repelentem. V bažinných úsecích 
to docela poletuje. Močály jsou však dosti vyschlé, totéž platí i o po-

tocích, které se brodí. Mnohem míň vody než loni na podzim. Brzo 

docházím na Härkäkoski, k přívozu. Loďka je letos opatřena i vesly, 
loni se dalo jen ručkovat po laně. Naloďuju Hůl, bágl a posléze i se-

be. Přicházím na to, že ručkováním to jde stejně líp. Docela se těším 
na následující dvoukilometrový úsek k Ravadasjärvi, protože je rov-

ný, bez kořenů a šutrů, které předchozí úseky cesty docela kompli-
kují. Potkávám první táborníky, povalují se u placené chatky na 
Härkäkoski. Sluníčko mi svítí na cestu. Nad „Ravadaskou“ se rozho-

duji jít přímo vzhůru, stále nemám náladu na lidi, kteří jistě při tom-

to uzlovém bodě značeného okruhu jsou. Kašlu i na vodopády, ač 
vím, že mi loni odtud příliš nevyšly fotky. Je prostě chuť valit osa-
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měle kupředu. 

 
Prapodivný větve 

Stezka za Ravadaskou nabývá na divokosti. Stromy jsou 
stále bizarnější, někdy opravdu nechápu ty hříčky přírody, které vy-

tvořily tu spleť, zmatek a zauzlovanost větví, kmenů a visících lišej-

níkových závojů. 

Skály, porostlé mechem a bledým lišejníkem, mnohdy vy-

růstají přímo z hnědých, temných rašelinišť. Odkudsi zdola, zdálky, 
je slyšet hučení Ravadasjoki, nejdivočejší řeky v Lemmenjoki, tvoří-
cí místy peřeje, na dolním toku regulérní vodopády, atrakci, která 
lze shlédnout bez námahy, když jsi výletník s peněženkou nabitou 
eury, neboť až zde končí výletní sámské lodice s motorovým poho-

nem. 

Dorážím na tábořiště Ravadasnjárga, krásné místo na sou-

toku dvou řek, Ravadasjoki, která teče od severu, a Máddib Ra-

vadas, valící se od západu, podle níž jde ještě asi čtyři kilometry 
značený okruh, než se stočí na jih, směrem ke zlatokopecké oblasti. 
Na Ravadasnjárze odpočívají tři ženské a dva velcí psi, vlčáci, co je 
hlídaj, na mě zprvu podezřívavě štěkají. Ženy jsou mladé, ale tím to 
tak hasne. Nejsou nic moc a navíc se netváří ani příliš komunikativ-

ně. Na mé „Terve“ přiliš nereagují. Vrcholem komunikace je sblížení 
s jedním psem, vlčákem s černou hlavou, který mi olízne ruku. 
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Flegmaticky si balím cigaretu a vyhýbám se ne zrovna vonícímu 
kouři z dohasínajícího ohně (čím to, že oheň večer voní a přes den 
smrdí? – tento pach mám pevně v chřípí zasutý „dík“ šiškožroutské 
akci, o níž autor s pohnutím hovořil na začátku). V protisměru jde 
pár trekkařů, chytám image žen, co se tu válí a mlčím tedy. Už se 
těším na odpojení od značeného okruhu. Jdu poslední značené ki-

láčky. Příroda v tomto úseku je vynikající. Řeka Máddib Ravadas 
meandruje mělkým údolím, zamokřuje jej a vytváří zde zvláštní luž-
ní les, s porosty laponské vrby a zakrslé břízy. I na začátku léta jsou 
zde k vidění skoro ruskové, podzimní barvy, dík nesčetnému množ-
ství odstínů močálních travin. Po pravé straně se zdvíhá krajina 
v mírném sklonu, vůkol suchý borový les. Za řekou se zvedají tun-

drové vrchy, občas s hlubokými průrvami mezi nimi. 

Pěkně zpomaluju, vyloženě se kochám. Vzpomínám na jed-

nu Pláčovu parodii jisté pionýrsko-skautsko-šiškožroutské písně My 

jedem za sluncem. Ve chvíli, kdy se její rytmus shoduje s cinkáním 
mého zvonečku medvěďáčku, se ujišťuji, že kolem dokola nikdo není 
a z plných plic spustím: „My jedem za Kuncem, a holky mávaj, my 
jedem za Kuncem, vo něco blíž, my jedem za Kuncem, no to je ná-
val, kdo umí pozdraví, třeba TERVE!“ Rozesmívá mě to, vždyť já 
(který se v této královské náladě může směle honosit majestátním 
plurálem) opravdu svým způsobem „jedu za Kuncem“, neboť již br-

zo přijde chvíle, kdy se odpojím ze stezky a podoben Radovanovi, 
neohroženému tundrovému vůdci, vrhnu se do nicoty, která je však 
ouplně vším… 

A už jsem u tábořiště Máddib Ravadas, respektive na místě, 
kde značený okruh přemostěním překonává řeku (tábořiště je o 
kousek dál za vodou). Zde je místo, kde se láme chleba! Vzpomí-
nám, že jsme loni s PPP viděli nahoře na našem břehu procházet 
partičku Finů, kteří museli nutně mířit z Látnjoaivvi. Provádím po-

drobný průzkum terénu a skoro ihned nacházím skoro neznatelnou 

stezičku, jež vystoupává lehce do lesa a sleduje západní směr, při 
Máddib Ravadas. Tak to je ono! A dokonce stezička by tu byla! Ne-

dělám si iluze o jejím dlouhém trvání, neboť vzpomínám, jak mě 
babči varovaly, že na Vaskojoki nevede žádná stezka a tupa se vel-

mi těžko hledá. Ale lepší stezka v hrsti, než divočina na střeše, na-

padá mě zmateně a z tohoto dadaistického úsloví usuzuji, že je čas 
na pauzu a posilnění. Jídlo má přednost, dávám si krajíc chleba se 
soleným máslem a jako libůstku kolečko uheráku. Opírám se o bo-

rovici a stále si nezřízeně medím, tentokrát nad počasím. Je krásně, 
jasno, může být tak osmnáct stupňů a ačkoli větříček nezavěje, vů-
bec není komárno! Tohle má bejt to lemmenjocký komáří peklo? 
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Okolí řeky Máddib Ravadas 

Vytahuju busolu a musím jí nejprve trošku kamarádsky do-

mluvit, protože po dlouhé nečinnosti v batohu ukazuje zprvu dosti 

zmateně. Povídám jí – holka, jasně, já to beru, jseš ještě rozespalá, 
ale končí zevl, lásko moje (při těch slovech se moje Hůl zlostně a 
žárlivě vyvine z mé ruky a spadne mi na hlavu – takže tu lásku od-

volávám, jasný, že jen Březová je moje milá…) – tedy končí zevl a 
já tvoje služby budu sakra potřebovat, až skončí všecky stezky! 
Konflikt mezi mými věcmi (ale je Hůl vůbec věc???) je zažehnán a 
já se usmívám, jak jsem zdatným mediátorem. Ve chvilce jasného 
rozumu se musím smát, kdyby mě někdo slyšel a vůbec mi viděl do 
hlavy, asi by mě eskortoval vrtulníkem z Máddib Ravadas na útraty 
OZP rovnou do Bohnic. Mluví sám se sebou, přiřazuje věcem lidské 
vlastnosti a věří v jejich život, hmmm, tak to bysme měli jednu 
schizofrenii, hmmm. Ale tohle je pro mě znamením, že si mě Příroda 
už plně vtáhla do sebe, protože tyhle bláznivé momenty svědčí jen a 
jen o tom, že je mi realita tam dole, na Jihu, ouplně ukradená a 
v podstatě důležitější než všechny rozchody, hádky, pracovní pro-

blémy a těžce dospělé starosti je to, zda se moje Hůl neurazila a 

jestli se mi třeba podaří složit druhou sloku na My jedem za Kun-

cem. 

Zírám do mapy a vytyčuju si trasu. Mapa dí, že podle Mád-

dib Ravadas poputuji nějakých 5-6 km, přičemž překročím jednu 
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bažinu a tři potoky a u toho čtvrtého se otočím doprava a podle něj 
bych měl šplhat vzhůru, do tundry, pod Látnjoaivvi. 

Vyrážím, rozechvělý, ale stále enormně nadšený dnešním 
dnem. 

Nejprve je to pohoda. Terén je snadný, suchým borovým le-

sem. Chvilku se jde dokonce po cestě, vyjeté zlatokopeckou čtyř-
kolkou, ale ta brzo mizí u řeky. Les se otevírá a přede mnou je avi-

zovaný močál, ve kterém má stezka mizí. Hůl před sebe, testuju 

hloubku a propustnost mokřiny. Je to spíš podmáčené rašeliniště, 
než nějaká bezedná bažina, dá se postupovat rychle. Na bažině je 
nádherně. Napravo se zvedá zalesněný vrch, Oksanampupää (co to 
sakra může znamenat, Hora střílející větve?), bažina přede mnou 
s břízami i suchými borovicemi, barevná a veselá, za řekou nádher-

né tundrové vrchy, to co se tyčí daleko přede mnou, může být mož-
ná Látnjoaivvi (sakryš, to je ještě dálava!) nebo taky ne, nalevo vi-

dím za strmým srázem se tyčit Lišejníkovou horu, Jäkäläpää, kterou 
jsme loni s PPP nedali, kvůli šílené mlze, tak ji konečně vidím doo-

pravdy, na konci tohoto hřebene v dálce se objevuje bizarní výku-

sek v masivu, strmou strž, kde ještě leží sníh, podle mapy by to asi 
mělo být Karhukorvenkuru, tedy Strž Medvědího ucha. Móóc pěkný. 
Přecházím dva potoky a najednou si uvědomuju, že už jsem 
v divoké zóně Lemmenjoki! Tedy v místech, kam už moc lidí ne-

páchne. 

Usedám na cigaretku a snažím se vymyslet nějakou oslav-

nou píseň, ale při pití zalykavě ledové vody z potoka mě nenapadá 
nic sofistikovanějšího než Tak už jsem tu, v divočině, která je divo-

ká jako svině… V intencích mé bláznivé nálady si však tento paskvil 
hezkou chvilku prozpěvuju. Pokud někdo říkal, že stačí jen pár ki-

láčků za značený okruh a Lemmenjoki je úplně o něčem jiném, ne-

mýlil se. Základní okruh, zejména, když je ošklivo, působí dosti po-

chmurně a jednotvárně – les, les, les pak tundra, tundra, tundra. 

Tady se však těžko stíhají scenérie i detaily – o kráse tundrového 
pohoří už bylo řečeno své, ale i nejbližší okolí, kudy šlapu, stojí za 
zmínku – vysoké koberce mechů, pak zas suché úseky s bledým, 
drolícím se sobím lišejníkem dutohlávkou, neuvěřitelně staré a 
mocné borovice, pokroucené větrem a rozpukané mrazem, girlandy 
lišejníků z větví, kořenové labyrinty, připomínající hlavy čarodějnic. 
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Kořenová čarodějnice 

Les řídne a snižuje se, jak neznatelně stoupám, přechází 
v lesotundru s řídkým borovým kožichem a nízkým březovím. Na 
podzim to tu musí být neuvěřitelně kýčovitě barevné. 

Najednou vidím, že kus ode mě jsou zbytky soba. Fuj! Ne-

vypadá to tu moc dobře. Všude na zemi jsou sobí chlupy, kosti, oh-

lodaná, ještě lehce okrvavená páteř. Lebku už lišky a rosomáci od-

táhli. Děsivost tohoto místa nepříjemně kontrastuje s dosud vníma-

nou pohodicí celého dne. Začínám propadat pocitu, že ta pohodička 
je u konce a že se v nejbližší chvíli určitě něco podělá. A jak to tak 
bývá, stalo se… 
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Hřbitov 

Kousek za sobím hrobem pod širým nebem mě stezička za-

vádí k brodu přes větší řeku. Za ní pokračuje kamsi dál, na jihozá-
pad. Domnívám se, že je to Máddib Ravadas, - podle které více-

méně pořád jdu, ač se před chvilkou ztratila - protože řeka je veliká 
a i azimuty odpovídají. Na jih ode mě navíc není vidět žádná další 
řeka. Musí to tedy být Máddib Ravadas. Ovšem – to by znamenalo 

komplikaci mé situace, protože přelezení na jeho pravý břeh by 
znamenalo ztratit kontakt s levým břehem, kde musí být soutok 
s třetím potokem, Roavvenjohkou, a následně se čtvrtou říčkou, 
podle níž musím smažit nahoru pod Látnjoaivvi. Navíc se mi moc 
nezdá, že jsem stále ještě nenarazil na Roavvenjohku, ač podle ma-

py už by to mělo být každou chvíli. Nechávám si bágl u brodu a jdu 
prozkoumat stezičku na pravém břehu. Hm, moc nadějně to nevy-

padá. Stezička se stáčí dokonce víc na jih, než jihozápad, pomaličku 
mizí v močálních travinách a po chvíli se dokonce roztrojuje do nico-

ty. Protože přímo přede mnou se v dálce předvádí zasněžené „Med-

vědí ucho“, domnívám se, že jde asi o stezičku, která může trekkera 
navést pod tuto nevšední atrakci. Otáčím se a vracím se na původní 
břeh. Nedá se svítit, začíná boj. Stezka definitivně mizí a je třeba se 
zakousnout zcela off road do nekonečnosti lesotundry. Nedaří se mi 
příliš se zorientovat v okolních horách na západě a severozápadě, 
vrcholků Maarestatského pohoří je hodně a zakrývá je lesní porost 
okolo mě. Kolem řek je vždy bohužel husté březoví, znesnadňující 
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orientaci. Vrcholky jsou navíc všechny stejné, oblé a symetrické a já 
netuším, jestli je některé z nich „moje“ vysněné Látnjoaivvi. To je 
nejvyšším vrcholkem pohoří a zároveň nejzápadnějším. No nic. Ně-
jak to dopadne. Pouštím se vysokou travou, po rašelinných drnech, 

přes kořeny a balvany po původním břehu. Putování extrémně ne-

průchodným terénem ubírá sil. Naštěstí asi po tři sta metrech nalé-
zám docela velké ohniště, kolem nějž jsou nalámané větve pro dal-

šího poutníka Nicotou Lemmenjoki. A tak si říkám – hyvää, dobrý, 
tohle je směr na Látnjoaivvi, tudy už přede mnou někdo šel. Uklid-

ňuju se. Terén při řece je ale absolutně neprůchodný, musím vyšpl-

hat na stráň do pralesa a jít tudy. Valím přes kořeny a balvany, ale 
co rozhodně není v pohodě je fakt, že nikde nevidím třetí přítok, na-

tož pak onen osudový čtvrtý, podle něhož bych měl odbočit do hor. 
Několikrát vidím nějaké vodní strouhy, ale nikdy to není přítok, ale 
jen slepá ramena řeky, podle které jdu. Zapadám do hlubokých jam 
zarostlých vřesem a nutím se k opatrnosti, abych nedopadl jako fin-

ský trekkař Antti Kalliokoski, osamělý vlk, který jednou v divočině 
kdesi mezi Enontekiö a Kautokeinem zapadl do podobné díry, zlomil 
si kotník a dovlekl se zraněný k první velké řece, kde zabivakoval a 

s černající oteklou nohou čekal, jestli náhodou někdo nepůjde ko-

lem, kdo by jej zachránil. Tehdy se stal zázrak, po čtyřech dnech u 
řeky, kde se živil rybami, jeli po řece rybáři na kánoe a přivolali mu 

pomoc. 

Les se posléze rozestupuje a přede mnou se otevírá děsivá, 
leč krásná scenérie. Jsem na kraji obrovského vřesoviště, jehož 
středem protéká potok (bohužel však bez přítoků zprava). Vřesoviš-
tě se táhne na kilometry a za ním se zvedají vrcholky Maarestatun-

turitu. Slézám dolů a vřesovištěm valím proti proudu. Chvíli je po-

vrch suchý a morénovitý, chvíli zas se objevují pásy bažin. A přítok 
nikde. Začínám mít jasno, že jsem zabloudil a jdu blbě, podle něja-

ké jiné řeky! Řeka totiž neteče na západ, ale přímo na sever! 

Usedám na břehu, v ledových tůních se honí pstroužci. Dá-
vám si pořádného loka pálenky z čutory, pro uklidnění. Chvíli jen 
tak sedím a uklidňuju se, nalézám rovnováhu mysli. Pak beru mapu 
a busolu a zkoumám, kde to vlastně asi tak jsem. Rezultát může být 
jen jediný. Tohle není v žádném případě žádný Máddib Ravadas, ale 
podle všeho právě ona proklatá Roavvenjohka, třetí přítok, který 
vytéká ze severu, zpomezi tundrových bezejmenných vrchů na se-

verovýchodě. Hory jsou všude kolem, ale která z nich je Látnjoaivvi, 
že by ta kupole vlevo? Naštěstí hned zavrhuju nápad řeku přejít, dát 
se přes vřesoviště na západ a podle předpokládaného azimutu dojít 
na Látnjoaivvi přes masiv hor. To by nemuselo dopadnout dobře! 
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Jediná možnost je se vrátit k brodu, kterému teď již říkám Brod Za-

bloudění. Přebrodit Roavvenjohku a dát se na jihozápad, dosáhnout 
pravého Máddib Ravadasu, a pak se odklonit na západ. Jistě mě 
zmátlo to, že se Máddib Ravadas ztratil v březoví, meandry se od-

klonil do neviditelna a já tak za něj považoval nečekaně vodnatou 
Roavvenjohku, která byla tam kde podle mapy měla být … třetí pří-
tok, hm. No nic. Uklidňuju se dalšími dvěma loky pálený, začínám 
mít příjemně v hlavě a tak si říkám – neblbni, to se stane i větším 
frajerům, že lehce zabloudí. Nejseš na žádným mistrovství světa 
v orientačním běhu, tož se v klidu vrať, najez se, dej veget a pak 
val dál, ať dojdeš kam dojdeš, hlavně, že půjdeš správně. A uvidíš, 
jak to půjde dál. Dávat divokou zónu Lemmenjoki sám je v každém 
případě panáčkárna, nemáš se za co stydět. Když to nepůjde, otočíš 
to prostě, žádná vostuda. 

Po dvou hodinách jsem zpět u Brodu Zabloudění. Brodím 
řeku, na písčité plážičce shazuju bágl a odměňuju se suchary se so-

leným máslem (ojoj, tahle skandinávská specialitka mi jede!) a sý-
rem.Vařím si čajík a oslaďím si ještě život čokoládou. Sakryš, já si 
dnes žeru jak rosomák! Nojo, tak jsem „ztratil“ dvě hodiny. Ale co 

jsem získal? Zkušenost se zablouděním, nutnost překonat sílící úna-

vu a rodící se stress a v klidu se zorientovat. Navíc jsem viděl neza-

pomenutelný pohled na obří vřesoviště, zakončené drsnými, holými 
Maarestatskými tundrovými vrchy, kde, podle starých sámských le-

gend končí svět. Za nimi je jen říše mrtvých… A tam tedy rozhodně 
nespěchám! 

Jsou čtyři hodiny a já vyrážím onou neznatelnou stezičkou 
močálem. Směr je zprvu divný, dost na jih, ale najednou se to lá-
me, Medvědí ucho zůstává nalevo a přede mnou, v dálce na obzoru, 
vystupuje z lesa nesmírná, masivní kupole. Látnjoaivvi! Tož vpřed! 

Ulehčeně vydechnu definitivně, když se zastavím, zaposlou-

chám se a zleva, z hustého houští slyším hukot řeky. Mhm, ahoj 
zas, Máddib Ravadas! Tak ty ses mi schovala do křovin a zmizela 
sis, anis mi nic neřekla, nějakej kilometr na jih! No nic, teď jdu urči-

tě správně. Začínám stoupat. Borovice mizí, břízy krsnou. „Kvalita“ 
stezičky se neustále zhoršuje a mě je jasné, jak to tady s těmi stez-

kami je. Objeví se vždycky najednou, zmateně krouží krajinou a 
aniž by kamkoli vedly, zase se ztratí v porostu. Rozhodně to nejsou 
žádné „turisťárny“, ale poctivé sobí cestičky. Na dotvrzení všeho 
právě v místě, kde se stezka definitivně ztrácí ve vřesu, se přede 
mnou z křoví vylupuje statný divoký sob. Chvilku na mě čučí ze 
vzdálenosti nějakých dvaceti metrů, já strnu, ale vítr rozezní můj 
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medvědí zvoneček. Sob frkne a ztrácí se v křovinách. Panejo, to byl 
kousek! Žádnej chcípák z farmy, ale pořádná divoká potvora, odko-

jená divočinou. A to ne jen tak lecjakou! 

Podle buzoly si určuju azimut a zahajuji v pořadí druhé 
prodírání lidmi nedotčenou přírodou, mimo veškeré stezky. Terén je 
docela snesitelný, celkem plochý, bez zrádných jam a šutráků, po-

rostlý silnou vrstvou lišejníků a vřesů, co sympaticky chroupou pod 

nohama. Kolem mě je les, ale docela řídký, tvořený nízkými bříza-

mi. Rozhodně to není žádná džungle, kterou bych se musel prodírat, 
jako při Roavvenjohce. Vždy je pár metrů dopředu jasně vidět, kudy 
dál. Nalevo se terén svažuje do mnohem členitějšího a hustě zarost-

lého údolí (teče snad tudy můj čtvrtý přítok) , napravo pokračuje 
sráz, písčitý a březovitý, přímo přede mnou se na obzoru objevují 
z houštin jakési skály, holý příkrý masiv. Látnjoaivvi to rozhodně 
není, mapa říká o bezejmenném skalnatém výčnělku na jakémsi os-

trohu. Hora je kdesi daleko, na druhé straně údolí, než jdu. Skály 
jsou nicméně dobrým orientačním bodem. Začínám ale dosti cítit 
únavu, podle odhadů jsem dnes již urazil něco přes dvacet kilome-

trů. 

Najednou vidím, že se říčka pode mnou vlevo stéká 
s jakýmsi přítokem zprava, kudy jdu. Stejná chyba se už nesmí 
opakovat! Abych ten přítok považoval za hlavní tok a podle něj zase 
vyrazil do prázdnoty (ne že by tam, kam jdu, prázdnota nebyla…) 
Koukám tedy do mapy a opravdu zde existuje jakýsi přítok, tekoucí 
ze severovýchodu, za ním se teprve tyčí nepřístupný skalnatý os-

troh. Říčka ihned dostává jméno Šedomyší potok, dle jeho evident-

ně mizivého významu pro běh světa… Brodím jej a ztrácím se 
v hustých břízách. Stále sleduji říčku vlevo dole. Najednou se přede 
mnou vylupuje cosi velmi podivného. Nejdřív vůbec netuším, o co 
jde, a tak na to mžourám. Po chvilce zjišťuji, že půjde asi o jakýsi 
šmízový přístřešek zlatokopa, dávno opuštěný. Je to chatrč z drnů, 
místo střechy má maskáčový igelit. Kolem se válí nějaké zrezlé, 
dávno nefunkční nářadí na ruční propírání písku ze Šedomyšího po-

toka. Krajina je tady dost divná, nepůsobí na mě dobře. Vše je tu 
jakési šedivé, nevlídné, drsné, ale bez romantiky. Nízké břízky ros-

toucí chaoticky z písku, skrz křoví není na krok vidět. Jedinou orien-

tací je stále strmější říční údolí, doslova protkané březovým prale-

sem. Bezútěšnost odsud přímo čiší. Takže i když jsem dost unave-

ný, zapomínám na to a valím rychle pryč, dál. Po pár minutách na-

lézám v houští docela kapitální sobí paroh. Kurtuju jej k báglu, ta-

kový suvenýr od Zlatomyší chatrče by nemusel být špatný! říkám si. 
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Prasím si to dál bez zaváhání pralesem, přede mnou ony 
skály, jakoby slisovaná šedivá hornina, trošku jakoby mastná, lesk-

noucí se v nízkém odpoledním slunci. Naštěstí vlevo, stále docela 
daleko, ale už přece o kus blíž, se tyčí obrovité Látnjoaivvi. 

 
Tunturi Látnjoaivvi 

Sympatická hora, která působí na rozdíl od krajiny za mými 
zády čistě pozitivně. 

Jediným problémem je nedostatek pitné vody. Docela rád 
bych se v pití neomezoval, navíc je mnohem příjemnější i z hlediska 

hygieny bivakovat u vody. Údolí nalevo pode mnou signalizuje řeku, 
ale je mi jasné, že ve vyšších partiích, kdy březoví přechází 
v tundru, v tuhle roční dobu, notabene dosti suchou, často místo řek 
zůstávají vyschlá koryta. Rozhoduji se jít tedy na průzkum. Chci si 
zde nechat bágl a pustit se dolů do strže, ale pak mi dochází, že je 

to blbost, že bych jej pravděpodobně ve spleti bříz už nikdy nenašel. 
Přemáhám se tedy a dorážím k jediné borovici v širém okolí a u je-

jího kmene batoh zanechávám. Chytrej kluk! musím se pochválit… 

Slézám ostrým padákem plným balvanů a houští hluboko 
dolů. Naštěstí tam dole je říčka a pořád pěkně velká. To mi dělá 
velkou radost, můžu tedy po krátkém odpočinku valit od borovice 
ještě dál proti proudu bez obav, počkat si na nějakou otevřenější a 
příjemnější krajinu na hranici lesa. Tady není jedinej rovnej flek na 
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stanování… Říčka je ovšem nádherná. Ledová zelenkavá voda 
v tůních, ohlazené balvany, v jejichž spárech roste tuhá laponská 
tráva, čiřikající pramínky v lompolech a jasně modré nebe se zrcadlí 
v klidných zátočinách. Řeka Osamění – Yksinäisyydenjoki – napadá 
mě hned jméno dosud bezejmenné vody. Řeka která je jako já. 
Sama v pustině, které dává život. Řeka, na jejímž břehu budu prav-

děpodobně trávit nejosamělejší večer svého života. Poslední lidi, 
ony tři mlčenlivé ženy, jsem potkal nějakých 10-15 kilometrů od-

sud… Jsem si stoprocentně instinktivně jist, že jsem jediný člověk 
v obrovském okruhu dokonalé pustiny. Pustiny, která možná ne 
vždy je romanticky nádherná, ale o to je pravější a ryzejší. Začíná 
mi docházet, co to znamená, když se řekne Lemmenjoki… 

Vracím se pro bágl a mířím zase rovně za nosem. Houštiny 
bříz komplikují cestu. Terén je dosti členitý, březoví se mění v těžko 
prostupnou změť větviček a listů. Takže slézám dolů k říčce. A dě-
lám dobře. Podél říčky vede soby vyšlapaná stezička. Po levé straně 
se zvedají již svahy Látnjoaivvi. Po asi patnácti minutách chůze po-

dél řeky, kdy mi již únava posílá do hlavy technu podobající se ryt-

mus, tepání srdce s echy, nacházím konečně příhodné místo na tá-
boření. Břeh je zde placatý a svahy poněkud ustupují. Stan se tu dá 
v klidu postavit, všude se válí navíc spousta kamení, takže lze zbu-

dovat i ohniště. Shazuju bágl a zakazuju si odpočinek. To bych se 
asi už ani nehnul. Nosím šutráky a stavím po finské způsobě skoro 
půl metru vysokou mohylu s prohlubní uprostřed, ohniště, z něhož 
se žhavý popel nerozšíří do krajiny ani při nejsilnějším větru. A ta-

dy, v otevřené krajině, kde pomalu končí „les“ v podobě metrových 
břízek, to už docela fouká. 

Jsem úplně hotovej. Ani kdyby se mi zjevila nahá mladice a 
nabídla mi sebe plus srub s bažinou a párečkem sobů, pokud se 
zvednu a půjdu ještě kilometr nahoru, tak se nezvednu a nepůjdu. 
Tohle místo u Řeky Osamění navíc vůbec není špatné. Dálný Sever 
z něj čiší na sto honů. Říčka teče údolím, sevřeným v obou směrech 
drsnou tundrou, zde ještě porostlou nizoučkými jalovci a břízami. 
Na levé straně tuším Látnjoaivvi, napravo se zvedají bezejmenné 
tundrové vrchy Maarestatu. 

Ale ještě není čas na odpočinek. Je potřeba nasbírat dřevo 
na oheň, což se ukazuje být docela problematické. Březové kmínky, 
které se válí na zemi, jsou většinou shnilé a ztrouchnivělé. Kousek 
černobílého dřeva vždy vykukuje z mechu, když za něj vezmu, zů-
stane mi v ruce a zapráší se troud. Bříza obecně moc nehoří (krom 
kůry) a když je takhle poznamenaná zubem času, nemá ji vůbec 
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smysl sbírat. V této nadmořské výšce si o borovém dřevě jen můžu 
snít. Naštěstí zde rostou polární jalovce, připomínající spíše zahradní 
túji, než český pichlavý jalovec. Od Anttiho vím, že toto dřevo je prý 
na oheň nejlepší. Je tvrdé, vyschlé na kost, velmi výhřevné a vydrží 
hořet dlouho. Jalovcové dřevo se hodí na přípravu ryb či masa, kte-

ré dostává speciální aroma. Dobývání tohoto exkluzivního materiálu 
je však velmi obtížné. Polární jalovec roste v jakýchsi šlahounech, 
přičemž uschlé šlahouny a větve se musí opatrně odlamovat od ži-

vého stromu, aby nedošlo k poškození celé rostliny. Větve v žádném 
případě neleží volně na zemi. Plazím se od keře k dalšímu a s velkou 

námahou, s pomocí puukka, odlamuji a odřezávám uschlé části. Jde 
to pomalu, ale jistě. Už teď cítím, jak krásně suché jalovčí voní. 
Sem tam, při plazení morénou a lišejníkovými poli na svahu Látn-

joaivvi narazím na kvalitní suchou břízu. Asi po hodině plahočení 
jsem spokojen s kvantitou i kvalitou dřeva, stahuji k ohništi velkou 

otep kvalitního dříví. Hodlám totiž udržovat oheň dlouho do noci, 
protože tohle prostředí je jako stvořené pro rosomáky. A tady bych 
se pomoci rozhodně nedovolal. Větší pustinu jsem v životě nezažil. 

Padá na mě najednou zvláštní úzkost, snad trošku i strach 

z toho okolí tady. Protože je tu ale krásně, ne jako o nějakých pět 
kiláků níž při Šedomyším potoce, přičítám to únavě a zemdlení těla, 
které se přeneslo na ducha. Tudíž se kácím do polštářů tuhých tun-

drových travin, zažloutlých jak v listopadu, pod hlavu si dávám vel-

ký bílý kámen a dobrých třicet minut se ani nepohnu, relaxuji. 

Vrcholně to pomáhá. Po půlhodině nečinnosti jsem zase 
dobrej, i ty divný stavy zmizely, naopak, moc se mi tu líbí. Stavím 
stan a poté se svlékám a odvážně se ešusem celý polévám ledovou 

vodou z Řeky Osamění. Je to záhul, ta voda má pár stupňů, ale 
účinky „lázně“ jsou perfektní, nastupuje do mě mocná vlna euforie. 
Zapaluju oheň a březová kůra vzplane jako fagule. Jalovcové dříví 
chytá mocným, jasným plamenem. Kouř skoro není vidět, jen cítit. 
Nádherná aromatická terapie. 

Vařím těstoviny, lokám si pálený a balím voňavou. Dlouho 
píšu kroniku, což prokládám pozorováním barev tundry, pomalu 
temnící, poté co se slunce schovalo za nekonečné návrší Látnjoaivvi. 
Poslouchám ticho, rušené jen praskáním jalovcových větví a jem-

ným bubláním říčky. Krásně je tu, krásně a smutno. Je to bohovej 
pocit vědět, že tábořím na místě, kde přede mnou asi ještě nikdo 
v dohledné minulosti netábořil. Zbudoval jsem vlastní ohniště, učinil 
první civilizační krok v této pustině. Mhm, je to ale vůbec dobře? 

Ále, neřeš to, říkám si s únavou přivřenými víčky, od naku-
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pení balvanů na ohniště k buldozerům budujícím hypermarket či 
atomovou elektrárnou je dlouhá cesta. V těhle končinách možná 
spíš nekonečná cesta. Tady civilizace nikdy nebude. 

Není energie na žádné verše. Jen sedím u ohně, přihazuju 
větve a vnímám samotu. Kolem půlnoci je vše spáleno, nebe je le-

dově modré, stíny stometrové, nahoře na svahu východním, kam 
dopadá půlnoční slunce. Čekám až oheň dodoutná, lezu do stanu. 

Padá na mě zase silnej stesk, tohle místo je zvláštní. V kopcích 
škrundaj sobi, ani nechci domýšlet, co za stvoření rozechvívá větve 
zakrslých bříz hned za stanem. Bojím se vlků a rosomáků. Občas se 
ozve zakvíknutí tundrových kurů, naléhavé a pronikavé. Jen kukač-
čino kukání, to jediné tady připomíná domov. 

7. vaellusden – Čtvrtek 26. 6. 2003 
Probouzím se v sedm hodin živ a zdráv, vlci ni rosomáci na 

mě nedostali chuť. Počasí je jasné a svěží, krajina teď ráno, když 
jsem odpočatý a připravený na další pochod, vypadá mnohem pří-
větivěji než večer. 

 
Řeka Osamění 
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Snídám suchary a slazený zelený čaj a po osmé vyrážím 
vzhůru. Šlapu podle Řeky Osamění, modrozlatě se lesknoucí 
v paprscích polárního slunce. 

Sobí stezička brzo mizí, stejně jako stromy a keře. Šlapu 
zcela otevřenou krajinou, ryzí tundrou po tuhé trávě a je krásně na 
světě. Uvědomuju si, jak miluju tundru, otevřenou bezlesou krajinu. 
Když nic nebrání rozhledu a rozletu, i duše se otevírá. Mělké údolí 
Řeky Osamění se zužuje, samotná říčka brzo vysychá a já sleduju 
jen balvanité koryto. Vlevo se snižuje svah, vidím nad sebou pustou 
tundru, náhorní pláň, kde se skrývá za obzorem vrchol Látnjoaivvi. I 

napravo se vlní obliny tundry, horského terénu. Nikde nic, co by tu 
harmonii a lad rušilo. Je mi jasné, že jsem asi divnej člověk, většina 
lidí totiž při pohledu do zelenohnědé pustiny dostává záchvaty 
agorafobie a úzkosti z Nicoty. Já naopak, silně si medím. Jediný člo-

věk široko daleko. Na nebi krouží tundrový orel, hledá lumíky a my-

ši k snídani. Ve vřesu se popelí bělokuří rodinka s malými. 

Od vyschlého koryta odbočuji doleva, na západ. Nehodlám 
šplhat na samotný vrchol hory, stačí mi dosáhnout stolové pláně na 

jejím severním okraji, odkud snad budu mít šanci se zorientovat, 
kudy na Vaskojoki. Stoupám neustále, dole pode mnou vidím stuhu 
řečiště Řeky Osamění, ztrácející se v zelené prázdnotě tundry. 

 
Tundra 
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Zpoza horizontu vystupují bledozelené, holé rysy dalších a 
dalších tundrových horstev. Sluníčko pálí, nikde však ani komár, 
svěží teplý větřík je rozhání. A už jsem nahoře, na drsné, morénou 
pokryté pláni, odkud se mi však naskýtá neskutečný pohled na celé 
západní a severní Lemmenjoki a ještě daleko dále. Je to pohled pro 
bohy a ďábly v jednom! Před sebou, hluboko pod sebou, mám ne-

konečnou rozlehlost největší divočiny Evropy. Všude pode mnou je 
zalesněná rovina, rušená jen stužkami řek a blyštícími se oky jezer. 
Na severozápadě se rozprostírají hnědavé, nekonečné plochy ote-

vřených neprůchodných bažin, prameniště smrtonosné Paskajoki. 
Bažiny jsou koneckonců vlastně všude. Každé jezero tam hluboko 
dole je olemováno užším či širším pásem bažin, které se rozlézají 
v pruzích jako klíny, vražené do nekonečnosti lesa. Západní obzor 
neohraničují jen Skiehčanvárat, hraniční hory Finska a Norska, ostrý 
hřeben morénovitých hor, za kterými teče Skiehčanjohka a Anárjo-

hka. Ještě o pořádný kus dál (odsud k hranicím může být nějakých 
třicet, čtyřicet kilometrů) vidím z oparu vystupovat mnohem vyšší a 
ostřejší norské hory, krajina naprosto nepřístupného národního par-

ku Øvre Anárjohka, východní Finnmarksviddy, možná až ke Kauto-

keinu. 

Tak tohle jsem chtěl vidět od dob, kdy mě poprvé ovanul 
omamný vítr Severu…Tu nejpustinovatější pustinu našeho kontinen-

tu, stovky kilometrů bez jediného lidského sídla, opravdové Jáb-

meaíbmo, Země mrtvých ze starosámských legend. 

Na severu je dlouho předlouho jen nížina, porostlá jednoli-
tým kožichem borovic a bříz, tu a tam blyštivé jezero, bledý močál. 
Někde tam v dálce, ztracené v pustině, je osada Ángeli, při Anárjo-

hce, největšímu přítoku lososového veletoku Tenojoki. Tam žijí ča-

rodějnice, joikařky Angelin tytöt, šamanky, jejichž hlasy za zvuku 
bubnů roztáčejí ledový severní trans, otevírají brány do říše mrt-
vých. Tam v podstatě pustina bez osídlení končí, podél Anárjohky 
dál na sever už čas od času existuje malá saamijská siida a na sou-

toku s Kárášjohkou leží druhé kulturní centrum Sámieatnanu, Ka-

rasjok. Ještě dále na sever vystupují v jasném dni rozeklané, z té 
dálky však jen tušené Paistunturit, krajina divokých kaňonů a píseč-
ných pouští, krajina při řece Kevo v nejsevernějším kraji Finska, Ut-

sjoki. Když napínám oči za práh bolesti, vidím na samé hranici vidi-

telnosti věčně zasněžené štíty severního Norska. Ty mohou být dob-

rých 200-300 kilometrů odsud na sever. Hu! Až mě z toho bere děs. 
Vidím před sebou kus krajiny, která může být větší než celá Česká 
republika od Slavkovského lesa až po Bílé Karpaty. A na celém tom-

to území jestli žije pět tisíc lidí, tak je to dost. Placka porostlá neko-
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nečným pralesem, kterého zastaví až hory a mrazová poušť na 
krajním severu. Neprůchodné obrovské plochy bezedných bažin. 
Stovky jezer, v bezodtoké oblasti, kde je v hloubce věčně zmrzlá 
zem. Hu!ještě jednou. Tak tohle mám před sebou, do téhle nicoty 
se vrhám a i kdybych jen pouhý kilometr zapadl do onoho pralesa, 
jsem v něm s pocitem, že se něco mohlo stát, hřejivá otevřenost a 
přehlednost tundry se ztratila, já vyrvu podpatkem bludný kořen ja-

lovce a už se z toho zeleného pekla nikdy nevymotám! Ano, tohle je 
Sever, tohle je Lappi, tohle je Sámieatnan, magická země, poslední 
země tohoto ražení na našem kontinentě. Tady už nejsou žádné 
stezky, lavičky u ohnišť, přívozy a brody. Nic. Původní příroda. Di-

voká, krutá a vítězící. A mě, nicotnému prachu zrozeného z prachu, 

bylo dopřáno to vidět… Mohl bych řvát jako ten idiot Leonardo di 

Kapr z paluby Titaniku „I´m the king of the world!“ Ale neřvu, nej-

sem totiž. V porovnání s tímto pohledem, v onom výjimečném dni, 
kdy je neskutečná viditelnost, tahle hláška vyznívá tak trapně, že se 
musím nahlas rozchechtat. I šedá myš je proti mně důležitým ob-

rem. 

 
Divočina západně od Látnjoaivi 

Musím si z toho pohledu sednout na zadek, chvilku se uklid-

nit, pak tahám mapu a letmo se orientuju. V mapě i v realitě, asi ki-

lometr před sebou, nalézám významný orientační bod, severní před-

sunutý skalnatý výběžek hory Látnjoaivvi, z nějž se chci vydat dolů, 
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do pekla. S přetěžkým úkolem, odsud shora zcela bláhovým, najít 
tupu Vaskojoki… Poslední výspu „civilizace“ v říši smrti, na samém 
konci světa, nebo toho, co my civilizovaní za svět považujeme. 

Sestup na výběžek komplikují morény, pod botami se občas 
uvolní terén a se suchým zaskřípěním se mi vysměje, nekonečný 
prostor jako by vracel zesílenou ozvěnu, ale možná příroda okolo 
poznává kdo jsem, jaký jsem a zanechává mě milosrdně při životě a 
zdravém rozumu. Poprvé nesmírně oceňuji moji tichou společnici, 
Hůl. Ta vždy vytápe pevný bod, neviklající se kámen, zaklíní se 
v terénní spáře a bezpečně mě přenese přes zrádné místo. Sem tam 
je v stinné pasáži za haldami morén sněhové pole, jeden dílčí předěl 
střídá druhý a zdá se, že kýžený horský výběžek přede mnou ustu-

puje, místo aby se přibližoval. Co shora vypadá v tom ostrém, krys-

talicky průzračném vzduchu jako kousek, je ve skutečnosti lán ces-

ty. Konečně jsem na výběžku, jež se ostře zakusuje do terénu, z něj 
padá ostrý sráz do pekelné zeleně, džungle Severu. 

Zde věnuju dobrou půlhodinu přepečlivé orientaci v mapě, 
s busolou a v reálném terénu. Rozhodně není kam spěchat, čas 
v těchto místech ztrácí svou profánnost, přestává mít důvod ply-

nout, neb zde je už nekonečně dlouho vše stejné. Spěch a neklid by 
mohly přivodit fatální orientační chybu, kterou bych také nemusel 
přežít ve zdraví. A tak se raději třikrát, čtyřikrát ujišťuju, kde 
opravdu jsem a jaké orientační body na mapě (jezera, močály) od-

povídají realitě. Postupně mě naplňuje radost, že mapa odpovídá 
reálu a že tudíž vím, kde jsem. 

Pohled ze srázu dí, že ve velké hloubce začíná borový les na 
pokraji oné nesmírné roviny. Poté začíná první široký pruh otevřené 
bažiny, aapy, jejímž středem protéká jakási řeka, která ironickou 
shodou okolností rovněž v mapě nese jméno Roavvenjohka (což by-

lo i jméno toku, podle nějž jsem včera mylně uhnul ze směru). Za 
touto prokletou řekou vidím úzký ostrov lesa a pak začíná další pás 
bažin. Potom zase les, přerušený dvěma bažinnými jezery, vůkol 
bledý močál. To je dolní Roavvenjohka a mapa říká, že tam, co se 
onen tok vlévá do místního veletoku Vaskojoki, či spíše po sámsku 
Fášku, by měla být tupa Vaskojoki. Říkám si, to není zas tak blbý, 
soutok dvou řek je dobrým orientačním bodem pro nalezení srubu. 
Vaskojoki. Vidím ji v dálce téct, obří, širokou, jak se zařezává do le-

sa-pralesa, tenkou linkou dává nekonečnosti zeleně jakési hranice. 
Kdo by však o ní nevěděl, asi ji nenajde, tak jemný a nicotný je to 

vlásek v zelené nekonečnosti. Snažím se sledovat její tok proti 
proudu, na západ. Dělá velký oblouk směrem severním, jak obtéká 
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nízký hřbet, který mapa nazývá Sángevárrit. Tam, v jejím nejsever-

nějším bodě, se do ní vlévá mýtická Paskajoki, kterou konečně vi-

dím – jinak nicotná strouha nabývá děsivých proporcí „díky“ obrov-

ským plochám bažin kolem ní, které se rozlézají jak mor na všechny 
strany okolo. Soutok s Paskajoki je však odsud ještě strašně daleko. 
No, tak tamtudy, kolem ní, se rozhodně putovat nedá, leda do věč-
nejch pekel, říkám si s bázní, která svírá najednou moje nitro jako 

svěrák pokroucený plech. 

Teď je spíše potřeba si přesně vytýčit cestu k Vaskojoki, 

resp. k jejímu soutoku s Roavvenjohkou, neboť je mi úplně jasné, 
že až slezu z výběžku mezi první stromy, mám po ptákách a s veš-
kerou orientací bude utrum. Chci se vyhnout nejširšímu pásu bažin 
Roavvenjohky II. jakož i neprůchodné oblasti při rašelinných jeze-

rech, tedy mířím busolu (po odečtu magnetické odchylky 8 stupňů!) 
na pravý, severovýchodní okraj lesnatého ostrůvku mezi dvěma pá-
sy mokřin. Azimut je 310 stupňů. Pak překonat druhou bažinu a 
v lese si to namířit přímo na sever, kde by měl být výrazný ulehčují-
cí orientační faktor – sobí plot, oddělující území dvou sobařských 
korporací. Po nějaké době cesty kolem plotu na západ mapa signali-
zuje průlez v plotě. A od něj by to k soutoku a tupě měl být jen ki-

lometr, ovšem protkaný pořádnou porcí mokřin. 

Chvíli zůstávám strnulý na okraji výběžku, prosím o přízeň 
sámské bohy přírody. A jde se na to! Vrhám se doslova z okraje vý-
běžku dolů. To slovo není nijak přehnané, sráz je opravdu úctyhod-

ný. Zelené peklo mě brzy vítá. Pás bříz je docela uzoučký, pár 
sešupíků dolů, díky Holi bez karambolu, a už jsem v tom. Najednou 

mě obklopuje skoro dokonalá tma, ač jsem se ještě před pár minu-

tami na výběžku vyhříval v ostrém, ničím nerušeném polárním slun-

ci. Teď se nade mnou zavřela zelená hladina. Pokroucené pralesní 
borovice uzavírají nad mou hlavou skoro dokonalou klenbu větví, 
propouštějící dolů minimum světla. Všude je najednou vlhko a 
chlad. S tasenou buzolou, sledující magickou čárku 310 pokračuju 
v brutálním sestupu. Změna klimatu je neuvěřitelná. Nahoře holé 
balvany a suchý lišejník, tady snad půl metru hluboké polštáře vo-

dou nacucaného mechu, do kterých padám jako do postele, pravda 

poněkud provlhlé a studené. Visící břízy z borovic, propletence, liány 
březových plazivých větví, netuším vůbec kde tyhle stromy mají ko-

řeny, přijde mi, jako by rostl jeden z druhého nebo rovnou ze vzdu-

chu. Tady zase strmá skála, mokvající vodou, balvany, díry v zemi. 

Ale zvládám to a najednou je sestup u konce, přede mnou je doko-

nalá rovina. Terén je trošku sušší a přehlednější. Azimut 310, stále 
vpřed. 
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Před sebou najednou vidím světlinu a když přijdu blíž, jde o 
jakýsi písečný prostor, velký flek písku v pralese. Co to je, boha, ří-
kám si a docela neopatrně na to vstupuji. Vmžiku si uvědomuju vel-

kou chybu. Písek není pískem obyčejným, ale tekutým, věc o které 
jsem zatím jen četl v dobrodružných románech. Než bych řek švec, 
začíná se pode mnou propadat a boty mi mizí v bezedné prázdnotě! 
Naštěstí nejsem daleko od pevné země, takže se o ní zapřu holí a 
vybředávám bez úhony, pokud nehodnotím totálně zaprasené boty. 

Hmmm, tak první bažina, umně maskovaná, si mě málem osudově 
povodila! Pod tenkou vrstvou nevinně vypadajícího písku je černé, 
bezedné bahno… 

Vopatrně, sakra, říkám si, co blbneš, kam pospícháš! Přísně 
se zavazuju uklidnit se. A dělám dobře, jako bych tušil proč. Les už 
netrvá moc dlouho, větve se rozestupují, dovnitř pronikne slunce a 

jsem na okraji první aapa bažiny. Musím medit orientačnímu smys-

lu, za močálem je pravý okraj lesního ostrohu, přesně, jak jsem si 
vyměřil shora. 

Nejdřív jde hůl, pak já. Bažina nehorázně smrdí, mezi řídkou 
trávou rostoucí v drnech stojí černá, páchnoucí voda. Barva močálu 
je určující, kudy jít. Čím méně zelené barvy, tím bezpečnější cesta. 
Nejlíp se skáče po velkých, hnědošedých travních drnech. Ovšem 
první jde vždy hůl, kterou testuju, co by se stalo, kdybych na drn 
nedoskočil. V hnědošedých partiích bažiny se hůl moc neprobořuje. 
Zelenější části raději nezkoumám, vím, jaké chvíle hrůzy jsem zažil 
loni na Pahaoje. Nejhorší jsou skrytá jezírka, částečně zarostlá síti-
nou. Tam kdybych hodil kámen, slyšel bych mlaskavé vcucnutí úst 
bažiny, do věčného zatracení. Ale já postupuju jistě vpřed partií, 
kde nejhůř hrozí zaprasení již tak dost zablácených bot a kalhot. 
Přede mnou se objevuje souvislý pás vrbin. To značí tok Roavvenjo-

hky. No, přiznám se, není to příjemný pohled, co se proderu pleten-

cem vrboví. Řeka je aspoň dva a půl metru široká a o přebrodění 
nemůže být ani řeč, její hloubka je metr a půl a proud je velmi sil-
ný. Struha se zarývá do terénu ve zrádném převisu, málem rovnou 
do vody žuchnu, jak mi vrbičky ujíždějí pod nohama. Zkouším to 
očíhnout jinde, ale je to všude prašť jako uhoď. Zbývá jediné řešení 
– sundat bágl, přehodit jej přes řeku a pak s pomocí Hole přeskočit 
(Díky potřetí!). Dobré řešení. Jsem na druhé straně a zklidňuju chví-
li roztřesené údy. Za řekou je močál dobře přejitelný, tečuju ostrov 

lesa a zdolávám i druhou bažinu stejným způsobem. Konečně, asi 
po půl hodině brodění močálu, se dostávám do suchého, světlého 
lesa. 
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Vyrážím hledat sobí plot. Nalézám jej asi po půl kilometru 
chůze lesem, což mě značně hází do pohody. Podél plotu se vine 

cosi jako náznak stezičky, což může pocházet od stavbařů plotu. 
Plot z břeven a drátů a zarostlá, ztrácející se stezička je po minulých 
okamžicích vítanou připomínkou, že existuje kromě mě i jiný zá-
stupce druhu Homo sapiens, který to tu vystavěl a vyšlapal. 

Netrpělivě vyhlížím průlez v plotě, pomalu už přestávám 
mapě věřit, protože jsem už na okraji oněch obřích jasně zelených 
bažin, obklopujících jezera na dolní Roavvenjohce. A právě tam se 
nalézá brána, neboli průlez, to je fuk, záleží na tom, jak jste vzne-

šení. 

Civilizační luxus! Vysunout břevna z vidlice, prolézt na dru-

hou stranu a zase vše uvést do původního stavu. A civilizačním vy-

moženostem není konec! Od průlezu totiž vede na sever docela vidi-

telná stezka! A kam by, holenkové, mohla asi vést? Do nitra močá-
lů? Do centra nicoty? Ale houby! Tahle cestička musí vést k tupě 
Vaskojoki!říkám si povzneseně. 

A tak jdu bezstarostně po ní a musím se smát, jak jsou bě-
lokuři hloupí. Moje nečekaná přítomnost totiž vyrušila z klidu párek 
těchto tundrových kurů, jejichž údajně vynikající maso bývá nejd-

ražší ozdobou jídelníčku luxusních restaurací Skandinávie. Párek se 
v klidu popelí v jehličí u cesty, když si to já, člověk, štráduju kolem. 
Slepice, na rozdíl od vžitých šovinistických představ, je na tom s IQ 

pravděpodobně mnohem lépe než její polovička. Brzo chápe, že 
mám jasný úmysl pokračovat po stezce a se zděšeným pípáním 
uhýbá do lesa, kde se ztrácí v dokonalých mimikrách v houští. Ale 
samec? To vám je ale kur pitomej! Toho nenapadá nic lepšího, než 
přede mnou zmateně utíkat po cestičce! Ty trotle! Pokouším se jej 
vyprovokovat hlukem, ale nemá to pražádný účinek, to zvíře asi ni-

kdy nevidělo člověka a pokud jo, nemluvil na něj česky. Pořád přede 
mnou kličkuje jak Pavel Nedvěd v obraně soupeře, zmateně kvíká, 
rozhlíží se a nevnímá, že jej samice volá z ticha lesa. 

Povídám teda s jistou dávkou obav o společnou budoucnost 
onoho párku: „Bubucho, já ti neublížím, padej do lesa k tý tvý hol-

čičce!“ 

Ale on nechápe. Když se zastavím, stojí taky, rozejdu se, on 
přede mnou. Snad až po pěti minutách konečně rozpíná nemotorná 
křídla a pololetem, poloskokem mizí v křovinách. Ale kde je mezitím 
jeho milovaná? No snad se sejdou… 
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V každém případě je mi po téhle příhodičce jasné, že by se 
tohle zvíře dalo bez problémů kamenem, klackem, či šípem ulovit. 
Ale kdo by to dělal? Takhle bezmocné a zmatené zvířátko? Takhle 
se postavit holejma rukama rosomáčí rodince, to by byla férovka… 
chechtám se sám pro sebe, sarkasticky se stylizuji do role akčního 
hrdiny-velkohuba. 

Les mezitím končí a objevuje se pěkně hustá bažina. Stezka 
si to drandí přímo do jejího středu. Ahá, tak moje ironické odhady 
byly správné? Je tohle konečně ona „Highway to Hell?“ Mno, zdá se, 
že je to tak. Zase cítím kyselej smrad bahna všude kolem, pomalu 
se pročvachtávám vpřed a ve chvíli, kdy už se chci otočit, že to 
vezmu asi jinudy, vidím, jak se po mé levé ruce objevuje koryto 
vodnaté Roavvenjohky a přímo přede mnou, nějakých sto-dvěstě 
metrů se z roviny zdvihá borovicemi porostlý ostroh a na něm stojí… 
tupa Vaskojoki! 

Počichnu vzduch a cítím kouř! Že by lidi? Že by, oproti všem 
předpokladům, byl někdo tak hustej jako já a vegetil tu? 

Vcházím na ostroh a vidím, že tupa je klasického střihu, to 
značí, že má jednu část otevřenou (autiotupa) a druhou uzamčenou 
na pronajmutí (varaustupa). Právě varaustupa je otevřená a podle 
báglů vidím, že ji obývají dva lidé. Zrovna tu nejsou, asi se někde 
plahočí po močálech, nebo rybaří ve Vaskojoki. 

Autiotupa je ovšem prázdná. Co shazuju bágl, objevuje se 
první obyvatel tupy. Je to zamračený, svalnatý Fin. Měříme se vzá-
jemně obdivnými pohledy, jako že jsme oba tvrďáci, když jsme se 
sešli v takovéhle končině. Zdravíme se ryčným: Terve! 

Fin naznačuje cosi, že tu je se svým kamarádem na rybář-
ské dovolené, už tu jsou čtvrtý den. Jsem prej první člověk, kterého 
vidí od doby, kdy opustili základní okruh. 

Říkám, že je zde nebudu rušit, dám jen přestávku a zkusím 
pokračovat na západ. Fin uznale kýve hlavou. 

Já mizím v autiotupě poté, co si dělám džus v prášku. Vr-

hám se hned k návštěvní knize. Ta je, na rozdíl od kolegyň z tup 

v UKK, velmi řídce popsaná. Poslední lidi tu opravdu byli před 4 dny 
a předtím skoro dva týdny nic. Vzrušeně listuji knihou dozadu a 
ano…je to tam! 

Březen 2003. Stránka je pokreslená neumělým dílkem, kte-

ré představuje zasněženou stráň tunturi s řídkým lesním porostem, 
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zpoza kmenů vykukují karikatury sobů a vlků. Strohý zápis v dolním 
pravém rohu hlásí: „Cold day.From Ravadasjärvi to Vaskojoki. So 
only 35 km. Continue to Postijoki. RADOVAN KUNC, Jablonec, Czech 

republic“. 

Do očí se mi derou slzy smíchu a jakéhosi podivného napl-

nění. Já, osamělý lovec nikoli kilometrů, než pocitů, vytrvale proná-
sleduji tohoto GURU OUTDOORU, muže s ocelovými svaly a siliko-

novými šlachami, který svůj život zasvětil pokořování dálek Severu, 
neúprosně stíhám jeho stopy, stopy nadčlověka. Však s jinými, na-

prosto jinými motivy. Nutí mne to však přesto přimhouřit vzrušeně 
své oči a oddat se snění. Sny však dostávají poněkud jiný rámec. 
Místo svištění běžek, provizorně opravených hřebíky, vytaženými 
z trámů autiotupy, místo zasněžených plání, rozrytých běžeckou 
stopou, proraženou mocnými údery Kuncových paží, se mi před 
očima z mlhy vynořuje cosi, co připomíná běžný český hřbitov. Pří-
mo před očima mám strohý, prostý náhrobní kámen. A na něm čtu 
stručný nápis: 

„COLD LIFE. FROM 1954 TO 2041. SO ONLY 87 YEARS. 

CONTINUE TO HELL. RADOVAN KUNC, JABLONEC, CZECH REPUB-

LIC“ 

Huh! Dnešní den asi není stvořený k snění. Brzo však de-

prese, vyvolaná onou zvláštní vizí, mizí. Nalézám totiž prazvláštní 
zápis, který mě ubezpečuje o tom, že cesta, kterou jdu, je správná 
a že za sebou zanechávám učenlivé a chápavé žáky. Někdy 
v květnu totiž na tupu dorazila parta, složená z Čechů, Slováků a 
Francouzů, která podle jejich vlastních slov „jde po stopách bájného 
Radovana Kunce, guru všech sportů outdoorových…“ To jsou přece 
má vlastní slova z románu „Hyvää and Heavy!“ Připojují jakési na-

rážky, že by to nejradši vzali na norské hranice, kam jistě ani sám 
Velký Radovan nebyl… 

Tak to je gól! Musím se nafouknout jako holub doupňák. Ne-

jenže jsem nadšeným popularizátorem Severu, on to dokonce i ně-
kdo čte… A nejen čte, on chápe, o co mi šlo… 

Jinak si ovšem zejména všímám, odkud a kam chodí Finové. 
Listuju těmi pár stránkami až rok dozadu a chci najít nějaké finské 
Kunce, kteří třeba přejdou celé Lemmenjoki až do Nunnanenu, což 
je pro mě jakási absolutní nereálná meta. Bohužel. Slovo Nunnanen 
se v kronice nevyskytuje. Tupa je ovšem docela populární v zimě, je 
tu stejná frekvence zápisů jako teď, čili kolem 2-3 hlášek za měsíc. 
Někteří Finové zde obracejí a berou to přes Maarestatské hory zpět, 
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občas někdo jde ve stopách Kunce na Postijoki (tupa na stejno-

jmenné řece, tekoucí z jižních bažin, vlévající se do Vaskojoki pár 
kilometrů západněji). Asi tři party šly z bájného Angeli, popisují jak 
se krásně jde po zamrzlých močálech, zasněžených perlivým sně-
hem, blikotajícím ve slunečním svitu. Tak dvakrát za zimu někdo 
valí na norské hranice, k jakési tupě Stuorravoggi (o tomto názvu 

Juho prohlásil, že ani trochu nezní finsky). Co mě však zaráží, že ty-

to destinace, vonící neskutečnou divočinou, jsou vždy pokořovány 
jen v zimním čase, kdy odolní kuncové jedou lyžmo kudy chtějí, ne-

boť velké řeky i bezlesé bažiny jsou pod ledem a skýtají tak ideální, 
ničím nerušenou stopu vpřed. V létě nic! Že by oblast, kam mířím, 
byla neprůchodná? No uvidíme. Je čas se o tom přesvědčit na vlast-

ní kůži. 

Nahazuju bágl, Finové z vedlejší části tupy jsou asi na ry-

bách. Prohlížím si místní prostředí. Je tu to moc pěkné. Krom tupy, 
dřevníku, záchodů atp. zde stojí ještě jedna budova, v níž pozná-
vám saunu. Ta je ale zamčená, je určená jen těm, kdo si pronajmou 
uzamykatelnou chatku. Po loňském zklamání z Morgamoji, kde nám 
„varaustupisti“ (lidé z pronajaté chatky) odmítli saunu „půjčit“, ih-

ned z hlavy vyháním podobné myšlenky. Sauna prostě nebude… To-

to téma je profláklé i v kronice, mezi Finy, kterým tohle neleze vů-
bec pod fousy. Našel jsem tu totiž zápis od dvojice Jenni a Jouni (to 
jsou vlastně také „mí staří známí“-mají totiž výbornej cestopis, 
krásně výtvarně řešenej, z Keva-svět vandráků po sámské zemi je 
vskutku malej, mnohem menší, než se zdá z pohledu z Látnjoaivvi), 
kterým se snad podařilo najít saunu nezamčenou, ale než se stačili 
připravit, dorazili „varaustupisti“ – kteří jim saunu nepůjčili. Dvojič-
ka J+J se pak v kronice klasicky po finsku zastyděla nad svým počí-
náním, že nezavřenou saunu vůbec chtěli vyzkoušet. Achjo. Jsme 

země korupcí prolezlá, ale opačné extrémy jsou také zvláštní. 

Mířím za tupu, po jakési pěšince, směrem, kde tuším téci 
Vaskojoki. Ta se nalézá asi sto metrů za chatou. Z mého břehu do 
ní padá v peřeji Roavvenjohka. 

Hned je mi jasné, že brodění bude další gigapřekážkou, 
možná i větší, než překonání bažin u Roavvenjohky. Řeka je totiž 
dobrých třicet metrů široká. Průměrná hloubka je tak tři čtvrtě me-

tru, ovšem místy, zdá se, i mnohem víc. Na deseti metrech upro-

střed navíc neskutečně proudí. Dno je slizké a plné obrovitých os-

trých balvanů, které místy ostře vystupují nad hladinu. Půjde to vů-
bec? No… všechno jde, když se chce, ale mít utopenej bágl, případ-

ně celej promoklej ho vláčet dál, mít zlomenou nohu, která se mi 
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zaklínila mezi balvany a tělo vzal proud, hmm, jsou i jiný stupně 
utrpení, než se rovnou utopit ve Vaskojoki. 

Je třeba se na věc dívat z pozitivní stránky. Řeka je totiž 
nádherná. Je to opravdový laponský tok-veletok, vinoucí se zeleným 
peklem. Nebe je jasné, odráží se v klidnějších pasážích toku, jinde 
se vaří ledová a černá voda, tu ve stínu olezlých balvanů porostlých 
mechy, tu kypí stříbrné, diamantové krůpěje, vystřikující z vírů. Ře-

ka hučí a řve do toho nebeského klidu kolem. Břehy jsou kamenité, 
plné roztodivných tvarů. Za nimi se zdvihá nekonečný les, březové 
lemování, koruny borovic v pozadí. Je tu nádherně. V místních vo-

dách určitě žijí pstruzi duháci a lososi. Tak jo. Už se tu nebojím, už 
je mi fajn. Je však třeba se připravit. Svlékám se do trenek, vše cpu 
do batohu, boty si vážu vně. Plně se spoléhám na svou Hůl, v tom 

smyslu k ní mám nyní krátkou a přesvědčivou řeč. 

 
Vaskojoki 

A do vln! Ledová voda mi sevře lýtka, na chlad si ale brzo 
zvykám, to je ten nejmenší problém. Dno obrovsky klouže a smeká 
se, noha se může zarazit až o ostrou hranu balvanu. Bez Hole by se 
brodit nedalo! Vždy jí zapíchnu po proudu mezi balvany, vyzkouším, 
zda mě unese, zda se ze spáry nevysmekne. Výběr místa, kam 
šlápnout, je nejdůležitější. Šlápnout na sliz, či vratký balvan, to by 
znamenalo nedobrovolnou koupačku. Pomalu se sunu vpřed, krok-

sun-hůl-krok. Brzy jsem v nejhorším úseku. Voda je až po břicho, 
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proud se mě snaží strhnout, ale Hůl je proti, prokazuje mi tu nej-

věrnější lásku a přátelství. Spodek báglu je těsně nad hladinou. 
Kdyby mě voda „neuzemňovala“, třásl bych se od nervů. Joj, byla 
by to ale fotka, jak se takovej jeden blázen rve s divokým proudem. 
Mám jednu krizi, už se vidím ve vlnách, ale najednou zírám a ten 
největší proud už je za mnou! Takže se uklidním a dosahuju sever-

ního břehu. Zcela vysílen se skládám na břehu a cítím, jak se do 
promrzlých údů vrací krev. Je mi krásně! Můžu jen s pýchou sledo-

vat mocný proud, nad kterým jsem zvítězil. Bílé obláčky, které se 
z tohoto pohledu zrcadlí v modré hladině jsou jako nebeské polštá-
ře. A já už ani netuším, zda žiju, nebo jsem v ráji. Asi žiju, pochy-

buju, že by v ráji jeden měl mokré trenky a nohy od písku. 

Převlékám se a oblékám. Líbám Hůl a jsem připraven na 
další cestu! 

Břeh řeky je porostlý neprostupným pásem březového a vr-

bového houští a jsou zde morénové valy. Jít podle vody nepřichází 
v úvahu. Kus dál ale tuším borový les. Míním jít tam a snažit se po-

stupovat na západ tak, abych stále slyšel řeku a neodchýlil se tak 
od pravého směru. 

Nejprve se jde hezky. Borový les je schůdný, vždy, když se 
zastavím, slyším hučení Vaskojoki kdesi po levé ruce, za březovým 

pralesem. Postupně se však situace začíná obrovsky zhoršovat. Bře-

zoví se rozlézá dál a dál od řeky a vytlačuje borový porost. Ten na-

jednou úplně mizí, jsem obklopen pralesem nízkých, zkroucených 
bříz. Snažím se to nějak obejít, ale nejde to, břízy razantně vítězí. A 
kdyby šlo jen o břízy… Zem je porostlá až půlmetrovou houštinou 
trnitých šlahounů, pod nimi jsou kořeny bříz, skryté balvany a nao-

pak díry, zrádné, neviditelné, zarostlé. Pochod se značně zpomaluje. 
Vidím vždy tak deset metrů dopředu, kudy dál. 

Vtu před sebou, za spletí větví kolem mě, vidím cosi podiv-

ného. Je to veliké a bílé. Být to u nás, řeknu si, že je tady nějaká 
divoká skládka, že sem někdo vyhodil lednici nebo tak. Ale tady je 
to úplná blbost, že. Proderu se houštinou a zůstávám v úžasu, který 
se metamorfuje do výkřiku: „Losák!“ 
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Losí lebka 

To veliké bílé totiž není nic jiného, než velikánská, vybílená 
losí lebka s obrovskýma lopatama paroží! Ouuuuu!!! Je tohleto vů-
bec možné? Lidé, co navštívili Lemmenjoki se často na netu ho-

ledbají, že našli sobí parohy, já sám jsem loni nalezl sobí lebku. Ale 
los, to je jinej kalibr! Taková losí hlava s parohy má rozpětí přes 
metr! Jacísi Češi kdysi v Lemmenjoki našli losí lopatu a měli dost 
velké problémy ji unést, tak ji nechali na místě. 

Jakoby omámen přistupuju k nálezu, jako vystřiženému ze 
starých legend. Prohlížím si fascinovaně lebku i její okolí. Nikde ko-

lem nejsou další kosti, navíc lebka je dokonale vybílená a suchá, to 
znamená, že tu už mrtvý los leží pár let asi, že zvířata odnesla 
ostatní kosti. Jen ta těžká lebka zůstala… Beru ji zkusmo do ruky. 
Oj, to je váha! Lebka váží odhadem 10-15 kg. Tak tu těžko ponesu 
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dál s sebou, takový nález asi zůstane přírodě. Parohy u hlavy mají 
průměr dobře deset centimetrů, pak se rozvětvují a vytvářejí typic-
kou lopatu, širokou a mocnou. Paroží je šedohnědé, vroubkované, 
monstrózní. Vidím, že okraj jedné strany je ohryzaný od zvěře. Zví-
ře má bílé, veliké zuby, které pevně stále sedí v čelistech. Čumák je 
vytrčen daleko dopředu. Je mi jasné, že tento nález musím aspoň 
zfotodokumentovat, když už se s ním nemůžu táhnout dál. 

Loučím se s Losem, hladím jeho plochy parožných lopat. A 
nořím se, naplněn severními esencemi až po hrdlo, do březového 
pekla. Biju se s Přírodou dál v marném boji. Koivikko, březový pra-

les, nabývá stále hrozivější hustoty. Šlahouny mi rozdírají oblečení, 
občas mi noha sjede po ukrytém kameni rovnou do hluboké černé 
díry, plné bahna, ze které vyletí houf komárů. Pokud jsem dříve 
konstatoval, že s komáry to v posledních letech je v Laponsku na-

hnuté, zde mají asi své poslední bezpečné útočiště. Během hodiny 
prodírání jsem úplně pobodaný a ani repelent moc nepomáhá. Vůle 
a odhodlání se s touhle přírodou pobít však pomalu slábne. Postupu-

ju totiž pomaleji než šnek. To, co probíhá kolem mě, o tom se žád-

nému Čechovi nezdá ani v těch nejdivočejších snech. Propletence 
březových kmenů a větví, vrbových spletenců, trnitých šlahounů a 
močálních trav. 

 
Bezcestí při Hovnořece 

Díry plné černého bahna, ostré šutry, ani decimetr není rov-
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ný. I viditelnost se zmenšuje tak na dva metry, jak větve a džungle 
svírají můj obzor a já mám pocit, že mě zelená záplava co nevidět 
udusí. Kolikrát už nejde jít dál jinak, než že se musím zastavit, sun-

dat batoh, prohodit ho před sebe houštinou, prolézt po čtyřech ot-

vorem v houští, vtu se na mě vrhají mračna agresivních černých 
komárů a bílých miniaturních mušek, nasadit batoh, ujít jakž takž 
v klidu tři metry, zastavit se před jednolitou stěnou Pralesa, rozhlíd-

nout se kudy dál, nabrat směr, po dvaceti metrech zase sundat bágl 
a tak dál… Jdu touhle šíleností už dvě hodiny a odhaduji, že jsem 
ušel tak dva kilometry. 

Tak tohle je Peklo. Maminko, já už budu hodnej!chce se mi 
zařvat vstříc zelené smrti. Být odsouzen na věčnost se dokolečka 
prodírat touhle „krajinou“… Během hodiny si zásadně přetvářím své 
představy o záhrobním životě pro hříšníky. Žádní čerti, žádné kotle 
plné vroucí vody, v nichž se škvaří Viktor Kožený, Adolf Hitler či 
Klement Gottwald. Jen březový prales, černé bažiny, ostré balvany, 
šlahouny vrb a trnitých lián a to vše bez vyhlídky na změnu. Do 
konce světa dní. A sám, bez přátel, lásky, blízkých lidí. Slunce ně-
kde nahoře výsměšně propaluje zelenou deku pod sebou, ze mě leje 
pot, jež pálí v oděrkách. 

Peklo se konečně trošku rozestupuje. Přede mnou je veliké 
bažinaté jezero, dle mapy poznávám, že jsem ušel asi čtyři kilome-

try, že jsem ve slabé půlce cesty k Řece Hoven, Paskajoki. Mrkám 
na hodinky a strnu. Od chvíle, kdy jsem se poprvé ponořil do „bro-

du“ na Vaskojoki, utekly tři hodiny a čtvrt… Přepadá mě slušná bez-

naděj. Pokud bude takovýhle terén pokračovat dál, nejenže do ve-

čera zešílím, ale úplně se fyzicky vyčerpám. Paskajoki, ta mýtická 
řeka, která mě provokuje již dva roky k jejímu dosažení, mě nechá 
ledově klidným, protože mi bude už vše jedno, budu rád, že žiji, po-

kud budu žít. Když si vzpomenu na onen povznášející pohled 
z plošiny Látnjoaivvi… Všude nekonečná, monotónní, březová rovi-

na. Ajajaj. Cesta na norskou hranici může trvat klidně tři, čtyři dny, 
ač je to odsud „jen“ 35, 40 kilometrů. No uvidíme… 

Kolem jezera se jde relativně dobře, beznaděj ze mě padá a 
zase mám před sebou smělé cíle. Ne nadlouho. Za jezerem začíná 
to samé v bleděmodrém. Březopeklo. A to všude kolem. Hučení řeky 
už neslyším, ani zbla nevím, kde vlastně jsem, jen busola mě ubez-

pečuje, že se deru stále na západ, pár severních stupňů k tomu. Ji-

nak horizont neexistuje, resp., určuje ho nejbližší neproniknutelné 
křoví pět metrů ode mě. No, moc mě to nebaví. Opravdu hrůzyplný 
kraj. 
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Bažiny při Hovnořece 

Navíc do toho všeho začínají bažiny. Nejprv nenápadně, ja-

ko úzké jazyky černého bláta mezi balvany a houštím, pak se les 
(ne, tomuhle se nedá říkat les, ten mám spjatý s jinými, příjemněj-

šími vjemy) prosvětluje a bažiny, ty nedozírné zažloutlé plochy, mě 
začínají ovíjet jako smyčky hadích těl, všude kolem. První z nich 

s milovanou pomocí Hole přecházím, najednou to však přestává jít. 
Močální pláně jsou čím dál častěji poseté oky pohyblivých jezírek 
bez břehů, na kterých pluje mech. Brrr! Hhuuuhhh! Konec světa! 
Jábmeaíbmo. Jsem uprostřed říše mrtvých duší, slyším, jak šeptají 
v bezvětří kolem mě. Ani pták nepípne, jen slunce pálí a podtrhuje 
mrtvolnou náladu místa. 

Najednou nemůžu dál. Kolem mě jsou ze tří stran nepro-

stupné bažiny s jezírky, zelené číhající hroby. Zezadu, odkud jsem 
přišel, bažina prostupná a hned za ní Březopeklo. Pot mi crčí z vlasů 
rovnou do očí a já tak nevychytávám okamžik, kdy jej začnou ředit 
slzy únavy a zoufalství. V tu chvíli padá fatální rozhodnutí. 

Končím. Vracím se. Není jiné cesty. 

Tohle rozhodnutí mě v první chvíli přináší nutnou porci 
energie a chuti žít. Vůbec v tu chvíli nemyslím na to, že nedojdu na 
norskou hranici, o čemž jsem za dlouhých zimních večerů snil nad 
mapou. Ani mi v prvních momentech nedochází, proč nikdo v létě 
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nepokračuje na západ. Vnímám prostě jen fakt, že žiju a že když 
neudělám nějakou blbost, asi i přežiju, protože odteď se budu jen 
vracet. 

Užívám si ten pocit jen tak, to obklopení mokřinou, to vě-
domí, že jsem třeba první člověk po letech, kdo zrovna na tomhle 
místě stojí. 

Pak tasím mapu a snažím se lokalizovat svou pozici. Podle 
všeho se nacházím na okraji velikých mokřadů, neprostupných 
ploch, za které může děsivá strouha, Paskajoki, která místo aby 
tekla mezi dvěma břehy shora dolů jako kterákoliv jiná řeka, stojí 
v naprosté rovině všude kolem a rozlévá své rašelinou přesycené 
vody v podobě bažin do širého okolí. No, to by bylo. Mapa tvrdí, že 
tyto mokřiny by měly ustupovat směrem na jih, k soutoku 

z Vaskojoki, od které jsem se prodíraje se Březopeklem poněkud 
odchýlil. No ale já nemám sebemenší chuť to zjišťovat. Zejména 
když v realitě je močál všude kolem mě. Fotím to. Močál sám o sobě 
vytváří zvláštní klima. Zatímco na Vaskojoki či v Březopekle svítilo 
slunce, zde výpary z rašeliniště sytí vzduch snad stoprocentní vlh-

kostí, takže se nad mrtvou krajinou válí jakýsi šedivý opar, což teda 
scenérii kolem mě moc neoživuje. 

Zbývá vyřešit ryze akademickou otázku. Došel jsem 
k Paskajoki, či ne? Na první pohled určitě ne, neboť žádná řeka není 
na dohled. Na druhou stranu, vody bažin, jimiž jsem obklopen, jsou 
dle mapy i mých pozorování syceny jen a jen touto mýtickou, le-

gendární vodou. A na stranu třetí, nepovažuju se za srabíka, kterej 
by v první problematické situaci otáčel, tudíž můžu s klidným čistým 
svědomím prohlásit, že dál už to prostě nejde. Aspoň ne ze směru, 
který jsem si vybral. Každý reálný objekt má své hranice a i spousta 
iluzorních věcí je má. Limity, za které to už zaživa nejde. Jasnočka, 
Paskajoki je reálná věc i symbol. A nemůžu asi chtít, abych stopro-

centně uspěl. 

Mám pocit, že pro osamělého bloudníka přírodou je tohle 
místo maximem.Větší odloučenost od civilizace neexistuje. Možná 
parta drsných chlapů by si plivla do dlaní, vrátila se do Březopekla a 
zkusila proniknout na soutok Paskajoki s Vaskojoki jinudy. V mých 
zejména psychických silách to není. A není to ani cílem. Nejsem lo-

vec kilometrů a míst. Jsem malá, nicotná součást přírody, schránka 
pro toužící duši. A touha je naplněná. Tak jo. Nadchází klíčová chvíle 
celého trekku. Přehrabuju se v báglu a lovím z něj malou lahvičku 
z hnědého skla. Lahvičku určenou na nabrání vody z Paskajoki. 

Skláním se nad bažinou a nabírám vodu. A nelžu přitom. Nic bezna-
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dějnějšího jsem v přírodě nezažil a možná už nezažiju. Paskajoki je 
vážně světa řiť a je tudíž nedosažitelná, pokud se jeden chce vrátit 
živ. Viděl jsem Paskajoki shora, z tundrové pláně Látnjoaivvi, viděl ji 
a nyní ochutnávám její vodu, aniž bych spatřil její tok. Řeka Pozná-
ní, řeka hoven. Budiž tedy věčným mýtem, symbolem Prozření, 
Zmaru, Beznaděje…Vidět Paskajoki a zemřít… 

Pomalu se už chystám na návrat, ale napadá mě si zapnout 
telefon. No neuvěřitelné. Zde, v největší Díře světa, notabene 
v rovinaté nížině bez horizontu, naskakuje signál sítě Sonera! No je 
to možný? Včera pod Látnjoaivvi signál nebyl! Obrovsky nepatřičný 

cyber zvuk nelibě prořezavá mrtvolné ticho bažiny. Přichází zpráva. 
Je od Břízy!! Tak co tohle znamená? Skrývá se ve všem nějaký 
symbol? Čtu textovku, starou dva dny. Bříza sedí s pár lidma, co 
znám, na Kampě nad flaškou vína a vzpomíná… Hm, to je hezký. 
Nejsem ouplně sám na světě. Škoda jen, že nemůžu odepsat. Ale 
můžu zavolat mámě, je určitě nervózní, co se mnou je. Vrcholně 
absurdní situace, když si uvědomím, že slyším mámin hlas tady 
v téhle nicotě. Tři a půl tisíce kilometrů od rodných Vršovic. –Jak se 

máš? Kde jsi?- -Jsem mami na Paskajoki. Pustina, no budu pak vy-

právět. Hele, jen ti chci říct, že otáčim, že jsem u cíle. Tak se neboj, 
teď už se budu jenom vracet… - -Buď opatrnej.- 

Nojo, já jsem u cíle. A našel jsem odpověď na své otázky? 
Našel jsem aspoň nějaký směr, kudy dál životem? Možná…ale teď to 
nebudu řešit. S trochou štěstí do večera dorazím zpátky na Vasko-

joki a tam se budu moci v klidu rozmyslet. Nahazuju batoh na záda, 
nepřítomně mávám směrem k neprůchodným mokřinám a začínám 
se vracet… 

Březopeklo zase otravuje, ale mě se už jde mnohem lehčeji. 
Ta tíha Nicoty, která na mě padla cestou k močálům, je pryč. A já 
jsem přežil a nebudu řešit, zda jsem prohrál nebo zvítězil. Nic není 
černobílý. A napadá mě ještě jedna věc. Jak by bylo super najít 
v Březopekle ono místo, kde se válí losí lebka! Protože… nezasloužil 
by si tenhle den zarámovat památkou na celej život? Tedy … pokusit 
se tenhle úžasnej nález přivázat k báglu a i za cenu toho, že tento 
bude vážit poctivých pětatřicet kilo, jej dopravit domů? Kdo by se 
mohl pochlubit sám před sebou něčím podobným? Přiznávám, jsem 
asi primitivní člověk, který ke štěstí potřebuje symboly a rituály. Jen 
myšlenka nestačí. Já dosáhl místa, kde se vody Paskajoki rozlily do 
kraje. A v lese leží losí lebka, symbol pomíjivosti života tady na Se-

veru. Král lesa chcípnul někdy před lety uprostřed divočiny. Zalezl 
do houští a tam vypustil duši do kruhu Přírody. A já našel to místo. 
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Místo, kam se chodí umírat… 

Směju se té představě, je jistě dost nepravděpodobné, že 
v tomhle bezcestí narazím na stejné místo při cestě zpět. Jen nápad 
to byl… A protože nijak horečně nehledám stejnou cestu zpět, můžu 
mít štěstí. Po dvou hodinách prodírání Březopeklem přicházím na 
místo, kde se uprostřed houštini skví vybělená losí lebka… 

A není co řešit… 

S pocity horečkou vysíleného prospektora, jež našel na roz-

hraní vlastního života a smrti dvoukilovej nugget zlata, potěžkávám 
lebku, vteřinu vylétávám v euforii do oblak při představě, jak tu ob-

rovskou, těžkou nádheru vleču domů, v další vteřině podléhám lí-
tosti nad tím, že to neunesu, nepřivážu k batohu, že tuhle obrov-

skou , těžkou nádheru jsem našel podruhé jen proto, abych se defi-
nitivně ujistil, že navěky patří sem, do přírody. V těhle bláznivých 
chvilkách pomáhá lok pálenky a meditace. Příjemné teplo stéká do 
útrob, já usedám na kořen zády k lebce a ptám se: „Bohové Sámie-

atnanu, ty, veliký Veraldenolmai, strašlivý Liebolmai, zachmuřený 
Bieggolmai, jak to vidíte, mí vládcové a rádci, smím já, nepatrná ni-

cota ztracená v nekonečné nicotě, jako symbol téhle cesty vzít 
s sebou tuhle nádhernou lebku, smím narušit běh zrození, smrti, 
rozpadu a znovuzrození, dovolíte mi to, nenaruším tak váš klid a 
svůj osud?“ 

Bezhlasý hlas odpovídá: „Víme, jakou radost ti to udělá. A 
ty jsi došel tam, kam se jiní neodváží, tys stál na kraji Země mrt-
vých, odkud se živý nikdo nevrátí, tys našel místo, kam král lesa za-

lezl umřít. Lebka je jen a jen tvoje. A věz, že cesta zpět nebude 
snadná. Protože nic na našem světě není zdrarma. Tvůj náklad bude 
k neunesení, budeš se vléci do strmých svahů a cedit pot. Ale vytr-
váš. Potkáš potom, až vyjdeš z lesa, lidi, kteří tě budou obdivovat a 
chválit tvou odvahu. Ale ty nepropadneš pýše a sebestřednosti. Jen 
pokrčíš rameny, usměješ se a půjdeš dál. A pak dole, ve městech, 
potkáš lidi, co ti budou provolávat obdiv a nabídnou ti peníze, aby si 
bez práce tenhle symbol naší říše přivlastnili. Ale ty je odmítneš, 
usměješ se na ně a půjdeš dál. Když to všechno dokážeš, odpovědi 
na tvoje otázky přijdou…Tak neváhej a vem si ji! Je to dar, od nás, 
vládců poslední země Přírody…“ 

Bezhlasý hlas zaniká v bzikotu komárů a šustění snítek pra-

lesních bříz. Losí lebka se ocitá na mém batohu, paroží trčí do stran 
v mocné šíři. Můj vychytaňoučkej batoh má popruhy tak dovedně 
zrovené, jako by byly k tomuto účelu stvořené. Lebka sedí pevně na 
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batohu a nehne se ani o centimetr! 

První pokus o zvednutí. Huh, to je neskutečná váha! Nojo, 
35 kilo… A nějakých 70 kilometrů do civilizace… Jak by řekl PPP, 
„Neznáš bolest!“ Mám pocit, jako bych na zádech nesl dospělého 

člověka, nervy v ramenou a v krční oblasti začínají ihned ve-

hementně prostestovat. 

„Sklapněte, vy zhýčkaný nervíci, nastává řehole!“ volám 
zvesela a pomalu se dávám do kroku. Kamarádka Hůl mi pomůže. 

Váha je to děsná a pochod komplikuje i to, že lopaty trčí na 
každé straně víc než čtvrt metru do prostoru. Tudíž, mezi stromy, 
kde bych jen s batohem v klidu prošel, se zaklíním. Brzo ale získá-
vám první grify, jak jít, jak se v houštinách pootočit, abych prošel. 

V půl sedmé jsem u řeky, v místě kde jsem ji v poledne 

přebrodil. Krátká modlitbička za úspěšné překonání toku a zase do 
vody! NO, kvůli Losovi a únavě je to ještě těžší než poprvé, ale zku-

šenost zase pomáhá. Prostě přecházím. Kus dál u proudu sedí druhý 
Fin z varaustupy, prut v tůni. Mává na mě a volá: „Kde jsi našel 
tuhle nádhernou lebku?“ 

„V pustině! Tam kde začínají bažiny Paskajoki!“ volám a po-

sílám slova po vodě. 

Opatrně shazuju batoh na zem, jsem u tupy. Mám ihned po-

cit, že mohu a umím létat. Taky ale vím, že se batoh s Losem dá 
unést. Času mám dost, na svah Látnjoaivvi můžu klidně šplhat celej 
den. Nevzdám se. 

Sedím u tupy a koukám, jak z komínka sauny stoupá dým. 
Ojoj, to by byla havaj, moci se vysaunovat. Brzo ze sauny vylézá 
svalovec, kamarádsky se na mě usměje a povídá: „Teda, tys našel 
celou losí hlavu? Ukaž…No to je nádhera. Závidím…“ 

Rozhoduju se chytit příležitost za pačesy: 

„Je mi to trapný, ale přesto se zeptám. Mohl bych použít va-

ši saunu?“ 

Chlapíkův pohled sjede z Losa na mě a odpověď je rychlá a 
velmi překvapivá: 

„No to je úplně jasný. My navíc vyrážíme po večeři na ryby 
a budem pryč do noci. Sauna je celý večer tvoje!“ 

No, není „varaustupista“ jako „varaustupista“. Asi je rozdíl 
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na základním okruhu, kde je ranec lidí, a tady, v chatě na konci 
světa živých. Tady není důvod si nevyjít vstříc. Frajer, když našel 
Losa v bažinách. A saunu bude sakra potřebovat… 

Dělám nějaký dříví, zásobičku do potírny. Drsňáci 
z varaustupy mi kynou pruty a odcházejí na jižní břeh rybařit. No, 
nejsou to zrovna chlapíci, které bych chtěl potkat v noci v průjezdu. 

Ten menší je samej sval a má docela „drsně nefinský“ kukuč, tmavé 
vlasy, husté štětky obočí. Větší, to je zas chlap jak hora, 
s vyholenou lebkou a mocným prošedivělým knírem. Petrův zdar, 
kluci! A všechno je tu teď moje… 

Připravuju si vodu do džberů a zanáším ji do stále vyhřátější 
sauny. Svlékám hadry a nahý mířím do dřevěné tmavé místnůstky, 
vonící tak, jak jen pravá, romantická, dřevěná finská sauna s kamny 

umí. Teploměr na zdi svou měděnou ručičkou ukazuje 80 stupňů. 
No tak to by šlo. Mocně zalévám rozžhavené kameny a už se zaly-

kám v nečekaném poryvu vlhkého vedra, které je jak rána do pali-
ce. Brzy ze mě leje pot a já se jen mátožně ovívám vihtou. 85 C. 
Další teplotní náraz. Cítím, jak se ze mě všechno vyplavuje, špína 
v oděrkách z Březopekla, kilometry s pětatřicetikilovým báglem na 
zádech, prodírání houštinami. Po půl hodině si dávám poslední ná-
raz páry a hupem ven, skáču do studené Roavvenjohky. Ležím v ní 
do úplného vymrznutí a zase zpět do sauny, kterou pomaličku roz-

jíždím ještě k větším výkonům. Druhé saunovací kolečko je už pod-

statně kratší, neboť vyháním teplotu na +95C. A zase Roavvenjoh-

ka. No, tak to by stačilo. Jehličky chladu bodají do teplem a párou 
totálně uvolněné kůže. Svaly i šlachy jsou povolené a co je nejdůle-

žitější…mysl. Ta lítá někde nad Paskajoki, nad lesy a horami na nor-

ské hranici, zalítne si nad sámský Nunnanen, chvilku zase až domů, 
do Čech. Jůůů. Můžu všechno. A je mi tak krásně… Teď plánuju jen 
sedět a přemejšlet si… Ovšem, jídlo. Dělám si pořádnej kotel. Gu-

lášové těstoviny s nakrájenýma kostkama sýra, do omáčky drtím 
velké množství sucharů, místo knedlíků. Mňam! A ta přežíračka! Oj! 
Nedá mi to a musím ještě jednou do sauny, jen tak decentně, vypo-

tit kalorie při šedesáti stupních. Mmm. Jsem sám na světě, zároveň 
však jeho součástí, takže s každým, v každém, ve všem. Perfektní 
nálada na cokoliv. 

Tedy třeba i na vyprání prádla. Pak si rozdělávám klasický 
večerní oheň, sedím opřený o strom a pozoruju tiše úchvatnou, stá-
le se měnící hru plamenů. Popíjím do toho pálenku a pokuřuju, co 

mi zachutná. Přemýšlím, jak dál naložit se zbývajícím časem. Zítra 
bych rád překonal Látnjoaivvi a utábořil se někde na hezkém místě, 
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třeba ještě v divočině, třeba na základním okruhu, podle toho, jak 
mě nohy s Losem na zádech ponesou. Je mi jasný, že to bude 

strašná řehole, ale vím taky, že Losa donesu, stůj co stůj. Sklender 
je mrtev, ať žije Kunc! Vůbec by taky nebylo špatný strávit jeden 
den třeba na Härkäjärvi, rybařením! Dát si prostě to, čemu se tady 
říká lepopäivä, odpočinkovej den. S postupujícím večerem se mě 
zmocňuje zvláštní romantizující nálada, ač mě od opírání o strom 
bolej záda. Na fyzickou bolest se nejlépe zapomene při snění. A tak 
si sním. Nejprve velmi přízemně, o pivku. Je pravda, že to je jediná 
věc, co mi tu chybí, obzvláště po sytém guláši a dokonalém prosau-

nování. No nevadí. 

Hm, chuť na pivo. Dokonce bych i věděl, s kým bych na to 
pivo po návratu domů rád zašel. Ach, Břízo… Zase jsi mě dostala, 
uprostřed paskajockých bažin, když jsem četl tvoje slova. Přepadá 
mě podivný chvějivý pocit. Nejsem v takovém pubertálním rozpolo-

žení mysli, že bych to přičítal záchvěvům erotické touhy. Proto je mi 
to divné. A tak čekám, co se z toho vyvine. Brzo jsem doma. Tady, 

na Vaskojoki, ztracen v divočině, oproštěn od materiálních statků a 
egoistického náhledu na svět, mám šanci se podívat za brány vní-
mání, díky bohům Přírody. Ale nejdřív se musím dokonale sžít 
s touto zemí, koncem světa. Přihazuju na oheň větve a mručivý joik 
mi rozkývá tělo a ze rtů začnou padat první slova: 

Vaskojoki: Na výspě světa stojí malá chata/dál už to nejde, 
tady končí svět/dál je jen prales, jámy plný bláta/ a já si k tomu 

směl přivonět/ Komáři žrali mě, odnášeli krev/ odnášeli kus člověka 
na křídlech/ slyším jak mi v uších píská jejich zpěv/ posílám za nima 
vlastní svůj dech: Ne, lidi, lidi nesmí sem/tohle je zem komárů/to je 
jejich zem./Byla tam řeka, široká, dravá/ Vaskojoki jméno má, dru-

hý jméno Fášku/ mě bylo jak byla by při mně ta pravá/ a já s ní 
otevřel flašku/ s chutí na lok piva, s chutí na tvý rty/s chutí poznat 
tvoje oči nazpaměť/ zůstávám na Vaskojoki, z týhletý varty/ nevrá-
tím se za tebou, nevrátím se zpět: Ne, lidi, lidi nesmí sem/ Tohle je 
zem Bohů. To je jejich zem… 

Zavírám oči a prosím vtělení Přírody: „Vezměte mě s sebou, 

protože ve mně klíčí láska, divnej, zakázanej, pošlapanej a roztrha-

nej cit. A já nevím, jestli smím. A nevím, jestli můžu… věřit, doufat. 
Tam daleko na jihu je žena, žena-Bříza. Žena, která byla taky 
smutná a sama, když jsem ji viděl naposledy. Prosím, vtělení Příro-

dy, prosím tě, sladká Maddarak´ko, vezmi mě do svého modrého 
závoje noci, vynes mě ven z tohoto světa, dej mi na chvíli svýma 
očima se na něj podívat, dej mi ji vidět!“ 
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Nejprve si to jen představuju. Jak se z modrorůžového nebe 
snáší jemný, vonící oblak, který mě ovíjí a zahaluje a moje srdce 

buší rychle a zběsile, jako by bylo krysí, moje oči jsou slepé a moje 
tělo roztroušené po kraji. A ten závoj sladké modré mlhy mě nadná-
ší. A už to nejsou představy. Už to nejde, otevřít oči a vrátit se ke 
svému kmeni u ohně, už se o něj neopírám. Nevidím očima, vidím 
však víc. Modrá stuha Vaskojoki. Zelené lesy, z výšky. Nahoře věč-
né slunce a led. Dole lesy řídnou, modré moře, roviny a pole. Pás 
hor, kouř z továren. A město. Praha. Ulice křivolaké, červené tašky 
střech. A tam je Bříza. A vedle ní někdo stojí, je to nevýraznej 
chlap, kterej vypadá jako nějakej Latinec. A oni se drží za ruce a 
smějí se na sebe. Horký slzy a ramena se mi třesou ve smutku. Ale 
slyším sladký hlas všude kolem, ta nejjemnější látka mi utírá zrudlý 
obličej, jsem sám, jsem sám, ona není pro mě… A tak poslouchám 
ten hlas, Maddaraččin: 

„Viděl jsi, cos viděl. Však nesmíš zoufat, protože bys potom 
toužil po tom, všechno mít najednou. Když jsi ji viděl naposledy, by-

la sama a smutná. Teď ty jsi sám a pláčeš. A osudy se převrací jako 
vlny Ledového moře, když naráží do skal Severního břehu. Odjel jsi 
sem, za námi, kterés poznal už dřív. Potřebuješ teď nás, kruh Příro-

dy, víc než ji. Dostal jsi dar vidět neviditelné a to je tvoje výhoda. 
Nevzdávej se, nikdy se nevzdávej, Aslaku. Kdybys zůstal doma, ješ-
tě více zamotáš svůj osud a uškrtíš se v jeho trápení. Jen počkej. 
Víš, co jsem ti vzkázala loni, přes Bálvvoslatjnu. Čekej. Pošli jí slova 
po vodě, po kůře stromů. Jestli ona stojí za tvůj cit, uslyší je, bude 
jim rozumět a sama začne přemýšlet, kterého si zvolí. Jestli neporo-

zumí, víš proč. Víš, že tvoje štěstí čeká jinde a dál, v čase…“ 

A jsem zase u ohníčku a duší mi projíždí střídavej proud. 
Bolest, radost a úžas. Úžas: Ono to funguje! Vtělení Přírody, Nevidi-

telní, se mi zase zjevili a dali mi možnost vidět to, co vidět není. 
Radost: Žiju. A nejsem sám. Příroda je se mnou a já jsem v ní. A 
mám naději, v čekání. Jednou přijdou odpovědi. A bolest: Bříza ně-
koho má! Sakra, jaké drobnosti rozhodují…pár dní. Nejsem možná 
pro ni.Achjo, všechno to rozmýšlení tady na cestě bylo zbytečné??? 

A ďáblík materialismu mi šeptá: Můžeš si bejt tak jistej tím, 
cos viděl? Vždyť jen tvoje bujná fantazie, vybičovaná únavou a di-

vokostí přírody, tě zase obloudila! Jen sedíš u ohně a únavou ti kles-

la víčka a zdál se ti sen… 

Ale proč ten pocit? To divný tušení, že jsem opravdu viděl 
mnoho tisíc kilometrů daleko tak jasně, jako bych tam byl. A slyším 
zas v paměti onen hlas: Pošli jí slova po vodě, po kůře stromů. Ne-
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vzdávej se… 

Tak jo. Jestli jsem ji viděl, ona je bude slyšet, ta slova. A na 
ní bude, jestli porozumí… 

Slova za sebou II.: Až tě příště potkám, možná už bude 
pozdě.Možná pravej čas už byl, je pryč. Možná je pravej čas teď. 
Křičím zas do sebe, do lesa, ke slunci, posílám slova po vodě. Snad 
mě uslyšíš. Ten, kterej škodil, zemřel. Ten silnej konečně prohrál. 
Podívej se občas z okna, do slunce, dotkni se kůry. Bude to mluvit 
k tobě. Bude mluvit tundra. Slovy uschlých listů předminulý zimy. 
Slibuju, budu tam… 

A polární den ztrácí sílu a nabírá, slunce se škrábe o vršky 
bříz nad Vaskojoki, chladí si svůj idol v zrcadle Fášku. 
K dohasínajícímu ohni přichází slepice bělokura a úplně v klidu se 

popelí v suchém písku dva-tři metry ode mě. „Jsi to ty? Ta 

z cestičky od sobího plotu? Proč jsi sama? Zahnal jsem tvého muže? 
Sama jsi ho zapudila, když jsi viděla jeho tupost? Jak vlastně tenhle 
svět běží?“ Slepice neodpovídá. Děsivej večer. Půlnoční slunce nad 
řekou. Teď by se dalo zešílet z těch otázek. Jdu raději do tupy, vybít 
komáry a uložit se na měkké matrace, kterými jsou pokryté tvrdé 
fošky pryčny. Sám. Den je u konce. 

8. vaellusden – Pátek 27. 6. 2003 
Ráno je nálada podstatně reálnější, než za včerejšího děsi-

vého, magického večera, který jen lapská zem vyčarovat umí. 
Onehdy u Luirojärvi, kdy do nás sestoupil duch Sokosti. Mysleli jsme 

si, že ovládáme svět, my lidi. Kamenný dědek otevřel oči i nám. 
Tenkrát u peřejí Myllykoski, kdy se vtělení Přírody ocitlo v našich 
spojených rukou. Mysleli jsme si, že láska potrvá navěky. Poprvé 
onehdy v Guovdageaidnu, u Stuorrajávrre. Protnutí se sáivo svě-
tem. Důkaz existence bohů Sámieatnanu. Mysleli jsme si tehdy, že 
jsme na světě jen my… viditelní. Co se snažil napovědět včerejšek? 

Po mystickém večeru se dnes cítím poněkud ztuhle. Řeším 
to kotlem zelenýho čaje a dvěma šumivýma tabletama Eferalgan, 

s údajnou příměsí pseudoefedrinu… do půl hodiny jsem v pořádku! 
Ale přesto nespěchám, chci se vyladit do nálady, kdy mě bude bavit 
putování na vrchol Látnjoaivvi s Losem na zádech. Vyklízím po sobě 
tupu a v náhlém vnuknutí mysli otevírám návštěvní knihu tupy a ke 
svému včerejšímu zápisu přidávám něco o Paskajoki. Potom mi 
v uších zazní echo včerejšího večera: „Pošli slova po vodě, kůře 
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stromů…“ Tak k zápisu připojuju internetovou adresu naší stránky 
Laponsko 2002. A pod kroniku vsouvám ještě z Prahy přivežený ča-

sopis „Nový Prostor“. Tam je sakra slov… A uvidíme, zda někdo bu-

de poslouchat a číst… Po snídani a sbalení, kdy pevně přivazuju Lo-

sa k báglu, si mě k sobě volá svalovec na pokec. Je to pohodář, zdr-

žení u ohniště stojí ohledně informací za to. Koukáme se společně 
do mapy a Fin je zvědavý, kudy jsem se na Vaskojoki dostal. Uka-

zuju mu to a on povídá: „Aha! Takže přes bažiny! No to je docela 
odvaha!“ Skromně mlčím a pak se ptám, jestli se dá dostat nahoru 

nějakou jinou cestou. On odpovídá, že jedna z možností, kudy šli 
oni, je jít podle sobího plotu stále na východ a vyhnout se tak baži-

nám. Nabrat směr podle jednoho potoka do Maarestatu a z jeho 

sedla sklesat podle Roavvenjohky I. na Brod Zabloudění. Další mož-
ností je jít od plotu pořád rovně, vede tam prý stezička až pod návr-

ší Látnjoaivvi, tudyma se pak dá jít po severozápadním svahu hory 
k Máddib Ravadas pod Medvědím uchem. Více mě láká druhá alter-

nativa, Roavvenjohky mám dost. 

Povídá mi potom dále, kde všude už v Lemmenjoki byl. Ho-

voří o tupě Vaskolompolo, ztracené chatě při norských hranicích, na 
prameništi Vaskojoki. Obdivně zvedám obočí, jak se jen dostal na 
místo přes onu smrtonosnou rovinu při Paskajoki? Fin dí, že tudy 
rozhodně nešel. Dostal se tam z Nunnanenu, od západu. Tam je prý 
krajina daleko přehlednější a vegetace chudší, neboť jde o suchou 
tundru. Vaskolompolo je prý ráj pro rybáře. Byl též na Postijoen-

latvě, tupě přímo uprostřed národního parku. Tam ovšem byl 
v zimě, na běžkách, jel po zamrzlé Vaskojoki, odbočil po Postijoki 

pak proti proudu až na místo. To mě přivádí k pár zvědavým dota-

zům ohledně běžkování, neb se chystám příští rok zapadnout do 
dlouhé bílé stopy… Rybář vraští obličej a obdařuje mě pozitivními in-

formacemi. Přelom března a dubna je na běžkování v Laponsku ide-

ální. Řeky jsou ještě bezpečně zamrzlé, na druhou stranu už zde ne-

leží hluboký prachový sníh, znemožňující pohyb mimo vyjeté stopy. 
V onu „jarní“ dobu však se situace mění. V noci vládne krutý mráz, 
přes den bývá i nad nulou. Sníh se tedy sesedne a v noci ztvrdne na 

povrchu v ledové krustě! Nějak tento typ sněhu pojmenovává, což 
bohužel nechytám, ale jde hlavně o to, že na tomto typu sněhu se 
dá lyžovat úplně svobodně, mimo stopy. V tuto dobu prý bývá často 
jasné počasí a slunce svítí už dobrých 12-14 hodin denně. V oblasti 

také už bývá pár lidí, tedy člověk nemusí být v obavách, že kdyby 
se něco stalo, nikdo jej nikdy nenajde, leda v podobě mé losí leb-

ky… 

Chlap se vyzná. Rozebíráme vybavení a různé vychytávky 



- 102 - 

do přírody. Usmívá se nad mým včerejším výletem k Paskajoki: „Ří-
kám, máš odvahu. Tam, na Západ, nikdo nechodí! Tam se nedá jít. 
Leda v zimě, jak jsem říkal…“ Přichází druhý Fin, usměvavý obr 
s knírem mrože. Téma je jednoznačné – nepřístupnost centrální 
části parku. Mrož povídá: „Chm, loni jsme tady s kamarádem zkou-

šeli taky jít na Paskajoki, z legrace, kvůli tomu názvu. Ale to březo-

viště… Ukaž, kam´s až došlapal? Fakt? No to my to otočili asi už po 
třech kilometrech.“ 

Jejich pokus v létě dosíci Postijoenlatvy dopadl ještě 
tragičtěji. Mrož se nyní už usmívá, když jeho mocný prst rejdí po 
mapě: „Vyrazili jsme z Lišejníkové hory, rovnou na západ. A tady, 
vidíš to šrafování? To je neprostupná bažina, stejně jako u Paska-

joki. No my se snažili toho nedbat, šli jsme brodit. No, jenže já hned 
zapad až po prsa! No, není horší pocit, než když cítíš jak tě svírá 
chladný bahno… Ještě že jsem byl s kamarádem, co, Peteri, tys mě 
tenkrát vytáhnul ven…“ 

Peteri skromně přikyvuje a mlčí. Docela se stydím za svou 
nerozvážnost a říkám: „To si myslíte asi, že jsem úplnej idiot, že ta-

dy chodím přes bažiny sám…“ 

„To ne“, povídá Mrož. „Chodit sám je naprosto skvělá věc. 
Nejlepší. Ale ne do bažin. Bažin, těch je potřeba se bát… Neslyšel 
jsem ještě o nikom, ze známejch,no a my Finové se snad známe 
všichni, že by někdo v létě jen tak přešel celej park… Snad nějaký 
zahraniční expedice to zmákli, nějací Norové, ale to jsou blázni, ty 
zajímá jen výkon…“ 

Tak jo, říkám si. Kdybych nějakým zázrakem přešel Paska-

joki a dosáhl norských hranic, odsud cesta na Vaskolompolo a 
Nunnanen už by nemusela být tak složitá. Nejhorší bych měl za se-

bou. Byl bych možná prvním , kdo přešel Lemmenjoki v létě a sám. 
Ale mnohem spíš bych byl adept na titulek v černý kronice… 

Někdy jindy si třeba zajdu z Nunnannenu do onoho rybář-
ského ráje, na Vaskolompolo a horní Kietsimajoki… Naznačuju, že je 
čas vyrazit. Svalovec se plácne do čela a povídá: 

„Jseš z Prahy, co? Pěkný město! Ale chtěl jsem říct, máme 
jednoho kamaráda, jmenuje se Jussi. On má v Praze cestovní kan-

celář, nějaký Etumatkat. Možná by bylo fajn, kdybys ho zkontakto-

val. Najdi si ho na internetu…“ 

„No proč ne. Je příjemný mluvit finsky s nějakým fajn člo-

věkem… A mějte se, pánové! Ať berou!“ 
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Notně obtížen, vyrážím. Je 9:30. Bažina, sobí plot, pokraču-

ju rovně, po stezičce, která mě zavádí do lesa a vine se kolem ba-

žin. Nebe se zatáhlo, což je jedině dobře, protože sluníčko by nebylo 
můj kámoš, když mám před sebou stoupání do hor s více než třiceti 
kily na zádech. Poslední setkání s prokletou Roavvenjohkou. 

 
Jistá Hovnořeka 

Přes říčku leží olezlá kláda. No psychika dělá svoje. Upro-

střed klády, nad hlubokým, černým tokem, chytám trošku klepec 
nohou a už se vidím pod vodou. Naštěstí to dopadlo dobře. Jsem na 
druhém břehu a stezička začíná stoupat. Přede mnou se rozevírá 
strmé, hluboké údolí. Plivu si do dlaní a zatínám zuby. Jak soumar, 
pomalu ale vytrvale, se začínám vléci nahoru. Furt lepší, než se vra-

cet stejnou „cestou“ jako včera, tedy oním pralesním krpálem nad 
tekoucími písky. První hřeben Látnjoaivvi se zdá být nekonečně vy-

soko. Nojo, ale co je za problém? Hlavní věc je, že je zase chuť valit 
přírodou. Celkem mě vyleká plácání velkých křídel hned přede 
mnou. Tetřeví samice! A okolo ní maličcí tetřívci, je jich spousta. 

Opět jsem narušil rodinnou idylku. Obrovská černá tetřevice se cho-

vá stejně hloupě jako její menší příbuzný, bělokur. Prchá přede 
mnou vzhůru, mláďátka poděšeně ječí. „Huš, huš, potvoro!“ křičím 
na ní a mlátím kolem sebe holí, aby jí došlo, že má utéct do lesa. 
Chápavá holka. Rychle vylézám o kus výš k potůčku a shora pozo-

ruju, jak se tetřevice vrací na cestu, obezřetně naslouchá poděše-

nému kvíkání svých bubušek a jednoho po druhém schraňuje pod 
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svá obrovitá lesklá křídla. Rodinka je brzo zase celá pohromadě. 

Nabírám ledovou vodu a oné strží dávám jméno Metsokuru, 
Tetřeví údolí. Tak snadno tady vznikají místní názvy, když tolik loka-

lit je bezejmenných, možná i neobjevených. Rvu se se sklonem 
stezky, les řídne a při ohlédnutí se pode mnou zase rozprostírá pe-

kelná rovina severozápadního Lemmenjoki. Stromy se rozestupují a 
jsou střídány nízkými březovými a jalovcovými keři. Stezku ukonču-

je kamenný vard a dál už je jen tundra. Odpočívám, určuju si azi-

mut. Lezu na první hřeben, objevuje se další. Stoupání nekončí, ale 
jde se velmi snadno, protože terén je schůdný, bez morén, jen su-

chý vřes a lišejník, občas mezi plochými rulovými bloky rostou něž-
né fialové a žluté tundrové kvítky. V hloubce nekonečný les, bažiny 
a jezera, už zase z ptačí perspektivy. V otevřené krajině je mi zase 
nádherně volně. Sklanatý výběžek hory, ze kterého jsem včera lezl 
dolů do pralesa, zůstává daleko na východě. Další hřeben, rozhoduji 
se zrovna kudy dál, když tu nějaké dva kiláky přede mnou, na hra-

nici viditelnosti, se objevuje na horizontu oblý a holý vrchol. Vrchol 
Látnjoaivvi! No není důvod se tam nepodívat, zvláště když jde o 
druhou nejvyšší horu celé širé oblasti (nejvyšší je Morgam-Viipus na 

jižním břehu Lemmenjoki). Začíná jemně pršet, což kvituju, chladi-

vé kapky mě osvěžují a představuju si je jako balzám na bolavá 
ramena, extrémně zatížená báglem a Losem. Sklon se mírní, vrchol 
Látnjoaivvi vystupuje ze skoro stolové náhorní planiny, která vypa-

dá, nebýt trsů kvítků, velmi smutně a mrtvě. Hnědošedý vřes 
s fleky bledého lišejníku, chroustání pod podrážkama bot. Na sa-

mém obzoru suchý březový kmen. Dovedu si představit, že pro vět-

šinu lidí tato krajina musí znamenat vrchol depresivity a nevábnosti. 
V podstatě mrazová poušť, nic není živé a zelené. Ale mě je 
v tundře nejlíp. Nic tě nesvírá, neomezuje, jsi opilý volností a mož-
ností rozletu (i přes olovo na zádech). Pode mnou všude křivky tun-

drových hor, ještě níž onen pekelný les, odsud shora však neškodný 
jako huňatý koberec. Zde, nahoře, mysl splývá s přírodou. Stísňuje 
mě Březopeklo, bažiny. Ale tady, na střeše Sámieatnanu, netrápí 
nic. Ani ony včerejší ne příliš povzbudivé vize z výletu 
s Maddarakkou v jejím modrém závoji. No a co. Jde „jen“ o ženský. 
Vybojuju si svůj boj a jestliže podlehnu, jak mi včera Neviditelná 
naznačila, taky se nezabiju. Vždyť tady mi moc hory napovídá: „Je ti 

snad o samotě blbě? Není to lepší než to věčné trápení s láskou? Jsi 
svým pánem, můžeš si udělat svůj plán jen proto, abys jej v další 
vteřině změnil! Nikdo ti nefňuká na ramenou, nikdo tě nenutí aby 
ses změnil. Musíš se pořád měnit? Buď šťastný! Měj se rád takovej 
jakej jseš! Nikdo tě nezmění! Nesmí!“ 
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Schýlená postava, jíž ze zad trčí široké losí lopaty, se dál 
vleče pustou neživou krajinou, ale ví, jaký mocný, nekonečný proud 
životní energie se v ní skrývá. Věří pevně, že i hora, chladný kámen 
má svou duši. Mluví k němu… On odpovídá… 

„Horo, Vysoká Hlavo! Děkuju, že jsi, že ke mně mluvíš. Dě-
kuju za kapky deště, co chladí moje rozpálený čelo. Děkuju za vůni 
vřesu, vymetající ty nejjemnější pavučinky lhostejnosti uvnitř hlavy. 
Děkuju za prostou krásu tvých tundrových kvítků, protože 
v prostotě je krása, v nicotě nejvíce vynikne jednoduchost, co tě 
dojme k pláči z radosti existence. Děkuju za zvuk chroupavého li-
šejníku a chladný skřípot drolící se skály pod mou botou, protože mi 
dává poznat krásu smyslů, kterými vnímám co je kolem mě. Děkuju 
za pohled na jezera, propletený nízký prales i mlžné mokřiny, proto-

že ony jsou důkazem vyšší moci přírody nad námi, hloupými, ovliv-

nitelnými a nemyslícími bytostmi, lidmi…Děkuju…“ 

Suchý kmínek břízy mizí za mnou. Přede mnou již je blízko 
vrchol hory. Mohyla ze skály a kamení, z jejíhož vršku trčí vstříc še-

dému nebi veliký sobí paroh. Působivé, krásné, tajuplné. Symbol 
hory, která mluvila. Kouzlo hory, co naslouchala. 

Dosažení vrcholu oslavuji lokem pálenky. Přestává pršet. 
Ani to nebolelo…Sestupuju na východ, jako orientační bod mám ony 
„mastné skály“ nad Řekou Osamění. Tahle strana hory není tak pří-
větivá jako její severozápadní návrší, je prudší, plná morén a březo-

vého křoví. Proplétám se, skáču po šutrech, Hůl mi věrně slouží. 
Konečně dosahuji břehu Řeky Osamění, mé vodní lásky, za kterou 
jsem se vrátil. Jsem o něco níž, než bylo moje tábořiště před dvěma 
dny. Pár set metrů lze jít po sobí stezičce na břehu, po jejím zmizení 
musím přebrodit říčku a vystoupat koivikkem na vysoký protější 
svah, pod Mastnou skalou. Není to ale takový brutál jako 
v Březopekle. Stromový porost je řidší, povrch je suchý a rovný, jen 
s osamělými balvany.  
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Z vrcholku Látnjoaivi 

Sem tam pokroucená, nízká a tlustokmenná bříza, kmen 
spíš černý než bílý. Vonící vřes. Bezcestí působí překvapivě pozitiv-

ně. Nahnědlé vřesoviště jakoby mi zlátlo před očima. Možná tahle 

iluze hnala zlatokopa k Šedomyšímu potoku… Barvy tundry. Zlato, 
ale odkud, když slunce spí za mračny? Lesotundra světélkuje, něco 
se děje! Listy bříz zelenkavě opalizují, nevím zda v reálu, či jen 
v halucinatorním záchvatu vjemy přecpané duše. Páteř přestává bo-

let, tělem se rozlévá teplo. Z páteře jako by pochodovaly tisíce zla-

tých mravenečků a zatímco se rozlézají po těle, páteří projíždí chvě-
ní a mrazení. Takhle začíná stav po LSD… Začínám tušit, co přijde… 

Seita se vynořuje jako zázrak z posvátných vod. Seita je 

děsivá, je krásná a nejmocnější. Okolo ní v kruhu zlatistý vřes. 
Chvění už v celém těle, silné mrazení, ryzí jistota. Starý uschlý 
strom, borovice s mocným kmenem, obroušeným větrem a mra-

zem, trvajícím staletí. Kmen se rozšiřuje směrem vzhůru a tam je 

rozsocha. Trojice pahýlů se vzpíná k nebi. Bieggolmai – Veraldenol-

mai – Liebolmai. Trojice bohů, vtělení přírody sídlí ve větvích. 
S úctou bez pohybu stojím u březového keře a ptám se, zda smím 
jít dál. Musíš jít dál. To je seita Aslakova, to je tvoje seita. Není mís-
ta, odkud bys měl k Neviditelným blíž. To on tehdy nosil k rozsoše 
sobí paroží a samorosty, když usedl ke kmeni po dlouhé, nekonečné 
pouti z Mennešjávrre až sem, k hranicím konce světa. Přece on, 
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Aslak, syn Raihme, noid menešjávrreský, můj bratr, já sám.  

 
Seita (šamanská modla) pod Látnjoaivi 

Objímal kmen, opuštěl své tělo, vrůstal do kmene stromů a 
cestami uvnitř se propadal do druhého světa. Tam dlel a pozoroval. 

Tam viděl věci budoucnosti, i skryté příčiny všeho. Tudy odcházel 
zpět do svého těla, nikým nerušen, nikým nepostrádán, aby se vrá-
til domů, mohl všem i sobě odpovědět. Odsud vede cesta jen domů, 
ke kořenům… 

Ke kořenům přátelských stromů, pramenům energie světa. 

Silné mrazení neustává. Beru větévku suché břízy, přistupu-

ju nejblíž a věším ji do rozsochy, jako tehdy on. Objímám staletý, 
věčný kmen, kanál energie. Modlím se za návrat a klid mysli. Pro-

padám se do nitra stromu. 
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„Modlíš se za návrat, sníš zas o domově“, říká mi seita. 
„Ano. Toužím najít klid a odpovědi na otázky, co mě sem vyhnaly.“ 
„No, vím. Už jsi je našel. A před tebou je jedno trojrozhodnutí. Ne-

seš sebou hlavu losa, z bažin mrtvých. Zanecháš –li ji zde, nemusíš 
se už nikdy vracet. Brána neviditelnosti zůstane pro tebe už navždy 
otevřená. A ty už zůstaneš navždycky tady. Jako noid, člověk věd-

mosti. Všechny otázky světa budeš číst a jako v knize světa nalez-

neš ze mě odpověď. Oživíš mě zase, budeš Aslakem. Můžeš hlavu 
losa vzít s sebou domů jako památku a předmět, díky kterému ni-

kdy na mě nezapomeneš. Tvoje oči se už nikdy nezavřou před silou 
Přírody. Budeš ji milovat a vyhledávat. Zůstaneš člověkem, ale bu-

deš znát cestu zpátky. V tvé dlani bude navždy neviditelný březový 
list. A když ti bude nejhůř, ten list se zjeví, rozvine v ruce, obestře 
tě síť Síly. A nikdo ti neublíží. Můžeš ovšem též kopnout do mě, vy-

vrátit mé kořeny. Zapomenout na touhu, která tě volá do tundry, za 
mnou. Přinese ti to moc a majetek, neboť zatratíš neviditelnost. Ale 

žádné volání ve chvílích tmy už ke mně nikdy nedolehne, nebudu už 
totiž žít. Tak jak se rozhodneš?“ 

„Druhou cestou půjdu. Chci být ještě tím, kým jsem byl do-

posud. Chci být pod tvou ochranou, nezapomenout. Chci pomáhat 
lidem okolo pomocí vlastních sil. Nikdy tě nevyvrátím, nepoplivu 
tvoje kořeny. Těším se domů. Nedokážu ještě odejít. Ale jednou, 
mnohem později, přijdu a zůstanu…“ slyším sám sebe zdálky druhé-
ho světa. 

„Vím to. Čekala jsem tuhle odpověď“, šumí síla seity. „Jed-

nou se vrať. Budu na tebe čekat, připravená. Teď se můžeš vrátit. 
Rovnou cestou domů, kde ses narodil. Jseš už připravený na návrat. 
Přijdou sny a budeš pochybovat o svém rozhodnutí. Budeš se chtít 
vrátit, odkud jsi utekl. Budeš toužit po nedosažitelném. Ale to jsou 
jenom zkoušky, jestli opravdu cítíš tak, jak se zdá. Ty zkoušky ti 
připomenou moje slova, moje odpovědi. Běž a vrať se domů. Dojdeš 
v klidu a štěstí. Tvoje otázky našly svou odpověď. Jdi domů a uč se 
je přečíst!“ 

Objímám věčný kmen. Bieggolmai – Veraldenolmai – Lie-

bolmai. Vracím se domů. Našel jsem svou sílu. Vím, kam se vrátit. 

Barvy tundry zase matní a hnědnou, ramena bolí, batoh 
těžkne. Další kapky deště, další černé mraky nad hlavou. Brzo do-

cházím ke zlatokopecké chýši nad Šedomyším potokem. Ohlížím se 
v marné touze , jako bych chtěl spatřit ztracenou lásku. Ale nic 
jsem neztratil, jen získal. Ještě o tom nevím, ještě nemám slov, ale 
smysl Cesty se naplnil. Neklid odešel… 
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Díky dobré orientaci, díky síle Seity nalézám počátek sobí 
stezky, která mě dovádí k Brodu Zabloudění. Medvědí ucho se zbyt-

ky sněhu po pravé ruce. Usedám na břeh a dávám si piknik. Upro-

střed magických, osamělých dnů. 

Jsem rozhodnutý dnes dojít až na tábořiště Ravadasnjárga, 
jež je asi 10 kilometrů odsud. Máddib Ravadas není špatné místo, 
ale onen mys, výběžek na soutoku dvou řek mě láká mnohem víc. 
Suchá lesotundra, zbytky soba už mě neděsí. Překračuju Potok Di-

voké svině (Tak vycházím z divočiny, která je divoká jak stádo svi-

ní)… V lese mocných borovic pod Oksanampupää se vynořuje zpoza 
obzoru osamělý Fin v zeleném. Kuksa a puukko u pasu, jako já. 
Tváří se zamlkle, ale když vidí losí hlavu na mých zádech, rozjasní 
se mu oči obdivem a zastavuje. 

„No to je nádhera! Losí paroží… Kdes to našel?“ 

„Daleko v bažinách, u Paskajoki!“ 

„Mhmm. To je strašně daleko… Já jdu do hor a asi i na 
Vaskojoki. Jaké to tam je?“ 

„Nádhera. Řeka je mocná. Hory jsou zářící.“ 

„Mhmmm“ usmívá se Fin. „Máš rád přírodu Severu… Jseš 
moc šťastnej, když jsi mohl najít takovej poklad!“ Rukou hladí zvěří 
okousaný paroh. 

„Já vím. Děkuju za to.“ Fin mizí v lese. Poslední potok, baži-

na. 

Po cestě na Máddib Ravadas, kde se připojím na základní 
okruh, už přestávám moct. Přece jen, mám v nohou dvacet kilome-

trů a výstup z nížinné placky na Látnjoaivvi. Záda pálí pod tíhou Lo-

sa. Poslední metry na Máddib Ravadas jako v horečce. Na místě, 
kde se objevuje značená okružní cesta, padám vyčerpanej k zemi a 

dvacet minut trávím v naprosté nečinnosti. Ticho lesa narušuje 
škrabání, které svým pohybem vyvolávají malé zelené housenky. Je 
jich všude dost a dost. Jen doufám, že to nejsou ty proklaté 
oporinie, které v šedesátých letech sežraly břízy a proměnily velké 
části lesa v poušť. 

Po odpočinku zase dál. Poslední čtyři kilometry na Ra-

vadasnjárgu. Už nejsem schopen moc vnímat okolí, zírám pod sebe, 
šlapu jako stroj, jedu na poslední skrytý rezervoár sil. V hlavě zní 
stará písnička Zakrslé břízy, kterou jsem složil po své první ná-
vštěvě saamijské země v roce 0. V roce 2000… …ze všech písní nej-
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smutnější monotónní píseň komáří, ze všech písní nejkrásnější když 
slunce vhání úsměv do tváří… Hudba znící v hlavě ždímá poslední 
kapky síly. Stezka je nerovná a zrádná. Tělo bolí, oči se zavírají 
únavou, ale já se bojím dát pauzu, protože tuším, že bych už nebyl 
schopen se zvednout a dojít na tábořiště na soutoku dvou řek. Při-
tom bych pauzičku po půl hodině ostrého pochodu potřeboval jak 
prase drbání. Ale zastavit ten strojový rytmus kroků, tu zdánlivě ne-

smyslnou komíhavou činnost, ne, nedovedu si představit, že bych 
se ještě zvednul. Napadá mě jedna „šiškožroutská“ písnička o chla-

povi na cestě, co chcíp těsně před cílem… a jen 100 yardů mi zbývá 
k Mary Ann… Nojo, takovýhle můžou bejt konce. Těch 100 yardů 
měl tenkrát ten zlatokop či kdo ujít, spočinout v měkké náruči své 
slečny a nepoznat bolest… Konce jsou vždy nejtěžší. Ale já zdaleka 
nemám ke „své Mary Ann“, tábořišti na soutoku, 100 yardů ani 100 
metrů, odhadem tak kilometr a půl, možná i dva. No to neujdu… 
Oproti všem předsevzetím se kácím i s báglem na zem. Nemůžu. 
Nojo, tak nedojdu… Ležím na zemi, úpím bolestí v zádech, lapám po 
dechu, nohy jako z hadrů. Kolem mě břízy. Asi sto metrů ode mě 
v lese jakýsi dřevěný vehikl, vypadá to jako zbytky zlatokopecké 
káry, ale co by to tu v divočině dělalo, nemám sílu navíc zaostřit 
zrak a zjistit, o co vlastně jde. Stará píseň zase zní. … ze všech bás-

ní nejhloupější je ta o návratu k podzemí, ze všech slov nejzmate-

nější je to co ti nikdy nepovím, a tak vím, že vzpomínat jen budu na 
zkroucený větve březový… vybavuje se mi ten šedej pražskej bez-

nadějnej den, den návratu z první Cesty, ten pohled na šedý zdi 
protějšího vršovickýho domu, ten nekonečnej smutek ze ztráty Se-

veru… Tehdy jsem ještě nevěděl… Vyhrkávají mi slzy, mocnej proud 
nekontrolovatelně stéká po tvářích do fousů. Šklebím se studem, 
najednou ale přichází strašná pohoda, únava vytéká slzama z těla 
pryč, nikdy jsem si neuměl představit, co to je vlastně ten očistnej 
pláč , kolik síly organismus vcucne náhradou za ty únavou prosyce-

ný slzy, ten pozitivní brek přechází ve smích, jako bych byl zhule-

nej, stejně nekontrolovatelnej jako předtím ten pláč, chechtám se 
na celý kolo, opět vtažen do magie Severu, březovej list v dlani se 

poprvé rozvíjí… Nahazuju bágl na záda a křepce vyrážím ten úsek 
dokráknout. Říkám si – v klidu, do půl hodiny jsem v táboře. No jo… 
Minu ten vehikl a za zatáčkou cestičky vidím dřevěnou kadibudku, 
skladiště otopu a ohniště… Ravadasnjárga!!! Joj, já tu už jsem! Ono 
mi fakt zbývalo „100 yardů k Mary Ann…“ Musím se smát zas, a 
uvědomuju si něco o tom skrytém rezervoáru sil, jak jsem totiž ten 
poslední úsek od Máddib Ravadas musel šíleně hnát, neboť jsem 
ony 4 km uběhl za 35 minut… Tábořiště je opuštěné a čeká jen na 
mne… 
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Kácím se do trávy, ale uvědomuju si – žádný lelkování – 

hezky se řídit úslovím „Nejdřív práce, potom zábava“. Tedy pravi-

delnej pohodovej večerní rituál – nejdřív připravit dříví na večer a 
hranici na ohništi, pak postavit stan, dislokovat věci, vystavit Losa 
vedle stanu, aby chránil. Naštěstí tyto činnosti nemusím vykonávat 
s báglem na zádech, tak to jde. Potom koupání. Jdu do toho zostra 
– nahý se celý pokládám do divokého proudu Ravadasjoki, pot a 
utrmácenost odplouvají. Nabit novou silou si vařím vynikající boloň-
ské těstoviny (proč jsem si jich jen nekoupil víc), vylepšené chilli a 
množstvím tučného sýra, puukkem nasekaného na drobné kostičky. 
Oheň, vonná cigareta, tužka a papír. 

Za chvíli za sebou slyším hlasy. Blíží se finský pár, který na 
první pohled připomíná otce s dcerou (on spokojeně vyhlížející tatík 
55 let), ona nervní, pohledná a štíhlá (30) , nojo, ale zdání může 
klamat, že… Příchozí nemají šanci zjistit, že nejsem Fin, neb vinou 
únavy se vzmůžu jen na pozdrav a tak poslouchám ženino vysvětle-

ní její evidentní nervozity: 

„Budeš tu přespávat? Dej si pozor! My pokračujeme až na 
tupu Ravadasjärvi, kousek odsud jsme totiž viděli v lese MEDVĚDA! 
V chatě bude bezpečněji…“ 

Jsem tak servanej, že je mi milejší představa být rozdrcen 
v huňáčových čelistech, než se zase balit a ujít nekonečné 4 kilome-

try na základnu. 

„Olo on väsynyt!“ hlásím na půl huby a utvrzuji tak nesou-

rodý pár v tom, že klidně můžu být Fin, neboť tato fráze, vyjadřující 
„„Jsem servanej“ se rozhodně v učebnicích nevyskytuje. Dík únavě 
mám i dobrej přízvuk, výslovnost vpravdě línou, finskou. Pár krčí 
rameny a rychle mizí. 

Třeba je to jen finskej humor, říkám si. Nakládám na oheň 
hafl dřeva, to medvěda odradí. Ať se děje vůle sámských bohů… 
Jsem si jist, že jsem nepotkal Seitu proto, abych ještě ten den za-

hynul ve spárech medotlapa. 

A zejtra si dám pohodičku, slibuju si. Žádnej spěch, volný 
tempíčko, vodopády, dojdu třeba na Härkäjärvi a konečně si zary-

bařím… 

9. vaellusden – Sobota 28. 6. 2003 
Joj. Rád bych si dnešní den užil, ale noc vpravdě nestála za 
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chcíplou tundrovou myš. Medvěd sice nepřišel, místo něj ale zima 
(ve 3 si musím oblíkat do spacáku mikinu) a taky dost podivný, 
zmatek přinášející sny… 

…Praha, někdy v budoucnosti asi, protože příroda už defini-

tivně zmizela. Chodit se smí jen zasklenýma pochromovanýma 
chodbama, pěkně ve stádečku, semafory určujou kdo může, kdo 
nemůže a kdo nesmí. Hady lidí, odsekaný záblesky tříbarevných 
světel. Vyhlídky z propletenců chodeb na vedlejší propletence cho-

deb, labyrinty skla a kovu, připomíná to průhledná střeva Megapoli-
su, místo trusu se jimi pohybují spěchající, uštvaní lidé. Hradčany 
pod obrovskou skleněnou kopulí, venku asi jedy, těžký kovy, bifeny-

ly všude vůkol. Vltava fialová, čpí ten smrad až dovnitř skleněných 
střev, břehy obedněné vysokými betonovými hrázemi proti milionle-

tým povodním, mokvající stěny se sirnýma usazeninama. A jedu lo-

dí po řece-stoce, loď se vznáší nad kanálem, poklopem sevřená, 
zoufale toužím po vzduchu a slunci, škrábu rozedřenýma rukama 
poklop, škrábu, poškrabuju, ale žádná stopa po té činnosti, jako 
když krysa běží v kole a hryže zoufale těsnou klec… 

…Krysa. Moje černobílá Alma na rameni, nesmí se to, zvířa-

ta jsou přežitek, zbytečnost, semeniště chorob (jako by jich tady 
v Gigapolisu nebylo dost). Vyhýbáme se spolu lidem, koukáme do 
fialových, páchnoucích vod. A tam dole… malá hnědá krysí hlavička, 
topí se v tom sajrajtu…Alison, moje milovaná myšička, která loni 
v listopadu odešla, dušička se stala součástí Kruhu. A teď se chtěla 
za mnou vrátit, ale přes poklop se nedostala, topí se ve svinstvu je-

dořeky. 

„Bubuško!“ volám na ni, ale nenáviděný poklop nepropouští 
zvuk. Hnědá hlavička se vynořuje čím dál spradičtěji. V ruce mám 
list břízy, je to diamantové kopí, rozmach a poklop se tříští, lidi ko-

lem kvílí strachem, strachem z neznáma, ze svobody, ať si je sebe-

horší, nade vše jedovatější, je to svoboda, lidi už zapomněli. Skáču 
do prasivody, cítím známý stisk drápatých tlapiček na zápěstí. 
Myško! Drápeme se spolu nahoru, moje mrtvá krysí duše, dvě krysí 
dušičky, tři krysí duše. Setkání. 

Ale nastává poprask, zmatek. Do nitra lodi vniká vzduch. A 
dejchat se dá, sírově šafránové nebe se nad tou dírou trhá a modré 
okno nebe se objevuje. Hluk, jako by padaly zdi. A voda zase čistá. 
Tak to je, oni nám chtěli namluvit, že jsme se museli uzavřít do ko-

pulí, střev a septických obloh bez nebe a hvězd, aby nás svět neo-

trávil, ale ono je to naopak, my se první uzavřeli, splendid isolation, 

nikoho a nic nepotřebujeme, Terrapolis umí být pyšná, přežije bez 
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přírody, bez nebe a vody, chemicky si všechno vyrobíme, fyzikálně 
atomicky vysvětlíme. A svět kolem se zkazil, otrávil, asi tím smut-

kem, co se s lidma stalo. Jen v symbióze se dá žít. Poklop je prora-

žen, všechno by se mohlo vrátit, dík mým krysím duším, březovému 
listu, diamantovému hrotu. 

Ale nikdo tomu nechce. Miliardy rukou má Ultrapolis, ochot-

ných přiložit ruku k dílu, záchraně chcípavé výlučnosti, pyšné umí-
ravosti jejich obyvatel. Ucpávají otvory těmi nejpevnějšími slitinami, 
nejpružnějšími plasty. Vzduch zvenku vysáli, prohnali to programy, 
čísla a údaje vyplivnuty, rovnováha nastolena zas. A nebe zase 
šafránové, voda zase fialová… 

…Soud. Zrádce Hyperpolis. Choval zvíře. Myslel úchylně. 
Rozbil poklop. Dotkl se smradovody. Přinesl z toho pekla další zvíře. 
Něco chtěl. Asi změnit. Nevyšší rada Superpolis se usnesla, kom-

pjůtry prohnala, infokanály nažhavila: Odsuzuje se… k doživotnímu 
výkonu profese streetwork ve skleněném kanále sektor WXC 28… 

…Kurnik, to je mi ale trest! Vydávám se do onoho sektoru a 
brzo potkávám známé tváře z Branže. Všichni na mě čumí jako na 
mrtvolu plcha. „Co tu TY děláš? Nesplet sis dveře?“ „Né, odpovídám 
s bolestivě prostoduchou naivitou, „sektor WXC 28 je přece tady…“ 
„No to je“, povídá Ten Nejvyšší z Branže, „ale co tu děláš zrovna 
ty…Tady se totiž volí Streetworker roku… a jak jistě chápeš…nic pro 
tebe…“ 

Pocit malosti a studu. Na modrofialovém podiu kapela hraje 
slavnosní fanfáry… a vítězem se stává… 

…Schůdky potaženými šarlatem na podium schází Borovice. 
Přebírá cenu, usmívá se do publika, přiskakují k ní reportéři BBC, 
CNN, TASS… Tak proto že bych byl převelen do tohoto sektoru? 
Prodírám se davy reportérů, novinářů. 

„Borovice!“ 

„Co tady chce ta šedá myš?“ 

„Borovice! Ale to jsem já, chtěl jsem…“ 

„Vyhoďte ho vocaď…“ 

Na to nečekám a probouzím se… Třeba by mohla ještě dora-

zit Olše… Do pytle, pocit po takovémhle snu nic moc. Stejně je čas 
vstávat. Hnědá hlavička 

Jsem teda trošku nasranej, to zas jo. Co takovejhle sen má 
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znamenat? Jako že jsem nejdřív ten pekelně kladnej opuštěnej hr-

dina, bojující proti shnilýmu světu Města, ten rebel bez konvencí, co 
loví krysy z vody a snaží se radikálně změnit svět, ukázat těm za-

bedněncům, kde je Pravda? A pak je z něj ta nejpotupnější šedá 
myš z Branže, kterou teď tady ve Finsku mám úplně na háku, kaž-
dej se mi směje…A do toho Borovice… A já ji v tom snu zas miloval, 

plazil jsem se před ní. Snad bych ji i líbal, kdyby mě nedala vyho-

dit… Jakejpak tohle má smysl, takhle začít svůj odpočinkovej den? 

Stará moudrost říká – když jseš nasranej, jdi se vysrat… A 
v kadibudce mi to dochází, vzpomínám si, co včera říkala Seita: 

„Přijdou sny a budeš pochybovat o svém rozhodnutí. Budeš 
toužit po nedosažitelném…Ale to jsou jenom zkoušky, jestli opravdu 

cítíš, tak jak se zdá… 

To bych řek! Volám to nahlas z kadiboudy do přírody. Ko-

nečně si uvědomuju, kdo jsem a kde jsem. Sakra, vždyť jsem 
v přírodě, ve svém milovaném Lemmenjoki! A už mě nic netrápí 
zas. Noční můry odletěly. 

 
Ravadasköngäs 

Nikam nepospíchám, snídaně se odehrává v pomalé poho-

dičce. Vyrážím až v deset hodin, rozeznívám svůj zvoneček med-

věďáček a volným, veselým krokem mířím již po značeném okruhu 
směrem k vodopádům. Zpívám si do kroku a zmocňuje se mě ve-
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lebný klid. Na odbočce razím doprava, k majestátním vodopádům. 
Hukot zelené vody, peřeje nesou tok do úzkých strží mezi vyhloda-

nýma skalama. Kaskády vodopádů. Zelená a bílá voda se řítí smě-
lými zákrutami o desítky metrů níž. Stěny jsou strmé, kolmé, roz-

brázděné staletími, kdy se tudy valila voda. Ravadasköngäs. Přelé-
zám zábradlí z kmenů, až na samý okraj propasti. Dvacet metrů po-

de mnou bouří v pěnách voda. 

Obrovité balvany, ohlazené, voda se přes ně přelévá. Hlu-

boké tůně, chvilky klidu a pak zase dalším skokem dolů. Sekám asi 
deset fotek. Slézám až dolů, kde se divoká řeka vlévá v posledním, 
nejexcelentnějším vodopádu, rozděleném skalou na dvě větve do 
jezírka, které dělí od řeky Lemmenjoki jen pár metrů. 

Po dalším kilometru v členitém svahu dorážím na tupu Ra-

vadasjärvi, uzlový bod značeného okruhu. Již shora vidím lidi. A ne 
jen tak ledajaké! Jsou tu totiž „moje“ tři babči z Njurgulahti, Filosof-

ka a spol. ! Vítáme se vzrušeně, jsem rád, že zase vidím postavičky, 
se kterýma tenhle báječný výlet začínal, ony myslím mají také ra-

dost, že jsem nakonec nešel na Nunnanen a neskončil svůj osud 
v bažinách. Obdiv Losa nebere konce. Musím dopodrobna líčit své 
zážitky. Ale vůbec mi to nevadí, protože už jsme staří známí, tak to 
se dobře povídá. Ony si šly v klídku po značeném okruhu a teď se 
pomalu vrací do Njurgulahti. 

„Hele, máme pro tebe malé překvapení!“ povídá Filosofka. A 
volá k nám staršího chlapíka v zeleném, muže s prošedivělým knír-
kem, který stojí opodál s nějakou blondýnkou. 

„Tady je Čech, kterej umí finsky!“ představují mě. K mému 
nevýslovnému zděšení se ten chlapík usměje a roztomilou češtinou 
mi říká: 

„Ale určitě já jako nemluvím tak dobrá česky jako ty finsky!“ 

„Obávám se, že je to obráceně!“ kontruju finsky a pak mě 
něco napadá: 

„Nejsi náhodou Jussi?“ 

Vedu 2:1. Chlapík vyvalí svá modrá očka: „No to teda jsem! 

Jak to, že mě znáš!“ 

„Neznám!“ odpovídám a musím se dosyta chlámat, jaká je 
náhoda blbec a jak je svět malej…“Pokud jsi onen Jussi, co má 
v Praze cestovku Etumatkat…“ …“no to mám, ale jak proboha…“ 
„…tak včera jsem mluvil na Vaskojoki s nějakejma rybářema a oni 
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mi o tobě říkali, že si mám doma na tebe najít kontakt na interne-

tu…“ 

„Na co internet, když je lepší jen tak kecat naživo!“ nachází 
již rovnováhu Jussi. 

A já si říkám- v tom aby byl Putin, jestli je tohle náhoda… 
Finů je 5 milionů a já zrovna potkám toho jedinýho, co má džob 
v Praze a vo kterým jsem notabene včera slyšel… 

Chechtáme se už oba a je to fakt nářez. Jsem dokonalým 
středem pozornosti. Los možná i nade mnou vítězí. Kecáme, já fin-

sky, Jussi česky, babči do toho nadšeně provolávají mou slávu, fotí 
se se mnou a já s nima. Další turisti nás vůbec nestíhají, musí si 
myslet, že jsem nějakej ztracenej syn. No tak takhle má vypadat 

pohodičkovej den! Je mi jasný, že se tady trochu zdržím… 

S Jussim je tu velmi upovídaná žena, která se představuje 
jako Sirppa. No super, mlčel jsem už příliš dlouho. 

Do hovoru se navíc mísí jeden chlapík, který právě přivezl 
partu německy mluvících turistů na motorové lodici. Již od pohledu 
je mi jasné, že je to Sámi. Ostře řezané rysy, bledá tvář, lehoučce 
sešikmené oči. Na hlavě má prostý tradiční čepec s lemováním 
v tradičních barvách. Sámi mě vesele zdraví a představuje se jako 
Oula. Neuniká mu Los. 

„No kdes ho našel?“ táže se při zevrubné prohlídce trofeje. 
Obrací losí hlavu ze strany na stranu, poťukává lebku, prohlíží zuby, 
dívá se do prázdné mozkovny, prstem ojíždí okousané paroží. 

Odpovídám. Oula na mě chrlí příval dalších otázek, jako – 

byly ještě okolo nějaké kosti, jak daleko byla řeka, v jakém porostu 
hlava ležela, a bůhvíco ještě. Připadám si skoro jako na detektoru 
lži, jestli jsem opravdu tu lebku našel tam, kde jsem řekl. Jako by ji 
tam měl sám Oula schovanou. 

Oula chvilku mlčí, přejíždí očima po lebce a pak mi povídá: 

„Hm, podle toho, co jsi řek, tak si myslím, že ta lebka tam 
ležela nějaké dva-tři roky. Všechny kosti už sežrala a odtáhla zvěř, 
lebka je uvnitř čistá, jen lišejník a mech, co tam zatáhly tundrový 
myši. Vzhledem k tomu, že v roce 2000 byla strašná zima, tipoval 
bych to na ty tři roky. Tehdy ležel sníh až do června. V lednu byla 

obleva, sníh se měnil ve vodu a pak přišly padesátistupňový mrazy. 
Zvířata se nedostala k potravě, sníh umí rozhrabat, ale ne led. Po-

trava zůstala pod ledem. Spousty zvířat pomřely. Sobi i losi 
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v bažinách. Ten tvůj los byl podle všeho tři roky starej, tedy odrost-

lý mládě, když umřel. Parohy mu okousaly polární lišky a rosomáci, 
podle zubů… 

No tak to čumím. Oula je Sámi, dítě Severu! Stačilo pár do-

plňujících dotazů, dvě minuty pozorování trofeje a jako by přímo byl 
na místě, když zvíře umíralo. A nejvíc mě dostává intonace jeho ře-

či, mluví tak nevzrušeně, přirozeně a zkušeně, že to vyznívá obrov-

sky skromně. Ne jako „machři“ u nás doma, co všechno vědí, znají 
a od všeho maj klíče. Pro něj je to asi normální, číst z knihy přírody 
tak spolehlivě, jako my vnímáme televizní zprávy. 

Ptám se jej, zda je běžné něco takového v přírodě najít. Ou-

la se zamyslí a usmívá se pak: „Vůbec! Říkáš, našel jsi to mezi 
Vaskojoki a Paskajoki. To je největší pustina tady v tomhle kraji, byl 

jsem tam kdysi se soby. Ale nikdy jsem nic podobného ještě nena-

šel! Odlomený losí paroh, nějaké kosti, sobí paroží, toho se tam válí 
dost a dost. Ale celá, neporušená lebka mladého losa…ne nikdy 

jsem nic takového nenašel a to chodím krajem třicet let…“ 

Znova se na mě zkoumavě dívá, cítím, jak jeho chladné se-

verské oči, oči prvních lidí Severu, se propalují až do mé duše. Ml-

číme a já snáším ten rentgen. Najednou se doširoka usměje: 

„Jsi dítě šťastných bohů, Riku! Poprvé sám v pustině Lem-

menjoki… a z pustiny neseš losí hlavu. To je opravdu víc než štěs-

tí…“ a rozesměje se. I já se směju. Začínáme jen tak nezávazně 
plácat. Oula si k sobě přivolá jednoho z Němců, o němž mi předtím 
říká, že je průvodcem skupiny švýcarských turistů, kterou přivezl po 
lodi. Něco mu říká německy. Chápu, že jej pověřuje, aby se o svě-
řence na chvíli postaral. Němec se vrací ke skupince a štěkavými 
povely se k ní obrací. Švícka tahají z tašek klobásy a začínají je 
opékat na ohni. Oula je pozoruje s přimhouřenýma očima. Neuniká 
mi, že se na turisty dívá trošku jako skrz prsty, s lehkým posměš-
kem. S Němcem, to byl ryze profesionální rozhovor. My se spolu 
bavíme jako rovnocenní partneři, čím dál víc jako bratři, které spojil 
los. Bez pýchy je mi jasné, že jsem pro Oulu asi velmi zajímavý člo-

věk, někdo, komu se dostalo takové zvláštní výsady, co z jakéhosi 
Středoevropana dělá Laponce, když už ne přímo Sámi. Nabízí mi 
kávu, kterou přijímám a sobě i jemu ji zalévám pálenkou z čutory. 

Sedíme u ohně, ať si Švícka dělají co chtějí, my klábosíme. O so-

bech, Kautokeinu, kulturní skupině Beaivváš, přírodě. Oula pokyvuje 
hlavou a říká: „Víš toho teda sakra dost o naší zemi…“ Ptám se jej, 
využívaje jeho přízně, na některé výrazy v sámštině (jinak bych si 

to netroufl, smrdí to lacinou honbou turisty po senzačních postře-
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zích, se kterými se pak bude vytahovat v knajpě). Hmmm. Není 
problém. Tak třeba Losí hlava se řekne Íálgaoaivvi. Látnjo znamená 
vysoký, Látnjoaivvi je tedy Vysoká hlava…Sob je boazzon. 

Pak mi nabízí, že mi na své lodici odveze losa, dá jej 
v Njurgulahti do Ahkun Tupy, kde si jej mám vyzvednout. Vděčně 
přijímám, i když je mi pochopitelně líto, že se od Losa na nějaké 
dva dny budu muset odloučit. Je mi jasné, že i on si chce s losí leb-

kou v klidu popovídat. A já, značně odlehčen, si budu moci zejtra 
udělat výlet na tundrovou horu Joenkielinen… 

Dává mi svou vizitku, je to šéf a jediný pracovník turistické-
ho centra Valkeaporo poblíž Mennešjávri. Prej mu mám z Prahy na-

psat, jak se má los. Slibuju. Oula se zvedá od ohně, kávovou konvi-

ci plnou sedliny rozmáchlým pohybem vymývá v řece. Bere Losa, 
umisťuje jej za nevěřícných pohledů Švícek na příď lodi, jako totem 
na vikingské galéře. Mávne mi naposled, škubnutím startuje motor 
a loď se rozjíždí po proudu, směr Njurgulahti… 

Já zůstávám tiše sedět, ještě omámený touhle poctou, kdy 
muž Severu, domorodý Oula, člen malého, však svérázného národa 
Sámi, se mnou strávil u poledního ohně celou hodinu svého pracov-

ního času… 

Z transu mě vytrhují až babči, Jussi a Sirppa. Jussi říká: 
„Oulu jsi obrovsky zaujal! Vykašlal se na turisty…“ Těch poct je už 
moc, tedy skromně odpovídám, že jej zaujal můj los. Jussi se směje 
a se svou přítelkyní přisedá k ohni. Babči mezitím se obřadně loučí, 
objímají se se mnou a vyráží pěšmo směr Härkäjärvi. Mávám jim 
zvesela, v duši cítím přetlak endorfinové pohodičky. Tenhle den za-

tím stojí za to… Jussi říká, že je tu v podstatě s turisty, že jim slouží 
dnes jako soumar, musí jim odtáhnout do zlatokopecké oblasti na 
zádech asi 20 litrů červeného vína … v tundře bude dneska mejdan. 
„Taková práce“, odpovídá Jussi na mou zvědavost, jakto že šéfik 
velké cestovky se takhle dře s alkáčem na zádech, „je v mnohým 
lepší, než manažment v kanclu. Potřeba je obojí a tohle je příjem-

nější.“ Sirppa jej doplňuje: „To víno je ve velikánském kanystru 
s kohoutkem dole. Takže nikdo moc nepozná, když si nějakej půl-

litřík odpustíme do kuksy a vypijeme po cestě!“ Jussi se směje a 
kyprou přítelkyni objímá, ohníčky v očích. Veselej páreček! Sirppa 
se počíná postupem času stále více prosazovat na lechtivá témata, 
přičemž po mě blýská velikýma modroučkýma očima, mám pocit, že 
se jí dosti líbím, trochu se mnou před Jussim flirtuje, včetně krad-

mých doteků rukou, což mě na jednu stranu příjemně excituje, na 
stranu druhou bych nerad nějaké problémy, nemyslím s Jussim, ten 
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je v pohodě, ale se sebou samým, s mou pracně nabytou rovnová-
hou askeze, získané v pustině. 

Probíráme původ slova Paskajoki. Jussi míní:“Paskajoki 

znamená česky řeka Hoven, ale taky i Řeka na hovno!“ Směju se, 
že ten druhý název je skoro i výstižnější, co je to za řeku, když se 
k ní nedá dostat? Jussi odchází pakovat něco do tupy, čehož využívá 
Sirppa a povídá: 

„Tady v Laponsku je to s těmi názvy vůbec hodně legrační!“ 
Třeba jsem na mapě našla jezero, který se jmenuje Kovamukujärvi! 
Chvilku přemýšlím – järvi je jezero, kova je pevný, tvrdý… ŽE BY? 
Přesto se radši nesměle optám: 

„Sirppo, co je to ale MUKU?“ Sirppa na mě upře jen zdánlivě 
nevinné hluboké modré studny, stíněné dlouhýma řasama. Už by 

nemusela nic dodávat, když se mě něžně dotkne teplou rukou na 
zarostlé tváři a tichým, hrdelním hlasem šeptá: „Muku je to, čím 
chlap vniká do ženský! Rozumíš?!“ 

Až moc… Cítím, jak jsem rudej. Uhýbám raději zmateně jak 
šestnáctka na prvním rande. Naštěstí už přichází Jussi. Téma pokra-

čuje, ale ne už tak brutálně. Sirppa říká, (a potvrzuje tak můj názor, 
jež jsem vyjevil dříve, když jsem pojmenoval strž pod Látnjoaivvi 
Metsokuru, jako Tetřeví údolí), že tady v Laponsku je spousta neob-

jeveného. Většina názvů prý pochází od nějakého lingvisty-

cestovatele , jehož jméno jsem zapomněl, který v 60.letech prochá-
zel divočinou, rozmlouval se Sámy a zapisoval místní názvy. Co 
Sámové neznali, sám si doplnil, vymyslel. Dobrá to práce! 

„Třeba ten chlap šel údolím a vidí tam Sámi ženu, jak, pro-

miň, kadí do řeky a vystrkuje na něj zadek. A hned to bylo „Údolí 
ženskýho zadku!“ To jsou inspirace, to bych vymyslela i lepší….“ Je 

mi to jasný, co za fantazie se asi krev a mlíko stvořené Sirppě honí 
hlavou… „Existuje i místo, který se jmenuje „Podělaný kalhoty“ a 

spoustu jinejch“, směje se Jussi. To je teda slušňoučká legrace! Na-

padá mě i leccos z našich luhů, ale stydím se vysvětlovat, že na 
Dobříšsku je vesnice jménem „Pičín“. Tak drsnej nejsem. Těžko říci, 
zda by se Sirppa poté nerozhodla přejmenovat Ravadasjärvi na Ko-

vamukujärvi II. v praxi… 

Když jsem chvíli s Jussim sám, kecáme o jeho práci a praž-
ských zkušenostech. Jussi říká, že bydlí u Demínky poblíž Pavláku. 
Provozuje v Praze cestovku Etumatkat, která se věnuje provázení 
Finů po Praze a Čechách vůbec, organizuje v Čecháh „poznávací zá-
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jezdy“. Lehce nadhazuju, že taková práce by i pro mě mohla být 
jednou zajímavá, akorát že bych teda musel pěkně ještě zamakat 
na své finštině. Jussi s úsměvem oponuje: „Ale ty víš o Finsku, 
hlavně tady o Laponsku strašně moc! Lepší by teda pro tebe bylo 
lákat Čechy do Finska a přiblížit jim hezky v češtině, co stojí za to 
poznat v Laponsku…“ No, zní to jako zajímavý příslib. Jussi mi dává 
svoje číslo na český mobil, prý se mu mám na konci srpna ozvat, 

abychom zašli „na dobré české pivo“. Tak to si nenechám utéct! 
Upřímně vám řeknu, že kdyby se někdy v budoucnu dala rozjet ta-

kováhle práce, celej Barrandov a Streetworker roku by mi byly u 
„Podělanejch kalhot“… 

Rozebíráme ještě spoustu témat – kuksy, medvědi, alkoho-

lický celofinský svátek Vappu… Páreček se zvedá, Jussi nahazuje na 
záda objemný batoh včetně demižonu s vínem. Já, odlehčen od Lo-

sa, soustrastně komentuju Jussiho zátěž. Jussi se spiklenecky usmí-
vá: 

„To nic není. Já znám na Slovensku, v Tatrách, jednoho ma-

níka, no on je trochu, jak se to česky řekne, jo, blázen! Ale je hus-

tej, prej jednou vynes na zádech z 1000 m do 1700 m náklad o vá-
ze 207 kg!“ 

Tak na to nemám. Jussi se ještě ptá: „Znáš Markétu 
z Prahy? Učila vás finsky?“ 

„Nojo, učila, ale hlavně nás měla… Bříza…“ Vlna emocí mě 
nečekaně zaplavuje – bacha, chlape, kontroluj svý pocity! 

„Tu moc neznám…Ale ta Markéta…ty máš totiž podobnej pří-
zvuk jako ona.Ona makala v Karélii, v Ilomantsi, tys dobře odpo-

slouchal ten ležérní karelskej přízvuk…“ 

Na křižovatce stezek nahoře se definitivně loučím a zahajuji 
útok na Härkäjärvi. Nechávám ještě pozdravovat zlatokopa Kari Ko-

ivista, kultakutala z Jäkälä-äytsi, kterej mi napsal mejl, že četl fin-

skou verzi stránek Hyvää and Heavy na internetu a že dveře jeho 

zlatokopeckého srubu jsou pro mě vždy otevřeny…tak snad příští 
rok… 

Je 15h, můj pohodičkový den se zatím daří nad všechny 
představy, takovej zajímavej pokec s tolika výbornýma lidma, to 
jsem fakt nečekal! Výborná náladice pokračuje, lidi mi dnes udělali 
radost a já už tuším, jak budu mít doma v Čechách rozkecáno, po-

kud o to někdo bude stát… 
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U přívozu zjišťuji, že nějaký badhed na druhém břehu vytáhl 
loďku na písečný břeh a že bude problém si přívoz na lanech přitáh-

nout. Docela prskám – kdyby tu nebyla cedulka, jasně znázorňující, 
že loď se nemá vytahovat na břeh… Opatrně, abych přívoz nepo-

škodil, se mi nakonec daří dostat pramici na vodu a pak už není ob-

tížné si ji přitáhnout a přepravit se na druhý, jižní břeh. 

Ve čtyři dorážím na Härkäjärvi a odhaluju tam viníky ne-

zvládnutého převozu přes řeku – jsou to moje babči! Takže hned 
odpouštím, takové starušky mají nárok na nějakou tu blbost. Pořád 
lepší, než Cháron na Styxu … v hlavě mi zní text od Echtu – 

v poslední době jsem si nějak zvyk usínat s korunou vloženou pod 
jazyk… 

Babičky opět nadšeny z mé neopakovatelné přítomnosti. Prý 
se rozhodně nevidíme naposled! Dnes totiž ještě chtějí dorazit do 
základny Njurgulahti (ó, slušný trekkařský výkon na balvanité ne-

rovné značené stezce) a zítra plánují výstup na Joenkielinen, zadní 
stezkou přes bažiny. Takže to se asi potkáme, mám stejné plány. 
Filosofka navíc naznačuje, že by měly zájem se svézt poštovním au-

tem do sámské osady Lisma. No zajímavý tip! Kdyby se dalo jeden 
den přijet a druhej se vrátit…navíc zdarma…no uvidíme! 

Vytahuju prut, rozdmýchávám ohniště a loučím se 
s babčama. Přejou mi po finsku Petrův zdar a mizí nahoře na stez-

ce. Zase sám. 

Neváhám a rozbaluju nádobíčko, navazuju nenápadnou, 
tmavou třpytku se žlutými proužky zn. Meps. Ryby, třeste se! Suur-

ikalo, ty patronko všech ryb Laponska, ty věrná ochránkyně mého 
antivegetariánství, mysli na mě zas, viď mé zoufalé postavení, kdy 
v mém báglu už krom zbytku minišišky uheráku už není ani de-

kagram masa a tuku…Přihraj mi prosím na háček dvě rybky…které 
už život omrzel! 

Už Jussi dnes nádhernou češtinou říkal: „Není důležité mít 
rybu, ale jít na ryby!“ V podstatě souhlasím. Na rybách se člověk 
perfektně odreaguje a zažije atavistický pocit lovce. Ale na druhou 
stranu, kdy mě naposled zabrala ryba? Na Rovišti, ve Vltavě vlivem 
studených vod z nedaleké Kamýcké přehrady snad nežije ani plou-

tev. Loni tady ve Finsku vyžral všechny lovecké triumfy bratr PPP. 

Jdu hned na místo, kde loni Pláčovi zabral pstruh. Několik 
nahození do černé hlubiny, nic. Sakra, já jsem snad prokletej! Stří-
dám stanoviště, jdu proti proudu po pláži, ale ani ťuk. Vybavuju si, 
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jak mi babči říkaly, že třeba podzimní ruska je lepší období, než do-

ba věčného slunce, protože ryby berou nejradši za soumraku, co teď 
vůbec nenastává. Já ale CHCI JÍST MASO! Ještě jednou upívám zou-

fale svůj zrak do vody černé, bezedné, kde tuším obrovitou ochrán-

kyni rybích hejn, strašlivou Suurikalu, bytost napůl rybu, napůl soba 
a potichu jí šeptám: 

„Suurikalo, vždyť to jsem já! Já, kterej vždy ctil a uznával 
Rybu, její mlčenlivost, aerodynemický tvar, lehkou chuť jejího ma-

sa. Já kterej nikdy nerybařil zakázanejma způsobama, na břehu 
jsem se nikdy neožíral a nezanechal po sobě svinčík…“ 

„Jdi po proudu támhle do zátoky!“ odpověděla mi černá vo-

da rybími ústy. 

Jdu tedy. První nahození…Něco se věší na prut! Oj, bohové 
Sámieatnanu, ochránci seit a neposední hulderové, tak takhle chut-

ná opojný status lovce, který je schopen zabezpečit sebe a rodinu 
(jenže jakou, když moje „stromy“ svým listovím ševelí pro jiné hod-

noty či partnery…), prut sebou škube a cuká a mě je jasné, že mám 
na háčku dravého okouna. Kousek má asi čtvrt metru a je slušně 
vypasenej. Přesto však natolik dravej, že osudově zaměnil rybičku 
za ostrý trojháček třpytky. 

„Díky, Suurikalo!“ šeptám v horkém transu, pak se skláním 
k Rybě a povídám jí: „Díky i tobě, Rybo, za tvé maso, co mě nasytí, 
za tvůj život, který jsi v černých hloubkách ouplavů lemmenjockejch 
žila jen pro můj žaludek.“ Tasím puukko a zabíjím… 

Ještě by to chtělo něco, mám fakt hlad a strašlivou chut na 
rybí masíčko. Na druhé nahození „lovím“ jen vodní traviny, na třetí 
hod však ihned záběr! Něco lehce většího… Na břehu se ocitá ryba, 
které Finové říkají harjus. V češtině neznám pro takovou rybu vý-
raz. Nejpodobnější je to asi bolenovi. Ryba tvaru štíhlejšího kapříka, 
ale dravec. Černý hřbet, šedé boky, stříbřité břicho. Asi 35 centime-

trů délky. Opět puukko v rybí hlavě a žábrech. Tak to by stačilo! 
Večeře je pochystaná a pokud se vydám na ryby ještě večer, slibu-

ju, že všechny úlovky šetrně vyprostím a vrátím zpět Vodě. 

Příjemně znaven kuchám ryby a škrábu nožem šupiny, filety 
solím a kořením. Na stromě visí drátěné opékadlo, dnes jen pro mě. 
Počkám si, až v ohništi zbyde jen kopec řeřavého popela, opékám 
rybky každou stranu deset minut, na závěr zakápnu trochou máslíč-
ka a kapkou pálenky… Mňamka liboskvoucí! Mlask! Chrocht! 
Mňammm!!! 
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Žrádlo 

Maso harjuse je opravdová lahůdka, a to i ve srovnání 
s okounem, kterého považuju za jednu z nejchutnějších sladkovod-

ních ryb. Harjusovo maso není vůbec cítit rybinou, spíš chutná jako 
mladé kuřecí. Kostí má ta rybice pomálu a tak jemné, že se ogrilo-

vaný filet dá jíst i s nimi. Ajaj, to bylo žrádlo… Otírám si mastné 
koutky úst a až po hostině zjišťuju, že jsem si svou večeři spořádal 
bez chleba (v mém případě bez sucharů) Ryzí gurmánství… 

Po hostině stavím stan a věnuju se nečinnosti a přemýšlení. 
Je to u mě velmi zřídkavý pocit, být takhle dokonale spokojen se 
sebou samým, i se vším okolo mě. Hm, jen víc takovejhle dnů! Při-
jde mi, že je hlavně výborný, že se domluvím finsky. I tak přátelští 
a nekomplikovaní Finové o poznání roztají a odhodí svou proklamo-

vanou nemluvnost, když slyší cizince, jak se snaží v jejich milova-

ném, vnějšími vlivy minimálně poznamenaném jazyce. Takovej cizi-

nec už pak vlastně není žádnej cizinec, žádnej povrchní turista na 
lovu zážitků a fotek. Dneska jsem to cítil, s Oulou, jakož i s Jussim, 

Sirppa ve mně pravděpodobně viděla především chlapa… Moje fin-

ština se tak krásně nechci říct vyplácí, o prachy a platy vůbec nejde, 
ale spíše vymeďuje, přináší pocit neohraničené pohodičky. Já tu nej-

sem konečně za turistu, ulkomalainena, ale jsem Riku z Prahy, kluk 

co nezkazí legraci… Je to paráda… Tahle Cesta dokazuje, že moje 

posedlost Severovýchodní zemí je správná věc, že je to můj druhej 
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domov, lidi jsou tu dobří a přímí a příroda krásná. A já jsem půl 
Čech, půl Fin. Nojo, takhle to se mnou vypadá. No to víš, Olše, tys 
úplně mimo byla. Tady od voňavého vřesu lemmenjockých strání ti 
to můžu říct – opovrhuju tvým materialismem a zanícením, s jakým 
hledáš chlapa… Co to znamená, takovej chlap v tvým podání? Něja-

kej vořežpéro, kterej tě bude bezvýhradně poslouchat a pilně jako 
včelička střádat a cpát ti prachy, abychom neskončili pod mostem? 

Věčně vážnej slabingr, kterej tě bude obklopovat materiálními stat-

ky, aby se bylo čeho chytit, až láska vyšumí? Co si nesmí hrát, ne-

smí bejt ani chvíli klukem? Jaká jseš, Olše? No podle mě povrchní 
potvora, která káže vodu a chlastá víno. Netolerantní baba ze Su-

det. Poznamenaná spektrem těch nejdebilnějších populistickejch ná-
zorů bez jakýhokoli filosofickýho zakotvení. Šedej svět, hraješ si při-
tom na něco výjimečnýho. Vždyť sme všichni míň než tundrový my-

ši. Jen si to uvědomit, to je ten problém. A ne jednou za 14 dní jet 
„na vandr“ a tam si hrát na romantičku. Dej pokoj! Ve Finsku jsi ni-

kdy nebyla, ale kritiky bylo, jak kdybys tu žila roky. Ne, nepatříme 
k sobě, díky Lemmenjoki to vim už napevno a navždy… Pokud budu 
chtít zase s někým chodit, vím, jak by neměla vypadat, tedy díky i 
za to… 

Vykecanej ze svejch frustrací, zapaluju si cigaretu a jdu si 
jen tak na ryby. Paráda. Berou jako posedlý. Natrefuju na okouní 
hejno a na pět hodů tahám čtyři kusy. Pak se na prut věší další vel-

kej černohřbetej harjus, kterje však uniká těsně před vytažením. 
Ale to je jedno. I okouni se dnes znova narodili, vpuštěni nanovo do 
jejich matky Vody. Pěkně jsem si tu teda zarybařil… 

Nebe zase růžoví a matní, zejtra prej mají dle lidí 
z Ravadasjärvi uhodit nelidská vedra, zatím to však tak nevypadá. 
Oheň syčí a já se skrz něj, jeho lízavé plamenů jazyky, dívám do 
druhého základního živlu, do jakoby sklem potažené, dokonale tiché 
vody Láskořeky. Druhej večer tady. Při prvním otázky, těšení a hle-

dání, nyní už jen velebnej, kostelní klid. 

Nálada vody: V náladě hladiny před usnutím / z pocitu slídi-

vých rybích očí / kniha se otvírá, čte mi les… / Našel jsem vlnku, 
vody vzdutí / vítr se kolem ohně točí / schoval jsem si ho do ka-

pes…/ Schoval tu vlnku uvnitř hlavy / do míst, kde bydlí smutná pa-

ní / jméno má Tíseň, druhé Stesk / Vlnka ji čechrá, vítr vábí / to já 
se skrz ně směju na ní / ona je smutná, v očích lesk / V náladě vody 
spolu pláčem / slzy rozostří nám větve bříz / tichý a smutný je to 
ples / Provádím Tíseň a Stesk tancem / a vítr hraje, hudba má říz / 
Tančíme spolu, já a Stesk / Tančíme, voda nám nohy smáčí / Zpí-
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váme, vítr nám slova vzal / V objetí jeden se z nás stal…/ Tíseň a 
Stesk po vodě kráčí / jsou ode mě dál a dál / v náladě vody zázrak 
se stal… 

Možná že i jo. 

10. vaellusden – Neděle 29. 6. 2003 
Jednou jsi dole, jednou nahoře. A dnes sedlo na kraj nelid-

ský vedro. A padlo Lemmenjoki, 120 kilometrů pěšky… Ale popo-

řádku…Ráno se budím až v 7h. Já vím, to není žádná megapozdní 
hodina, ale když já si říkal, že by bylo dobrý si brzo ráno ještě zary-

bařit… No nevadí. Teď je čas se jen sbalit a vyrazit, protože mě čeká 
strmý Joenkielinen a posledních 20 kiláčků v parku Lemmenjoki. 

Neva, včera to byl super lov… 

Ráno házím nezávaznej pokec s mladou finskou dvojicí, kte-

rá si to přišupačila včera po desátý. Takoví klidaři, málomluvní a 
sympatičtí. Joj, s takovouhle slečnou tichou a modrookou bych si 
taky vyrazil do přírody…oj vy muka obraznosti! Radši nahazuju stále 
lehčí bágl na ramena a vyrážím na cestu. Je jasno a dělá se pěkné 
vedro. Jdu nejdřív šest kiláků po známém okruhu, když nalézám 
stezičku, odbočující prudce vzhůru, směr Joenkielinen, zatím ještě 
ztracený za lesy pralesy. Stezka strmě stoupá strží s potokem, nabí-
rám si už zde dole ledovou vodu, potok se netváří, že by byl tak od-

vážný, že by pramenil nahoře v tundře. Příkře stoupám, les řídne a 
tundra mě vítá. Poslední březoví se rozestupuje a přede mnou, 
v blankytném jasu se tyčí jasně zelené lučiny tundrového vrchu Jo-

enkielinen, na vrcholu ozdobeném morénou a skalami. Krása ne-

smírná… Sluníčko praží, ale tady nahoře není vedro, spíš jiskřivě 
krásno. Traviny se blyští perlami rosy, stromy dole pode mnou jako 
hustý sobí kožich, sytě brčálový. Černé vzteklé mouchy, lačné mého 
potu mi v nesmyslných drahách krouží bzikavě kolem hlavy. Jinak 

velebnej klid. Až daleko za hranicí lesa končí první krpál a dostávám 
se na horskou loučku, kde je malé jezírko, ohniště a kadibudka 
pravděpodobně. Odpočívám tu, medím si, vdechuju lačně a dychtivě 
ostře jasný vzduch, kterým se honí zářivý vítr. Už odsud začínají 
nádherné výhledy. Hluboko dole se v jasu leskne nádhernou stří-
bromodří Lemmenjoki, plná rozlivek, jezer, zákrut, zátočin, poloos-

trůvků i celoostrovů. Všude kolem řeky neprostupné, krásné lesy. 

Řeka se vine modrým pruhem jak stuha tradiční ve vlasech 
napadá mě v oné romanticky rozněžnělé chvíli. Třeba si tu větu ne-

chat na později, do textu… A hory, zalesněné i tundrové, všude ko-
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lem. Divočina, pahorky, pralesy, jezera, řeka. Tady člověk nemá co 
dělat! Zelená a modrá, pro blázna je dobrá, praví staré české úslo-

ví…jak říkají Finové, Totta. Jakože je to pravda. Pro mě je to dobrý! 

Stoupám dalším příkrým svahem, uzoučkou, přesto však 
zřetelnou stezičkou, přes morény a skály. Tohle není ovšem ještě 
vrchol Joenkielinenu. Jsou odsud ale nádherné výhledy, vidím Mor-

gam Viipus, dokonce i Lišejníkovou horu a Látnjoaivvi ve strašné 
dálce. Lemmenjoki blyštivá dole. Jezírko a kadibudka hluboko pode 
mnou, jak někde ve Švýcarských Alpách. On Joenkielinen má na 
výšku jen 550 metrů, ale nad okolní nížinou se tyčí pravda impo-

zantně. Pěkná hora… Její vrchol je stolový, podobně jako Látnjoa-

ivvi. Rovná, travnatá tundra, sem tam pohozený balvan. Tady by 
klidně mohlo být fotbalové hřiště, jaká je tu rovinka. Představuju si, 
jak by se tady pěkně hrálo, reprezentace Sámieatnanu by vyrobila 
světový překvápko a rozšvihala by tu Brazílii, protože odskok balonu 
na sobím lišejníku a tuhé trávě tundry, to by Ronaldo ani Rivaldo 
nezvládli… Hrajou Sámové ale vůbec fotbal? Asi těžko. Možná sobí 
pólo… 

 
Pohled z Joenkielinenu 

V půl dvanácté jsem nahoře. Ticho ruší jen mouchy a svěží 
vítr. Velká mohyla, beru z ní šutřík na památku pro Štěpána, fotím 
scenérie a zevluju. Je odsud vidět i směrem na Inari, cípy tohoto 
Velejezera blyští v dálce, ukryté za tisíci pahorků a vrcholků. Bělo-
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kuřice s malejma třema bubuškama, popelící se v lišejníku mě dojí-
má. A prázdno kolem taky. 

A je mi jasný, tohle je začátek konce mý Cesty. Tady, na 
další střeše přírodního ráje. Tady odsud vidím zase do dálky, žluto-

hnědé močály, šedé morénoviště, ostře zelené lučiny, tmavě zelené 
lesy. Jezera a řeky jako zrcadla, kterápak kráska se v nich ráno 
prohlíží? Kolik tisíc sobů tudy ještě proběhne, než nastane konec 
světa dní? Ta tichá neměnnost a já v ní, cítím že sem patřím, ale že 
můj čas se naplňuje. Čas, ten by ještě byl, ale jedna hodina tady 

v tundře je jak týden, jeden den jak rok. Viděl jsem už všechno… A 
neznám stejně ničeho. Seita tam daleko na západě. A ještě dál tupa 
Vaskojoki, moje slova v knize čekají. Za ní je Březopeklo a močály 
Paskajoki. Velebná příroda, neporazitelná, drsná i laskající, domina i 
něžná naivka. Je čas sestoupit zpět mezi lidi. Mučivě toužím po lás-

ce. Miluju přesto až po okraj. Miluju Lemmenjoki, tenhle kraj, tuhle 

zem, tuhle světovou stranu. Trollové prej znali jen dvě světový 
strany –Sever a Nesever. Čas se vracet na Nesever… 

 
Pohodička na Joenkielinenu 

Sestup dolů po zimní trase, značené tyčemi. Hora je odsud 
méně příkrá, než od řeky, přesto, nedovedu si představit, jak bych 
tohle sjel na běžkách. Nahoru bych to při dobrý máze vyběh v klidu, 

ale ty sjezdy…No jo, ještě jsem odsud nevypad a už zase plánuju 
další výpravu, co? Vítr slábne, vedro sílí. Vzduch se tetelí jak někde 
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nad Saharou. Močály kolem, dýchají výpary rašeliny. Pusto a prázd-

no. Vzpomínám na babči, už dávno jsem je měl přece potkat… 

Jdu si pomaličku, už není kam spěchat. „Dávám si“ každičký 
detail. Třeba krásné mechovité prameniště, zářící všemi přírodními 
barvami – mechy jsou oranžové, červené, zelenofialové, voda je 
snad obarvená šmolkou… 

Brzy objevuji veliké dřevěné lávvo, v suchém borovém lese. 
Vnitřkem jsem velice zhnusen. Na stěně totiž nevidím nic horšího, 
než uhlem nakreslený a vykreslený obrovský slovenský kříž na třech 
krtinách a obří nápis: SLOVENSKO, ROKA PÁNA 2002. 

 
Pramen 

Tak to jděte, východní bratři, do prdele! Vzkypím vztekem, 
jak si někdo může dovolit zohyzdit takovou starou, stylovou stavbu. 
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Toho jsou schopný leda Čechoslováci… Jména hloupých, na všech 
sloupích! říkalo se kdysi, než začala města pokrývat grafitti, než to 
vlezlo do módy. Koho tady v Sámieatnanu zajímá, že jste páprdové 
z nějakýho Slovenska! Když se vám po tý vaší průmyslem zničený 
zemičce stejská, máte sedět na zadku doma a lézt třeba Rudohořím 
– pochybuju, že jste tam někdy vůbec byli, jinak byste pochytili ně-
co z respektu k přírodě, tam i tady plné medvědů a vlků, co by vám 
měli, braťja, zatnout raťafáky do řiti! A ještě ten Rok Pána… 
Pámbíčkáři protivný, nevíte snad, že tady vládne Veraldenolmai? No 
možná už je vám vše jasný, protože vás vaše pýcha zavedla do 
blízkých neprůchodných aap, jak vejce vejci podobných těm na Pas-

kajoki… Přímo do jejich nitra totiž vede zimní běžkařská trať… 

Kousek za lávvem, v bažinách, merčím na horizontu 3 zná-
mé postavy. Konečně, babči! Jsme asi jediní lidé tady v širém okolí. 
Ryčně se zdravíme, jako staří kamarádi, kteří vlastně už jsme… Je-

diní lidi na cestě. Kecáme o počasí, kytkách a ptácích. Komárník, ta 
aromatická bylinka, kterou si PPP loni vložil do váčku amuleťáčku, 
se finsky řekne Suopursu (ale co je Pursu, to se nedozvídám, tedy 

bažinné něco…), jasně zlatá kytička připomínající naše blatouchy je 
zase Kullero , jistě od slova Kulta, zlato. Povídáme si o tetřevech a 
bělokurech. Loučíme se, večer se uvidíme v Njurgulahti. Pekelné 
vedro v bažinách. Na místě, kde se stezka láme doleva, přes nízké 
lesnaté návrší Stuorravárri, odpočívám ve stínu statné borovice, od-

rážím nálety olbřímích laponských hovad a propadám podivnému 
trudu mysli. Pár posledních kilometrů po Lemmenjoki a konec. A co 
dál? Co dál se svým životem? Proč to jen nejde tady být navěky? 
Zvyknu si zas na Město, křivý pohledy, nekalý úmysly a postranní 
gesta? Na slevy v supermarketech, stereotypní fráze o nehynoucí 
lásce a přátelství z amerických filmů? Na kličky a smyčky, co se jen 
tak, bez ničí vůle, stahují kol krku svobody každého z nás… Ne, tady 
ještě nesmím. Sem tyhle úvahy nesmí! Ještě ne… Dnes sednu 
v Njurgulahti do kahvily a opiju se. 

Tak pivku vstříc! 

Ono je lékem na apatii duše jakož i na dnešní mrtvolné, 
zcela neseverské vedro. 

V půl čtvrté „padá“ hranice NP Lemmenjoki, sedím u čerstvě 
zbudovaných kadibudek na parkovišťátku, kde jsem před týdnem, 
pln rozechvění, svíral ještě nejistě svou Březovou hůl… A trud mysli 
neodchází, smutno, jak děsně smutno je mi. Nejradši bych se roze-

běhl zpátky do lesů. Dneska by pomohlo krom opití se snad jen za-

milovat. Ale tady? V Njurgulahti? To by nebylo moc perspektivní… 
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Piju z čutory poslední pálenku. Držím v ruce svou kamarád-

ku Hůl a říkám jí i sobě: „Holka moje, tak jsem rozsekl, co s tebou. 

Tys mi párkrát totiž v bažinách, řekách a morénách Lemmenjoki za-

chránila zdravou kůži… A já bych tě měl nechat tady u parkoviště 
zas? Kdepak, nejsem svině. Ty, Los a já, naše nerozlučná trojka, 
poputujeme spolu až domů. Tam budeš stát v koutku a budem si, 

až nám bude smutno, povídat o půlnočním slunci, proudu Vaskojoki, 

o rozhledech z tundrovejch vrchů…“ 

Válím se na parkovišti, bez cíle a smyslu následujícího žití. 
Po půl hodině přijíždí auto, česká značka! No Boha! Typ a ženská, 
kolem 45 let. Nejprve ani nerozumím češtině, pak už jo. No, tak je 
trošku překvapím: 

„Nazdar!“ 

Otáčejí se. „Ty jseš z Náchoda?“ 

Heh. Proč z Náchoda? „Tady je ještě jedno auto, 
s náchodskou značkou!“ objasňuje ženská. S převahou nadouvám 
rty a dím: „Já auto nemám.“ Češi mě teda moc nedostávají. Jacísi 
lufťáci z Tábora, „pokořitelé všeho“ během jedné hodiny. Strozí, vy-

chytralí Češi. Vůně domova se opět bolestně zarývá o palec hloub 
do obalů duše. Všude byli, všechno znaji. „Ta Oulanka, jasně, Lu-

nokeskus…“ (Správně ovšem Luontokeskus) „Saariselke. Inari. 

Známe! Všecko známe… Co tohle Lemmenjoki? Tady to vypadá dost 
nudně, žádný kopce, jen lesy… Ta vesnička tady, dost hrůza, zchát-

ralý to tu je, ale za pivo chtěj 4 eura…“ 

Nafackoval bych jim nejradši. Ale to se nedělá. Místo toho: 

„Takhle ale o Lemmenjoki nemluvte! Jste na kraji největší 
divočiny Evropy a dal bych krev za to, že je to i nejkrásnější kus Ev-

ropy… Ale to musíte dovnitř, trošku dál, než jsou vstupní brány….“ 
Houby z toho, že jsem na ně arogantní, oni si začali. Mám jich plný 
zuby a toužím po Finech. Doporučuji jim přesto Joenkielinen. „To 

jsou tři hodiny cesty, je to krásná hora, s výhledy do kraje, abyste 
aspoň trošku poznali, o čem je Lemmenjoki… Nebo vyražte po zá-
kladním okruhu, to jsou čtyři dny…“ 

„Ale my večer odjíždíme, do Norska!“ dí důležitě chlap. 
„Aha.“ 

„Kudy že na tu horu?“ ptá se ženská. Mávám odkud jsem 
přišel. V začínající hádce vyrážejí. Brečel bych, to zas jo. Tak trošku 
doufám, že potkají babči a ty je srazí svýma sukovicema do bažin, 
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za těma idiotskejma Slovákama, co pokreslili lávvo. 

Na cestě potkávám finskej tranzit, jak mě osazenstvo vidí, 
jak si to už zase zvesela capu směr Njurgulahti s kamarádkou, pří-
telkyní Holí, všichni se na mě hezky usmějou a zamávaj, já opětuju. 
Nojo. Finové mí milovaný. Bude se potřeba přioravit na drsnou 
změnu mentality, před cestou domu. Tam to bude jiný. Kamenný 
ksichty, stěžování si, nostalgie po těch rudejch hovadech, apatie, 
nevšímavost, agrese. Bože. Těším se na mámu, Almí, kámoše kutí-
ky, Borovici a Břízu, pod jakej strom si to lehnu… 

Njurgulahti. Tak jsem zase tady. V Ahkun Tupě na mě už 
čeká Los, ale vyzvednu si jej až večer. Jdu ke kahvile, skromňouč-
kému stavení ze světle mořeného dřeva. Tervetuloa! Vítej! Volá na 
mě mile rukou psaný nápis na cáru papíru. Dnes: Poronkäristys 10 
euro! Pivko Karhu IVA 3 eura! Ó díky. Nic se nezměnilo. A já mám 
žízeň a světabol jak trám. 

Vcházím do kahvily, za barem je mladinká, příjemná světlo-

vláska, můj instinkt mi říká, že je jistě Sámi. A její, že jsem cizinec, 
protože na mě zkouší svou roztomile šišlavou angličtinu. Rázně jí 
utínám familiárním pozdravem „Moikka“ (Čauky) a pak povídám: 

„Potřebuju pivko!“ 

Slečnu kahvilnici to rozesměje: „No když potřebuješ, tak to 
se nedá nic dělat. Tři eura!“ 

Povídám jí, ani nevím proč, že jsem byl týden 
v Lemmenjoki, sám a že tedy pivko není pro mě jen alkoholickej 

doping, ale oslava návratu. Kahvila je prázdná a tak je čas na po-

kec. Slečna je moc milá, jak pořád něco dělá, ač kahvila zeje prázd-

notou, tak ona stejně vždy nějakm odbíhá, hadrem leští dokonale 
čistý nábytek, pak zase sedne k počítači a něco smolí. Na mě si ale 
udělá vždycky čas. Plkáme o její práci, povídá, že přes léto 
v podstatě táhne firmu, malou cestovní kancelář, zahrnující ubyto-

vání v chatkách, vyjížďky na loďkách, výpravy za rýžováním zlata a 
tak. S podzimem odchází do Rovaniemi na studia a kahvilku a firmu 

vede její máma, kterou znám z loňska, to byla moc příjemná paní a 
jablíčko nespadlo , zdá se, od stromu daleko. Já mezitím manaž-
mentuju saunu, prý se otevírá v 5 hodin. Nojo, takže ještě jedno 
pivko. 

Karhu je dobrej mok, ale ještě víc se těším do sauny, na po-

řádné odreagování, vyhnání chandry z duše (ač po setkání se sleč-
nou kahvilnicí se můj svět začíná maličko rozjasňovat). Mám saunu 
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pronajatou na celou hodinu. Pečlivě si připravuju komplet čistej vo-

hoz, mejdlíčko a tak. No v sauně je to super. Je sice elektrická, ale 
dokonale čistá a vybavená. Tekutý mýdlo, šampon a ručníky jsou 
k dispozici ve sprchách. Po kompletním odvšivení už jen ležím na 
horní lavici, vydatně polívám šutry a medím si v páře. Asi poslední 
saunovačka tohoto léta. Myšlenky líně usínají na dně mozku. 

Vracím se pochopitelně hned do kahvily. Kahvilnice po mě 
mrkne a rozverně se ptá: „My se už viděli? Nějak tě nemůžu po-

znat!“ „Nojo, byl jsem pěkně špinavej“, uznávám. Dneska si to chci 

užít, to znamená se lehce připít a okusit zase po roce báječnou spe-

cialitku, poronkäristys, sobí nudličky s brusinkama a bramborovou 

kaší. 

Slečna kahvilnice se omlouvá, že příprava jídla bude trvat 
asi hodinu. No to mi vůbec nevadí. Poznám tak její kulinářské umě-
ní, žádná zmraženina do mikrovlnky. Z kuchyně to začíná vonět. 
Zuřivě píšu do deníku, kupuju pohledy. Mám před sebou totiž tako-

vej úkol. Je třeba napsat Olši, že mezi náma je definitivní konec. 
Asertivně tenhle úkol plním a říkám si – no není ti takhle líp? 
V kahvile se objevuje stařičká Sámi žena v kroji, velikánská, plná 
vrásek. Slečna mě informuje, že je to její babička. Mluví spolu 
sámštinou, fascinovaně naslouchám té krásné nesrozumitelné řeči. 
Na cigáru venku, už připit, rituálně pálím Olšinu fotku, která se jako 
memento mori objevuje v mé peněžence. O jednu starost míň. Pivo 
provokuje úvahy o ženskejch. Mám se pokoušet po návratu se vrátit 
k Borovici, udělat poslední zoufalej pokus? Nojo, asi ne. A co Bříza? 
No uvidíme… Najednou nic nechci řešit. Praha je strašně daleko a 
mě tu utíkaj poslední laponský hodiny. Raději se vracím do kahvily. 
Vynikající jídlo se už nese. Služby jsou na úrovni. Obří porce, 
k tomu ještě chleba černý i bílý, máslo, litr ledové vody. Obšírně 
děkuju. Slečna nabízí kávu jako bonus k večeři, je prý zdarma. Tak 

jo, kecáme o tradicích, je dost zvědavá jaké je české tradiční jídlo, 
je dost problém vysvětlit, co jsou to knedlíky. Rozhoduju se tady 
pořešit nějakej suvenýr, zajímá mě černej baret s tradičním sám-

ským olemováním. Stojí jen sedm éček, není co řešit, slečna kahvil-
nice říká, že mi baret sluší, tak se spolehnu na její vkus. Další piv-

ka. Začínám mít docela rozkecáno, kahvilnice sedí u vedlejšího stol-

ku, předstírá práci na PC, ale místo toho už jen spolu klábosíme a 
mě je příjemně. Mám takovej pocit, že týhle holce se můžu svěřit se 
vším. A tak nejen to, co dělám, kde bydlím, jakou mám rodinu, ale 
je to i první člověk tady, kterému říkám o motivech své cesty, o mi-

nulosti. O šesti letech s Borovicí, o Olši a mém útěku. 
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„A pomohlo to? Našels klid?“ 

„Hmmm. Jo. Ten zmatek je pryč. Tady jsem potkal les a 
samotu. S někým bejt je moc krásný, to už vím taky. Ale chce to 
čas.“ 

Slečna chápavě přikyvuje. A já si jdu pro Losa do vedlejší 
putyky, protože jej chce vidět. 

V Ahkun tupě potkávám babči. Mají pěkně rozpito, na stol-

cích francouzský víno a jsou už pěkně načatý. Zase mě objímají a že 
už prej o mě měly starost, kde jsem. Říkám, že jsem u konkurence, 
že tam je dost dobře. Ptám se, zda potkaly ony přiblblé Čechy, když 
říkají, že se vracely zase zadní stezkou přes močály a Stuorravárri. 
Babči odpovídají, že nepotkaly kromě mě vůbec nikoho. Nojo. Ten 
namyšlenej páreček se asi fakt utopil v bažinách… Stará Sámi žena 
mi dává Losa, jež byl uskladněný venku pod stříškou, při záhonu, 
kde ze země raší bledničkový salát. 

S Losem zase do kahvily. A taky se představuju konečně se 
slečnou, ona se jmenuje nějak jako Karen-Anne, pokud dobře ro-

zumím. Zase ji zdržuju od práce, jí to, jak se zdá, ale vůbec nevadí. 
Za chvíli se tu zavírá. A já mám už pátý pivo. Občas sem někdo při-
jde, dá pivko, obdivuje Losa a zase jde. Já tady jako stálej artefakt. 
V devět se zavírá. Loučím se s Karen-Anne, ať mě zase čeká ráno. 
Zejtra odjíždím, autobus či spíš taxi odjíždí po 13 hodině. 

Stavím stan poblíž stanů babiček. Je nelidský vedro, snad 
25 stupňů, vzduchem poletují krvelačný inarský mouchy. Narážejí 
na moskytiéru stanu, že to vypadá, jako by pršelo či padaly kroupy. 
Nedá se vůbec spát, přemýšlet, nic. Ještě krátkej pokec s babčama. 
S výletem do Lismy to vypadá špatně, poštovní auto tam sice zejtra 

jede, ale za hodinu se vrací zpátky. To by myslím nemělo cenu. Ra-

ději strávím poslední příjemnej půlden tady… a pak se uvidí. 

11. vaellusden – Pondělí 30. 6. 2003 
Spím skoro nahej, na spacáku místo v něm, ale vedro je ne-

snesitelné. Ostré polární slunce mě budí vedrem už ve čtyři ráno. 
Zevluju, spát se nedá, naprosto ne. Venku zase začínají řádit inar-

ský mouchy. Rozvažuju, co dělat dnešní dlouhé dopoledne, nechci 
jej jen prozevlovat v kahvile. V ruce se mi ocitá žlutý propagační 
papír, co mi včera dala Karen-Anne, s nabídkou firmy. S radostí zjiš-
ťuji, že se u Karen-Anne dá půjčit pramice na výlet po Lemmenjoki! 
No to není co řešit! Ráno kecám s babčama, taky do Lismy nejedou, 
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ale odjíždějí až zítra, ještě chtějí dát nějaký výlet. Kahvila otevírá až 
v 9hodin a já jako notorik bůhvíčeho už čekám na otevíračku. Losí 
lebka svítí do dálky a přitahuje zraky tábořících výletníků. 

Miloučká Karen-Anne se zase na mě směje: 

„Tak, už jsem tě čekala! Dáš si zase pivko?“ 

„Asi ne, je přece jen brzo. Spíš bych se pozeptal, jestli si 

můžu pučit na dvě hodiny pramici na řeku a kolik to stojí.“ 

He, jen dvě eura na hodinu, tak to není co řešit! Takže pře-

ce jen ranní pivko… S Karen-Anne se zase výborně kecá, v kahvile 

se občas někdo mihne a jinak máme čas pro sebe. V deset mě jem-

ně upozorňuje, že jsem chtěl na tu loď. 

„Nojo. Dobře se s tebou povídá…“ 

„Mhm. S tebou taky. Teď ty dvě hodiny musím dohnat 
všechnu práci… ale mě to nevadí, neber to tak.“ 

„No tak to já ještě přijdu. Po poledni mi to jede, vracím se 
domů.“ 

 
Láskořeka z loďky 

Fasuju záchrannou plovací vestu a jdu na to. Bágl i Los zů-
stává v péči Karen-Anne. Pod saunou prý kotví bílá pramice. Vestu 
samozřejmě házím na dno loďky. Já, protřelý vodák z Roviště, kte-
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rému byl kajak kolíbkou a pramice dětským pokojem! Kterému ka-

marádi, prasící na kempu Živohošť přezdívali Plaváček, když je na-

vštívil z dálav Roviště na svém kajaku, co mu sloužil jako dopravní 
prostředek, lože i úschovna lahváčů! 

No prostě by to byla potupa, naopak jdu do půl těla, protože 
vedro je nesnesitelné. A první tempa vesly na klidné, silnou vrstvou 
nebeského stříbra potažené hladině. Na vodě je krásně! Vedro ustu-

puje příjemnému teplu, nikde na rozdíl od pevniny ani hmyzí křídlo. 
Opojný pocit, dívat se na krajinu zase z jiné perspektivy, zpoza bor-

tu lodě! Platinově bílé slunce rozpaluje zem, ale z vody dýchá její 
chlad, slunce v odlescích. Všude jen modro a zeleno a do toho já a 
moje bílá, romantická loď. Bylo by hříchem v tomto prostředí neu-

balit džojnta. Vydávám se proti proudu, vstříc neskutečnému laby-

rintu zálivů, průlivů, ostrovů a mysů, který jsem měl možnost pozo-

rovat včera shora, z Joenkielinenu. Zprvu trošku bloudím, některé 
cesty vodním rájem jsou slepé. Brzo slyším hučení motorů, od Men-

nešjávri se blíží motorová lodice s turisty. To je fajn, jednak se po-

houpu na vlnách, jednak mi ukáže, kudy dál. Loď mě míjí a já u mo-

toru vidím známou tvář. Je to bratr Oula, mává na mě trochu pře-

kvapeně, já posílám zas po vodě protáhlé Móóói, což zní jako naše 
vodácké Ahóój! Jů, to je ale paráda tady mávat na místní usedlíky 
jako na staré kamarády. Brzy zase v tichu řeky. Vyhýbám se zrád-

ným mělčinám a přidávám na tempu, když za sebou na obzoru vi-

dím vystupovat nádherný, světlozeleně rozjásaný Joenkielinen 
s flíčky posledního letošního sněhu a daleko za ním ponuřejší, doše-

da tónovaný Morgam-Viipus. 

Je potřeba dojet co nejdál, co nejvíc se kochat ostrůvky, 
pobřežím a čirou vodou! Dvě hodiny v takové nádheře utečou jak 
nic. Fotím něco, ale hlavně to piju plnýma očima, a strašně si me-

dím, jak to z hladiny všechno vypadá zase jinak. No, mohl bych čas 
myslím lehce přetáhnout, moje kahvilnice by se jistě nezlobila, ale 
tím by mi zase zbylo míň času na poslední pokec s ní. Těžký dilema. 

Dojíždím až pod Joenkielinen, je krásný, majestátní. A mě 
zase napadá – jaká by to byla pohodice si tuhle loďku někdy půjčit 
rovnou na 14 dní a vyrazit spakovanej sakumprdum třeba až dolů, 
na Inarský jezero… 
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Co je nebe, co voda je? 

Musím otáčet, už je čtvrt na dvanáct. Ujel jsem nějakých 7 
km po řece Lásky a cítím, jak to se mnou mává, že pohodička pros-

tě vrcholí, už to nebude takový. A říkám si – frajer jsi, bratře, takhle 
si umět vygradovat akci, nabrat ryzí lupsakku před dlouhou cestou 
domů. 

Všechno krásný jednou končí, říkám si, když dno zase drhne 
o njurgulahtský břeh a je přesně dvanáct. A pospíchám jako blázen 
, hádejte kam? No přece tam, kde na mě určitě čeká Karen-Anne… 
Ani vteřina nesmí přijít nazmar… 

„Á, neutopil ses, už jsem tě vyhlížela!“ vítá mě s tím jejím 
prostým, milým úsměvem a mě napadá – ty, ty nejsi žádnej strom, 
ponurá olše, nevyzpytatelná bříza, netečná borovice, ty jsi jemná 
tundrová kytička, která roste pod vrcholem Látnjoaivvi a radši si 
honem objednávám pivko, nechci, aby na mě bylo vidět, co si mys-

lím. Kvituju přesto, že kahvila je prázdná, do odjezdu chybí slabá 
hodinka a půl a teď už tady sedím vyloženě jenom na pokec. 
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Kavárna Sobí paroh, Njurgulahti 

Řeč se stáčí na její původ. Říká, že je z rodu Jomppanenů, 
což asi bude velmi mocný rod v inarském kraji, neboť Jomppaneno-

vé vedou inarskou Siidu a koneckonců i sám Oula je Jomppanen. 
Karen-Anne tvrdí, že Oula je její příbuzný, ale nic jako bratr nebo 
strejda, ale dost složitý, neumí mi to vysvětlit, abych to se svou 
slovní zásobou pochopil. Povídá, že je Sámi a co to tady znamená. 
Nejhorší prý je, že turisti a to i finští často zírají na „živé Sámi“ jako 

na atrakci, loudí z nich fráze v laponštině, které stejně hned zapo-

menou, očumují je a pak u stolu od piva pomlouvají, jako že jsou to 
lesní lidi, kteří dosud žijou v lávvu. „Tradice jsou jedna věc, říká, 
druhá věc je, že žijeme úplně stejně jako lidi zdola, jenom jsme ob-

klopeni přírodou.“ 

Achjo, jak ti jen rozumím, i když půlka slov, co říkáš, mi nic 
neříká, musím se soustředit na smysl tvých vět (to jí i říkám, že je 
to v pohodě, aspoň se snažím) a občas jen poslouchám melodii její-
ho hlasu, milou jako celá ona sama je, dívám se jí do světlých očí a 
to mi stačí (to jí ovšem neříkám už), mluvíme o všem, o čem se dá, 
říkám jí o kapele, že zpíváme i joiky a moc lituju, že tu nemám 
cédéčko, hned bych ho tu nechal. Její příbuzní jsou prý taky joikeři. 

A já zas mluvím o městě Praze, tom milionovém mraveništi, 
jak tam chybí klid a přebejvaj drogy a tak. No napadá mě vlastně, 
že Mika z finštiny chodil s Pirkkou-Mikkeli, která zařvala potom na 
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heroin. Karen-Anne se doptává na nějaké detaily a pak říká – ne-

znala jsem jí, ale její příběh znám. Tady nahoře se jenom pije a ob-

čas někdo trávu dotáhne, ale drogy, ty jsou ve městech na jihu, 
spousta zabijáckýho heráku, co jde z Afghánistánu ruskou cestou 
přes Pobaltí do Helsinek. 

Ale nechci se bavit o tomhle, tak zase sobi, běžkování, toul-

ky nekonečnou přírodou. 

„No škoda, že tu nejsi ještě příští týden,“ říká mi, „tundrou 

potáhnou sobi a bude se značkovat. Určitě zavřu kavárnu a půjdu 
do tundry, podívat se, to je úžasnej zážitek i pro mě, co v tom žiju. 
Kdybys tu byl, vzala bych tě s sebou… byla by tam moje rodina, 
kamarádi…“ 

Proč mi tohle říkáš, drtím si mezi zuby, tohle pozvání mě 
dost překvapilo, i když možná nebylo myšlený vážně, věděla přece, 
že dnes odjíždím, kurnik, takovej zážitek vidět, navíc s ní… právě o 
to tady jde, tak o tom aspoň chvilku sním. Ona se zase usmívá, 
prostě a čistě a říká, jak je teď v tundře krásně, když si sedneš do 
trávy mezi kvítí a posloucháš frkání sobů na svazích, a já to vidím 
před očima jak tak sedím vedle ní a dá mi práci, abych jí neřekl, že 
ona je tundrová kytička, na kterou bych se vydržel dívat dokud ne-

zapadne půlnoční slunce, jen se jí dotknout prstem , ujistit se, že 
pořád kvete, ale neřeknu to , jen mi to bleskne hlavou a vím, že za 

chvilku už to jede. 

Hm, a přijedeš na lyže sem do Lemmenjoki? No já nevím. Já 
taky nevím, jestli nebudu ve škole. Ale máma tu bude. Přijeď, třeba 
se uvidíme. Hm, moc hezký by to bylo. 

„Jak se vůbec řekne česky Tervetuloa?“ 

„Vítej, nebo Vítejte, to záleží, kolika lidem to říkáš…“ 

Píšu jí to. Prej příští týden přihasí asi 35 Čechů, koukám s ní 
do monitoru počítače, nojó, Kudrna z Brna, takže Michael Stanovs-

kej, českej guru Severu v celý svý kráse! 

„Já jen, že takovej počet lidí je třeba uvítat! A navíc… příští 
rok budu takhle koukat z kahvily a vyhlížet a jakmile tě uvidím při-
cházet, tak to vyvěsím na dveře!“ povídá. 

Ježíši, ty mi ale dáváš zabrat, tundrová kytičko, myslím si, a 
to už je tu bohužel modrý taxibus s nápisem INARI a teprv teď 
všechno krásný končí, no tak udělej to správný, jdu k ní, beru jí za 
ruce, mám co dělat, abych to udejchal , říkám něco jako jak to s ní 
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tady bylo skvělý a jak mě štve silně nejmocnějc, že už jedu. Nojo, 
v nejlepším přestat… 

Tohle je…konec. Vyrážím s Losem a Holí z kahvily, jako by 

mě střelili do zadku a už se neohlídnu, ne. Trochu jsem se zamilo-

val, řekl bych… 

Uvědomuju si, že jsem slušně zanedbával babči, které se 
vybavují s šoférkou a hned na mě – „no kde jsi, pořád v kahvile?“ a 

spiklenecky na mě mrkaj a já jsem nasranej, že jsem tak čitelnej 
člověk. No další dojímavý loučení. Kur… Takovejhle konec… Tolik 
skvělejch lidí jsem tu poznal, Oula, Jussi, Sirppa, babči, tundrová 
kytička… nějací správní bodří Finové obdivujou Losa a já jsem doja-

tej jak malej kluk a říkám si, sakra, ať už to jede, nebo se snad roz-

brečim. Šoférka už mě naštěstí volá. Nikdo jinej nejede. Sedám do-

vnitř, inarský mouchy dorážej na okna a já držím v ruce ten žlutej 
papír z kahvily a tam je emailová adresa kvůli cestovce a mě je na-

jednou krásně – nic nekončí, říkám si, napíšu ti, pošlu ti cédéčko, 
přijedu za tebou zas… 

Azurový nebe, ostrý vnímání, jako vždycky, když odsud, ze 
Sámieatnanu jedu, přetlak v duši a na silnici loučící se sobi. Mlčím 
až do Inari. Šoférka to chápe. Trochu jsem se zamiloval, už jsem 

myslím jednou říkal… 

Na Inari neváhám a ihned do knajpy na oblíbené kuřecí 
nuggety. Obdiv Losa ani nemá smysl popisovat, on je zde Králem, 
na terásce hospody v nehybném vedru. Napadá mě skouknout jízdní 
řády, jestli bych nemoh počichnout tah na bránu domů a vyrazit už 
hned. Přespat se tady na Inari dá na břehu jezera, ale pro mě už 
tahle anabáze vpodstatě skončila. Bleskovým průzkumem zjišťuji, 
že za čtvrt hodiny odsud jede bus do Ivalo s přípojem na Rovanie-

mi. No tak jo, tady bych stejně už jen smutnil z odjezdu, po Sámech 
a Karen-Anne. A za světlé noci bych možná nahodil bágl na záda ja-

ko onen Jankovičář, co šel pěšky do Lismy a šel sám, po asfaltu 
těch padesát kiláků, tam co na břehu řeky stojí malá kahvila… 

Přepočítávám prachy, mám jich spoustu. Tedy vbíhám do 
značkového obchodu domorodým zbožím Sámi Duodji a kupuju zde 
za šílených 50 euro váček ze sobí kůže, pytlíček-amuleťáček, vyší-
vaný žlutou nití, s červeným čelem, kde je stříbrem vyšité Slun-

ce…Beaivváš… Je dobře načasovanej kauf, protože před obchodem 

zjišťuju, že se mi urvalo poutko od stařičké, kdysi v Nizozemí za-

koupené „kutitašky“, kapsy na doklady. Přendávám věci, zavěšuju 
nový sámský váček a už je tu ivalskej autobus. Vše stíhám přesně 



- 140 - 

na minutu. Jedu domů. 

Směsice nálad, jako vždycky silnej pocit. Ale letos mě to 
stejně ještě víc než na Inari táhne tam na jihozápad, do Mennešjá-
vri, Njurgulahti a Lemmenjoki… 

Myslím na kytičku Karen-Anne a říkám si, i takhle může vy-

padat láska! Když mi odpovídala na mou otázku, jestli vlastní tra-

diční kroj, že ano, samozřejmě, ale nosí jej jen při slavnostních pří-
ležitostech, jako jsou Velikonoce, shromáždění Sámů při značková-
ní, na svatbách… A říkám si – žij a kveť, kytičko, držím ti palce, aby 
sis vzala toho správnýho, z vaší krve, představuju si tě v tradičním 

slavnostním kroji, jak stojíš vedle toho pravýho muže pro tebe na 
celej život, navlečenýho v hazuce v barvě pařížský modři 
s červeným, zeleným a žlutým vyvlačováním, jak se po tobě dívá, 
rozpálenej láskou, ze který vzejdou noví Sámové, další děti Seve-

ru… A tahle představa mi medí, vůbec mi nevadí, jako to, že jsem 
se do tebe dnešní dopoledne zbláznil, protože ta láska k tobě je zá-
roveň láskou ke všem Sámům, lidem přírody. V tobě miluju všechny 
tvý lidi, který nesmí podlehnout globalizaci a ničivýmu větru sjedno-

cování a unifikace všeho, v tý lásce je naděje a víra, že tady na Ze-

mi zůstanete, mí lidi minulosti, i já dřív byl jedním z vás. No i takhle 
láska může vypadat a je to asi ta nejkrásnější, nejčistší láska, bez 
nároků, bez přivlastnění, bez perspektivy, že to všechno sklouzne 
do ruitny, ochabnutí a nenávisti, jak bývá obvyklé… 

A já už nemám proč tu být, všechno je vyřešeno. Jel jsem 
řešit sebe a muka lásky a všechno je to už za mnou. Pobyt 
v divočině mi dal klid mysli, ve kterém jsem našel sebe sama a za-

čal jsem milovat svou existenci a to, jaký doopravdy jsem. A příroda 

mi začala klást otázky, já nevěděl odpověď, ale po setkání s Karen-

Anne ta nově zrozená, čistá láska, co ve mně vznikla, na ty otázky 
odpověď dala. Miluj tak, abys v té lásce jen přál a dával, ona ti nao-

pak potvrdí tvůj klid. Ona milá kytička z tundry mi definitivně odpo-

věděla, že se nemám vracet k žádné Olši ani Borovici. Že není cesty 
zpět. Proto ta úzkost, finální zkouška tam u kadibudek na parkoviš-
ti. A jestli to vyjde s Břízou nebo ne, to už nebude žádnej existenci-

ální problém, ale jen běžná situace, co vzniká mezi mužem a ženou. 
Ano nebo ne. A jak to dopadne, uvidí se. A výsledek nerozhoduje. 
Děkuju, přírodo, Lemmenjocká pustino za ten klid. A děkuju tobě, 
Karen-Anne, za tu lásku. Pomohli jste mi…Můžu se vrátit. 

Ivalo. Baret na hlavě, pytel u pasu, nechávám v klidu bágl 
na nádraží opřenej o zeď (užij si ještě tuhle možnost!) a valím do 
obchodu pro housky a dvě Kulty na noční vlakovou cestu. Bus do 
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Rovaniemi, 400 kilometrů na jih. Příjemnej usměvavej šofér, lidi ml-

čící a unavený vedrem. Cesta ubíhá rychle, vnímám každej metr ko-

lem cesty, každej močál, soba, strom a květinu. Vuotso, Sodankylä, 
poslední tunturi Pyhä na jihovýchodě, dříve místo sámských svatyní, 
nyní lyžařské centrum… Vyjíždíme z „pravého“ Laponska a je to vi-

dět, tady už je léto jako u nás, louky, poseté miliony žlutých, mod-

rých a fialových kvítků a ta jejich krása je ve mně a jen pro mě. 
Květy, slunce, krása a já jedu pryč. Hmm, ale tak to má bejt. Tahle 
cesta do Finska byla výjimečná a svým způsobem nejlepší. Nebyla 
to cesta za zážitky, ale výprava do nejskrytějších hlubin vlastní du-

še, zbavené lidí okolo a známého prostředí. A působila jako nejčistší 
heroin, omámila a zesílila ve mně tu strašlivou severní, finskou, la-

ponskou závislost. Ani mi není nějak smutno, protože vím, že dokud 
budu živ, budu sem jezdit, třeba se tu jednou i usadím navždycky. A 
tak není proč smutnit, nic nekončí, nic už nikdy z týhle země ve 
mně nezmizí. Jen co utratím v Čechách prachy za vyvolání fotek, 

začnu škudlit na další cestu! Čím častěji sem jezdím, tím častěji sem 
jezdit budu v budoucnosti, tohle je můj heroin. A kdo mi to bude 

chtít vzít, se zlou se potáže! 

Rovaniemi. Děti i dospělí zase obdivujou Losa, stojím s ním 
na peróně, nástup do vlaku je celkem hustej, Los musí z báglu dolů 
– ani náhodou bychom neprošli vlakovými dveřmi, mí dva společníci 
Los a Hůl v rukou, pak uloženi do zavazadlového prostoru. 

Vlak, transfinskej express, je bohužel docela plnej, to zaží-
vám tady poprvé. Pochopitelně nemám žádnou rezervaci, přesto na-

lézám volnou dvousedačku a můžu se jen modlit, aby mě z ní nikdo 
nevyrazil a mě zbyly dvě sedačky na spaní. No, nejhůř se spát ne-

bude. A ani zejtra možná ne, protože se chystám jet slavným Ex-

pressem Hrůzy ze Stockholmu do Malmö (v r. 2000 s Borovicí 6x 
vyhozeni ze sedačky rezervačkáři, Borovice na jediném nerezervo-

vaném sedadle v celém vlaku, já na chodbičce u WC; v r. 2002 

s PPP vlak vůbec nejel a my místo toho rosomáčím vlakem do Ånge 
a zpět…) Neva. V hrobě se naspím dost. 

Vlak vyjíždí na jih, les a les a les. Humusácký vedro, ve vla-

ku je snad 35 stupňů, jízda jej jen pomalu sráží. Večeřím housky 
s totálně rozteklým zbytkem soleného másla a patkou olezlého uhe-

ráku. No snad mi po tom nebude blbě… Ještě že mám Lapin Kultu, 
chytře vychlazenou z busu, kde dlela uložena u klimatizace. Zpo-

cenej jak myš sním o minulosti a dík Karen-Anne vím, jak dokončit 
tu básničku, co jsem začal na vrcholu Joenkielinenu tou jednou vě-
tou…. 
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Lemmenjoki: Řeka se vine modrým pruhem jak stuha tra-

diční 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 / jstre ostrov, 
jste mou stálicí…/ Gae beaivváš, Vidím slunce / První píseň jara zní 
/ Stejná píseň doprovodí slunce odlesk poslední … / Tví lidi, Sámi, 
vzešli z ledu, zrozeni z temnoty, ze tmy zim / tam kde já sám žít 
nedovedu / tam chci být chvilku ve snu tvým / Tví lidi, Sámi, zemřít 
nesmí / jste mojí poslední nadějí / vy jste má poslední píseň lesní / 
poslední stopa v závějích / Gae beaivváš…/ Slova se pletou, smysl 
hádám / Daleko k sobě, cesta zlá / do té cesty však svůj osud vklá-
dám / osud je cesta totiž neznámá/ Tví lidi, Sámi / Tvý oči mámí / 
až slunce zajde budete žít / budete písní co jde s námi / labutí písní, 
poslední… 

12. vaellusden – Úterý 1. 7. 2003 
Noční jízda napříč Finskem až do Tampere se dala přežít, ví-

ce superlativů však k ní nepatřilo. V Kemi se vlak naplnil tak tak a o 

půlnoci přichází velikánské Oulu, slunce se dotýká obzoru, je rudé a 
obrovské, jako davy cestujících na peróně. Zastávka na dvacet mi-

nut a lidí jak much na Inari… Musím jít „přes mrtvoly“. Natahuju se 

na „svou“ dvousedačku, baret narážím do očí a zahajuju předstírání 
hlubokého spánku. Kolem mě proudí lidská řeka (sakra, tady v době 
půlnočního slunce lidi snad nikdy nespí a cestujou jak vzteklý 
v jakoukoli hodinu) a zvedá pomocí magických rezervaček jednoho 
spolucestujícího za druhým. Ale Veraldenolmai a Los stojí při mně. 
Já pochopitelně nespím - v podstatě už druhá taková noc, včera to 
nešlo kvůli vedristu – ale je mi všechno úplně jedno a začínám si 
dokonce říkat – když budu bytostně přesvědčenej, že mě nikdo ne-

vyhodí, bude to mý servaný tělo ze sebe šířit a nikdo mě ani neo-

sloví, protože takhle tvrdě může chrupat jen šťastný majitel rezer-

vačky na obě sedadla. A že ty, pasažére, máš zrovna rezervaci na 
stejné místo? No to se stalo asi nemožné – Finské dráhy udělaly 
chybu a vytiskly dvě místenky na jedno místo… Hele, vono to fun-

guje. Kolem mě nezůstal kámen na kameni, jen já se válím jak špa-

lek bez sebemenších problémů. 

Moc jsem toho stejně nenaspal, zejména vinou party nezle-

tilých kočiček všude kolem mě. 

Zejména ta za mnou, to je peklo, ta nezná jinou zábavu než 
do tří do rána mobilovat s bůhvíkým, dosti pisklavým hlasem probí-
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rá své pubertální starosti. Tady se snad nikdy nespí, bože… Po půl-

noci se netelefonuje! mám chuť ji říct, ale neříkám nic, protože ona 
by třeba řekla – hm, víš, já telefonuju všem mejm kámošum, jak 
jsem naštvaná, žes mi zased moje rezervovaný místo… a tak to mu-

sím přežít a jen si musím vzpomenout na Pláču – ten by se s tim 

nepáral a řekl by jí – Hele, sestro, turpa kiinni, drž klapačku, já 
bych tě hnal, s takovýmhle životním stylem buržoustský dcerušky, 
do Mišelinky s tebou, tahat gumy, denně vstávat ve 4 hodiny, aby ti 
kapitalista milostivě vodhodil nicotnej zlomek vyprodukovaný nad-

hodnoty, to bys neplejtvala energoškou na stupidní telefonáty, ný-
brž se mnou v sevřenym šiku, pod vlajkou Ostrova svobody skan-

dovala Hasta la Victoria siempre!!! Bohužel postrádám Pláčovo revo-

luční nadšení… a tak tu klapačku držím já a někde mezi Ylivieskou a 

Seinäjoki, v prokletý Pohjanmaa na pár desítek minut usínám… Pře-

žil jsem se ctí! 

Vstávám v pět hodin, kupodivu se cítím celkem vyspale. Na 
záchůdku se meju a v pojízdné ravintošce si objednávám skandiná-
vičku. V Tampere na stejném nástupišti již čeká vlak do Turku. Ne-

lením tedy v tomto bílobudovném, moderním městě a přesedám. 
V mém oddělení vagónu se mnou cestuje alternativně vyhlížející 
maminka s dvěma malýma dětma. Los pochopitelně určuje téma 
konverzace. Dětičky ošahávají paroží, žvatlají, ale mě přepadá úna-

va, venku je mlha a chladno (kde ta laponská vedra jsou), krajina je 

jednotvárná a tak doháním spánkový deficit. Probouzím se v sedm, 

již zcela srovnaný. Vlak se už blíží pomalu k Turku, výhledy 
z okýnka už evokují Střední Evropu – pole, louky a les. V Turku zase 

přestupuju do vláčku jedoucího do přístavu, je to celkem opruz 
s mým přetěžkým Losem a Holí, ale jsou horší věci, že… 

A už je tu zase přístav. Kurtuju konečně Losa k báglu, ztěž-
ka se opírám o Hůl a vyrážím. Nastává klíčová etapa Losovy cesty 
do Čech. Pokud projdu check-inem a kolem případné celní kontroly, 
pravděpodobnost, že s Losem dorazím až domů se výrazně zvyšuje. 

Na check-inu, odbavovacím místě, není pražádný problém. 
Koupi slevněného lístku a zapsání osobních údajů zvládám 
s bravurou, možná je to naposled, co hovořím finsky, až provoka-

tivně krásná slečna je snad první člověk, kterého Los vůbec nezají-
má. 

Přichází úsek celní kontroly. Suverénně odbočuji s drtivou 

většinou pasažérů do koridoru pro občany EU. No co…nejsem žádnej 
buran z Balkánu, za rok už tam stejně jsme. Tudíž celníka ani nevi-

dím. Jsem na lodi. Los opouští výsostné finské území a může mu to 
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bejt jedno, on stejně žil svůj bažinatý život v zemi Saamijské… Dle 
mých úvah jediný, kdo by mohl protestovat proti vývozu Losa ja-

kožto jedinečného přírodního artefaktu finské země do světa by byla 
finská celní služba. A tu už během cesty nepotkám. Švédům, Dá-
nům i Němcům už to může bejt u zadnice a jak znám český celníky, 
otrávený vidinou nezaměstnanosti od 1.5.2004, Dne E, tak ti už na 
to taky dlabou zvysoka… 

O mezinárodních lodních linkách bratr Juho říkal, že je to na 
nich törkö. Podle mého se toto slovo dá přeložit nejspíš jako ujeté. 
Mmm, něco na tom bude, alespoň pro člověka, který vylezl 
z nekonečného laponského lesa. Místo větví stromů, zátočinek řek a 
mechů na okrajích bažin mě obklopují mondénní slečinky, jimž se 
pod minisukněmi rýsují minikalhotky tanga, chlapci v černém, kaž-
dej vořetězovanej a černobrejlovej, děti města. Achjo. Tak vzdále-

nej je Sámieatnan, Karen-Anne, Oula… Jejich čistej, nezkaženej pří-
rodní svět. Ale je ve mně a já jej tajně, ilegálně, jako toho svýho 
Losa hodlám vyvézt za hranice… 

Ihned valím na horní palubu. Je zima a větrno. Těžko uvěřit, 
že jsem 1500 kilometrů jižně od Njurgulahti, kde jsem se na sluníč-
ku cítil jako špekáček nad táborákem. Salaším si na „svém“ místě 
pod komínem, snídaně v podobě posledních dvou suchých, pobytem 
v báglu notně deformovaných housek. Ale v nouzi všecko dobrý. 

Loď už vyjela na dlouhou, jedenáctihodinovou cestu. Ale na 
lodi se člověk nenudí, může se válet nahoře v naprosté izolaci (v 
pošmourném počasí všichni pasažéři, poté co se ve zkratce nabažili 
pohledu z hodní paluby, míří s otevřenými prkenicemi do kouzelné-
ho světa zboží a spotřeby) - (Já se k nim ovšem taky přidám… poz-

ději) Můžeš se procházet, zpívat si, volat racky, zírat do nebe, na 
čadící velekomín, na ostrůvky. Jeden je fakt přísnej – na skále ros-

tou suché borovice, na jejich šedých větvích dlí snad tisíc havranů. 
Korppisaari. Havraní ostrov. 



- 145 - 

 
Ostrov Havranů 

V tomhle počasí naplouvá nostalgie, loučím se – bůh ví na 
jak dlouho – s finskou zemí. Nahoře jsou chvíli dvě švédské smažky. 
Je třeba si zvykat. Je lepší zírat tiše na moře nebo do papíru a 
s nikým se nebratříčkovat. Vzpomínám a doufám, že to všechno bu-

de komu vyprávět. Napadá mě, že bych mohl v Praze poprosit ka-

marádku Evu, zdatnou umělkyni, jestli by mi nespíchla sámskej 
kroj, hazuku. A pak se do toho voblíct a udělat obřad na zimní slu-

novrat, jít si do lesa zajoikovat, tímhle dnem vlastně začíná novej 
rok, slunce bude na nebi už jen dýl a dýl. Teď už vlastně začíná zi-

ma, zkracují se dny. Paradoxní. 

Kolem poledního scházím konečně do nitra lodi a ihned mí-
řím do bufetu. Prachy ještě jsou, je potřeba se pořádně nadlábnout, 
bůhví, kdy se mi to zase povede, jídlo už nemám žádný, jen in-

stantní těstoviny. Nakládám si vrchovatý talíř zde oblíbených maso-

vých kuliček a horu bramborové kaše. Mňam. Přejezený k prasknutí, 
z posledních sil se vleču do Chlast-free, kde kupuju flašku moruško-

vý a vřesový pálenky domů ( z čeho všeho se v Laponsku nedělá 
kořalka!) Chvilku rozmýšlím, co si pořídím pro sebe na dnešní lodní 
odpoledne. Vyhrává sedmička růžovýho cabernetu a velepytel 
brambůrek. 

Nahoře na své štaci otevírám růžák, je dobroučkej a lehkej, 
ale mě zmáhá únava, po těch hodech, a tak se v klidu natahuju na 
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prkna a zavírám oči. 

Po hodině mě budí divný ruch. Ano, jistě, Los. Kolem mě je 
asi 10 lidí, vzrušeně gestikulují, jaká je to paráda, že to ještě nikdy 
v životě neviděli a jeden starší sympatickej Fin se mě hned ptá, 
jestli jsem to našel v přírodě a tak. Jeho údiv kulminuje – Čech a 
domluví se finsky! A najde Losa! 

Já se jen usmívám a začínám popíjet. Jdu si ještě dolů pro 
zdarma poskytované finské noviny pro ukrácení času. O Čechách se 
nepíše naštěstí nic. Jen že hokejista Jan Čaloun vyhrál ve Finsku ně-
jakej prestižní golfovej turnaj (jeho rány golfákem jsou proslulý) a 
já si říkám, z něj už je taky Fin, ten tu zapustil už kořeny… Někdo 
zapálil v Sodankylä saunu. Extremistický poslanec Tony Halme 
„Hölmö“ – to znamená Blbec a na tuhle přezdívku jsem i já, mistr 
pseudonymů náležitě pyšný – vymyslet vtipnou přezdívku ve finšti-
ně, to se počítá! – tedy poslanec Blbec , bývalý boxer těžké váhy, 
nyní Pan Domov-Náboženství-Vlast sní o kariéře gladiátora 
v mravně kluzkých dobách Říma , mít tak stroj času, klidně bych ho 
tam poslal a s ním drtivou většinu našeho parlamentu, ať se pobi-

jou, makovcí. 

Aki Pärviäinen splnil limit v hodu oštěpem pro MS v Paříži, 
ale vyhrál Honza Železný, z Tallinu se lítá levněji než z Helsinek, EU 

chce zakázat stánkový prodej grilovaných uzenin a Finsko se opráv-

něně bouří – prostě Okurková sezóna jak vyšitá. 

Mezitím se blíží dno lahve a švédské břehy. Odolávám poku-

šení hodit éčko do automatu, jak činí zde každý, a místo toho shora 
vyhlížím Stockholm. Horní paluba se zase na poslední chvíli zaplňu-

je. Výstup, celníci jen statují. 

A Los, přeživší transport do země Žuly a Granitu, se stává 
definitívním pánem situace a svět se točí jen kvůli němu. Budiž po-

chváleni všichni Losi Losí vůle! Celý Stockholm je štajf nikoli 
z Křováka G.Bushe, ani z Kágébáka Putina, natož z Leproida Majkla 

Džeksna. Jen a jen můj Los, kterej chudák chcíp hlady během straš-
livé zimy roku 2000 kdesi při Paskajoki, netuše, jaké slávy a jakých 
poct se mu bude dostávat po smrti poté, co jej najde, z močálu vy-

vleče na zádech a pak jej všemožnými dopravními prostředky do-

praví až do „Paříže Severu“ jistý panáček z Prahy… 

Neuvěřitelná losí jízda začíná ještě v koridoru výstupního 
prostoru. Nějací ožralí, nařvaní Angláni začínají něco hlásit ve stylu: 

„Haha, vidíte ty parohy! To je ale pí..vina! Nojo, Skandiná-
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vie! To je nějakej Lesní muž, nějakej magor, Laponec! Ty vole!“ 

Tak takhle hoši ne! Už už se otáčím s výhrůžně napřaženou 
holí (v tomhle pocitu sounáležitosti s Losem bych zmlátil kohokoliv, i 
kdybych měl o něj svou milovanou Hůl přerazit), ale do hry se vklá-
dá hřmotný Švéd, kterého zřejmě hrubě urazila zmínka o Skandiná-
vii jako o prostoru, kde žijí tupí, špinaví, zvířecí Laponci. Důrazně 
Anglány žádá, aby drželi hubu a chovali se ve Švédsku slušně. Pak 
se přitáčí ke mně a povídá: „To svět neviděl, tihle Britové… Krásnej 
los! To se už nevidí. Kdes ho zastřelil?“ 

Vysvětluju mu, že jsem jej nezastřelil, ale našel lebku 
v bažinách severozápadního finského Laponska. 

Verze o zastřelení se ještě několikrát opakuje. Hm, zvláštní, 
dosti vypovídající o rozdílné mentalitě Švédů a Finů. Zatímco typic-
ký Fin se zeptá, kde jsem toho losa našel, Švéd se zajímá, kde jsem 
ho zastřelil. Němec by se pochopitelně staral, kde a za kolik jsem ho 
koupil… 

Hned před Vikingterminalem mě staví 2 Švédové, odkud 
jsem, kde jsem zatřelil Losa. 

„Našel, aha? Ty seš Fin?“ – „No jasně, to nepoznáš Fina?“ 
skáče do řeči druhý… „Nejseš Fin? No to čumim…S takovým losem 
až do Prahy…“ 

Ujdu po nábřeží sotva pár desítek metrů a už na mě volá 
mladej týpek, jestli si mě (tedy spíše Losa) může vyfotit, že to je 

nářez. 

Auta na mě troubí a já se nesu jak král vesmíru, i když 
v realitě se zdá, že se spíš těžce vleču s více než třicetikilovou kros-

nou. Na přechodu přes ulici u Starého města se se mnou dává do 
řeči nějaký děda, když pokuřuju u jednoho baráku, tak zase nějaké 
ženské zas, že je to nádhera, tenhle Los, jestli jsem Sámi (mám na 
hlavě baret) a co je to za bylinu, co se mi v suchém svazečku houpá 
na báglu – komárník alias suopursu, říkám – to je suopursu, já 
znám jen finskej výraz a je to bylina proti komárům, přírodní repe-

lent… Tak teď kdybych jim řekl, že jsem Čech, tak bych to pokazil, 
myslej si , jsou přesvědčený, že jsem Sámi jak poleno. 

Jazda… Nebýt Losa, jsem jen šedomyší turista s báglem, na 
kterýho auta trouběj aby uhnul a lidi si ho ani nevšimnou. Takhle 

jsem Šéf. Akce vrcholí u parlamentu. Staví u mě černej spor’ták a 
v něm dva mladí Švédi, ukazujou na Losa a neberou si servítky: 
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„Nechceš nám toho losa prodat? To je paráda!“ Jeden už vy-

tahuje z peněženky tisíc švédských korun a mává mi bankocetlí 
před nosem. Ani náhodou a ani za tisíc euro! „Pardon, kluci, ale já 
to neprodám, ani kdybyste mi dávali celý vaše auto. To je srdeční 
záležitost.“ 

„Chápem. No škoda.“ 

Auto se rozjíždí a ještě vidím, jak mladí Švédi vzrušeně dis-
kutují a gestikulují. 

V osm jsem na nádraží, za 3 hodiny jede Express Hrůzy do 
Malmö. Zevluju chvíli venku, koukám na partičku lidí, čutajících ha-

kisak. Nejsou to tedy asi Češi, podle mého tahle móda už u nás po-

minula. 

Najednou se odpojuje od partičky jedna hezká zrzka, které 
to kopání moc nejde a – světe div se – míří za mnou! Taková krasa-

vice… ó díky moje losí Velehlavo! 

„Ahoj! No to je krása! To je ale los! Kdes ho našel? To je ná-
řez, v bažinách Laponska? Ty jova! Já jsem Kelly, víš, z Austrálie! 
Můj táta má takovýhleho losa z Mongolska, kde ho zastřelil! Jsi 

Švéd? Čech, z Prahy? No to je supéér! Já jsem z Prahy úplně hoto-

vá! To je nejkrásnější město na světě a já tam byla už dvakrát! 
Supéér! No to je absolutně perfektní! Protože Skandinávie, to není 
nic pro mě. Já miluju život, víš? A Praha, tam je nejlepší život! Tady 
ty ponurý lidi! Nikdo nemluví, nebaví se! Zvláště tohle Švédsko, ta-

dy se mi vůbec nelíbí! Horrible! Ale ty, ty se mi líbíš, i tvůj Los…“ 

Australané ji však už k sobě volají, táhnou pryč. Kelly hladí 
losí paroh a jemně se dotýká i mé ruky. (Horrible!) Aj, tihle horko-

krevní jižani. Takhle rychle se na mě nesmí… 

See you! volá Kelly ještě. Musím se smát a to hned ze dvou 
důvodů. Jednak – ta mentalita! Kde jsou seriózní, přímí Finové 
s jejich tichými hlasy, větami bez zbytečných hodnotících přívlast-

ků… ( i lascivní Sirppa šla „rovnou na věc“, ale přece jen jinak) Tihle 

Američani, nebo vlastně Australani, ale to je fuk, ti jsou šílení s těmi 
jejich úsměvy, výkřiky Supééér, Horrible, Absolutely perfect! Navíc 
ten pozdrav See you zní tak naivně optimisticky… uvidíme se… to 
asi těžko. Na světě je šest miliard lidí a my se, holka asi spíš už ni-

kdy neuvidíme… 

Další věc, co mě rozesmívá, je to, jak taková losí lebka zce-

la změní sociální status člověka! Já tu lebici nemít, neštěkne po mě 
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ani pes ale takhle jsem obletovanej a lidi, včetně lepých dívek, se 
na mě lepí… A můžu jen doporučit každýmu osamělýmu zoufalci, 
kterej se nemůže už dlouho seznámit a ta samota jej fakt už štve, 
ať si na bágl připne losí lebku a vyrazí korzovat po Stockholmu… a 
zaručuju mu, že do půl hodiny má po boku zástup dívek, mezi kte-

rýma si může vybrat – taková Kelly by měla vysoký akcie, nejen že 
byla pěkná, ale takovej osamělec by s ní vyženil ještě jednoho Losa 
věnem po tchánovi! Tímto podobné ztroskotance oslovuju, zařídím 
jim cestu a půjčím Losa – ale neztratit, neprodat, nezapomenout! 

Za pár pivek se snad dohodneme… 

Jdu dovnitř. Ověřuju si u informací (kde pracují mladé 
Švédky – asi praktikantky dopravní průmyslovky, víc jim není) že 
Express Hrůzy dnes opravdu jede. O rezervaci místenky si můžu ne-

chat jen zdát, jak je známo, skandinávské nádražní služby i ve 
všední den v létě nefachaj po 17, 18 hodině… Mladice, pokukující po 
Losovi, jsou dvorné a dokonce mě ujišťují, že Express hrůzy má i 
sedadlový vagón. No tak chodbička u WC vypadá nadějně…Lepší 
chodbička u WC v hrsti, než Stockholm v noci na střeše… 

Valím ven na cígo, nějací kluci mi vevnitř hlídají Losa. Venku 
bují Město, bohužel. A na mě padá takovej zvláštní smutek, kterej 
únava z cesty tvaruje do podivných dimenzí – cítím se ne jako vy-

vrhel, ale jako ten, kterej sám dobrovolně zjistí a ví, že sem nepatří. 
Není z města. Je z Njurgulahti, od Paskajoki, či třeba od Řeky Osa-

mění. 

Přisedá ke mně dealer drog, jestli nechci amfetamin či ko-

kos. Tichým, finsky klidným hlasem vše odmítám, a říkám mu, že 
tvrdý drogy vedou do hajzlu, že moje droga je les. Kouká na mě ja-

ko na blázna:“Les?“ Asi si myslí, že je to nějakej novej druh heroi-

nu. 

„A taky pivo a marjánka, nic však nikdy víc.“ 

Hmm. Jednak mi dělá problémy konverzovat v angličtině, 
radši bych pokračoval jen a jen finsky, jednak na mě stále víc dolé-
há atmosféra velkoměsta, tísnivá, odcizená. Já zvládám, lesní ša-

man ještě má svou síly, svý zdroje energie. Ale je to tu děs. Tak da-

leko do Sámieatnanu… Existuje ještě? 

Kdepak jsi, miloučká Karen-Anne, moje tundrová kytičko, 
s tvým čistým úsměvem a Joo, niin kyllä-kyllä… nezkažená dcero 
Severu, Sámieatnanu…která znáš jen svou kahvilu, kamarády, lidi 
jako Oula, soby, tunturi a školu v Rovaniemi, stejská se mi po tobě 
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ani nevíš jak, jseš už tak strašně daleko ode mě, ale víš, nezapo-

menu na tebe…stejská se mi a smutno po tobě mi je, kahvila už je 
teďka zavřená… zdalipak jsi měla hezkej den, zdali půjdeš příští te-

jden na to značkování sobů, kam jsi mě zvala, já blázen jedu domů, 
makat zase jen, chtěl jsem zůstat v tundře navždy, když mě Seita 
zvala, abych u ní nechal svýho Losa, měl jsem to udělat a bejt teď 
s tebou…ukázala bys mi svůj tradiční kroj a šli bysme spolu do tun-

dry, za tvou mámou, bratry a předky, stejnou stezkou co už se cho-

dí tisíce let, k průsmykům mezi tunturi, kudy potáhnou všichni sobi, 
co patřej rodu Jomppanenů…ach jo. 

Já jsem, kytičko, teďka v brutálním velkoměstě, ztracenej, 
těším se domů…víš, Praha je taky hustá, ještě větší než tady Stoc-

kholm, ztratila byses tam, jako tvoje krajanka Pirkka-Mikkeli, ale je 

tam můj domov, moje máma, staroušci ukki a mummo, dědeček a 
babička, mí kamarádi, kterejm o všem, i o tobě budu povídat… 

…Těžká nostalgie teda na mě padla, chce to hlta pálenky 
(poslední odlivka z petky do čutorky), je mi totiž přísně do breku. 
Jakou že ironií osudu jsem se narodil ve Městě, mnohem větším, 
než tady ten švédskej granitovej babylon a proto taky skousnu jiná 
města…ale nic víc…jen skousnu, ale je mi v nich zle… nikdy bych ne-

jel na dovolenou do New Yorku, Londýna, Mexico City, Hongkongu 

ani Pchongjangu… je mi ve městech zle, ale vyznám se, nenechám 
se vošmelit, ale doma je…kde je doma? Co je domov? 

Tam, kde někoho máš a kde je ti dobře. Praha jo, ale nejlíp 
je mi stejně v tundře, když pod nohou chroustá vřes a lišejník, nej-

vyšší strom má čtvrt metru, kde bzučí mouchy a bělokuřice poděše-

ným tíkáním volá svoje mláďátka… doufám, ctěné čtenářky, že mi 
chápete, že se vracím takhle napřímo, bez odboček a oklik domů, 
víte, já bych už o samotě nerozdejchal nic víc, než zamilovaný 
Lemmenjoki a hlavně ten návrat přes ty města… proto jsem ani 
vlastně nejel za Juhem! Ježiš, až teď jsem si na svýho bratra vzpo-

mněl…no neva, chlapíku, my jsme se natuty neviděli na tom helsin-

skym nádraží naposledy! Příště snad ta letenka vážně, z Ivalo doma 

za půl dne…a hlavně…z domova v Ivalo za půl dne!!! 

V mý náladě, rozněžnělý po Sámieatnanu, čas utíká dost 
rychle, vlak už jede za hodinu. Jdu už na Spår 12, na nástupiště, to 
už voní cestou domů, tady v hale to na mě hustě padá, nechci aby 
mě takhle viděli lidi … dobrou noc, slunečnou a horkou, milý Sámie-

atnane, dobrou noc i ty, bratře Oulo, chlapíku, na tebe myslím taky, 
i když nejsi ženská…nechci ti ani kytičce povídat o tom, že jsem byl 
kdysi Aslakem, Sámi, a tím pádem stále jsem, slova jsou ouplně 
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zbytečný, vím, že to cítíte, jak to mám, poznal jsem to z vás… 
Švédsko je fakt divný, žula a granit, i lidi. Ta zrzavice z Austrošky 
měla možná pravdu… 

Město: Párty, dready, rudý brady, černý hadry, mordsec 
hadry! / Každej na něčem nezávislej, každej v sobě jen zakyslej / 
(Snad i já tak se můžu lidem zdát) / Máte v sobě ještě slunce? / Je 
tam někde hluboko ještě vůně lesa? / Má ještě někdo sílu to obje-

vovat? / Rychlý, nemilosrdný, povrchní, život tepe odnikud do ni-

kam / Město je betonovej nádor, má rakovinovou duši / Štěstí jen 
za prachy, Po-Pá 8-20 h / Co o tobě vědí, slečno Země, matko Pří-
rodo? / Vědí ještě, že jsi, zjebaný autonomisti? / Ideje, kecy. / A 
není čas, už na nic / Chceš se sjet? Mám supr matroš. / Chceš bejt 
hepy, je kůl párty! / Já nechci / Lese, vodo, ptáci, sobi / Volám vás 
a vy mě máte, tady jsem / Sámové v tundře ženou soby / Černoši 
v sahelu volají – Nechceme AIDS, chceme déšť / Mongolové 
v poušti, pijou kumys / Aboridžínci taky volaj déš’t, didjeridoo vibru-

je vzduchem / Joik se proplétá větvemi / Město je vždycky stejný / 
Město je útočiště ztracenejch bezvěrců / Město zase útočí / Volám 
tě, jsi ve mně, lese!!! 

Únava se přetavila v cit, ve vtělení Přírody na špinavým ná-
draží. Na nástupišti dopisuju báseň a už ve 22:10 přijíždí Express 
Hrůzy. Jaká pohodička! Má hned dva vagony na sezení, řazené na 
konci vlaku. Vychytrale mířím na samý konec soupravy, lezu dovnitř 
posledními dveřmi, rezervačky bývají přidělovány od začátku, na 
konci je největší šance se uchytit. Express Hrůzy, zdá se však po-

chlapil. Volné místo, rozšířený plac v chodbičce proti WC mám 
v merku (stěhovat se tam nebude problém ani s Losem a Holí) use-

dám na nejbližší čtyřák se stolečkem. Jsou zde k dispozici krabičky 
s vychlazenou vodou, což kvituji, ač vodu mám, je to příjemná služ-
ba. A vlak se neplní!!! Nastupuje jen švédský komunikativní pár 
(Los) a obří Olašský Rom. Celé oddělení s asi 12 sedadly mám jen 
pro sebe! Přitom, jak zjišťuju z prohlídky, druhý vagon je úplně na-

rvaný lidma s rezervací. Pár kroků navíc se vyplácí! Kecám se 
Švédem, o všem možném, slova příjemně tečou. Vlak startuje, kon-

trola lístků, na WC se meju úplně celej (teče tu i teplá voda), měním 
fusekle, šátek přes oči a start do velmi příjemného, tichého spán-

ku… 

13. vaellusden – Středa 2. 7. 2003 
Oujé, Další noc přechází v den, zase jsem od tebe dál, do-
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movu však aspoň blíž. Je 5 ráno, jsem v Hasselholmu, ještě hodinu 
cesty od Malmö. Kecám ještě se Švédem, představujeme se navzá-
jem. Fajn chlapík. V hlavě ještě doznívají divný sny z jinak velmi 

příjemné a posilující noci – takže bych měl to sousloví „Express 

Hrůzy“ asi odvolat – no určitě jsem se vyspal líp, než v transfinském 
vlaku z Rovaniemi. Zdál se mi šerej, šerednej sen, umírám na něja-

kou divnou nemoc, lezu furt po doktorech, ale nic platno. Najednou 

se to zastavuje, doktoři řikaj – zázrak – chlape, nic vám není. Ale 
nálada pokračuje. Mrtvoly v igelitovejch šedejch pytlích strká kdosi 
z oken rovnou na ulici. Mor. A já potkávám v potemnělý hospodě na 
rohu pana Šplíchala, souseda z Roviště. Už mě zve na pivo, ale mě 
najednou dochází, že pan Šplíchal loni na vánoce umřel! A že bych 
s ním asi na to pivo jít neměl a že je vůbec podivný, když mluvím 
s člověkem, co už není na našem světě. Ne, já ještě teďka nejdu. 
Ještě je toho třeba tolik dokázat… a aspoň ještě jednou chci vidět 
Lemmenjoki, mou Láskořeku, a když si to řeknu vždy při návratu 
odtam, nikdy neumřu… Jednou si to ale neřeknu, no a bude… 

…Malmö. Dva vyprasení starší Finové na peróně odivují Lo-

sa, možná poslední finskej rozhovor, nabízejí mi džojnta, já ale od-

mítám, po ránu se nehulí. Nechávám si ujet jeden vláček do Koda-

ně, vždyť je to fuk. Dvě finské slečny, jedna s poprsím č. 5-6, druhá 
č. 1 – no příroda si občas krutě zažertuje. Půjčuji si od nich zapalo-

vač, i když pochopitelně mám, ale já chci aspoň jednou ještě mluvit 
finsky… 

A vlak do Kodaně, prej tahle cyber souprava přes Öresund 
jezdí čistě elektronicky, bez strojvůdce, můj vagón je plnej skautů, 
který letěj „na tábor“ na Island. Těžká závist, já byl za „totáče“ je-

dinkrát na Letním Pionýrském Táboře v Koutech…a stačilo. Skautský 
vedoucí jsou podobně komický jako u nás, jsou strašně důležitý a 
dělaj chytrý, ale i zde slaví Los úspěchy. 

V Kodani je podle očekávání zavřený lístkocentrum, můžu 
jet za dvacet minut do Hamburku, nebo až za dvě hodiny, na oba 
spoje navazuje pražskej rychlík, takže pojedu tím prvním, co tady, 
na rezervaci klasicky bodám, kašlu na výměnu peněz a čekání na 
otevření pokladen, no co, příplatek na EC express zaplatím ve vlaku 
a v eurech. 

Ze Sámitašky vyhrabošuju posledních šestnáct dánskejch 
korun a dávám si za ně poslední skandinávičku. 

Na nástupišti vládne velkej chaos, ale já už nic neřeším. 
Holky se usmívaj na Losa, Los na mě a já zas na ty holky…je to pa-
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rádice. Moc hezkejch Dánek, romantický typy. Je tu vlak. 

Je nabitej pekelně, všechny sedačky jsou rezervovaný, ale 
já už nic neprožívám, prodírám se s báglem na zádech, s Losem 

v jedný a Holí v druhý ruce uzoučkýma chodbičkama mezi nervními 
pasažéry, ale já už nic nehledám… Asi ve třetím vagonu nalézám je-

diné nerezervované místo, sklápěcí sedačku, kdo hledá, ten najde a 
odvážnému štěstí přeje. A jede se! Medím si, vzpomínám, víte na 
koho, víte na co. Tiše si joikuju, čekám na průvodčího. Ten přichází, 
prej žádnej problém, příplatek dělá 5 éček a mě jich ještě zbejvá 
dost a dost. 

Je trochu hlad, není co jíst, no ale mě už to je fakt všecko 
fuk. Nadlábnout se můžu na trajektu do Němec, nebo ještě líp až 
v Hamburku, místní Turci uměj výbornej kebap. V Hamburku nebu-

de asi moc času na přestup, ale neva, kašlu na místenku, nejhůř to 
už dojedu v chodbičce… …vlakem zní angličtina, už definitivně žádná 
suomea, natož sámigiehlu…vše uplývá a mizí do minulosti…ale naš-
těstí je tu lidská paměť…Paměť versus River of Shit, zpívá skupina 
Echt! a je to tak a nemyslím jen na River of Shit čili Paskajoki. Pa-

měť vytahuje věci z minulosti do přítomnosti a nechává nás tak tu 
přítomnost moci ovlivnit. Paměť z nás dělá tvory, kteří vnímají trvá-
ní, čas není jen tříšť zlomků, okamžiků. Pamatuju si toho dost. A 
nezapomenu. Jak již bylo řečeno… 

Dánsko přejeto kosmickou rychlostí. Trajekt, hlad trochu 
ustupuje, to je dobře, nechci se tísnit v lodním bufetu, ale ještě tou-

žím vidět moře. Tohle je Balt, ten se rozprostírá daleko na severo-

východě, Botnickej záliv a do něj teče velká Kemijoki, pramenící 
v srdci Sámieatnanu… Stejná voda. To je silnější pocit, než hranolky 
a møllehøj v břiše. Najím se v Hambáču, nebo až doma. Lehčí půst 
neuškodí. Na lodi naskakuje T-Mobile Deutschland a já konečně 
můžu psát zprávy. Nabíjím si už zas ve vlaku telefon ze zdířky nad 
sedačkou a textuju Juhovi, mámě, Bříze. Chodí odpovědi, Němci ve 
vlaku na mě čučí, jak jen píšu a přijímám zprávy. Máma se už na 
mě těší, prej to jde říct Almě, že se blížím. S Břízou brzo na pivko, 
snad už zejtra… No katotaan. Jako že se uvidí. Nálada zas excitova-

ná, už se těším do pražskýho vlaku, to už budu jednou nohou do-

ma… 

…tak jo, milé čtenářky, už si dřepím ve vlaku na Prágl, hez-

ky zase bez rezervace a příplatku (nikdo to po mě nechce), s Losem 

pod nohama, eurový přebytky utrácím v ravintošce za pívo, němec-

ký, na mě poněkud aromatický, ale přesto dobrý ležák. Nojo. Kruh 
se uzavírá, cesta má pomalu končí. V Hambáči další Losí zážitek, 
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když jsem tak čekal ve frontě na kebap, oslovila mého Losa sympa-

tická mladá Polka – no vidíte, srdíčka zlomený, vono by to fungova-

lo i mimo Stockholm. Losí kouzlo tak fungovalo, že zvědavá a umlu-

vená Polka za mě chtěla zaplatit kebap (což jsem hrdě odmítl). 

Ve vlaku jsou samí Němcí, obrovsky chladní, jeden typ byl 
chytrej, ať si Losa nedávám do zavazadlovýho prostoru, že má 
„spitze“ a že to je „verboten“. Nojo, tyhle Teutoni k tomu zvířeti 
nemají úctu, myslej si, že jsem ho koupil někde v Kodani. Myslel 

jsem si, že ten důležitej je průvodčí, tak jsem ho poslechl, ale on 
jako Ajznbón jen vypadal, pasažér jeden… Našel jsem si jedno 
z mála nerezervovaných sedadel, s Losem a Holí zabral dvousedač-
ku a nazdar bazar. Chvíle spánku a pak hned ono pívo… a možná 
spousta času na skromnou bilanci Cesty… 

…těžko přetěžko se hledá nějaká chyba, všechna možná mí-
nus se rychle mění v plus, pak si dáme Gambrinus…zpíval Vláďa Mi-

šík. No je to tak. Mínus? Možná jsem mohl být na Cestě o nějaký 
ten den dýl. To jo, do práce se jde až v pondělí. Ale…proč vůbec 
takhle uvažovat, proč všechno kvantifikovat na dny, počty zážitků, 
zdolaných hor a navštívených divukrásností??? Vždyť Cesta byla na-

tolik intenzivní, že každý relativní nedostatek byl ihned nahrazen 
něčím echtočudnějším – nedosažení norských hranic se vykompen-

zovalo nálezem Losa, neuskutečněná cesta poštovním autem do 
Lismy více než nahrazena romantickou vyjížďkou pramicí po Lem-

menjoki a ještě romantičtějším setkáním s Karen-Anne… kdo hledá, 
najde… a mě se do těch dvou týdnů vešlo úplně vše… mnohem, 
mnohem víc, než jsem čekal… a zkuste si, všichni darmojedi, 

tlučhubové a kozopasky vyjet na dva tejdny o samotě do divoký pří-
rody! Snad jediný, co mě teď trochu mrzí, že jsem to nevzal přes 
Espoo a Juha, ale já jsem si jistej, že příští cesta po Finsku zase za-

čne u něj… 

…a pozitiva? Finsko je můj heroin a laponská zem mým 
středobodem, teď to vím víc než jindy a mám svůj pevnej bod, ať se 
stane cokoli…a ten citovej zmatek z Olše a Borovice je pryč, příroda 
a kytička z tundry to vyřešily se mnou na jedničku, že není cesty 
zpět. Rozjet něco novýho se dá vždycky, že, Břízo, ale už to nebude 
taková tragédie o třech dějstvích. Poznal jsem se a vim co chci. A za 
to přišel ten krásnej, platonickej cit tam v kahvile…poznal jsem se, 
seznámil se sám se sebou, ano, umím být panáček, neznat bolest, 
rozhodnout se rychle, zvládnout problém a nebezpečí, vše vychytat, 

umím být sám a mám se rád. Ten zhroucený uzlíček nervů zůstal 
někde na cestě, ani nechci vědět kde, aby na mě zase nesko-
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čil…Poznal jsem se jako bejk, protože jsem si na sebe udělal po 
dlouhejch letech čas – doporučuju každýmu workoholikovi! A kromě 
sebe jsem poznal ranec skvělejch lidí, v čele s trojicí Jussi, Oula a 
jasně že K.A. A jasně že babči, Mrož, Svalovec, Sirppa, Jankovičář… 

Jussi – to je fajn chlapík, kterýho určitě zkontaktuju 
v Čecháh. A ať už z toho něco bude koukat pracovního, nebo jen 

pokec u piv, budu rád. Je to správnej lesní muž, přitom vyrovnanej 
a dle měřítek společnosti v podstatě velmi úspěšnej chlap. Takovej-

hle bych taky chtěl bejt, až mi bude jako jemu. 

Oula – to je po Nilsovi z Guovdageaidnu druhej „pravej“ 
Sámi, co jsem blíž poznal. Rozumím si se Sámi lidmi, nechovám se 
k nim jako turista, protože bych byl blbej, když jsem jeden z nich, 

co se pravda trochu vzdálil…Že to tak je, jsem pochopil na Ra-

vadasjärvi, když jsme seděli u ohně, Švícka vedle a já z něj cítil 
onen nadhled vůči nim a ke mně to bylo úplně jiný. Byli jsme bratři. 
A myslím, že se ještě uvidíme…jednou… 

Karen-Anne – co ještě víc o ní psát? Tundrová kytička, milý 
sluníčko, světlo na cestu domů. Jí najdu, až příště přijedu, a řeknu jí 
– no kdepak je ta cedulka Vítej? Jsem tady! Ty, K-A, jsi taková moje 
naděje pro nejhorší chvíle.Až budu v budoucnu někdy totálně 
v hajzlu (a to budu), tak, že začnu pochybovat o sobě, svý víře, 
identitě, až mě to začne ničit a žrát, vždycky si vzpomenu, že jsi. A 
že tě zase najdu, třeba na to značkování sobů spolu jednou opravdu 
vyrazíme. A šel bych ti fakt rád na svatbu, vidět tě v tom kroji, při-
pravenou dát zemi nový lidičky, co budou jako ty. Budou Sámi, čle-

nové národa, kterej nikdy neumře. Miluju Tě a skrz Tebe celej Tvůj 
národ a zem… …už dost, zase skoro brečím a pivo mi došlo. 

Tak ještě jedno, a dobilancovat. Finština v pohodě, jsem na 
sebe pyšnej, že jsem ve Finsku vůbec nemusel mluvit engliš, to je 
velkej posun a tahle řeč mi začíná pomaličku přecházet do krve, jak 
se říká. Nojo, můj heroin… Fyzička taky nebyla nejhorší, i když kvůli 
tomu jsem do Finska nejel, neb nejsem žádnej radovan. 

Lemmenjoki. Nejlepší na konec tý mý bilance, zatímco vlak 
už dávno profrčel staveništěm jménem Berlin a valí to na jih 
k hranicím EU. Lemmenjoki, to je už pro mě navždy víc, než pojem 
z map a brožur. Resp.je to pojem, naplněnej úplně jiným obsahem. 

Příroda Lemmenjoki je nejlepší, je to největší divočina, nejbožštější 
klid. „Kekáč“ je sice vděčnej na atrakce, jako je jezero Luiro, Sokos-

ti nebo Ďáblova brána, Lemmenjoki je však zkrátka hlubší, silnější, 
citovější. Pro tenhle pocit ale rozhodně je třeba jít do hloubi divoký 
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zóny, do bezcestí. Kudy budu chodit, tudy budu Lemmenjoki, mou 
Láskořeku, velebit. Není nic silnějšího, než tenhle kraj. A budiž ve-

lebena základna v Njurgulahti, zejména její kahvila, kde znavený 
poutník odpočine při výborném pivu Karhu a jeho chuťové buňky 
poznají, co je to labužnictví, když ochutná sobí poronkäristys. 

V Lemmenjoki navíc žijí Sámové, Karen-Anne říkala, že 
v oblasti je 40-50% lidí sámské národnosti a jazyka, větší koncen-

trace je jen na západě, v okolí Enontekiö a Nunnanenu. Kiilopää je 
krásný místo, ale je to ještě finská oblast. Sámové jsou děti přírody 
a své matce dokonale rozumějí. Nikdy nezapomenu na Oulu, jak 
skokl Losa, doptal se na pár doplňujících údajů a pak řekl, jak byl 
ten los starej a kdy a proč chcíp… 

Hranice. Němečtí celníci zaujati Losem, no byla by to smůla 
o něj přijít krok od domova, ale kdepak, oni jsou jen prostě zvěda-

vý, což dokladuje jejich dotazování, kde jsem to byl a kde to našel, 
ale žádnej výslech. 

Česká policie je ještě přímočařejší: „Kurva, to je paráda! 
Kde jste to získal? (lze tomu rozumět jako „votočil“?) No teda? A to 

vás Fiňáci pustili? No to se divim!“ Druhej pohraničník se zhoupne 

na patách a říká tomu prvnímu „Proč by ho nepustili, když se to tam 
jen tak válí v přírodě! Los neni vohroženej druh, to není trestnej čin 
ani přestupek!“ Náhle inspirován vlastními slovy, tasí baterku a svítí 
Losovi do mozkovny, jelikož by to mohl bejt přeci neotřelej úkryt 
pro drogy!! Netuší samozřejmě, že stále ještě slušný zbytek 

z christianské zásobičky spočívá naprosto nerušeně v mé kapse od 
kalhot… 

„Tam by se dobře vole převážely drogy!“ dí policajt svému 
kolegovi. „Tahej ale sebou sobí lebku, když pašuješ heroin!“ 

„Losí, pánové, ta lebka je losí.“ 

„No losí, no. Štastnou cestu!“ 

Nojo. Čechy krásné, Čechy mé… Vlak začíná kodrcat, rozbi-

tej Děčín, socky, paneláky. Jsem doma. Holešovický nádraží, praž-
ský metro a tady už Los nikoho nezajímá a pokud jo, strašně se to 
každej bojí dát najevo. Divná zem. A tohle je asi konec mý Cesty a 
mých impresí… 

Tak zase někdy na počtenou. Riku. 

Praha, 27.11.03 


