
abych pfieãetl instrukce, a byli za mnou. Dvakrát
jsem zabloudil, Mike mû pfiedjel a uÏ jsem ho ne-
vidûl. Îe projel on a dal‰í, jsem poznal podle
stop. Neví‰, kdo je pfied tebou, ale Ïe jde o ty sa-
mé jezdce, pozná‰ podle stop vzorku gum.
Nesmí se jet skupinovû, v háku, nesmí‰ mít ani
GPS nebo mobilní telefon. 

Mûl jsem problémy s gumami, popraskal kord,
padaly z ráfku, po defektech jsem pfii‰el o v‰echny
du‰e. V souãtu jsem ztratil den a pÛl, kolo jsem
musel nechat na trati, od nûkoho získat informaci,
kde je vÛbec mûsto, protoÏe na mapû nebylo. Kolo
jsem nechal u pumpy, sám mi zastavil ãlovûk a ptal
se, jestli mÛÏe pomoci, Ïe pr˘ vypadám smutnû.
Sdûlil jsem mu, o co jde, nabídl se, Ïe mû odveze.
Sedal jsme si vedle nûho, ale poslal mû dozadu,
protoÏe pr˘ hroznû smrdím. Otevfiel v‰echna okna
a pfiátelsky se se mnou bavil celou cestu.

Dojel jsem s ním 130 km do mûsta, kde jsem
shánûl 29“ plá‰È. V ‰esti shopech nebyl, nakonec
jsem telefonoval do posledního, kde byl. Hned mi
ho vymûnili, platil jsem 29 dolarÛ, pak pfii‰el maji-
tel, znal Johna Stamstada i jeho ãas, oceÀoval, Ïe
jedu tenhle závod a dal mi triko za 35 dolarÛ. Asi
abych tolik nesmrdûl.

U AmeriãanÛ neví‰, co myslí váÏnû a co je póza.
Jsou stále slu‰ní, zdálo se mi, Ïe nikam nespûcha-
jí. Komukoliv jsem fiekl, Ïe potfiebuji pomoci, mûl
ãas jen pro mû. Pfii‰lo mi, Ïe nemá vlastní pro-
gram. Poradí, odvezou tû, vûnují se ti, dokud ti ne-
pomÛÏou, nebo nezjistí, Ïe ti nemohou pomoci.
V tu chvíli se rozlouãí, nebo hledají náhradní fie‰e-
ní. KdyÏ mi upadl nosiã, byl jsem du‰evnû v pytli,
protoÏe jsem vûdûl, Ïe závod je ztracen. Nechali
mû pfiespat star‰í manÏelé, byli jsme veãer na pivu
a mluvili jsme o v‰em moÏném. Znali âesko, znali
Havla, ptali se, co si myslíme o válce v Iráku. KdyÏ

jsem se louãil, fiíkali, abych v Evropû a âesku vyfií-
dil, Ïe v‰ichni Ameriãané nejsou jako Bush, stydí
se za válku, i kdyÏ nesouhlasí s terorismem.
Bûhem závodu jsem mûl mnoho takov˘ch záÏitkÛ,
lidé se tam zajímají nejen o ná‰ Ïivot, ale i o ná‰
pohled na nû. Ty záÏitky jsem mûl paradoxnû díky
tomu, Ïe jsem mûl problémy. Na jednu stranu
jsem dojel tfietí se ztrátou ãtyfi dnÛ, ale na druhé
jsem hroznû moc obohacen lidsky. Dvacet dnÛ jsi
na trati a psychicky na tom ne vÏdy dobfie, obává‰
se potíÏí, fie‰í‰ mnoho problémÛ s kolem, nohami,
poãasím, obavami z toho, Ïe neujede‰ ten den, co
musí‰, abys mohl bezpeãnû pfiespat. Pak ti jeden
ãlovûk, kter˘ má o tebe zájem, hroznû moc pomÛ-
Ïe. To ani neumím popsat, cítí‰, Ïe nejse‰ sám.

Závod nebyl úplnû bez rizik, jede se místy, kde
jsou nebezpeãná zvífiata. Neví‰, jak se má‰ chovat,
kdyÏ se s nimi setká‰, neví‰, jak se má‰ chovat, aby

016_020_Kopka  16.8.2004 23:55  Stránka 19


