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Co už máme za sebou 
 
 Manažer, Zpěvačka, Blondýna a jejich Řidič se společně vydali na Cestu v Cadillacu 
DeVille (světle modrá brava, rok výrob 1966). Hned první den jejich výjezdu je čekala velká 
zkouška. Došlo k neskutečné události. Na nebi se objevily milióny ptáků. Temná nebeská 
vlna zaplavila celý svět a zdálo se, že Cesta naší čtveřice brzy skončí, že budou pohlceni ope-
řenou masou. Jejich vůz však vydržel první nátlak a z nezáviděníhodné situace se dostali díky 
Neznámému. Pokračovali v Cestě dál, ale ani tentokrát jim štěstí nepřálo. Díky Řidičově ne-
pozornosti srazili srnu s tváří Mahátmy Gándhího. Bylo na čase, aby rozbili tábor a trochu se 
navečeřeli, seznámili se. Některé jsme poznali s nimi, ale mnohá tajemství zůstala skryta. Noc 
však prořízl Řidičův řev. Nebylo to to nejhorší, co na ně čekalo. Z temnoty se vyloupla jedna 
hyena s maskou na obličeji a hned za ní další. Jejich úmysly nebyly laskavé, ale Manažer pro-
tentokrát souboj vyhrál. Hyeny je nechaly odjet, ale rozhodně se se čtveřicí nesetkaly napo-
sledy. Cestující zatím nocí míří ke svému dalšímu cíli. Benzínové pumpě. 
 Sedmý díl – a nový příběh – právě začíná. 
 
 
Předchozí díly si můžete stáhnout na těchto adresách: 
První díl: http://www.martinstefko.cz/wp-content/uploads/2012/08/cesta-001.pdf 
Druhý díl: http://www.martinstefko.cz/wp-content/uploads/2012/10/cesta-002.pdf 
Třetí díl: http://www.martinstefko.cz/wp-content/uploads/2012/11/cesta-003.pdf  
Čtvrtý díl: http://www.martinstefko.cz/wp-content/uploads/2012/12/cesta-004.pdf 
Pátý díl: http://www.martinstefko.cz/wp-content/uploads/2013/01/Cesta-005-public.pdf 
Šestý díl: http://www.martinstefko.cz/wp-content/uploads/2013/02/cesta-006.pdf  
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Manažer přemýšlel, jestli někdy viděl tak nepříjemně vyhlížející krajinu. Slunce se na hori-
zont vrátilo velmi brzy a odhalilo do nekonečna se táhnoucí pustinu. Silnice se v ní místy 
ztrácela, jak jazyky písku olizovaly asfalt a snažily se ho spolknout. Křoviny vyvstávaly ze 
země jako štětiny starce s ekzémem na obličeji. V dálce se místy zvedaly malé víry písku. Ani 
vzduch si nebyl jistý, co má vlastně dělat, a tak klid trochu, ale nijak sveřepě narušoval. Mod-
ré nebe nad hlavami dodávalo celé scenérii zvláštní kontrast. Nádherné čisté nebe se žhnou-
cím sluncem, ale pod tím krajina bez života, bez zeleně. Jestli sem tam proběhla v písku ješ-
těrka nebo se zakmitalo hadí tělo, nikdo nemohl říct. Pustina všechno živé skrývala, držela si 
to jako talismany, kterých se nehodlá jen tak snadno vzdát. Štěstí by pak vyprchalo. 
 Přesto se v pustině nacházelo jedno místo, které životem nepřekypovalo, ale nějaký se 
zde usadil. 
 Z Cadillacu DeVille vystoupila polonahá Blondýna, která si musela co nejdříve koupit 
nové oblečení, protože v krátkých šatech už se chodit nedalo. Ve švu se jí roztrhly, zatím ne 
moc, ale mnoho času tomu nedávala. Musela by si pak obleček držet jak osušku. „To je ono?“ 
zeptala se. 
 Řidič stál venku a díval se na škody na autě. Přední sklo bude muset celé pryč, stejně 
tak i maska chladiče potřebovala vyměnit. Odneslo to jedno světlo. Sice vydrželo, ale krytka 
byla hodně prasklá. Nebude jezdit s poničeným autem. To by rovnou mohl zahodit sako. „Co 
jste čekala?“ 
 Manažer se přestal věnovat pustině, která se táhla od benzínky, kam jen oko dohlédlo. 
„Walmart to zrovna není, ale jsem si jistý, že toho víc nepotřebuješ.“ 
 „Ale co si tady asi koupím na sebe?“ zděsila se Blondýna. 
 Manažer si ji prohlédl od shora dolů a navrhl: „Náušnice?“ 
 „Cože co?“ zavrtěla Blondýna hlavou, protože se jí nepodařilo odhalit sarkasmus, 
s nímž byla věta pronesena. 
 Manažer se vysvětlováním nezabýval a sám se vydal směrem k malé jídelně, která 
stále jen kousek od pumpy. Řidič zatím pomohl z auta Zpěvačce, jejíž svalstvo a kosti protes-
tovaly proti tak dlouhému sezení. 
 Zhodnotila jejich zastávku jediným slovem: „Hnusné.“ Následovala Manažera a ne-
chala Řidiče bez díků s Blondýnou. 
 „Není to tak hrozné,“ snažil se Blondýnu potěšit Řidič, ale mnoho es v rukávu neskrý-
val. Stála zde jedna samoobslužná pumpa, která pamatovala posledního předválečného prezi-
denta. Rez se do slovníků dostala právě díky tomuhle místu. Hned za pumpou stála plechová 
budova, poměrně rozsáhlá, pod níž se ukrýval autoservis. Snadno se to dalo poznat podle tro-
sek aut rozprostřených venku. Nemluvě pak o skladišti pneumatik, které vypadalo jako snaha 
vytvořit co nejvyšší věž z gumy. Na první pohled rozhodně ne místo, kde by oprávněný maji-
tel vozu svého miláčka nechal s klidným srdcem, že se mu nevrátí pouze kostra bez kol. Řidič 
ale měl své zkušenosti a věděl, že se nemá čeho bát. 
 „Můžu vás tu nechat?“ 
 Blondýna na něj vytřeštila oči. 
 „Myslím tady a teď,“ vysvětloval rychle. „Potřebuju támhle za chlapíkem, co tu opra-
vuje auta. Já vím, že to tu vypadá jak díra v díře světa, ale fakt to tu není tak hrozný, jak se na 
první pohled zdá. Támhle v tý jídelně mají vzadu krámek. Dá se tam koupit hodně věcí. Na 
vás tam určitě budou mít něco... něco, co se vám nebude až tak moc hnusit.“ 
 Blondýna se pokusila o úsměv, ale nepovedl se jí. Snad za to mohlo prostředí, snad to, 
co jí Řidič sdělil v noci. Nakonec jenom řekla: „Díky.“ Otočila se směrem k jídelně a šouravě 
vykročila. Boty si držela v ruce spolu s kabelkou, chodidla měla špinavá a zaprášená, konec-
konců stejně jako zbytek těla. Když Řidič nakoukl na její sedadlo, zjistil, že bude muset auto 
pořádně vypulírovat. Stejně by to musel udělat. Stále ještě viděl několik ptačích pírek, jak se 
snaží ukrýt z dohledu. Ne, až znovu vyrazí na cestu, všechno musí být dokonalé. Další místo, 
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kde o Cadillac DeVille pečoval, jak si zaslouží, není zrovna blízko. Snad je na Cestě nebudou 
čekat další podobné nepříjemnosti. 
 Nechal vůz odemčený a odebral se do servisu. Nemusel se bát, že z auta někdo něco 
ukradne. Tady ne. 
 Manažer, když trojici opustil, minul stožár telefonních kabelů. Kolem benzínové pum-
py se tyčily celkem tři. Jeden ve směru, kterým přijeli, druhý uprostřed prostranství a třetí 
kousek za jídelnou. Kabely visely pouze mezi první a druhým a druhým a třetím. Nikam dál 
nevedly. Manažer se nad tím ani trochu nepozastavil, místo toho si prohlížel rozesmátý obli-
čej muže na plakátu, který visel na dřevěném stožáru. Nejprve se domníval, že je to plakát 
s hledaným člověkem, trochu čekal, že pod fotkou uvidí napsáno „Hledá se mrtvý nebo živý, 
odměna $20 000“. Nic takového. Nikdo netoužil dostat brutálního kriminálníka, naopak se 
zdálo, že muž na fotografii touží dostat jiné lidi. Pod barevnou fotkou stálo: „Volte menší 
zlo!“ Pod tím podpis, který Manažer nedokázal rozluštit. Muž na fotografii měl mastné černé 
vlasy, které se mu vlnily na temeni jako dmoucí se moře. Moře plné ropy. Jeho oči, trochu 
zúžené, rozhodně nekorespondovaly s širokým úsměvem, který vykouzlil na své dohladka 
oholené tváři. Vrásky hyzdily jeho obličej v hlubokých rýhách, což kandidátovi však propůj-
čovalo jen mužnější a charismatičtější vzhled. Manažer pochopil, že fotografie má ve voličích 
vzbuzovat poníženost. Volte tohohle kandidáta, protože on je ten, kdo vám jediný dokáže 
vládnout. 
 „Volte menší zlo,“ řekl si Manažer pro sebe. K tváři na plakátu pak dodal: „A kdo je to 
menší zlo?“ Nechal plakát viset a prošel dveřmi, které mu nad hlavou rozezněly zvoneček, 
jehož zvuk mu zarazil ostrý hrot rovnou do mozku. Manažer se ošil a rozhlédl se po skoro 
prázdné jídelně. V rohu na druhém konci, jako kdyby se stranil všech a všeho, seděl vysoký 
muž, celý oděný do černé, sako s vysokým límečkem, na nose brýlky se skly menšími než 
jeho oči, které se snažily schovat pod husté obočí, na klíně kočku, která ležela úplně klidně, 
jako mrtvá. 
 „Jeden zákazník a jedna servírka a kuchař,“ pomyslel si Manažer. „Zvláštní rozložení 
sil.“ V hlavě se mu začínala rodit čísla, podle kterých by měl být podnik dávno v krachu, jen-
že stačilo se podívat kolem sebe, aby pochopil, že tady není nic, jak by mělo být. Už jen mís-
to, kde tahle benzínka je, doslova volá potom, aby tu všechno srovnali se zemí. 
 „Brej den,“ přiklusala k němu ani ne dvacetiletá servírka v krátkém růžovém kostým-
ku, který by se hodil tak na její o deset let mladší sestru. V ústech převalovala žvýkačku, což 
chtěla dát každému vědět, protože jinak se nedalo vysvětlit, že otevírala ústa takovým způso-
bem, až se dalo poznat, že má operované mandle. „Co si dáte, vašnosto?“ 
 „Pane,“ ucedil Manažer a bez jediného ohlédnutí si došel k jednomu z volných stolů a 
posadil se. 
 „Cóóóó?“ protáhla servírka a přiklusala k němu. Nasadila takový výraz, za který by si 
zasloužila facku ještě víc než za přežvykování. Práce ji očividně naplňovala a nic by nedělala 
raději. Snad jen sebevraždu. 
 Manažera obtěžoval i pohled na tu ženštinu, která má vyhlídky na hodnotný život asi 
jako HIV pozitivní stařec s rakovinou střev v pokročilém stádiu. „Ještě jednou mi řekni vaš-
nosto a jsem ochotný zaplatit tomu, komu to tu patří, za to, aby tě vyhodil.“ 
 „Nějakej cíťa, ne? Fajn jako. Co si teda dáte, pane?“ 
 Manažer se klidně díval na své ruce, které měl volně položené v klíně, ale když odpo-
vídal, přece jen vzhlédl: „Máte dobrou kávu?“ 
 „Nevím, kafe nepiju, ale ještě se tu z ní nikdo nepoblil,“ odpověděla s úsměvem. 
 „Doporučení jako ze zlata. Rodiče musejí být pyšní,“ kontroval Manažer bez mrknutí 
oka. „Chci kávu a k tomu rozpůlenou housku, pěkně opečenou na grilu. Na každou půlku dva 
plátky slaniny a jedno ztracené vejce. A když myslím ztracené vejce, nemyslím tím, aby se 
někde schovalo.“ 
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 „Nejsem blbá,“ roztáhla servírka hubu do takových rozměrů, až se zdálo nemožné, že 
žvýkačka nevypadne. „Vím, co je ztracený vejce, asi.“ 
 „Víš, nebo asi víš?“ 
 „Prostě vím. Je to všechno?“ 
 „Předpokládám, že holandskou omáčku tu nemáte?“ 
 „Nějakou vomáčku jo. Jestli vám bude stačit do ní píchnout koktejlovou vlaječku, tak 
může bejt i holandská.“ 
 „To. Je. Všechno,“ dal Manažer důraz na každé slovo. Mladá dívka odešla a její mlas-
kání ji provázelo až do kuchyně, kde sdělila objednávku kuchaři, který jídlo začal už připra-
vovat, protože v malém, skoro prázdném prostoru se dala zákazníkova slova jen těžko 
přeslechnout. 
 Rozeřval se zvoneček a do jídelny vstoupila Zpěvačka. Manažer, ale ani muž s kočkou 
nevzhlédli. 
 „Brej den, pani, co si dáte?“ pronesla servírka tak pronikavým hlasem, až se Manažer 
bál, že se vyklepnutá vejce, která si objednal, z vody vrátí do skořápek. 
 „Až se posadím a vy na mě přestanete ječet, dala bych si silnou černou kávu a něco 
sladkého, pokud něco takového vedete.“ 
 „No jo,“ hekla dívka. Pro sebe si ještě dodala: „Samej rypák, dneska.“ 
 „Hádám, že jsme se objevili v ráji, že?“ nadhodila Zpěvačka a s pohrdáním si prohlí-
žela lokál, který jejím standardům ani trochu nevyhovoval. Ale copak si mohla vybírat? „Nej-
sou tu zrovna moc přátelští.“ 
 „Jsme pro ně studené psí čumáky,“ zhodnotil Manažer. Opřel se zády plně do opěradla 
a protáhl se. Když nic jiného, docela se těšil na to, až si dá kousek pořádně propečené slaniny 
a k tomu vejce. Kuchař vypadal dost schopný na to, aby poznal, kdy žloutek ještě poteče a 
kdy už je z ptačího zárodku jen tuhá guma. „Jsou to vesničani,“ dodal s tónem, který neměl 
daleko od Zpěvaččina pohrdání. 
 „To tedy rozhodně jsou,“ souhlasila. Dveře do jídelny se ještě jednou otevřely, ještě 
jednou zazněl otravný zvuk zvonku následovaný obdivným hvízdnutím. Manažerovi došlo, že 
bude muset být rád, když mu kuchař na talíř nehodí zčernalé škvarky. Rozuměl tomu. Tak 
jednoduchému muži musel příchod Blondýny připadat jako sestoupení bohyně. Velká ňadra, 
odhalená stehna, oblečení jen tolik, aby nemohla být zatčena za veřejné pohoršování. Kdyby 
se před ním ohnula, zahlédl by i božskou manu. Sledoval, jak se mladá žena ladně, bez bot, 
svíjí v tanci bez hudby až ke stolu, kde na ni čekali její dva společníci. 
 „Je to tady takové... malé, co? Nic moc tu asi nebude.“ 
 „Nic moc nepotřebuješ,“ prohodil Manažer. Kuchař cosi odlepil od grilu a hodil to na 
talíř. Manažer bez ustání sledoval servírku. Rozhodně netušil po překvapení ve vejcích, které 
by vonělo jako žvýkačka. 
 „Mají tu někde obchod?“ 
 Manažer ukázal na dveře hned vedle kuchyně. Šlo se jimi kamsi dozadu. Nemohl se 
mýlit, protože nad nimi visela cedule s nápisem „Dragstor“. 
 „Vida,“ zalebedila si Blondýna. 
 „Co chceš?“ zeptala se servírka, zatímco Manažerovi hodila na stůl jeho objednávku. 
S povděkem přijal, že vejce je přesně, jaké mělo být. Jen slaniny na rozpálené oceli strávila 
trochu víc času, než kolik by jí slušelo. 
 Blondýna se na znuděnou a protivnou servírku usmála. „Dala bych si trochu vaší skvě-
lé jemně perlivé vody.“ 
 Servírka se na ni chvíli dívala, několikrát otevřela ústa, jako kdyby se chystala ke 
spolknutí celého stolu i s přísedícími, pak jenom řekla: „Hned to bude.“ Odplula k prosklené 
chladničce. 
 „Příjemná dívka,“ culila se Blondýna. 
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 Manažer ani nezavrtěl hlavou a pustil se do jídla. Blondýna mu popřála dobrou chuť. 
 „Doufám, že se tu moc dlouho nezdržíme,“ zanotovala si Zpěvačka, když jí na stole 
přistálo kafe černé tak, že by splynulo s nocí. 
 „Chvíli to tu budeme muset vydržet,“ ukázal Manažer ven směrem na Cadillac De-
Ville (rok výroby 1966, barva světle modrá). I z dálky bylo patrné, že předek vozu to odnesl 
hodně zle. Plechy potřebovaly vyklepat po celém obvodu. Ptáci zanechali své stopy. 
 Zpěvačka poklesla na mysli. „Vsadím se, že tu nemají ani pokoje pro hosty.“ 
 „Tady lidi nepřespávaj,“ odpověděl hlas, kterému ještě něco málo chybělo do toho, 
aby se o něm dalo hovořit jako o mužném. Jako kdyby jeho majitel špatně mutoval. Částečně 
za to mohl jeho přízvuk. Bez vyzvání si k nim přisedl kuchař. 
 „Ani se nedivím,“ odfrkla si Zpěvačka nad tou drzostí. 
 „Ne, to asi ne,“ souhlasil Manažer. „Tady se toho vůbec moc nenaspí, co?“ 
 Menší kuchař, trochu při těle, ale ne moc, si přehodil párátko z koutku úst do druhého 
a pohladil se po strništi, které rostlo nepravidelně po jeho obličeji. Krátké vlasy měl mastné, 
stejně jako celý obličej. Od toho, jak často stál nad grilem, mu trochu ztmavla pokožka. Jak 
dlouho tu asi pracoval? Kdysi bílá zástěra svědčila o tom, že to mohlo být ještě za nějaké vál-
ky. Menšími prsty poklepal na stůl a řekl: „Kdybyste si chtěli něco koupit, můžete vzadu. Je 
tam mladej kluk, má to na starosti.“ Nespouštěl oči z Manažera. „Výběr není moc velikej, ale 
většinou máme, co lidi potřebujou. Když to teda nějak nepřepálej. Některý nejsou moc 
skromný.“ 
 „Já bych potřebovala něco na sebe,“ nadhodila Blondýna. 
 Kuchař si ji přeměřil pohledem, jako kdyby si té nejméně oblečené ženy teprve teď 
všiml. Ve skutečnosti si ji ještě jednou celou vychutnával. Vsedě se odhalilo víc než vestoje. 
„Něco tam na vás určitě mít budeme. Na oblečení se moc nespecializujeme, ale pár kousků 
tam najdete.“ 
 „Vy jste majitel?“ vložila se Zpěvačka, která očividně hledala zodpovědného člověka, 
kterému by mohla říct všechny své námitky na tohle místo a na to, jak se k nim zachovala 
místní obsluha. 
 „Tak trochu,“ pohodil kuchař hlavou. „Jsem González,“ doplnil, jako kdyby se tím 
všechno vysvětlilo. 
 „Těší mě,“ ucedil Manažer a díval se na televizi, která visela v rohu nad kuchyní. Její 
černá obrazovka prozrazovala, že dnes ráno neměl nikdo moc zájem na to, se na cokoli dívat. 
Sám by však nějaké zprávy uvítal. Docela rád by se dověděl, co se děje nového, zatímco on je 
na téhle Cestě. 
 „Máte to tu celkem pěkný,“ prohlédla si Blondýna celý lokál, aby svým slovům dodala 
váhu. „Kdo je tamhle ten chudáček, co sedí o samotě?“ zeptala se na muže v rohu, který si 
nikoho nevšímal, pouze hleděl před sebe, ale jako kdyby nevnímal svět kolem. Místo toho se 
snažil obsáhnout svět jiný, svět, který se rozpínal v jeho mysli. 
 „Tohle?“ odříhl si González, nad čímž se Zpěvačka pohoršila, „to je Elhap. Je to tro-
chu podivín. Moc s nikým nemluví, nejvíc s tou svojí zpropadenou kočkou. Jednou mě pořád-
ně poškrábala, mrcha.“ Vytáhl si rukáv, aby mohl ukázat jizvy, které už téměř vymizely. 
„Řekl mi na to, že kočka pozná, když ji člověk nemá rád. Ještě abych jí měl rád, když mě 
takhle zohyzdila. Ale jinak je v pohodě. Jenom tu sedí, o něčem přemýšlí, hodně píše. Dopi-
suje si. Támhle,“ ukázal González na schránku, která visela na prostředním telefonním slou-
pu. „Tam dává každej den snad tři čtyři dopisy. Je toho strašně moc. Nevím, s kým si píše, ale 
je to víc lidí. Posílaj mu psaní zpátky. Asi píše i nějaký povídky, nebo tak něco, ale nevím, 
nikdy nám nedal nic přečíst. On na nás ale vůbec divně kouká. Jako kdybysme mu za ten po-
hled ani nestáli. Jsme pro něj nějaká podřadná rasa, nebo co. Jak říkám, podivín.“ 
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 „Vyčerpávající,“ zhodnotil Manažer a věnoval se prvnímu svému vejci, které už mělo 
půlku života za sebou. „A co nám řeknete o sobě? Co vás vlastně přivedlo sem, do téhle dí-
ry?“ 
 „Bez urážky,“ pospíšila si rychle Blondýna, která nechtěla, aby se místním hned znelí-
bili. 
 „Žádná urážka,“ máchl González neskutečně chlupatou rukou. „Tohle je prostě díra. 
To je celý. Jak jsem tu já skončil? Prostě člověk chtěl vypadnout z města, trochu zažít něco 
novýho.“ 
 „Bez manželky?“ podivil se Manažer hned, jak polkl sousto. 
 „Jak víte...?“ nechápal González. 
 „Nevypadáte jako ženatý muž. Kromě toho, že na ruce nemáte prsten, ani světlý prou-
žek po jeho nošení, pochybuju, že na tomhle místě je mnoho lidí, které jsme ještě neviděli,“ 
vysvětloval Manažer, což bylo na jeho poměry celkem obsáhlé vysvětlení. 
 González se ušklíbl, ale očima mu blesklo něco, co se nedalo nazvat jinak než ostraži-
tost. Naproti němu skutečně sedí někdo, kdo ví trochu víc, než se na první pohled zdálo. „Jo, 
to máte recht. Jsem tu jenom já, tady holka...“ 
 „Má snad nějaké jméno, ne?“ vložila se Zpěvačka, kterou všechny ty nezdvořilosti a 
mluva vytáčely. 
 „No jo, jasně, je to Drew, prostě jenom Drew. Pak je tu kluk vzadu v obchodě, jo, ten 
je Dave, nebo tak nějak, moc se s ním nesetkám. No, a hlavně náš mechanik. Ten je tady vel-
kej důležitej. Hodně si o sobě myslí, to je jasný. Ale tak víte co, ten vám z naprostýho šrotu 
udělá Bentleyho. Eduardo, prostě jenom Eduardo se jmenuje,“ doplnil González rychle, když 
viděl pohled, který po něm Zpěvačka vrhla. Na samotu rozhodně nevkročila tou správnou 
nohou a nejspíš se viděla zpátky na cestě pustinami. „To je všechno,“ pokračoval González. 
„Jenom čtyři lidi na tohle malý prostranství. Víc nás tu stejně není třeba.“ 
 „Ne, to určitě ne,“ usmál se Manažer a odložil prázdný talíř. „Že odsud ale neodejde-
te.“ 
 „Není moc kam,“ odpovídal González opatrně. „Vždyť to vidíte sami. Všude kolem je 
jenom pustina. Tohle jsou místa, kde zkejsnete na celej zbytek svýho života. Až po nás bude 
veta, nejspíš to tady úplně zmizí.“ 
 „Ale to bude trvat ještě hodně dlouho, že?“ nadhodil Manažer. 
 „Pravděpodobně,“ pokýval González hlavou a nedovolil si říct víc. 
 „Já bych tu nikdy nežila,“ odfrkla si Zpěvačka, jako kdyby tím chtěla říct, že všechny, 
kdo tu žít chtějí, považuje za hloupé vidláky. Celou dobu se dívala přes rameno a ošívala se, 
jako kdyby měla strach, že po ní skočí liška se vzteklinou. 
 „Půjdu se podívat do obchodu,“ rozhodla se Blondýna, která nevypila ani polovinu 
malé lahve s jemně perlivou vodou. „V tomhle už se vážně nedá chodit.“ Rukama si přejela 
po svých bocích, čímž chtěla dát najevo, že krátké šaty jsou špinavé a také trochu potrhané, 
ale vlastně jenom způsobila to, že vypadala ještě o něco víc sexy. A o něco levněji. 
 „Snad tam bude něco smyslného,“ zatetelila se. 
 „Zkus něco praktičtějšího,“ poradil jí Manažer, kterého pohled na téměř odhalenou 
Blondýnu nechával chladným. Neprohlížel si ji jako objekt touhy, ale tvora, kterého by mohl 
něco naučit. Když nic jiného, nebude tahle polonahá koketa rozrušovat Řidiče, který by se 
měl na svou práci trochu víc soustředit. „Vsadím se, že se ti bude v kalhotách a botaskách líp 
utíkat. Vysoké podpatky jsou tak na zlomení nohy.“ 
 Blondýna se zamračila: „A před čím bych měla jako utíkat?“ 
 Manažer se opřel do židle a zkřížil si ruce na prsou. „Potkalo nás toho celkem dost, za 
tu krátkou dobu, co jsme vyjeli. Je třeba myslet na všechna vrátka a já netoužím po tom, 
abych měl vedle sebe někoho, kdo mě bude zpomalovat. Netuším, jestli nás někdo bude honit, 
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ale kdyby k tomu náhodou došlo, chci, abychom všichni utíkali společně a ne, že se budeme 
s nějakou načinčanou kočičkou muset táhnout.“ 
 „Hm,“ pokývala Blondýna hlavou, „to je asi pravda. Něco si snad vyberu.“ 
 Manažer ji nechal odejít bez dalšího komentáře. 
 „Je smutný, že za tebe musí myslet i tenhle chlap. Jako kdyby nestačilo, že to musím 
dělat já,“ ozvala se ta druhá. 
 „Ty seš tu pořád?“ podivila se Blondýna, když procházela dveřmi do obchodu 
s oblečením. Ihned ji do nosu praštila silná vůně citronové trávy. Okamžitě poznala, že vy-
chází z malé kadidelnice v rohu místnosti, kde stál malý oltář. Kouř z citronové trávy jemně 
zahaloval sošku boha, kterého Blondýna nepoznávala. Vypadal jako divná chobotnice. Nevě-
novala mu moc pozornosti, nikdy neměla blízko k náboženství a k podobným věcem. 
 „Jsem tu pořád a nikdy nezmizím,“ ujistila ji ta druhá. 
 „To je dobře. Někdy si připadám vážně ztracená.“ 
 „Jenom někdy?“ 
 Otázka zůstala neodpovězena, protože na Blondýnu promluvil mladík s dlouhými vla-
sy uvázanými do ohonu. Batikované tričko se znakem ptačí stopy v kruhu naznačovalo, že se 
zasekl v době někdy před čtyřiceti lety a nedošlo mu, že rozřezané džíny už se nenosí od dob, 
co dinosauři vyhynuli. „Páni, takovouhle kočku jsem tady neměl ani nepamatuju,“ představil 
se. 
 Blondýna se naoko zarděla: „To určitě říkáte každé.“ 
 „Moje poslední zákaznice si tu zkoušela provaz. Ne proto, že by potřebovala něco 
uvázat, nebo se oběsit, ale proto, že i nejdelší pásek, co tu prodávám, by stěží obepnul jedno 
její stehno.“ 
 Blondýna se zaculila. „To přece nemůže být pravda.“ 
 „Trochu jsem si to přibarvil, o tom žádná, ale když půjdete sem,“ ukázal na jedno mís-
to na rozpraskané dřevěné podlaze, „budete určitě cítit, jak je to tam prohnuté. Tam ta ženská 
stála celou dobu.“ 
 Blondýna musela uznat, že si nevymýšlí. Podlaha v tom místě skutečně byla prohnutá. 
„Vy jste Dave?“ 
 „Dwayne,“ upřesnil. „González si to nemůže pořád zapamatovat. Nevím proč. Jinak je 
to celkem fajn týpek, i když je teda hrozně upocenej.“ 
 „To je pravda,“ ušklíbla se Blondýna. „Nemám tenhle typ lidí moc ráda. Člověk má 
hezky vonět.“ 
 „Tady to voní,“ nadhodil Dwayne. 
 „To teda,“ rozhlížela se Blondýna kolem a uvědomila si, že viděla jen málo takhle 
špatně organizovaných a přeplněných obchodů, které nabízejí všechno a nic. Dřevěné i ocelo-
vé police přeplněné různými dárkovými předměty, ale i potravinami s dlouhou dobou trvanli-
vosti. Krabičky s pohledy měly své místo hned vedle konzerv s masem a fazolemi. Oblečení 
viděla jen na jednom pojízdném věšáku v rohu, různě nakombinované, bez ladu a skladu. Ně-
které leželo ve dvou krabicích na zemi. 
 „Je to dost silný, co?“ 
 „Docela jo,“ přiznala Blondýna, když jí došlo, že Dwayne mluví o vůni citronové trá-
vy a ne o tom, že tu má pořádek jako v šatní skříni teenagera, který právě prochází nejtěžším 
obdobím. Když nic jiného, alespoň tu neměl krabice od jídla poházené na hnijící plesnivé 
hromadě. 
 „Můžu to sfouknout, jestli chcete, ale mám to tu, aby to přebilo ten smrad přepálenýho 
oleje, co sem jde z kuchyně. Je to hnus. Citrónová tráva je sice docela čpavá vůně, hned vás to 
uhodí do ksichtu... teda myslím do obličeje, trochu si to zahraje s vaším nosem, ale když si na 
to zvyknete, už vám ani oči neslzí. Co vlastně potřebuje tak krásná žena v mém skromném 
obchodě?“ Dwayne si uvědomil, že Blondýna nepřišla obchod obdivovat. 
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 „I vy lichotníku,“ mávla roztomile rukou. „Potřebuju něco na sebe. Něco nového.“ 
 „Já bych řekl, že toho na sobě už teď máte až příliš.“ 
 Blondýna se usmála. Naskytl se jí snadný úlovek. „Máte na mě něco?“ 
 „Něco určitě,“ potvrdil Dwayne a nechal Blondýnu, aby ho následovala k věšáku a 
dvěma krabicím. „Nic moc luxusního a určitě nic, v čem budete takhle sexy, ale vaše velikost 
tu na něčem určitě bude.“ 
 „I přes prsa?“ zeptala se Blondýna laškovně. 
 Dwayne těžce polknul. „No, to bude chtít asi něco volnějšího.“ 
 „Tak se tu trochu podíváme.“ Ohnula se, začala se probírat jednou z krabic a nechala 
tak Dwayna poznat, že bude potřebovat i náhradní spodní prádlo. Honem rychle hledal místo, 
na které by si bezpečně sednul. 
 „Chcete ještě něco?“ zeptala se přežvykující servírka ve vedlejší místnosti, kde Zpě-
vačka dopila svou kávu a netvářila se tak zhnuseně, jak očekávala. Káva jí přišla k chuti. 
Tmavá. Silná. Dobrá. 
 „Děkuji, drahá, ale myslím, že jsem se vystavila dost velkému riziku tím, že jsem vám 
svěřila jednu kávu. Na druhou už si dnes netroufnu.“ 
 Servírka skoro nedala najevo, že se jí poznámka dotkla a šla si po svém, což předsta-
vovalo ledabylé utírání stolů, kdy dotčena byla hlavně místa, která utření nepotřebovala. 
 „Není to zlá holka,“ bránil González svou zaměstnankyni – nebo jen spolupracovnici? 
„Jenom má prostě trochu nevymáchanou hubu.“ 
 „Vzhledem k tomu, že tu nestrávím příliš mnoho času, tak se nehodlám s takovými 
tvory přátelit. Za svůj život jsem si zvykla jednat s lidmi, kteří mají určitou úroveň. Pokud jim 
vychování chybí, není to nic pro mě.“ Zpěvačka si zkřížila nohu přes nohu a nasadila výraz, 
který vylučoval, že se na tohle téma s kýmkoli hodlá dál vybavovat. 
 „Vaše věc,“ nebral jí její názor González, „ale být vámi, spíše se trochu smířím s tím, 
že tady ta zastávka zas tak krátká nebude.“ 
 „Proč by neměla?“ odsekla Zpěvačka se rty pevně sevřenými. 
 González ukázal směrem ke dveřím. Právě k nim přicházel Řidič, který se rozhodně 
netvářil jako někdo, kdo by dostal nejlepší zprávy dne. Zvonek nad jeho hlavou zacinkal, 
když vcházel dovnitř. Přisedl si k ostatním na židli, na níž prve seděla Blondýna. 
 „Chladič?“ nadhodil Manažer, který nějakou dobu mlčel a jen se díval na televizor, 
který zůstával vypnutý. 
 Řidič zavrtěl hlavou. „Vy jste kurva vážně neuvěřitelnej! Proč já jsem vlastně šel za 
mechanikem, když vy celou dobu víte, co tomu autu je!“ 
 „To, že vím, co s autem je, ještě neznamená, že to dokážu opravit,“ pokrčil Manažer 
rameny. „Někdy teorie nestačí.“ 
 „Jo, to je asi fakt. Jasně, je to chladič, je kompletně v háji. Plechy potřebujou vyklepat, 
přední sklo vyměnit, podívá se i na vnitřek. Ty pitomý vrány, to tam dost zaneřádily. Ještě 
něco říkal o čerpadle, a že udělá klasiku, jako výměna oleje, kontrola svíček, a tak. Rozhodně 
to nebude jen na chvíli.“ 
 „Jak jsem říkal,“ nadzvedl González obočí a potvrdil Zpěvaččiny obavy, „tady to ni-
kdy není jenom na chvíli.“ 
 „Panebože!“ vyskočila Zpěvačka. „Tohle je vážně k nesnesení. Copak nemůže všech-
no jít normálně? Co tady asi sakra budu dělat?!“ Z jídelny vyšla krokem, který by mohl bez 
problémů konkurovat i slonímu stádu. 
 „Nemá zrovna nejlepší náladu, co?“ prohodil González. 
 „Je to namyšlená piča,“ vysvětlila servírka Drew, když procházela kolem. „Má nos tak 
nahoře, že jí do něj chčije.“ 
 „To nelze popřít,“ souhlasil Manažer a svůj pohled přenesl na odcházející starší dámu, 
která neměla daleko k tomu, aby se rozeběhla pryč. Jako kdyby tohle místo nenáviděla ještě 
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před tím, než se sem vůbec dostali. „Vážně by mě docela zajímalo, co tady asi tak bude chtít 
dělat?“ 
 Na otázku nikdo neodpověděl. Místo toho se González zeptal Řidiče: „Dáš si něco?“ 
 „Jako obvykle,“ odpověděl Řidič stroze. Stále na něm bylo vidět, že mu zprávy ze 
servisu náladu srazily pěkně k zemi. 
 „Jasný,“ odebral se González do svého malého umaštěného království. 
 „Vždycky se na tomhle místě musí zůstat tak dlouho?“ zeptal se Manažer Řidiče, 
s nímž zůstal u stolu osamocený. 
 Řidič zavrtěl hlavou. „Většinou nás takové problémy nepotkají. Cesta bývá plynulá, 
ale jsou výjimky. Jednou už došlo k tomu, že jsem píchnul dvě pneumatiky zhruba v polovině 
Cesty sem. Neměl jsem dvě rezervy, takže jsem se to snažil nějak zfušovat, ale nakonec to 
stejně dopadlo tak, že jsem skoro oddělal podvozek a ten se musel vyměnit. Čekali jsme tu 
pořádně dlouho, dva lidé dokonce odešli.“ 
 „Kam?“ zajímal se Manažer. Stále se díval kolem sebe, především pak na televizor, 
který zůstával vypnutý. 
 „Kam?“ zopakoval Řidič. „Nevím, prostě odešli někam pryč. Vydali se odsud pěšky a 
pak... Netuším, co se s nimi vlastně stalo. Když se s nimi rozloučím, nemám o nich další in-
formace.“ 
 „Hm, zajímavé,“ zhodnotil Manažer informaci, kterou ve skutečnosti za až tak zajíma-
vou nepovažoval. „Je to někdy zapnuté?“ 
 „Cože?“ nechápal Řidič. 
 „Ta televize,“ ukázal Manažer. „Je někdy zapnutá?“ 
 Řidič se zamyslel. „Nevzpomínám si.“ Zavrtěl hlavou. „Ne, opravdu si nejsem jistý, 
možná ano.“ 
 „Možná ano,“ opakoval si Manažer pro sebe. „Zajímavé.“ 
 „Vážně?“ divil se Řidič. „Co je na tom zajímavého?“ 
 „Jen si tak uvažuji,“ usmál se Manažer zeširoka. „Když si uvědomím, že ti lidé tu jsou 
sami, ve čtyřech, a nemají ani zapnutou televizi, co tady asi celou dobu dělají? Víš,“ naklonil 
se blíž k Řidiči, aby ho nikdo jiný neslyšel, „tohle místo je divné, to je mi jasné hned od za-
čátku, já se jenom snažím zjistit, co přesně jste všichni zač.“ 
 „A jak to jde?“ polkl Řidič. 
 Manažer se jen usmál, odklonil se zpátky na své místo a nic neřekl. To už se mezi ně 
totiž naklonila Drew, která před Řidiče postavila banánový šejk a k tomu talíř se čtyřmi do 
trojúhelníků přeloženými tenoučkými palačinkami se šlehačkou ze spreje a s jahodami 
z konzervy. 
 „Dobrou chuť,“ usmála se Drew na Řidiče a odešla za prací. Stírala prach a drobky ze 
stolů, čionila tak stejně ledabyle jako prve. 
 „Díky,“ odtušil Řidič a chopil se malé vidličky. 
 „Ženský na tebe celkem letí, co?“ nadhodil Manažer. 
 Řidič se zarazil v pohybu. Hranou vidličky neodkrojil pořádné sousto. „Proč myslíte?“ 
Nedíval se přitom Manažerovi do očí. 
 „Blondýna po tobě šla hned.“ 
 „To se vám jen zdálo,“ zavrtěl Řidič hlavou, odkrojil sousto a rychle si ho strčil do 
pusy. Žvýkal pomalu, aby nemusel odpovídat na další otázku, která musela zákonitě přijít. 
 „Zdálo,“ zopakoval Manažer pobaveně. „To si nemyslím. Bylo vidět, že by ti klidně 
dala. Sice k tomu nedošlo, ale měl jsi nakročeno hodně dobře. Tady ta je na tebe taky hodná, 
to není náhoda. Proč si myslíš, že tomu tak je?“ 
 Řidič si odkašlal. Pak ještě jednou. „Asi to bude... Nevím, možná nejsem tak protivný 
jako stará paní a nesnesitelný jako vy.“ 
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 Manažerova tvář se rozšklebila ve spokojeném úsměvu. Řidič nechápal proč, ale ne-
měl se dovědět příčinu Manažerovy spokojenosti. Ze dveří prodejny totiž vykročila Blondýna. 
Pokud se někdo bál, že by na sebe nic nenašla, všechny přesvědčila, že skutečně může obléct 
cokoli. Cokoli a navíc v tom bude vypadat jako nejsmyslnější osoba pod sluncem. Neměla 
toho na sobě tolik, ale vlastně to stačilo k tomu, aby zakryla celé tělo mnohem lépe než 
s předchozím modelem. Více zapadla do nového prostředí, v němž se jejich Cesta zastavila. 
Vzala si džíny, světle modré, žádné díry, žádné prošoupání, klasické, těsné džíny, v kterých 
krásně vynikl její zadek. Horní díl také moc neřešila. Tílko, na kterém byl nápis nějaké kape-
ly, kterou nikdo neznal, ale i kdyby to byl nejlepší band světa, nikdo by si nátisku nevšímal, 
protože tričko muselo být minimálně o dvě čísla menší. Blondýnina prsa se do něj vešla jen 
tak, že nenechala žádný prostor pro fantazii. Rýsovala se pod nepříliš silnou látkou jako pod 
mikroskopem se silnou čočkou. Každý si mohl bez problémů prohlédnout, že její přednosti 
jsou skutečně přednostmi. 
 Na zem dopadla pánev, kterou následoval výkřik ve španělštině. 
 Řidiči spadla čelist, naštěstí ji nemusel odnikud sbírat. 
 Dokonce i Drew se na místě zarazila a chvíli jenom civěla. 
 Manažer, jako jediný, nezavítal do světa chtíče. Vlastně ne jako jediný, Elhap v rohu 
nevypadal, že si za celou dobu všiml, kdo do jídelny přibyl. 
 „Mnohem lepší,“ zhodnotil Manažer s pořádnou dávkou sarkasmu. 
 „Díky,“ culila se Blondýna a přišla k jejich stolu. González se celou dobu nepohnul a 
pánev očividně neměl v plánu hned tak zvednout. „Nevěděla jsem, které boty si vzít,“ pozved-
la své ruce, v pravé držela světle modré žabky, v levé bílé botasky s červenými proužky, „a 
tak jsem si koupila oboje.“ 
 „Co tě to stálo?“ zeptal se Manažer. 
 Blondýna se zaculila ještě víc, přisedla si k nim, začala si nandávat botasky a odpově-
děl: „Moc drahý nebyly.“ 
 „Samozřejmě, že ne. Hlavně, když si člověk uvědomí, že jste si peněženku nechala 
tady,“ namířil Manažer palec na kabelku, která si poklidně hověla na jídelním stole, s nímž by 
Drew měla při utírání začínat. 
 „Jak jsem řekla, moc to nestálo.“ 
 Řidič si ji prohlížel jako panic v sauně. Jak se skláněla, aby si zavázala boty, vypadalo 
to, že všechno, co tak nejistě zadržuje tílko, vypadne ven a v celé kráse se všem prezentuje 
jako první div světa na výstavě zázraků. Nakonec ale všichni, co zadržovali dech, mohli zase 
nabrat vzduch do plic. Žádná expozice se nekonala. 
 „No,“ rozhodil Manažer rukama, „myslel jsem, že si zajdu něco koupit, nebo se ale-
spoň podívat, ale jsem si jistý, že místnost bude potřebovat vyvětrat, navíc si asi budu muset 
rozměnit, abych měl stejnou měnu.“ 
 „Nevíte, někdo z vás, kde najdu neznámý Kadath?“ Řidič při těch slovech nadskočil. 
U jejich stolu se naprosto tiše, jako kočka, objevil Elhap. Ruce měl svěšené podél těla, obličej 
bez výrazu. Vypadal jako člověk, kterého může nezúčastněný pozorovatel jen litovat. Jako 
kdyby nedokázal žít normální život, jako kdyby vlastně pořádně nevěděl, kde je a co má dělat. 
Dokázal se obléct, ale i oblečená loutka vypadá dobře. 
 Manažer se na Elhapa obrátil a odpověděl: „Na takovém místě jsem nikdy nebyl, ale 
jsem si jistý, že když budete vytrvalý, tak to místo najdete.“ 
 Skoro by se zdálo, že se Elhap usmál, ale pokud k tomu skutečně došlo, jednalo se o 
příliš krátkou emoci, že ji nikdo nepostřehl. „Věčnost je dlouhá a trpělivost má svoje meze.“ 
 „Někdy se nedostaneme tam, kam chceme. Někdy musíme přijmout, že to místo, které 
hledáme, je celou dobu tam, kam jsme se nechtěli podívat.“ 
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 Elhap se zamyslel, očima se podíval směrem ke stropu. Z vedlejšího stolu mu na ra-
meno skočil černý kocour, ale s vysokým, bledým mužem to ani nehnulo. Zvíře se mu usadilo 
za krkem jako šála, jako démon, který bdí nad jeho životem a nedá mu spát. 
 „Možná,“ řekl nakonec Elhap, „ale je ještě brzy, abych se vzdával.“ S těmito slovy se 
podivín odvrátil od kolektivu a vyšel ze dveří ven. 
 „Zvláštní člověk,“ zhodnotila Blondýna jako první. 
 „Říkal jsem, že je to dost divnej týpek,“ ozval se González. „Ale zas máte štěstí. Vět-
šinou tolik nemluví.“ 
 „Tolik?“ zkrabatil se Blondýnin obličej nejistotou. 
 „No jo,“ pokrčil Mexičan rameny, „většinou neřekne nic.“ 
 „Vid ěli jste tu kočku? Vůbec nic to s ním neudělalo,“ vydechl Řidič. „Mně kdyby 
kočka takhle přistála za krkem, tak jsem v prdeli. Pardon,“ dodal rychle. „Ječím tady, skáču 
jak opice.“ 
 „Asi je na ni zvyklý,“ zamyslela se Blondýna nahlas. „Měla jsem taky zvířátko, pej-
ska. Nikdy mě nevystrašil, protože jsem vždycky cítila, kde přesně je. Člověk si na zvířátko 
prostě zvykne.“ 
 „To je pravda,“ přitakával Řidič. „Já sem jako dítě dostal taky pejska... hm, už ani ne-
vím, jak se jmenoval, ale to nevadí. Důležité je, že první dny... Párkrát se mi objevil za zády a 
já jsem málem vyletěl z kůže. Pak jsem si na něj postupně zvyknul a bral jsem ho jako součást 
rodiny. Už tam patřil, patřil ke mně. Měl jsem ho rád,“ zavzpomínal si Řidič nostalgicky. 
 „Ale už nevíš, jak se pes jmenoval?“ ujišťoval se Manažer. 
 „Člověk zapomíná.“ 
 „Člověk, jistě. Musels toho psa mít opravdu rád. Víte, co nejvíc zarazilo mě?“ nasmě-
roval Manažer téma zpátky k Elhapovi. 
 „Ne, co?“ přijal příležitost k otázce Řidič. 
 „Že se nad jeho hlavou nerozezněl zvonek,“ odpověděl Manažer a všichni se podívali 
k malému zvonku, který setrvával bez pohybu nad dveřmi. 
 „Hm,“ vyjádřil svůj podiv Řidič. „A otevřel vůbec dveře?“ 
 „Zvláštní,“ přidala se Blondýna. 
 „Zase je o čem přemýšlet, co?“ prohodil Manažer, ale sám nevypadal, že o tom hodlá 
uvažovat moc dlouho. „Gonzálezi?“ zavolal na Mexičana. 
 „Ano, pane?“ 
 „Co kdybys pustil tu televizi?“ 
 „Televizi?“ nechápal González. 
 „Tamtu televizi,“ ukázal Manažer na obrazovku, která visela v rohu jídelny. 
 „Aha,“ podivil se González, nejvíc tomu, že tam nějaká televize vůbec je. „Dlouho si 
ji nikdo nepouštěl.“ 
 „To jsem si myslel. Tak zkusíme, jestli ještě funguje, co?“ 
 González se natáhl k tlačítku ve spodním pravém rohu televizoru. Chvilku se nic nedě-
lo, ale pak se přece jen obraz objevil. Vzrostlý medvěd se právě chystal sežrat muže, který si 
nejspíš neuvědomoval, jak málo času mu zbývá. Díval se přímo na bestii a ani se nepohnul. 
Jeho tvář vyzařovala odhodlání. Žádný strach. Vůbec žádný strach. 
 
Pokračování následuje 3. dubna 2013 na mých stránkách http://www.martinstefko.cz. 
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Slovo autora 
 
 Druhý příběh se měl původně jmenovat „Přežít další noc“, ale nakonec jsem si řekl, že 
„Jedné noci v jednom místě“ bude přece jenom znít trochu lépe už jen proto, jak se bude pří-
běh vyvíjet. Ve chvíli, kdy píši tohle „Slovo autora“, tak celý příběh ještě není dopsaný. Má 
zatím pět částí, určitě jich bude šest a řekl bych, že jich bude ještě o něco víc. Zhruba něco 
k deseti. Tenhle příběh tedy bude rozhodně delší než příběh první. A ano, celou dobu se bude 
odehrávat na benzínce. Tedy více méně, ale to už se nechte překvapit. 
 Proč jsem si vybral benzínku? Má to samozřejmě svůj důvod, který bude odhalen až 
na konci příběhu „Jedné noci v jednom místě“ a zároveň se tím hodně odhalí i z minulosti 
jedné z postav. O postavách se ale i tak dovíte mnohem víc než doposud. Budou se totiž vy-
právět i historky. 
 První část příběhu „Jedné noci v jednom místě“ se zaměřuje hlavně na seznámení se 
s novými postavami a na to, že cestovatelé, s nimiž jsme doposud putovali, se musí zastavit, 
aby mohli v Cestě pokračovat. I když se zdá, že příběh se zabrzdil a je celkem statický, ne-
nechte se tím zviklat, protože zde záleží na detailech. Zaměřte se na ně a možná zjistíte, co 
vás ještě čeká. Mnoho toho, co je tady na benzínce naznačeno, se vysvětlí v následujících 
dílech a příbězích. Je toho opravdu ještě hodně, mám Cesty plnou hlavu, a jestli to takhle 
půjde dál, tak mám bez problémů díly pro následující dva roky. Snad se návštěvnost zvýší a 
někdo to bude číst. 
 Prosím, mějte na paměti:  „Cesta“ je příběh, který na svých stránkách uveřejňuji 
zdarma. Může si ho stáhnout každý. Z toho důvodu doufám, že s ním podle toho budete za-
cházet. Chci, aby byl prezentován výhradně na mých stránkách. Pokud byste ho chtěli dát ke 
stažení na své stránky, napište mi. Vždycky je možné se domluvit. 
 Je 27. února 2013, když sedmé „Slovo autora“ píši. Druhý příběh právě začal a bude 
pokračovat o měsíc později. 
 Přeji vám šťastnou Cestu, milí čtenáři. 
 
Martin Štefko 
 
Internetové stránky: http://www.martinstefko.cz 
E-mail: martin@stefko.cz 
Odkaz na stránku s příběhem: http://www.martinstefko.cz/2013/02/cesta-006/ 
Můj profil na Facebooku: https://www.facebook.com/MartinStefko 
Můj profil na Google+: https://plus.google.com/113698091354288253412/posts 
 


