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Pfiedmluva

Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsá-

no. Nûkomu z vás moÏná otevfie oãi a vy pochopíte, Ïe není tfieba

nikam jezdit, Ïe není tfieba nikam jít, vykonávat nûjakou cestu a tím

ménû jakékoliv oãisty a podobnû. V‰e je tady a teì. Já jsem to nedo-

kázal, a proto jsem jel. 

Nicménû pojìme si chvíli hrát na to, Ïe jsme lidé, Ïe je potfieba

nûkam jít a nûco hledat. Snad vám hledajícím poskytnu alespoÀ ãást

mapy kudy a kam, a pokud ne, tak si doufám alespoÀ chvilku poãte-

te, proÏijete celou cestu s námi a pfiípadnû si i na malou, malinkatou

chvíli odpoãinete od bfiemene jménem ãlovûk.



Pfied cestou

Co pfiedchází rozhodnutí opustit na ãas rodinu, obûtovat úspory

a vyrazit na ‰est t˘dnÛ do zemû, která je sice velice lákavá, ale na dru-

hou stranu velice neznámá? Kamarádi, kolegové, známí se ptají: „A to

nemá‰ strach?“ Popravdû jim vÛbec nerozumím. Ne, opravdu

nemám. A ãeho bych se mûl bát? Îe pfiijdu o práci? Ano, to se mÛÏe

stát, ale pfiece není problém zaãít jinde. Îe pfiijdu o rodinu, pfiítelky-

ni ãi dítû? To pfiece nejde, je-li tu láska. Tak z ãeho mít strach. Chápu

a dnes uÏ vím, Ïe jedinou motivací lidstva jako celku je zoufalství

a strach, a proto i chápu pohnutky, proã se takto ptají. KdyÏ mám

strach, mám i omluvu, proã nemÛÏu to ãi ono. JenÏe opravdu není

ãeho se bát. Není o co pfiijít, protoÏe jsme ve skuteãnosti nikdy nic

nemûli, nemáme a mít nebudeme. KdyÏ toto víme a pfiijmeme, ãeho

bychom se je‰tû mûli bát?

MoÏná znáte ten pocit, Ïe aÈ dûláte cokoliv, stále máte jen pocit

marnosti. Hledáte rÛzná uspokojení ve vûcech materiálních, v poÏit-

cích tûlesn˘ch. Ale skuteãné uspokojení je stále v nedohlednu. Honí-

te se za pfiedstavami a my‰lenkami posedlí hypnózou, Ïe TO jste vy,

a stále nic. Spí‰ naopak. Potom vás nûkdo ãi nûco navede na CESTU
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âakra první

Koneãnû nastal den odjezdu. Má pfiítelkynû Karla s dcerou Terezkou

a s mojí mamkou mne ‰ly vyprovodit na nádraÏí. Kája je skvûlá, mÛj

odjezd nese stateãnû.

âeká nás cesta vlakem do Vídnû, odtud pak letadlem do Madridu,

kde pfiespíme, a pak uÏ Airbusem 340 do Limy, hlavního mûsta Peru.

Dvanáctihodinov˘ let ubíhal pohodovû, aÏ na ãtyfii nekoukatelné

filmy a témûfi nepoÏivatelnou vegetariánskou stravu. Pokud nejste

opravdu a naprosto stoprocentní vegetariáni, doporuãuji si v letadle

bezmasou stravu neobjednávat. My jsme to vnímali jako pomstu

masoÏravcÛ vegetariánÛm za to, Ïe jsou jiní. Nebo Ïe by to byla odvy-

kací kÛra? 

Po pfiíletu do Limy pomûrnû dlouho ãekáme na bagáÏ, a potom se

je‰tû modlíme, abychom unikli celníkÛm. Na leti‰ti mají totiÏ zají-

mav˘ systém prohlídek. Procházíte turniketem a musíte zmáãknout

tlaãítko, po kterém se rozsvítí buì ãervené svûtlo nebo zelené. Zelené

je jasné – volno. âervená ov‰em znamená stop. Rozbalení v‰ech

zavazadel a prohlídka, zda nedováÏíte nûco zakázaného. Na‰tûstí byl

celník nepozorn˘, takÏe jsme pro‰li bez pouÏití tohoto vynálezu.
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a najednou víte, vûfiíte, Ïe TO je ono. Koneãnû. JenomÏe realizace

toho, o ãem ãtete v knihách od prozfiel˘ch, stále nepfiichází. Vám nao-

pak pfiicházejí pochyby. Nebylo mi pfiedtím lépe? BlaÏená nevûdo-

most. Ale zpátky uÏ to prostû nejde. Kdo jednou projde branou,

zpátky nemÛÏe. Leda by se zbláznil. A tak pokraãujete a hledáte.

I kdyÏ máte pocit, Ïe pfie‰lapujete na místû, není to pravda. KaÏdá

práce na sobû má nedoceniteln˘ v˘znam. A tak vás prosím, neustá-

vejte v hledání pravdy, protoÏe je to TO jediné, co opravdu stojí za to.

Jak fiíká bratr Eduard Tomá‰: „AÈ to stojí, co to stojí.“ A dnes uÏ vím,

jakou mûl a má pravdu.

Po letech hledání uãitele (kterého samozfiejmû máme v‰ichni

v sobû – v kaÏdé dobré knize je to napsáno, ale my máme pocit, Ïe

ten uãitel v tûle je pro nás nezbytn˘, pfiitom je to samozfiejmû jen

dal‰í snaha pfiehodit na nûkoho ãást své odpovûdnosti) jsem se setkal

s pfiíleÏitostí nav‰tívit pfiedná‰ku Petra Chobota. Ten hovofiil

o poznání. Také mluvil o místech síly. Místech v JiÏní Americe, která

jsou je‰tû ãistá a nezamofiená lidmi. O místech, kde je mnohonásob-

nû snaz‰í oprostit se od vlivÛ lidsk˘ch kolektivních polí, která nás

ovlivÀují více, neÏ si dovedeme pfiedstavit. Mluvil i o tom, Ïe na tato

místa jezdí s mal˘mi skupinkami pracovat a meditovat. V tu chvíli

jsem mûl naprosto jasno. V tu chvíli jsem to vûdûl, ANO, JEDU, aÈ

to stojí, co to stojí.

Celá tato kniha je o této cestû. Není to pouh˘ cestopis, nebudu

tudíÏ popisovat jen záÏitky fyzické. I kdyÏ se dozvíte mnoho o krásné

a zatím ãisté zemi jménem Peru. Ale budu psát i o cestû vnitfiní tak,

jak jsem ji proÏíval, bez pfiíkras a dobarvování. Budu psát o strachu

i radosti, o samsafie i blaÏenosti a koneãnû o poznání. Nechci o sobû

tvrdit, Ïe jsem osvícenou bytostí, ale rád bych se s vámi podûlil o záÏi-

tek z jednoty a míru, kter˘ jsem zaÏil a zaÏívám, a kter˘ mÛÏeme zaÏí-

vat bez v˘jimky v‰ichni. Tak tedy – ‰Èastnou cestu…
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propotil úplnû v‰e a horeãka mne pronásledovala je‰tû pár dnÛ.

Popravdû fieãeno, znám i pfiíjemnûj‰í záleÏitosti.

Ráno jsme se ‰li opût projít. ProtoÏe mi v‰ak, fieknûme, nebylo lépe,

procházka byla jen krátká. Vypil jsem jeden power drink, kter˘ mne

trochu nastartoval, a jedeme na leti‰tû. Kosatce,palmy, troubící auta,

prodavaãi v‰eho a v‰ude, smog, rámus, pestrost, krásn˘ holky. Zdán-

liv˘ chaos, a pfiitom v‰e zde má své místo – Lima. âekáme tam asi tfii

hodiny na letadlo do Tarapota – letíme star˘m Boeingem 727.

V prÛvodci se uvádí, Ïe v Tarapotu není nic zajímavého, nám naopak

pfii‰lo zajímavé v‰e. Bylo to ale dáno pfiedev‰ím tím, Ïe v Latinské

Americe jsme poprvé.

Na místû nás jiÏ oãekává Boris, jeden z na‰ich prÛvodcÛ, u jehoÏ

pfiátel uskladÀujeme vûci.Ty budeme potfiebovat aÏ v horách. PfiejíÏ-

díme k nim autem. Sedím vepfiedu u fiidiãe je‰tû s nûjakou paní, která

mi stále nûco nad‰enû povídá a to, Ïe jí nerozumím ani slovo, ji

naprosto nevzru‰uje. Kromû toho musíte v Peru poãítat s tím, Ïe auto

uveze minimálnû dvakrát tolik osob, neÏ na kolik bylo konstruováno.

NaloÏili jsme batohy na dÏípy a pokraãujeme do Yurimaguas –

mûsteãka, ze kterého vyrazíme do dÏungle. První ãást cesty stojíme na

korbû a obdivujeme krásy zdej‰í krajiny a hor, které jsou pfied námi

a jeÏ budeme pfiejíÏdût. V‰echno nám pfiipadá fascinující. Fantastické

hory, v‰ude spousta nádhern˘ch rostlin, palmy a s tím v‰ím – západ

slunce. První z mnoha úÏasn˘ch západÛ, které tu proÏijeme.

âeká nás témûfi devítihodinová cesta (v prÛvodci pí‰ou pût hodin,

ale ty se velmi ãasto protáhnou). No, cesta necesta. Kámen, v˘mol,

kámen, cesta chvílemi mizí, ale na‰tûstí se nestalo, Ïe by zmizela

úplnû. Jen pro dokreslení situace – za cel˘ch devût hodin této du‰i

vytfiásající jízdy fiidiã dvakrát na malou chvíli zafiadil trojku. Jinak

celou dobu jel na první a druh˘ rychlostní stupeÀ. Ze stání na korbû,

které nás na zaãátku naplÀovalo nad‰ením, se stává utrpení v nejãist-
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Popravdû rozbalit a zase sbalit tfiiadvacetikilov˘ batoh by bylo oprav-

du velmi nepfiíjemné.

Venku na nás ãekala Peruánka s cedulí. Naskládali jsme se do pro-

najatého mikrobusu a cestou do hotelu jsme dostali pfiedná‰ku

o základních pravidlech: nepít vodu z vodovodu, pít jen balenou

vodu San Antonio nebo San Michael, nejíst nic na ulici, neukazovat

peníze a nevymûÀovat je u pouliãních dealerÛ, jelikoÏ v Peru je

v obûhu spousta fale‰n˘ch bankovek. Dokonce i mince 1 nuevo sol

(na‰ich asi deset korun) se padûlá, coÏ jsme zpoãátku nemohli pocho-

pit. Ov‰em vzhledem k tomu, Ïe témûfi v‰e stojí un sol a bere se jako

nejpouÏívanûj‰í platidlo, bylo nám to za chvíli jasné. Vzápûtí prÛvod-

kynû pfiivedla právû jednoho takového dealera, kter˘ je ale „naprosto

spolehliv˘“ a vymûní nám peníze. Îe by pfiítel ãi pfiíbuzn˘?…

Ná‰ hotel Eiffel leÏí ve ãtvrti Miraflores, coÏ je bohat‰í ãtvrÈ na

pobfieÏí a patfií, alespoÀ podle prÛvodce, k tûm krásnûj‰ím místÛm

v Limû. My jsme na mûsto vyhrazen ãas nemûli a popravdû nás ani

nezajímalo. Hotel je pomûrnû pfiíjemn˘ a ãist˘. Kdo v‰ak hledá luxus,

aÈ se radûji ubytuje v nedalekém Marriotu.

Pfied námi je veãer. Jdeme se projít na pobfieÏí, aãkoliv ãeského ãasu

je zhruba pût ráno. Procházíme obrovské nákupnû zábavní centrum,

kde je tolik nádhern˘ch holek pohromadû, Ïe si musíme pfiipomínat,

proã jsme vlastnû tady. Hodnou chvíli sledujeme pobfieÏí a vnímáme

atmosféru oceánu.Vidût uÏ není nic, ale po mnohahodinovém cesto-

vání je vlah˘ vzduch, kter˘ pfiichází od Pacifiku, navíc ve mûstû, kde

nikdy nepr‰í, velice pfiíjemnou zmûnou.

Nicménû mnû samotnému nejlépe nebylo. Zaãínala mi horeãka

z aklimatizace, a aãkoliv jsme je‰tû chtûli sejít na pláÏ, bylo mi tak zle,

Ïe jsem se rozhodl vrátit se do hotelu.Bylo v‰ak je‰tû potfieba koupit

vodu. Nakonec se nám podafiilo, po nûkolika marn˘ch pokusech

s angliãtinou, doptat se na obchod, kde jsme ji pofiídili. V noci jsem
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Tedy v‰echno to, co jsme v rámci pfiípravy na cestu ze sv˘ch jídelníã-

kÛ vylouãili. Nakonec je z toho pomûrnû zajímavá scéna, kdy ti nej-

zarputilej‰í vegetariáni odmítají nabízené jídlo a nám ostatním to

pfiipadá pfiinejmen‰ím nevhodné. Vesniãané nám dávají to nejlep‰í…. 

Ve dvû tfiicet koneãnû zastavujeme v Yurimaguas u hotelu, kde na

nás ãeká Petr, organizátor a iniciátor celé expedice. Po této nekoneã-

né cestû jsme v‰ichni úplnû mrtví. Pozdûji samozfiejmû zjistíme, Ïe

devítihodinové pfiejezdy jsou zde jen nenároãnou projíÏìkou, ale

v‰echno má svÛj ãas. OkamÏitû usínám.

Sobota 8. 2. 2003

Ráno jsme se probudili kolem osmé. Vypral jsem si nûjaké propoce-

né vûci, coÏ se vzápûtí ukázalo jako nepfiíli‰ dobr˘ nápad. Neuschnu-

ly a v batohu pak v˘raznû ztûÏkly. Za‰li jsme si na snídani a trochu se

projít do mûsta a dokoupit nezbytnosti do v˘bavy – hamaku (závûs-

né lÛÏko), moskytiéru, místní repelent a nezbytnou maãetu. Jsme

tedy pfiipraveni na dÏungli.

Co se jídla a pití t˘ãe, nejvíce mne zaujaly dÏusy. Naprosto ãerstvé,

vynikající – papaya, pomeranã, ananas a yugo mixto – dÏusy mixo-

vané z rÛzného ovoce. Tak na tom bych opravdu ujel.

Dnes bychom mûli vyrazit po fiece do oblasti pfiírodní rezervace

Pacaya Samiria. Mezitím se ãas odjezdu nûkolikrát odsunul, coÏ je zde

normální, a postupem ãasu si zvykneme, Ïe nic neplatí, v‰e se posune

minimálnû o hodinu aÏ dvû, ale klidnû také o dva dny. Pokud je ãas

odjezdu v ‰est, v jedenáct se zaãínají trousit první a ve tfii je moÏná

odjezd. MaÀana – zítra. Zvyknete si a berete to tak, jak to je.

V meziãase jdeme do místního pfiístavu, kde fotíme Ïivot místních

lidí, pfiedev‰ím dûtí. Jsou úÏasnû spontánní, pfiedhánûjí se, kdo se
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‰í podobû. DrÏíme se konstrukcí, abychom nespadli, a pfiipadáme si

jako na Matûjské pouti na atrakci zvané shaker.

Zhruba po hodinû zastavujeme u vodopádÛ, které jsou sice nád-

herné, ale uÏ není dost svûtla, abych je mohl vyfotit. Dál radûji pokra-

ãuji v kabinû auta. Horeãka se opût hlásí o slovo a mnû je ãím dál hÛfi.

Dostávám zimnici, patrnû si tento pfiejezd je‰tû pûknû uÏiju. Peruán-

ci, ktefií sedí uvnitfi, mají stále okna otevfiená, já mám obleãení v bato-

hu na druhém dÏípu, a tak nadûje na to, Ïe se zahfieju, je mizivá.

Samozfiejmû Ïe venku zima nebyla. V‰em bylo teplo. V‰em kromû

mne.

Po dal‰í hodinû na‰e kolona zastavuje. V úzkém místû cesty (o sil-

nici nemÛÏe b˘t fieã – je‰tû Ïe nepr‰í) stojí nepojízdn˘ náklaìák

a nikdo neví, co s ním. Fronta se tvofií z obou stran. Peruánci nejpr-

ve musí v‰e fiádnû prodebatovat, neÏ se pokusí o nûjaké fie‰ení. Pro

mne je tato pfiestávka ‰ancí dostat se ke sv˘m vûcem a trochu se pfii-

obléci. ZaplaÈpánbÛh. Teprve po hodinû a pÛl Ïivé diskuse o nehodû,

a kdyÏ se fronty aut na obou stranách staly opravdu dlouh˘mi, odtla-

ãují fiidiãi náklaìák z úzkého místa a my mÛÏeme jet dál. 

Cesta je pofiádnû bahnitá a hrbolatá, takÏe spánek zatím nepfiipadá

v úvahu. Dovnitfi se trousí dal‰í úãastníci, ktefií jiÏ nemohou cestu na

korbû zvládnout. Kabina je pro pût, ale cestujících tu sedí osm. Jako

poslední po opravdu dlouhé dobû pfiichází Ale‰. Vidíme, Ïe je napros-

to vyãerpán. OkamÏitû usíná, a jak dÏíp poskakuje po cestû, jemu

poskakuje hlava a tluãe do okének a karoserie. Ale‰ v‰ak stále spí.

Radûji mu obkládáme hlavu bundami, aby se neprobudil s otfiesem

mozku. Tomu fiíkám spánek spravedliv˘ch.V‰ak se taky druh˘ den

divil, od ãeho má na hlavû ty boule.

Po dal‰ích asi ãtyfiech hodinách zastavujeme ve vesnici Pongo na

jídlo. Je jedenáct v noci. Já rozhodnû jíst nebudu, nemám na jídlo ani

pomy‰lení. Ostatní dostávají kufiecí polévku, kufie s r˘Ïí, kolu a kafe.
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„pek, pek, pek“), velké pfiepravní lodû i vory. SnaÏím se fotit, co se dá,

ale z houpající lodi to jde tûÏko – snad se alespoÀ nûjaké fotky pove-

dou. Cesta nám pohodovû utíká, ale zhruba po hodinû mi zaãíná b˘t

zima. Pfiece jen rozráÏíme vzduch. Radûji se oblékám. Na‰e men‰í

rápido totiÏ nemá ani ãelní vûtrn˘ ‰tít, ani boãní okna, takÏe zaãne-li

pr‰et, máme se na co tû‰it (ani jsem netu‰il, jakou jsem mûl pravdu).

V té vût‰í sedí fiidiã vepfiedu a fiídí volantem, takÏe mÛÏe i sám vybí-

rat optimální trasu. V fiece totiÏ plave spousta stromÛ a sráÏka s nimi

by urãitû nebyla nic pfiíjemného. Na‰e loì má fiidiãe vzadu u moto-

ru, a proto mu Pepé signalizuje optimální trasu.

Bûhem cesty se stmívá. Západ slunce na fiece na pozadí pralesa je

úÏasn˘m záÏitkem, tûÏko slovy popsateln˘m. Pro nás to ale znamená

jisté zpomalení. Nemluvû o tom, Ïe cesta po fiece, která je plná kmenÛ,

je po tmû pomûrnû nebezpeãná. Pepé rozsvûcuje reflektor, svítí na

cestu a také sundaváme stfiechu proti slunci. Lodník/fiidiã teì musí

stát, aby lépe vidûl. Uháníme dál a já usínám uloÏen v lodi napfiíã.

Najednou dvû obrovské rány. Pepé pfiehlédl strom a narazili jsme. Loì

se naklání, nabíráme vodu, motor five naprázdno, vyvaÏujeme – doce-

la síla. V jedné chvíli jsem se jiÏ vidûl ve vodû, jak˘ jsme mûli náklon,

ale dobfie to dopadlo. Lodník se vyzná a situaci zvládl. Teì je‰tû kon-

troluje motor a ‰roub, ale v‰e je v pofiádku. Dál vyráÏíme podstatnû

obezfietnûji.

Po dal‰í pÛlhodinû zastavujeme ve vesnici Lagunas, kde uÏ na nás

ãeká druhá skupina. Jako vÏdy tady – v‰echno má svÛj ãas. V pfiísta-

vu ãekáme asi hodinu, neÏ se rozhodne, kde pfiespíme.

Mezitím se s námi dává do fieãi jeden místní. Je to tzv. multilingv-

ní profesor – vystudovan˘ indián, zaji‰Èující kontakt mezi indiány

a vládou. Je momentálnû bez práce, jelikoÏ se nahlas vyjádfiil k nûja-

ké oÏehavé záleÏitosti. Vypráví nám o nelegální tûÏbû ropy v dÏungli,

kdy vláda dûlá, Ïe se nic nedûje, o prÛmyslovém lovu a vybíjení zvûfie.
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nechá vyfotit, smûjí se a pózují. Bílí se tu sice obãas objeví, ale jsme

pro nû stále velkou atrakcí.

Po návratu na hotel jsme je‰tû nûkolikrát pfiebalili batohy a pak

je‰tû jednou podle posledních instrukcí, Ïe máme vyndat v‰e, kromû

naprosto nezbytn˘ch vûcí. Jedeme totiÏ do dÏungle na pût aÏ deset

dnÛ (nakonec z toho bylo dvacet jedna) a pojedeme rychlou lodí zva-

nou rápido, jeÏ má omezenou nosnost. Dokonce kvÛli úspofie váhy

necháváme v Yurimaguas i prÛvodce Borise. Je moc tûÏk˘ a dÏungle

není jeho specialitou. Jako prÛvodce s námi jede Pepé. Pracovník

místní poboãky ministerstva kultury a znalec indiánÛ, ‰amanÛ a náfie-

ãí. Pak je tu je‰tû Henry, najat˘ policista. Budeme ho potfiebovat kvÛli

bezpeãnosti a pfii ayahuascov˘ch obfiadech nás bude hlídat…

Ve tfiináct hodin koneãnû vyráÏíme od hotelu. Petr nás pûknû roz-

mazluje. âeká nás tu karavana motorik‰, které nás vezou do pfiístavu.

Tam se dá klidnou chÛzí za deset minut dojít, ale nakonec proã nejet

za jeden sol. Naloìujeme se a vyráÏíme. Sotva loì dojede doprostfied

Rio Hualaga, otáãí se a mífií zpût ke bfiehu. Jsme moc tûÏcí. V˘zva na

pfiebalení bagáÏe se patrnû minula úãinkem. Petr tedy musí najmout

je‰tû jednu men‰í rápido, kam se nás pfiesouvá pût plus Pepé. Podru-

hé vyjíÏdíme.

Rio Hualaga je nádherná obrovská fieka se spoustou zákrut, záto-

ãin, ramen a pfiítokÛ. Jaká asi musí b˘t Amazonka, kdyÏ tahle fieka je

jen jedním z pfiítokÛ a pÛsobí takhle impozantnû? Pro va‰i pfiedstavu:

kdyÏ jsme zastavili u bfiehu a po pauze se vrátili k lodi, nedokázali

jsme ani urãit, ze kterého smûru jsme pfiijeli, natoÏ abychom vûdûli,

kter˘m smûrem máme jet. Pfied námi se rozprostírala hladina o veli-

kosti asi na‰eho Lipna. Pro lidi zvyklé, Ïe nejvût‰í fieka je Labe, je to

opravdu záÏitek.

Loì uhání velkou rychlostí, míjíme kánoe peke peke (název je

odvozen od zvuku jednoválce, kter˘m jsou tyto lodû pohánûny –
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Rio Hualaga 

Dûvãátko v Lagunas 

O hladomoru nûkter˘ch indiánsk˘ch kmenÛ, kter˘m tûÏba ropy otrá-

vila fieky a následnû i zvûfi. O etnocidû i genocidû IndiánÛ v Peru,

která nikoho nezajímá. Nejménû v‰ak Ameriãany. Jediní, kdo obãas

trochu pomohou ãi se jich nûjak zastanou, jsou pr˘ Evropané. AspoÀ

nûco.

Pfied odjezdem jsem doma koukal na film Mal˘ velk˘ muÏ s Dus-

tinem Hoffmanem, kter˘ popisuje, co se dûlo se severoamerick˘mi

Indiány pfii osidlování. ¤íkal jsem si: „Je‰tû Ïe tohle se dnes uÏ nedû-

je.“ Jak jsem byl naivní! Kde není Ïalobce, není ani soudce.

Nerostné bohatství Peru je obrovské a bohuÏel i tady leÏí pfieváÏnû

na území indiánÛ. Nûkteré indiánské kmeny mají teì z bíl˘ch tako-

v˘ strach, Ïe hned fieknou: „BûÏte pryã, nechceme, abyste nám otrá-

vili fieky.“ CoÏ se nám skuteãnû stalo. Dokonce to u nûkter˘ch kmenÛ

mÛÏe jít tak daleko, Ïe by neváhali bílého preventivnû zabít, protoÏe

nikoho jiného neÏ prospektory a zamûstnance tûÏebních spoleãností

nepotkali. Ani jim to nelze mít za zlé. Respektive jednají tak, jak je

nauãili právû bílí. O tomto tématu by se dalo psát dlouho. Ale není

to prav˘m úãelem této knihy a také nemám dostatek informací,

abych se mohl této problematice serióznû vûnovat. MoÏná pozdûji.

PfiijíÏdí dÏíp. Následnû se dovídáme, Ïe je policejní, jin˘ tu není.

Tím nadvakrát odjíÏdíme do chatrãe, kde budeme dnes nocovat.

Uãíme se vû‰et hamaky a moskytiéry – dûláme to poprvé, a tak to

podle toho vypadá.

PÛvodnû bylo v plánu, Ïe bychom s místním ‰amanem dnes mûli

absolvovat ná‰ první ayahuascov˘ obfiad. Ve vesnici je ale fiesta, v‰ude

je plno hluku, takÏe dnes nebude nic. Ru‰ilo by to. Je‰tû si s Honzou

jdeme zacviãit. Pepé také trochu cviãí TaiJi, a tak si vzájemnû ukazu-

jeme nûkteré sestavy. Pak vypnuli elektfiinu a jdeme spát. Dost dlou-

ho kaÏdému trvá, neÏ se v hamace uvelebí. Je to nezvyk mít nohy

nahofie.
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Západ slunce v Lagunas

Vesnice na fiece Rio Hualaga

19

Dûti v Lagunas
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Západ slunce v Buenos Aires (Baranchita)

„Po chvíli jsou opravdu tady. Jsou skuteãnû rÛÏoví. Plavou kolem lodi, ale nechávají si bezpeãnou vzdálenost. 
Pokou‰ím se je vyfotit ve chvíli, kdy se jako vlna vynofií polovinou trupu z vody, ale je to opravdu problém.” 

21

·aman ve vesnici Ullpayaku. „Sedíme u nûj v domû, nalévá Aaya do hrníãkÛ, kaÏd˘ vypije svou porci. 
A pak nás je‰tû v‰echny obejde a kaÏdému „profoukne” ãelo koufiem z cigarety.”
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Podobnost ãistû náhodná (San Lorenzo)

23

Rybáfii na jezefie Rimachi

Maminka nebo sestfiiãka?



Ráno mne Honza vzbudil v osm.V‰ude se pí‰e, jak je Peru nebez-

peãná zemû a Ïe není radno nikde chodit sám, ale procházka mezi

chatrãemi je naprosto pohodová a fascinující. V‰echny domy jsou

stejné 1 + 0, v‰ude je spousta mal˘ch dûtí a tempo maÀana. Lidé po

ránu zametají hlínu kolem sv˘ch chatrãí. V‰echny odpadky se háÏou

na zem, takÏe je potfieba uklidit je alespoÀ jednou dennû. Dûti jsou

úÏasné, starají se o sebe navzájem. ·estileté o dvouleté. Pak vidím

pûtiletou holãiãku plet zahradu maãetou. Pokud lidé zjistí, Ïe se na nû

dívá‰ a nebo snad Ïe je dokonce fotí‰, zaãnou se usmívat, rozzáfií se

jim oãi a pfiivolají celou rodinu. Stalo se nám i to, Ïe nám jeden pán

povídá: „A kolik ti mám dát penûz?“ My se divíme, jako Ïe za co?

A on: „No, za to, Ïe jsi mne vyfotil.“ KdyÏ jsme mu uÏasle sdûlili, Ïe

nic, Ïe moc dûkujeme, Ïe se nechal vyfotit, tak pozval celou svou rodi-

nu a fotili jsme je‰tû jednou.

O kus dál se nás ujímají dva tak desetiletí kluci, jdou s maãetami

do dÏungle pro nûjaké dfievo a ukáÏí nám jejich prádelnu. Asi po pÛl-

hodinû chÛze doráÏíme ke ‰pinavé louÏi o prÛmûru asi dvacet metrÛ

lemované palmami a bahnem. Je jasné, Ïe fotka nebude stát za nic, ale

to jsme jim nemohli udûlat, takÏe pofiizujeme snímeãek, louãíme se

a vydáváme se na cestu zpût. Zlatá automatická praãka! Je neuvûfiitel-

né a pro nás tûÏko pochopitelné, jak v‰ichni chodí ãistû obleãeni.My

jsme po nûkolika dnech ‰etrnû fieãeno nepfiíli‰ ãistí. Tady není v˘jim-

kou, Ïe mají na sobû lidi bûloskvoucí obleãení, a to prosím perou

v takové kaluÏi. Nechápu.

Sbalili jsme, Pepé pfiinesl nûjaké ovoce a ochutnáváme. Poté jdeme

na snídani do jedné zahrady, kde nám Pepé ukazuje rÛzné plodiny,

které se dají jíst. Popravdû mi pfiijde, Ïe se tu dá jíst skoro v‰e. Dokon-

ce oloupal i jeden stromek a jeho duÏina chutná jak ãerstvû oloupané

vla‰ské ofiechy. Dále pak ananas, papaya, banány, kokosy – kokosové

mléko je zde naz˘váno Ïivou vodou. AÏ ochutnáte ãerstvé mléko
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Dûvãátko nabírající vodu (Santa María)



Jsme ale velmi pfiekvapeni, kdyÏ se po chvíli vrací Slovenka Jana

s poranûnou nohou od jakéhosi Ïivoãicha. Pepé ránu identifikuje jako

rejnoka. Chvíli trvá, neÏ se rozhodneme jet k lékafii do Lagunas. Ale

jen chvíli, jelikoÏ bolesti Jany se stupÀují. Jedeme lodí zpût do Lagu-

nas, kde je malá nemocnice. Tamní lékafi zde slouÏí místo vojny

a vÛbec se mu zde nelíbí, coÏ my nechápeme a on zase nechápe nás.

Je z Limy, tam se cítí doma, a my jsme nad‰eni z dÏungle a opu‰tûní

civilizace. Od nûj se dozvídáme, Ïe jde o druh rejnoka, jehoÏ seknutí

není sice smrtelné, ale jed pÛsobí velké bolesti. Musíme je‰tû do lékár-

ny pro léky, v nemocnici je nemají. Mezitím se spustila prÛtrÏ mra-

ãen a my jsme pûknû promokli. Jana spolu se svou sestrou zÛstanou

pro jistotu pfies noc v nemocnici a my pojedeme zpût za skupinou.

V pfiístavu jiÏ ãeká ‰aman Pisandro z kmene KokamÛ se sv˘m pomoc-

níkem a jedou s námi. KdyÏ jsme dorazili zpût, byla jiÏ tma a to zde,

v níÏinné dÏungli, znamená nálety tisícÛ komárÛ. Jsou v‰ude, dokon-

ce i v moskytiéfie. Tady musí soucit stranou, tohle je kdo s koho. Tlu-

ãeme je, dokud jich není v moskytiérách únosn˘ poãet.

Proã vlastnû budeme pouÏívat psychotropní látky? To je velmi ãastá

otázka a musím fiíci, Ïe mÛj vztah k tomuto tématu byl vÏdy dost

odmítav˘. Nicménû je velmi naduté a zpupné odmítat jakoukoli

pomoc, která se nám nabízí. A ãlovûk zrovna není v pozici, kdy si

mÛÏe dovolit nûco odmítat. Zvlá‰tû to, co nám mÛÏe pomoci, a to

v nejlep‰ím slova smyslu. PouÏití tûchto látek je urãitou berliãkou,

která mÛÏe ulehãit ãást cesty, ale pak je tfieba tyto berle bezpodmí-

neãnû zahodit. NejdÛleÏitûj‰í a rozhodující je vÏdy zámûr, se kter˘m

do toho jdete a v‰e provozujete. Pak se i vûci, které tak na první

pohled nevypadají, mohou stát va‰ím pomocníkem na cestû bdít, na

cestû k vám sam˘m. Je jasné, Ïe u toho nesmíte zÛstat. KdyÏ jsme se

o toto téma pozdûji zajímali, zjistili jsme, Ïe práce s látkami se pouÏí-

vala témûfi ve v‰ech mystick˘ch ‰kolách na celé planetû. Amazonie zná
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s ãerstvou kokosovou dfiení, dáte mi za pravdu. Také mi pfiinesl jeden

velice kysel˘ plod s tím, Ïe je dobr˘ na horeãku. Aãkoliv se mi kfiiví

ústa, sním jej cel˘. Potom v‰em ovoci se mi udûlalo v˘raznû lépe a za

chvíli uÏ po horeãce a slabosti není ani stopy. ZaplaÈpánbÛh…

V Lagunas jsme je‰tû jeli k místnímu jezírku, kde chovají nejvût‰í

sladkovodní rybu arapayma. Indiáni jí fiíkají paiche. Mimochodem je

z ní pr˘ vynikající jídlo, ale to nemohu posoudit, jelikoÏ jsem neo-

chutnal. Arapayma pr˘ dorÛstá aÏ deseti metrÛ, a je tak nejvût‰í slad-

kovodní rybou, nicménû v jezírku mají „jen“ ãtyfimetrovou. To nám

bylo oznámeno hned poté, co se vût‰ina v˘pravy vykoupala. Vlastnû

jsme se jeli vykoupat, a Ïe to jsou sádka, jsme se dozvûdûli aÏ po pla-

vání. Také jsme na místû vidûli strom aguache, jehoÏ plody Peruánky

ãasto jedí, pr˘ pfiíznivû ovlivÀují rÛst Àader. Plod se bûÏnû prodává na

ulicích pro osvûÏení, takÏe jsme mûli moÏnost ho ochutnat. Chutná

ale tak, Ïe by vám potom v‰echno, tfieba i vyrostla prsa, jen abyste to

uÏ nemuseli jíst. Zaãínáme si zvykat na maÀana tempo, je to skvûl˘

Ïivotní styl. Na infarkt zde urãitû mnoho lidí neumírá. Lehce se na to

zvyká. ¤eknu v ‰est a pfiijdu ve dvanáct – pohoda, kdyÏ tak zítra…

vÏdyÈ o nic nejde. Odvyknout si bude hor‰í.

OdjíÏdíme z Lagunas. Po zhruba dvacetiminutové plavbû po prou-

du Rio Hualaga zastavujeme na místû, kde je opu‰tûn˘ pfiístfie‰ek

v banánovníkové plantáÏi. Tady dnes budeme nocovat a tady bude

na‰e první ayahuasca session s domorod˘m ‰amanem. Jsem opravdu

zvûdav. První procházka dÏunglí… hust˘ porost, banány a nádherné

banánovníkové kvûty, bez maãety se nikam nedostanete. Tak tohle je

skuteãná dÏungle. Opût zavû‰ujeme hamaky, kdo chce, jde se vykou-

pat. Podle lodníkÛ je toto místo bezpeãné, jen pr˘ nemáme moãit ve

vodû, to kvÛli miniaturním sumeãkÛm, ktefií pak rádi vplouvají do

moãov˘ch trubic, tam se vzpfiíãí a ãlovûk musí na operaci. Jak fiíkám,

bezpeãno.
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âakra druhá

Ayahuasca session

Sedíme pod pfiístfie‰kem a maãkáme se mezi hamakami, protoÏe silnû

pr‰í. ·aman zaãal zpívat a poté kaÏdému nalil mal˘ ‰álek odvaru

z liány, které se fiíká ayahuasca, a rostliny zvané chakruna. Popisovat

chuÈ tohoto lektvaru by bylo zbyteãné, na to jsou slova opravdu krát-

ká, a hlavnû o to vÛbec nejde. Je to sice odporné, coÏ je to nejmírnûj‰í

slovo, které lze pouÏít, ale bereme to jako lék. ·aman Pisandro kaÏ-

dému nalil do malého ‰álku. VÏdy zazpíval rituální zpûv IKARO

a ‰álek profoukl koufiem z bylinné cigarety. Potom jej podal k vypití.

První byl na fiadû Honza a pak hned já. Bûhem obfiadu se zpívalo

a vykufiovalo. ·aman chrastil vûjífiem ze such˘ch palmov˘ch listÛ cha-

pakas, coÏ v urãit˘ch fázích bylo velice fajn. To chrastûní se dalo vyu-

Ïít jako jak˘si orientaãní bod v prostoru. 

„Zaãal jsem cítit, jak se se mnou v‰e houpe, a pak i nevolnost. Nûkoli-

krát jsem vypadl ven z kruhu na batohy, ale chrastûní mne vÏdy pfiitáh-
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tûchto látek obrovské mnoÏství a ayahuasca je podle ‰amanÛ jen pro-

ãi‰Èovadlo pro dûti a patfií mezi nejslab‰í uÏívané látky. Je jasné, Ïe

mÛÏete skonãit na tom, Ïe se budete sjíÏdût a Ïe se budete opájet vize-

mi, které mohou pfiicházet. MÛÏete také pouÏít proÏitek, kdy opustí-

te své fyzické tûlo k pohledu do vlastního nitra a tato zku‰enost vám

mÛÏe velmi pomoci v dal‰í práci, a vÛbec v pohledu na svût, na vní-

mání a na vás samotné. Ostatnû je to jako s mapou, jakmile znáte

cestu, nebudete pfieci koukat do mapy a pÛjdete sami…
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Pondûlí 10. 2. 2003

Ráno máme v‰ichni pocit, jako bychom zde byli minimálnû ãtrnáct

dnÛ a ne tfii, jak je tomu ve skuteãnosti. Poté co vût‰í ãást skupiny

odjela do Lagunas pro Janu a Zuzku do nemocnice, my zÛstáváme

na místû a uÏíváme pohody. Je tu moc krásnû, pravda, aÏ na ty

komáry. Pfiece jen níÏinná dÏungle je právem nûkdy naz˘vána rájem,

jindy zelen˘m peklem. Poflakujeme se zde pÛl dne, prozkoumává-

me okolí a také trochu meditujeme. K tomu posloucháme z pfie-

hrávaãÛ CD Orange – druhá ãakra. Od Petra jsme pro „práci“

dostali CD s binaurálními rytmy, pro aktivaci jednotliv˘ch ãaker

a také pro synchronizaci levé a pravé mozkové hemisféry. Zatím

jsme v zaãátcích na‰eho programu, a tak jsme teprve u druhé ãakry.

Cel˘ ná‰ pobyt a program je naplánován jako CESTA, a zároveÀ jak

budeme stoupat po ãakrách, mûli bychom stoupat i v nadmofiské

v˘‰ce. Hezká symbolika.

V podveãer je‰tû jedeme do Lagunas na zeleninovou polévku. Byla

vynikající. Vlastnû to bylo mé první jídlo v Peru kromû ovoce. Podle

toho to také dopadlo, veãer pfii aya session jsem kromû zvracení

i ãasto sedûl na bobku, ale to pfiedbíhám. Vyzvedáváme ‰amany.

A protoÏe to na dé‰È nevypadá, dne‰ní session je venku pfied pfiístfie‰-

kem. Probíhá podobnû jako vãera. Na mne dnes ayahuasca nepÛsobí

tak silnû jako vãera, spí‰e jemnûji. Zato Honza si to fiádnû uÏil. Aya

na nûj pÛsobí tak silnû, Ïe chvílemi chytá ‰amana za nohu, aby se

uzemnil.

„Jako by mi nûkdo promítal svût. Tûlo dûlá hrozné kejkle, ‰aman mne

vedl a ukazoval mi, jak funguje. Jak se pou‰tí vidûní, sly‰ení, vnímání,

zvedal mi nohy a zase je vypínal a já to zkou‰el po nûm.

Probudil jsem se ve floataãním tanku na vesmírné lodi a jako mimo-

zem‰Èan si pro zkrácení dlouhého letu pou‰tím virtuální hru na Zemi.
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lo zpût. Poté pfii‰ly vize. Popravdû fieãeno – ne Ïe bych o nû stál, stále jsem

si opakoval, Ïe mne zajímá jen koneãná pravda a poznání. To, Ïe jsem si

tím ãásteãnû blokoval spoustu moÏností, milosti a pomoci, jsem pochopil

aÏ pozdûji. Nicménû vize pfiicházely rÛzné a já se snaÏil udrÏet pozici

pozorovatele. Sledoval jsem nejrÛznûj‰í druhy UFO, futuristické obrazy,

raketoplány, digitální svûty, molekuly a atomy a spousty dal‰í vûcí. Potom

pfii‰la nevolnost a zvracení.“

Zvracení je pfii ayahuasce normální jev a nemá smysl se mu bránit.

Jde totiÏ o velmi silné ãi‰tûní, odchází ven z tûla jedy. Jak na fyzické

tak psychické úrovni se ãistíte a zvracení je dobrou symbolikou velké

ãistky. Ani prÛjem není v˘jimkou. JelikoÏ v tûchto stavech mizí ãas,

tûÏko fiíci, jak dlouho to v‰e trvalo. Nicménû ‰aman odjíÏdûl pr˘ aÏ se

svítáním. Ráno nûktefií probírají své záÏitky. Mnû moc do fieãi není

a navíc nemám pocit, Ïe je tfieba mluvit.

Pozdûji bûhem obfiadu ·aman vyzval Petra, aby zpíval místo nûj.

V ãe‰tinû znûl zpûv asi takto: 

Síla,

Nekoneãná síla,

Ty jsi tato Síla,

Nekoneãná Síla

„za maskou je maska

a za tou dal‰í maska

a pod ní je dal‰í maska…

a tou poslední maskou je láska…

Tam úplnû vespod, tam úplnû vespod je láska„
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Pozn.: pfied odjezdem jsme poslouchali CD se záznamem aya obfiadu indiánského kmene ·ipibó, bylo to ono, ale chy-

bûly tam zvuky úporného zvracení úãastníkÛ session. Neodmyslytelnû k rituálu patfií, bez legrace.



v˘prava má aÏ na pár v˘jimek zdravotní krizi. Horeãka, prÛjem, cel-

ková únava. Patrnû z aklimatizace. Já jsem si svou jiÏ na‰tûstí vybral,

tedy doufám Ïe ano, a tak kromû prÛjmu jsem v pohodû. Dokonce

i Petrovi je zle. Kromû toho jsme v‰ichni pûknû ‰pinaví a unavení.

Pokou‰ím se na benzínovém vafiiãi, kter˘ máme jeden pro celou sku-

pinu, nûco uvafiit, ale ten vytrvale stávkuje. Stále nehofií, a kdyÏ uÏ hofií,

tak stra‰nû ãoudí a stejnû nehfieje. Pozdûji jsme zjistili, Ïe nám Pepé

místo benzínu koupil naftu. 

Taky nûkdo v mûsteãku koupil toaletní papír s názvem EGO. To

nás fakt pobavilo. AspoÀ je vidût, k ãemu je ego dobré.

Nocujeme ve zdej‰í ‰kole pro indiány. Je to místo, kam úfiady svá-

Ïejí indiány z okolí a uãí je zde ‰panûlsky, jelikoÏ znalost oficiálního

jazyka zaãíná b˘t nezbytná pro pfieÏití. S tím, jak je devastováno pfii-

rozené prostfiedí, nastává nutnost komunikace s civilizací. Minimálnû

kvÛli jídlu. Spíme na stolech a je to pfiíjemná zmûna. Pfiece jen jsme

si na hamaky je‰tû úplnû nezvykli a natáhnout si nohy není vÛbec zlé.

Stfieda 12. 2. 2003

V San Lorenzu je potfieba vyjednat povolení ke vstupu do oblasti na

fiece Rio Pastaza k jezeru Lago Rimachi, coÏ mÛÏe trvat hodiny nebo

také dny. BohuÏel to druhé je pravda. Tady v Peru jsou volnû pfií-

stupná ta známá turistická místa, jako je Macchu Picchu, Nazca nebo

jezero Titicata. Také do mûst, ale to je tak v‰echno. Jinak je vÏdy zapo-

tfiebí nûjaké povolení. Oficiálnû jej lze získat tfieba i zdarma, jen o nûj

musíte poÏádat. Nicménû ten, koho Ïádáte, oãekává urãit˘ úplatek.

Tady se to tak nebere. K úplatkÛm je zde naprosto jin˘ vztah neÏ

v Evropû. Není to nic zavrÏeníhodného, naopak je to bûÏná záleÏitost,

proto radûji mûjte nûjaké peníze vyhrazeny pro tyto úãely. Je nám pfii-
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S tím mi pfiichází my‰lenka: „málokdo si uÏ dnes objednává tyhle

svûty,“… to v‰e je jen pfiedstava.“

(Honza P.)

KdyÏ se bavím s Petrem, dovídám se, Ïe toto je stále jen pfiípravná,

ãistící fáze na‰í cesty. Nicménû je nezbytná.

Musíme se nauãit ovládat mozek a vûdomí pfii tûchto zmûnûn˘ch

stavech, abychom mohli podstoupit pravou horskou ayahuascu, jejíÏ

úãinky jsou pr˘ mnohonásobnû silnûj‰í, a to nemluvím o koneãném

cíli na‰í cesty.

Úter˘ 11. 2. 2003

Po probuzení jedeme je‰tû jednou na polévku do Lagunas. Ono se na

tom místû, kde jsme pracovali do téhle chvíle, uÏ stejnû nedá moc b˘t,

natoÏ pracovat. Okolí je do okruhu zhruba dvaceti metrÛ, jak to jen

napsat… pomûrnû zneãi‰tûné od tfiinácti lidí, ktefií se dvû noci inten-

zivnû ãistili horem i dolem. On dé‰È v‰echno spláchne, ale to my uÏ

tu nebudeme.

Potom uÏ vyráÏíme dál po Rio Hualaga. Dnes bychom mûli dojet

do mûsteãka San Lorenzo. Cesta ubíhá pohodovû, kolem je stále na

co koukat. DÏungle kolem fieky je úÏasná. Idyla ov‰em trvá jen do

chvíle, kdy se pfied námi objevuje velk˘ ãern˘ mrak. Jen taktak se sta-

ãíme obléknout a spou‰tí se prÛtrÏ mraãen. Na lodi, která jede velmi

rychle a nemá ãelní ‰tít, je to opravdu záÏitek. Dé‰È je tak siln˘, Ïe

Pepé nic nevidí a nemÛÏe signalizovat. PÛjãuji mu tedy své sluneãní

br˘le. Sám jsem si nasadil kapucu od ponãa a sedl si tak, Ïe mi do

obliãeje nepr‰í. KdyÏ pfiestal ten nejvût‰í dé‰È – sedím v louÏi. Dál uÏ

moc nepr‰í, takÏe do San Lorenza pfiijíÏdíme sice za tmy, coÏ se

pozdûji stalo témûfi tradicí, ale celkem su‰í. Dnes session nebude. Celá
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ni jsou tu nemocní a umírají, protoÏe si ‰amana zabili, a tím pádem

je nemá kdo léãit.

Veãer nakonec Pepé jednoho ‰amana pfiivedl, ale mistrem bych

jej rozhodnû nenazval. Nejdfiíve pfiinesl ukázat ingredience, ze kte-

r˘ch bude vafiit, a v noci pfiiná‰í uvafienou ayahuascu. Byl z toho

pûkn˘ zmatek. Petr od nûj nakonec kupuje láhev ayahuascy, ale

o jeho pfiítomnost nestojí. Tento ‰aman brzy skonãí na svou

náklonnost k ohnivé vodû. 

Dnes pracujeme jen v osmi. Nûkter˘m není dobfie a tak ‰li radû-

ji spát. Mnû se tato meditace moc nezdafiila, byla rozdûlena na tfii

ãásti. Nejprve jsme vypili ãtvrt hrnku ayahuascy a ‰li meditovat

a pfiitom poslouchat CD k druhé ãakfie. K tomu prod˘cháváme

su‰umnu na nádechu mantrou Óm a na v˘dechu Kchá. Poté pije-

me druh˘ hrnek aya a posloucháme druhou ãást CD. Ke tfietí ãásti

dostáváme roztok tzv. DPT. CoÏ je jakási farmaceutická ayahuasca,

kterou pr˘ omylem vyvinuli Rusové, kdyÏ hledali látku pro otevfie-

ní tfietího oka (rozvinutí mimosmyslového vnímání) pro jejich

„astrální ‰piony“. Ne, toto není sci-fi, jen se o tom moc neví, ale

Rusové se tûmto záleÏitostem vûnují dlouho a intenzivnû. Nicmé-

nû ani jejich ameriãtí kolegové nezahálejí a pracují na podobn˘ch

projektech. Co je ale zajímavé, právû podle AmeriãanÛ umûjí

Rusové vyrobit tfiicetkrát ãist‰í DPT neÏ oni.

Ale to odboãuji. DPT RusÛm nicménû nefungovalo, protoÏe

místo ‰esté ãakry pÛsobí rovnou na sedmiãku, a tak ‰pioni místo

„válãení“ vyprávûli cosi o boÏí lásce, o coÏ nikdo z jejich ‰éfÛ nestál.

Látku, kterou potfiebovali, nakonec získali – jmenuje se DMT. 

DPT je naprosto legální látka po celém svûtû. Posiluje vizualiza-

ci a v Americe jej pouÏívají napfi. pfii alternativní léãbû AIDS, rako-

viny a dal‰ích tûÏk˘ch nemocí. Co je v‰ak naprosto dokonalé, Ïe

funguje jen na „ãist˘ch“ místech a jen u pfiipraven˘ch jedincÛ.

35

slíbeno, Ïe vyjádfiení dostaneme odpoledne, do tfiech hodin. BohuÏel

ani druh˘ den ve tfii stále nic nevíme a ãekáme. I to je zde normální.

Pfies den vyráÏíme do mûsteãka, kupujeme si Ïabky, jelikoÏ nám

ve v˘bavû chybí sandály. Ne Ïe bychom si je nechtûli vzít, ale bylo

nám fieãeno, Ïe je zde nebudeme potfiebovat.JenÏe opak je pravdou.

Zase fotím lidi a hlavnû dûti – jsou krásnû pfiirozené. Mám s sebou

hodnû materiálu, ale bojím se, Ïe to stejnû bude málo. Popravdû

mám 23 filmÛ, ale radûji se krotím, abych nimi vy‰el. Ve mûstû na

nás mávala taková pûkná sleãna s odbarven˘mi vlasy. ¤íkali jsme si,

co to? Potom jsme ji potkali znovu a znejistili, zda to není chlap.

KdyÏ promluvil(a), mûl(a) hlub‰í hlas neÏ já. Docela jsme se tím

pobavili.

Stále se neví, zda dnes budeme podstupovat dal‰í ayahuascov˘

rituál. Není tu Ïádn˘ ‰aman, kter˘ by se nebál odhalit. Na vysvût-

lenou: v Peru je spousta misionáfiÛ a nûktefií z nich jsou jen nastr-

ãeni a jsou placeni velk˘mi tûÏebními spoleãnostmi. Multilingvní

profesor, se kter˘m jsme se potkali v Lagunas, nám vyprávûl, Ïe

nûktefií misionáfii navádûjí své oveãky k zabíjení ‰amanÛ provozují-

cích ayahuascové obfiady nebo jiné metafyzické rituály. Teprve pak

se pr˘ dostanou do nebe. Infikují je nenávistí. A zde skuteãnû není

Ïádná ruka zákona, která by mûla zájem vy‰etfiovat, kdo zabil nûja-

kého ‰amana. V‰e se dûje v noci, nikdo nic neví, nikdo nic nevidûl.

Proto se zde v‰ichni bojí. Nûktefií z tûch, které jsme kontaktovali,

na rovinu odmítli. Pokud nám udûlají aya obfiad, pr˘ je po na‰em

odjezdu zabijí. Pfiipomíná mi to atmosféru honu na ãarodûjnice

v Evropû v 16. století. MoÏná to byl ojedinûl˘ pfiípad, moÏná ne.

TûÏko se dohledat pravdy. I kdyÏ právû kvÛli tomu tu pfiece jsme,

ne? Ale kvÛli koneãné pravdû. 

KaÏdopádnû se strachem ‰amanÛ jsme se následnû setkali je‰tû

nûkolikrát a nav‰tívili jsme také nûkolik vesnic bez ‰amana. Indiá-
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Je‰tû pfied obûdem dostáváme dobrou zprávu. Máme povolení do

oblasti jezera Lago Rimachi. Tam je podle Petra velmi silná zóna

a tam nûkolik dnÛ zÛstaneme a budeme pracovat. Dáváme obûd,

nasedáme do lodí a vyráÏíme proti proudu Rio MaraÀon na Rio

Pastáza a poté k jezeru. Pr˘ tam jsou rÛÏoví sladkovodní delfíni.

Budete si myslet, Ïe jsem nevzdûlanec, a budete mít pravdu, ale já

vÛbec nevûdûl, Ïe takov˘ Ïivoãich existuje. Po cestû je‰tû trochu

spím, zatímco pokraãujeme spletí mal˘ch fiíãek (asi jako fieka Labe

v Ústí nad Labem) do vesnice Ullpayaku. Brzy bude tma. ProtoÏe

dál na fiece jsou pefieje, je rozhodnuto tu pfienocovat.

Na ulici je Ïivo. Vesniãané nás okukují, my zase je a tradiãnû

fotím jako o Ïivot. Holky v Amazonii umí pfiekrásnû leÏérnû a pfii-

tom naprosto pfiirozenû stát. Ono to patrnû bude tím, Ïe v tom

postávání mají velikou praxi. V tom hicu, tûÏko napsat jen teple, se

nic moc jiného dûlat nedá. Ony se nestaví do póz, ale pózy by se

od nich mohly uãit topmodelky, pfiípadnû módní fotografové. Jen

si nejsem jist, zda by se jim podafiilo zachovat ãi alespoÀ nasimulo-

vat tu spontánnost. 

Na ulici se su‰í ryby a v‰ichni máme siln˘ pocit, Ïe rybu si nûja-

kou chvíli nedáme. Také tu dûti hrají volejbal a Honza si s nimi

chvilku zahrál. Pár chlapíkÛ má obliãeje namalované na ãerveno.

Nepodafiilo se nám ale zjistit proã. Zdej‰í lidé náleÏí k indiánské-

mu kmeni AãuarÛ, ale nepfiedstavujte si divochy. Oblékají se jako

my a vût‰inou jsou mnohem ãist‰í, tedy neÏ my urãitû… Ve vesni-

ci je elektfiina a betonov˘ chodník.

Opût budeme nocovat ve ‰kole. Pepé dokonce na‰el zdej‰ího

‰amana. Bude dal‰í aya session. Vû‰íme hamaky a moskytiéry, kdyÏ

v tom pfii‰el Henry, Ïe nás zdej‰í starosta prosí, zda bychom mu

k poãítaãi nepfiipojili tiskárnu, kterou mu právû pfiivezli. Nikdo se

k tomu nemá. Nakonec jdu já, i kdyÏ se necítím b˘t Ïádn˘m
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Ostatní prostû necítí vÛbec nic. Já jsem tfieba usnul a spal celou noc

v tûÏkém bezvûdomí, coÏ pro mne bylo trochu zklamáním. Nejdfií-

ve jsem sedûl venku, ale protoÏe komáfii byli neodbytní, ‰el jsem do

moskytiéry, lehl si a bylo vymalováno. Probudil jsem se aÏ ráno. Jen

zpûtnû zji‰Èuji, Ïe jsem mûl mnohonásobnû zv˘‰ené vnímáni zvukÛ.

Zatím se mi tedy moc nedafií, ale vím a cítím, Ïe to pÛjde.

âtvrtek 13. 2. 2003

Po probuzení kdosi povídá: „Máme tu malého tygra,“ jen jsem se

pousmál, ale kdyÏ jsem ‰el kolem Dominikovy moskytiéry, oprav-

du tam leÏelo malé koÈátko. Pfii bliÏ‰ím pohledu jsem zjistil, Ïe to

není Ïádná obyãejná koãka, ale mládû ocelota. Dominik po vãerej-

‰í session vÛbec nespal a ráno se vypravil do mûsteãka, kde jak fiíká

„vuobec neviem preão,“ koupil tohle mládû. Je‰tû jej krmí z láhve.

BÛhví kde k nûmu pÛvodní majitel pfii‰el. MoÏná lépe nevûdût.

Ocelot tedy dál pojede s námi. Probíráme moÏnosti dostat jej do

Evropy, ale získání povolení k pfievozu nevypadá zrovna reálnû. 

Bûhem dopoledne pfii‰la také indiánka a nabízela nám rituální

náhrdelníky kmene Aquaruna (vodní lidé – dfiíve obávaní lovci

lebek, ale to uÏ je dávno), na jejichÏ území se právû nacházíme.

ProhlíÏíme si desítky korálkÛ vystaven˘ch na ‰kolním stole

a necháváme si vysvûtlovat, k ãemu které slouÏí., nûkteré jsou

ochranné, jiné pro sílu., pro muÏe, Ïenu, dítû. Dal‰í jsou zase se

zuby divokého prasete. Duch tohoto zvífiete by mûl tomu, kdo

náhrdelník nosí, pomoci pfii pfiechodu do jin˘ch svûtÛ. Pár jich

kupujeme. Honza má kupu korálkÛ z Jablonexu jako dárky. Vyta-

huje jeden lep‰í a indiánka mu celá ‰Èastná za nûj v˘mûnou dává

hned tfii.
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âakra tfietí

Po setmûní jdeme k ‰amanovi. KaÏd˘ si pro jistotu neseme vlastní

hrníãek. V této oblasti totiÏ hrozí Ïloutenka. Tenhle ‰aman není ãist˘

indián, je to takzvan˘ mestico, coÏ znamená, Ïe jeden z jeho rodiãÛ

byl Indián a druh˘ ·panûl. To ale není dÛleÏité. Je to velice pfiíjemn˘

a schopn˘ pán. Sedíme u nûj v domû, nalévá aya do hrníãkÛ, kaÏd˘

vypije svou porci. Pak nás je‰tû v‰echny obejde a kaÏdému „profouk-

ne“ ãelo koufiem z cigarety. No profouknutí – jakobyste sedûli na

energetickém vûtráku, kter˘ vám roztoãí v‰echny ãakry. Poté jdeme

zpût do domu, kde máme hamaky. Tento druh ayahuascy nemá tolik

pÛsobit nevolnost, a tak se hned ukládáme do hamak k meditacím.

K tomu si pou‰tíme Ïluté CD pro tfietí ãakru. 

„âekám, co se bude dít. Nástup je trochu pomalej‰í. Ze zaãátku pfiekoná-

vám urãit˘ strach a také náznaky nevolnosti, ale prohloubením d˘chání se v‰e

upravuje. Jakmile jsem se srovnal, opou‰tím tûlo. Vidím tunel a okamÏitû

k nûmu mífiím. Procházím jím do svûtla a míru. Tady pouze jsem. Nûkoli-

krát jsem z tohoto stavu ztrátou pozornosti vypadl a znovu se tam vrátil.“ 

Po nûkolika hodinách mne ale stfieva vyhnala z hamaky. Hned ke

mnû pfiispûchal Petr, kter˘ celou session dozoroval, a ptal se, zda jsem
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odborníkem na poãítaãe. ·tûstí Ïe ‰lo jen o banální záleÏitost –

nainstalování tiskárny. Starostova sekretáfika si s tím nevûdûla rady

a byla velmi ‰Èastná, Ïe se to podafiilo. Je‰tû víc v‰ak Henry, proto-

Ïe jemu se zas líbila ta sekretáfika a tímto získal nûjaké plus body…
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to bylo jasné, vÏdy se jednalo o pár chatrãí v zátoãinû fieky. Názvy nás

skuteãnû pobavily a není to tu Ïádná v˘jimka. Na mapû tu mÛÏete

najít i Buenos Aires a nebo New York. V porovnání je to asi takové,

jakoby se Mokrá Lhota nechala pfiejmenovat na PafiíÏ, protoÏe to

Lhota nezní moc nóbl. Hned jsme si v té souvislosti vzpomnûli na

vtip s Billem Gatesem. Jak za nim pfiiletí andûl a nabízí mu, Ïe mu

ukáÏe nebe a peklo, aby si mohl jako bohat˘ ãlovûk po smrti vybrat, kam

Ïe to pÛjde. Pfiiletí do nebe. Tam ticho, nikde nikdo, jen obãas zazvoní

zvonek. Pak letí do pekla, kde je zrovna obrovsk˘ mejdan. Pití, skvûlá

muzika, krásn˘ ãertice, skvûlá atmosféra. I rozhodne se Bill, Ïe po smrti

chce do pekla. A za ãas umfie a pfiijde do pekla. Jaké je ale jeho pfiekva-

pení. Hic, kotle, v nich smaÏící se lidi, do kter˘ch ãerti páchají vidlemi.

No, co to je? Takhle to pfiece nevypadalo?! A jako odpovûì se mu dostane:

Ale, Bille, to pfied tím, to byla jen demo verze.

KdyÏ jsme dorazili ke vstupu na jezero Lago Rimachi, naskytl se

nám neuvûfiiteln˘ pohled na vesniãku s polorozpadl˘mi betonov˘mi

monstry, mezi kter˘mi Ïili lidé zpÛsobem takfika paleolitick˘m.

Pohled jak z katastrofického sci-fi filmu podfiadné produkce. Chybûl

jen titulek: „Zemû po tfietí svûtové válce.“ Ale tohle nebyl film,to byl

Ïivot. Indiáni jsou zde jiÏ velmi malého vzrÛstu. UÏ jsme na samém

konci civilizace,i kdyÏ to uÏ bylo spí‰e San Lorenzo a Ullpayaku.

Tohle je opravdu konec. Kotvíme a jdeme do vesnice. V jedné chatr-

ãi hraje kazeÈák na plné pecky a rodinka má diskotéku. 

Obcházíme vesniãku a okukujeme. Îeny a dûti se tu nerady fotí,

uh˘bají, otáãejí se a utíkají pfied objektivem. Po chvíli doráÏí i druhá

loì a jsme pozváni do náãelníkova domu, kter˘ jeho Ïeny a dcery pro

tuto pfiíleÏitost vyklidily. Sedíme dokola a posloucháme. Náãelník nás

vítá ve vesnici a fiíká, Ïe je rád, Ïe budeme spolupracovat. Pfii Ïádání

o vstup do této oblasti jsme se pfiedstavili jako vûdecká expedice stu-

dující tradiãní léãebné metody. Pr˘ nám v‰e ukáÏí a umoÏní studovat,
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v pohodû. V naprosté. Shodli jsme se, Ïe tato aya jiÏ není jen ãistící

jako ta kokamská, ale Ïe s její pomocí lze jít podstatnû v˘‰. Potom uÏ

jen sedím venku a proÏívám celou session znovu. Pak jsem si ale ‰el

vyãistit zuby, protoÏe chuÈ ayahuascy je skuteãnû odporná a dûlalo se

mi nevolno. BohuÏel to mûlo za následek vypnutí v‰ech úãinkÛ a do

stavu Bytí jsem se tu noc jiÏ nedostal.

Pátek 14. 2. 2003

Ranní probuzení bylo s pfiekvápkem. Nûkdo nám pr˘ potopil jednu

rápido, coÏ bylo dost divné. Vypadalo to jako sabotáÏ. Lodníci jiÏ ale

vysu‰ili motor a za hodinu budeme moci vyjet dál na fieku. Nikdo

nechápe, jak se to mohlo stát, ale nakonec o nic moc nejde, kromû

toho, Ïe nám uplavalo nûjaké spoleãné jídlo a balená voda. Normál-

nû lodníci spí v lodích a hlídají je, ale dnes v noci jak vidno ne. Musí-

me tedy nakoupit novou vodu a ovoce. Vodu musíme stále pfieváfiet

nebo kupujeme balenou. Zatím by nebylo moc bezpeãné pít zdej‰í.

Pak jsme je‰tû za‰li na jídlo do restaurace, no restaurace – abyste si

nepfiedstavovali nûco jiného: ch˘‰e, kde v rohu stál rozpÛlen˘ sud, na

nûm Ïelezn˘ ro‰t a na nûm pár hrncÛ, ve kter˘ch se vafiila voda. PoÏá-

dali jsme o slepiãí polévku. Indiánka popadla nejbliÏ‰í slepici, zakrou-

tila jí krkem, spafiila ji v té horké vodû, rozsekala ji na kusy a vãetnû

hlavy a pafiátÛ dala do toho samého hrnce, pfiidala trochu juky a bylo.

Kdo chtûl, dal si je‰tû vafiené kufiecí maso. Já si nedal, ale jak jsem

pozdeji zjistil, byla to chyba – mûl jsem hlad. Pfií‰tû sním, co je.

VyráÏíme proti proudu Rio Pastáza. Co nás trochu znervózÀuje, je

v˘skyt Ïloutenky v této oblasti. Ne v‰ichni jsme oãkováni. Po cestû

jsme zastavovali ve dvou vesnicích se zajímav˘mi názvy. Jedna se jme-

novala Puerto Industriale a druhá Los Angeles. Pí‰u vesnice, ale aby
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Ïíme za tmy. Ubytováváme se ve staré známé ‰kole pro indiány. âeká-

me, jak se Petr vyjádfií, zda dnes bude session ãi ne. Zajímá nás to

i z ãistû praktick˘ch dÛvodÛ. Napfi. zda se mÛÏeme najíst. Pr˘ trochu

ano. Potom ãekáme, co bude. Nakonec nic, ale to jsme zjistili aÏ ráno

po probuzení, kdy jsme navzájem sondovali, zda jsem usnul jen „já“

nebo v‰ichni? V‰ichni.

Sobota 15. 2. 2003

Nikdo neví proã, ale po ránu jsme rozlámaní a unavení. S Honzou si

jdeme zacviãit. Zkou‰íme Pau Chui (dûlová pûst), jde vlastnû o fiíze-

n˘ souboj, kdy kaÏd˘ z dvojice cviãí odli‰nou sestavu. Ty jsou ale

postaveny tak, Ïe pokud se cviãí dohromady ve dvojici – pfiesnû na

sebe navazují, na kaÏd˘ útok navazuje obrana a opaãnû. Po chvíli toho

v‰ak necháváme. VÛbec nám to nejde, nemÛÏeme najít tûÏi‰tû, potá-

címe se u toho a jsme slabí.

¤íkáme si: „Jak blbû vidím, tak blbû sly‰ím. NemÛÏeme se vÛbec

vycentrovat. Není mi dobfie ani ‰patnû. ·álek kávy piju pÛl hodiny.“

(Honza P.)

Vafiíme kafe. To je také zajímavé. Doma kávu vÛbec nepiju, ale

tady si ji kaÏdé ráno dáváme s obrovskou chutí. Podáváme si jeden

‰álek a ‰etfiíme si jej a uÏíváme, jak jen to jde. Dokonce zde dost pije-

me i kolu, kterou bych v âechách fakt nemohl. Je zde patrnû rozdíl-

n˘ tlak, a tak trocha kofeinu neu‰kodí. Pak se jdeme um˘t

k sousedÛm. Ti z nás musí mít obrovskou radost, jelikoÏ jsme tu uÏ

podruhé a stále se k nim nûkdo trousí. Je nás patnáct plus Pepé

a Henry.Tu se jde nûkdo um˘t, jindy zas nûco vyprat atd. Jsou ale

trpûliví a sná‰í to zatím dobfie. Nepfiedstavujte si ale, Ïe by mûli kou-

pelnu tak, jak ji známe my. Mají studnu a místnÛsku na zahradû, kde
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ale chtûjí za to na‰e vûdecké poznatky. Moc jsme se nepochopili. Nás

zajímají ‰amanské metafyzické techniky a rituály a za jejich ãerpání

jsme ochotni zaplatit. Spletli si nás s doktory-vûdci a my jim v tomto

smûru nemáme co nabídnout. Kromû toho je tato oblast je zamofiena

Ïloutenkou, která jak víte je neléãitelná a dá se jí bránit pouze oãko-

váním. To bohuÏel mají jen nûktefií z nás. Tento druh Ïloutenky

(hepatitida B) se pfiená‰í pouze krví a pohlavním stykem, ale napfií-

klad pfienos hmyzem je‰tû nikdo serióznû nezkoumal. Domlouváme

se tedy, Ïe nás pustí na jezero a my se pak pravdûpodobnû vrátíme. 

VyjíÏdíme na jezero. Kombinace fascinující pfiírodní krásy a silové-

ho místa. ·koda Ïe zde nemÛÏeme zÛstat déle. ObjíÏdíme jezero. Vní-

máme atmosféru tohoto nádherného místa, kam se dostane jen

opravdu málokdo. Potom zastavujeme uprostfied jezera (pí‰u jezero,

ale na druhou stranu nedohlédnete) a ãekáme, aÏ pfiiplují delfíni. Po

chvíli jsou opravdu tady. Jsou skuteãnû rÛÏoví. Plavou kolem lodi, ale

nechávají si bezpeãnou vzdálenost. Pokou‰ím se je vyfotit ve chvíli,

kdy se jako vlna vynofií polovinou trupu z vody, ale je to opravdu pro-

blém. Nevím, v kterém místû a kdy se vynofií. Nakonec získám dvû

dobré fotky, a protoÏe fotím s teleobjektivem, snad na nich budou

delfími dobfie vidût. Budeme muset jet. BlíÏí se sedmnáctá hodina

a komáfii zaãínají b˘t aktivní. Petr nechce riskovat, proto odjíÏdíme.

Nakonec jsme zjistili, jak moc bylo dobfie, Ïe jsme odjeli. Pozdûji jsme

se dozvûdûli, Ïe Ïloutenka v této oblasti je nûjak˘m zmutovan˘m

kmenem, proti kterému nelze ani oãkovat. 

Cestou zpût vychutnávám krásu Rio Pastáza a okolí, protoÏe cestou

sem jsem spal. Je to opravdu nádhera. Jedeme, dokud je trochu svût-

lo, pak zastavujeme v jedné vesnici a ãekáme, aÏ zaãne pofiádnû svítit

mûsíc. Chvíli se také uvaÏovalo o tom zde pfienocovat, ale není tu

dostateãnû velk˘ pfiístfie‰ek, kam bychom se v‰ichni ve‰li. A zdej‰í

‰aman nemá navafieno. Jedeme tedy dál aÏ do San Lorenza, kam dorá-
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podle svého. Na vysvûtlenou: na zaãátku jsem psal, Ïe pojedeme do

pfiírodní rezervace Pacaya Samiria – zatím stále nemáme povolení.

Tady nejde plánovat tak, jak jsme zvyklí. Podmínky se mûní, nevíme,

jak to bude vypadat v následující oblasti, a proto je dobré se na nic

neupínat. Je nutné si stále pfiipomínat prav˘ úãel této cesty. Proã jsme

tady? To si musí zodpovûdût kaÏd˘ sám za sebe. A je to klíãová otáz-

ka. JestliÏe si odpovíte správnû, jsou vám tyto problémy a neoãekáva-

né zmûny plánu úplnû fuk. Pokud ale vá‰ zámûr není ãist˘ – budete

se divit, jaké my‰lenky se budou vynofiovat a zamofiovat va‰i mysl.

Zámûr je tfieba mít stále na mysli, nejen ve chvíli, kdy je session, kdy

meditujete, ale pofiád. Je tfieba se jím nechat prostoupit. Stále jsme

v dolních ãakrách a tomu i odpovídá ná‰ stav a prostfiedí. To je také

tfieba mít na pamûti. Poslouchat Ïádosti ega – kvÛli tomu nemusím

jezdit do Peru a klidnû mohu zÛstat doma.

Lodûmi tedy jedeme na Rio Cahuapanas. Cesta trvá asi pût hodin.

Je to jiÏ malá a mûlká fiíãka se spoustou zákrut. Je tfieba jet pomalu

a opatrnû, abychom nenajeli na mûlãinu a nezniãili ‰roub. Vzdu‰nou

ãarou by cesta trvala maximálnû hodinu, ale fieka se nádhernû klikatí.

Kolem je stále na co koukat. Lodník uÏ mne zná, a tak mi vÏdy zasta-

ví, kdyÏ chci fotit, a vûfite, Ïe je co. Nádherné stromy, kvûty, liány,

spousty rÛzn˘ch ptákÛ, prostû jako v ráji. Nebudu ani nemÛÏu popi-

sovat druhy jednotliv˘ch ÏivoãichÛ, jelikoÏ je ãasto neznám, ale pro

ocenûní té krásy nepotfiebujete znát název. Staãí pouze vnímat.Druh˘

ãlun jede je‰tû pomaleji, je vût‰í a tûÏ‰í. BlíÏí se veãer a my zastavuje-

me ve vesnici Buenos Aires, pÛvodnû se jmenovala Baranchita. Zde

Ïijí indiáni kmene KandoshÛ. Opût civilizovaní. I kdyÏ ãelová bater-

ka a benzínov˘ vafiiã je opravdu zajímaly. 

Pravé „nátivos“ potkáte jen v˘jimeãnû a ãasto se turistÛm stává, Ïe

jde pouze o divadlo. Pluli jsme kolem míst, kde se fieka vûtvila, a Pepé

mi ukazoval, Ïe tady Ïijí. Ale pro vstup do tûchto oblastí je nutné dal‰í
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se lze polévat vodou ze sudu. Nûktefií ze skupiny jsou hygienou

posedlí, ale jiní to aÏ to tolik neproÏívají.

V jedenáct dostáváme pokyn balit. OdjíÏdíme do Cahuapanas.

Nakládáme batohy na loì a je‰tû se jdeme najíst. Je obrovské teplo

a cesta pfies mûsto je dnes úmorná. Pot z nás teãe proudem. Vtipku-

jeme: „Na to, Ïe je ‰estnáct stupÀÛ, je dost vedro.“ Ve skuteãnosti je

tak tfiicetosm ve stínu. Nacházíme restauraci v pfiístavu a objednává-

me si. Klasicky, jako vÏdy. Kufiecí polévka, druhé jídlo kousek kufiete

s r˘Ïí. Je‰tû Ïe kolem pobíhají psi. Kousek masa v polévce je vût‰inou

nepoÏivateln˘, a pokud zrovna nafasujete pafiátek, rádi jej z polévky

vyndáte. Jaké bylo v‰ak mé pfiekvapení, kdyÏ jsem s údivem zjistil, Ïe

zde pouÏívají stejnou ochucovací pfiísadu jako v Asii. DÛvûrnû jsme ji

naz˘vali „umûlá hmota“. Její chuÈ je skuteãnû specifická. Poprvé si

fiíkáte, je to zvlá‰tní, ale v pohodû to sníte. Podruhé se vám jiÏ trochu

kfiiví pusa, je to dost divná chuÈ, ale opût dojíte. Potfietí nedojíte

a poãtvrté radûji hladovíte. AlespoÀ takhle to probíhalo u mne. Zji‰-

Èuji ale, Ïe na tuto specifickou pfiíchuÈ uÏ nejsem tolik alergick˘ jako

v âínû, a vÏdy sním, co je. 

Pfiichází Petr. Je‰tû musel s Klaudií nûco vyfiídit s úfiady (Klaudie

mu pomáhá s organizaãními záleÏitostmi). Také ‰li koupit náboje do

pu‰ky, ale v celém mûstû jich sehnali jen osm. Jako vysvûtlení se nám

dostalo informace, Ïe tento typ rádi pouÏívají bandidos, ktefií je sku-

pují ve velkém.

Dnes tedy pojedeme lodûmi do Cahuapanas, odkud budeme

pokraãovat dál pû‰ky dÏunglí do Bal Sa Puerta. Cestou v dÏungli

bychom mûli velmi intenzívnû pracovat.

Petr je trochu nervózní. Tomá‰ – biolog, kter˘ s námi jede z úplnû

jin˘ch dÛvodÛ neÏ my – na nûj stále útoãí, kdy budeme tamhle

a pojeìme jinam atd. Jet takto dohromady není moc ‰Èastné, jelikoÏ

se vzájemnû ru‰íme a Tomá‰ nemá dost odvahy se odpojit a zafiídit se
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dvû hodiny a zahlédli jsme hory. Tam se moc tû‰ím, ale to si je‰tû

budu muset poãkat. Po dal‰í pÛlhodinû zastavujeme ve vesniãce Santa

María. Musíme poãkat na druh˘ ãlun, kter˘ jede pomaleji. Jdeme se

projít. Máme hlad a ÏízeÀ, kupujeme nûkolik kokosov˘ch ofiechÛ.

Opût jsme se pfiesvûdãili, jak˘m je kokosové mléko Ïivotabudiãem.

Také se v meziãase koupeme v fiece. Pfiekvapilo mne, jak siln˘ je

tady proud. Plavu proti proudu a stojím na místû, pfiípadnû couvám.

Je‰tû Ïe je tu mûlko a dosáhnu na dno. Voda prostû není mÛj Ïivel.

KdyÏ pfiijela i druhá loì, Petr s Klaudií ‰li zjistit, jak Ïe to je s pfie-

chodem z Cahuapanas do Bal Sa Puerta. Potom se na‰i lodníci roz-

hodli, Ïe dál uÏ nejedou, fieka je pfiíli‰ mûlká. Najímáme tedy velkou

místní loì s mal˘m ponorem. Tou jedeme dál. Pro celou vesnici jsme

byli vítanou atrakcí. V‰ichni se shromáÏdili v pfiístavu a okukovali

gringos. Cesta do Cahuapanas mûla trvat pÛl hodiny a jsou z toho

skoro dvû. Mûli jsme pfiedstavu jakéhosi mûsteãka, je to vût‰í indián-

ská vesnice. Ale je v mapû. CoÏ napfiíklad San Lorenzo není, pfiestoÏe

je vût‰í. Skládáme bagáÏ a asi hodinu sedíme v pfiístavu. Nikdo neví

proã, ale tady se nespûchá, ani kdyÏ je to potfieba.

Najali jsme nosiãe. Vût‰ina v˘pravy si totiÏ neunese své batohy, coÏ

skuteãnû nechápu. VyráÏíme smûrem na Bal Sa Puerto. Na‰ím dne‰-

ním cílem je vesniãka Pongo de Cahuapanas. Po chvíli, je‰tû ve vesni-

ci, musíme zastavit. Jednomu z indiánÛ se nelíbí, Ïe pÛjdeme pfies

jejich kmenová území. Nastává dohadování. Nakonec díky povolení,

které máme, a díky pfiítomnosti policisty Henryho, nás po dal‰í pÛl-

hodinû pou‰tûjí dál. BohuÏel je tohle zdrÏení nepfiíjemné. Je uÏ tfii-

ãtvrtû na ‰est a o pÛl sedmé se stmívá. Cesta pr˘ trvá nûco málo pfies

pÛl hodiny. Odhad byl témûfi pfiesn˘ – jdeme to skoro tfii. Nutno ale

fiíci, Ïe jsme ‰li neznám˘m terénem, potmû, v bahnû a pfiekonávali

jsme nûkolik fiíãek a potokÛ. A nûktefií ve skupinû také pûknû zdrÏo-

vali.Respektive nebyli pfiipraveni na takovou cestu. Ona dÏungle

47

povolení. Dnes uÏ to není tak husté jako dfiíve, ale Petr pamatuje ãasy

tak pfied pûti lety, kdy na fiece byla spousta rychl˘ch vojensk˘ch ãlunÛ

pfiipraven˘ch stfiílet, pokud by vás napadlo jet dál bez povolení. 

Vynosili jsme bagáÏ. Nafotil jsem úÏasn˘ západ slunce. Od lodní-

kÛ dostávám doporuãení na západ slunce v Bal Sa Puertu, pr˘ je tam

nádhern˘ – uÏ se tû‰ím. Pro nûkoho budou tyto fotky moÏná k˘ãem,

ale já to mám rád. Na druhou loì jsme ãekali asi hodinu a pÛl. Pfii-

jeli aÏ za tmy. Mezitím Pepé koupil slepici a vafiíme polévku pro

v‰echny. BenzíÀák jede na plné pecky – je‰tû Ïe jsme jej koupili. Je

nádherná noc. Jen pfii pojídání polévky se musíme jít pfiezout do uza-

vfien˘ch bot. Jsou tu píseãné blechy. Stejnû se mi ale podafiilo nûjakou

„ulovit“ a skuteãnû to nebylo nic pfiíjemného.

Teì jsme jiÏ po jídle a odpoãíváme. V my‰lenkách se je‰tû vracím

k epidemii Ïloutenky u jezera Rimachi. PfieloÏeno do terminologie

Cesty, je to ná‰ zhmotnûl˘ strach. Takzvan˘ „StráÏce prahu“, kter˘

ãerpá svou sílu z na‰eho strachu a vytváfií pfiekáÏky na Cestû. Je jen na

nás, zda se zbavíme sv˘ch závislostí a pfiestaneme se bát. Ego se chytá

kaÏdé maliãkosti, kaÏdé nedofie‰ené záleÏitosti. Toto se mi projekto-

valo i v noci ve snech.

Kolik dal‰ích pfiekáÏek nás potká, záleÏí jen na nás.

Nedûle 16. 2. 2003

Veãer jsme tedy po polévce zalehli. Jak kdo chtûl, zameditoval, pfií-

padnû k tomu poslechl CD pro tfietí ãakru. Ráno odjíÏdíme radûji bez

snídanû, jinak by nám to opût trvalo nejménû do jedné. Nasedli jsme

do lodí, ale chybí nám Pepé. Je‰tû ve vesnici léãí nûjakou holãiãku.

Tohle je jedna z vesnic bez ‰amana, o kter˘ch jsem se zmiÀoval. Nemá

je kdo léãit a misionáfii (alespoÀ ti jejich) jim nepomohou. Jedeme asi
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nû vymstilo. Pokousal jej nûjak˘ hmyz a do konce expedice mûl na

nohou bolestivé rány. S Honzou jsme se shodli na tom, Ïe je ãas pfie-

jít na ãtvrtou ãakru. UÏ v lodi jsem cítil, Ïe nastává ten správn˘ ãas.

Pondûlí 17. 2. 2003

První, co vidíme po probuzení, jsou obliãeje indiánÛ v oknech. Opût

nás okukují… a také se jim moc líbí na‰e vûci. Radûji si je tedy hlí-

dáme. Vesniãané zde nejsou pfiíli‰ pfiátel‰tí a po chvíli pfiicházejí

s poÏadavkem – kdo si je chce vyfotit, musí zaplatit pût solÛ, coÏ je

nehorázná ãástka. Tomu se smûjeme a já kontruji prohlá‰ením, kdo

se chce dívat na to, jak vafiím na benzínovém vafiiãi, zaplatí deset solÛ.

Vafiíme polévku pro v‰echny a mám jen strach, abychom mûli dosta-

tek benzínu. KdyÏ se vafií pro tolik lidí, je ho velká spotfieba. VyhlíÏí-

me na okolní hory a shodujeme se, Ïe jen pohled na nû nás pûknû

nabíjí.

Koneãnû pfiicházíme na to, proã se nás indiáni tolik bojí. Dovídá-

me se, Ïe nám fiíkají manticheros, coÏ znamená nûco jako vysávaãi ãi

‰kvafiiãi tuku. Mají takovou povûru, Ïe bílí lidé zabíjejí indiány, pak

z nich ‰kvafií tuk a ten pouÏívají jako palivo do letadel. To nás na

jednu stranu opravdu pobavilo, ale jak se postupem doby ukázalo,

pofiádnû nám to zkomplikovalo dal‰í cestu. Pro nás to je veselá his-

torka, ale pro indiány nûco, z ãeho se odvíjí jejich dal‰í chování

a postoje k nám. VÛbec tu funguje fiada povûr a legend, které místní

berou jako fakt, a pokud s nimi chcete b˘t za dobfie, musíte je vzít

v potaz. Indiáni skuteãnû mají spoustu dÛvodÛ, proã se bíl˘ch bát.

Jediné, co je silnûj‰í neÏ strach, je hamiÏnost a touha po penûzích.

CoÏ je pfiím˘ dÛsledek misionáfiské práce. Ale taky ne vÏdycky. Ony

jsou peníze tady v dÏungli vlastnû k niãemu. To si ãlovûk velice dobfie
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opravdu není Kokofiínsko, a to nûkter˘m, zdá se, pfii pfiihla‰ování

uniklo. Zato indián‰tí nosiãi nasadili vraÏedné tempo. Pokou‰eli jsme

se jim staãit, ale zhruba v pÛli cesty se odpojuji a doprovázím poma-

lej‰í ãást skupiny. Ne v‰ichni mûli pfiipravené baterky (coÏ je dal‰í vûc,

kterou nepochopím), a tak jsem svítil na cestu tfiem lidem. Po cestû ale

oceÀuji, Ïe jsme v Yurimaguas vyndali s Honzou z batohÛ maximum

vûcí. Jsme totiÏ jedni z mála, ktefií si nesou své batohy sami. Vût‰ina

ostatních si sami nesou jen malé batÛÏky.

Je‰tû jedna smutnû-veselá historka: Magda v Cahuapanas vyfotila

malého kluka, a kdyÏ to vidûla jeho matka, ãapla ho, odtáhla jej do

chatrãe a tam ho zmydlila zato, Ïe se nechal. Tady se vesniãané vÛbec

neradi fotí. Jeden kluãina se nás tak bál, Ïe seskoãil se stromu, div si

nezlámal nohy, a utíkal pryã. A to nebyla jediná takováto situace.

Dûti to zde vÛbec nemají jednoduché. Odmaliãka dost tûÏce pracují,

starají se o mlad‰í sourozence, perou atd. Samozfiejmû mají také ãas

na hry. ¤ekl bych, Ïe tak stejnû jako na‰e dûti. ·kola jim totiÏ pfiíli‰

ãasu nezabírá.

Pfiicházíme v rozmezí hodiny. Ubytováváme se opût ve ‰kole. Indi-

áni z nás mají ohromné divadlo. Jako vÏdy jsou velmi zvûdaví. Naku-

kují okny dovnitfi a zajímá je v‰e, co dûláme. Jsme pro nû vlastnû

takové multikino.

Jde takhle cestovatel dÏunglí a nejednou ho obklíãí tlupa domo-

rodcÛ s o‰tûpy. Sám pro sebe si fiíká: „A jsem v prdeli.“ Najednou se

zjeví andûl a povídá: „Ne, nejsi, vezmi ten velk˘ kámen a pra‰È s ním

náãelníka v‰í silou do hlavy.“ Cestovatel to udûlá, náãelník padne

mrtev k zemi a andûl povídá: „Teì teprve jsi v pr….“

Dnes veãer session nebude. Vût‰ina z nás je dost unavená. Musím

ale fiíci, Ïe po devíti dnech v lodi jsem fyzick˘ pohyb jen uvítal.

Ov‰em ne v‰ichni jsou toho názoru. Spíme opût na stolech, ale bohu-

Ïel ne na v‰echny se dostalo. Dominik spal na zemi a to se mu pofiád-

48



uvûdomí, kdyÏ se brodí po kolena v noci bahnem, klesá pod batohem

a k nejbliÏ‰í vesnici je to „uÏ jen“ pár hodin. IndiánÛm kdosi fiekl, Ïe

peníze mají nûjakou hodnotu, která je tady sice úplnû nesmyslná

a pofiderní, ale vûfií tomu a chovají se podle toho.

Je ale zajímavé, Ïe i severoameriãtí Indiáni fiíkali bûlochÛm „ti kdoÏ

vysávají tuk“. MoÏná Ïe tuk je v pfieneseném v˘znamu nûco jako hoj-

nost. Setkali jsme se také v˘kladem, Ïe mÛÏe jít o pozÛstatky nûjaké

mimozemské náv‰tûvy a tyto bytosti opravdu mohly vysávat éteric-

kou energii z lidí. KdyÏ uÏ pí‰u o UFO, tady je to dost bûÏná záleÏi-

tost. KaÏdou chvilku je nûkdo zahlédne, pro nás je to nûco zvlá‰tního,

ale tady ne. Ve zpravodajství se o nich mluví stejnû ãasto jako u nás

na Novû o bouraãkách. Zrovna se tu psalo o velké flotile, která byla

vidûna v oblasti Bayovaru. Tam máme mimochodem také namífieno,

ale pozdûji. V západním svûtû se hodnû vyuÏívá zkratka E.T. – extra

terrestrial, tady se pouÏívá spí‰e U.T. – ultra terrestrial. Souvisí to

hodnû s mysticismem, ve kterém jsou náv‰tûvy „bohÛ z nebe“ ãast˘m

jevem.

Momentálnû tady v Pongu fie‰íme jak dál. Indiáni nám nechtûjí

poskytnout nejen nosiãe, ale ani prÛvodce. Pravdûpodobnû se bude-

me muset vrátit do Cahuapanas. Petr, Klaudie a Pepé tam právû

odcházejí provûfiit dal‰í moÏnosti a my ãekáme, aÏ se vrátí. Také je tu

moÏnost jet do Bal Sa Puerta lodí, ale uvidíme. Odpoledne jsme se

vykoupali v zátoãinû fieky, která je tu ãistá a krásná. Moc se tam pla-

vat nedalo – je tam velmi siln˘ proud, ale to posuzuji jen ze svého hle-

diska. S vodou si tolik nerozumím. Nûktefií vodníci na druh˘ bfieh

pfieplavali. Tak do toho bych ‰el, jen kdyby ‰lo o Ïivot. Dokonce jsme

zde vidûli i kondora, ale jen zdálky ve vzduchu. Ono zahlédnout

tohoto ptáka je opravdu vzácné. Vût‰inou létá ve vysok˘ch v˘‰kách.

Málokdy sedá na zem a uÏ vÛbec nikdy do niÏ‰ích poloh, tedy ales-

poÀ ne tam, kde není termika. Bez vzdu‰n˘ch proudÛ se ve vzduchu
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neudrÏí. Má moc velké rozpûtí kfiídel a mávání del‰í dobu nevydrÏí.

Vyprali jsme si obleãení. Nutno fiíci, Ïe jiÏ bylo na ãase. 

Dal‰í historka: jedna z úãastnic (nebudu jmenovat, aby se Bohu-

mila neurazila) na‰la v fiece nûjak˘ úÏasn˘ kámen a rozhodla se, Ïe si

jej vezme domÛ. VáÏil minimálnû dvû kila a uÏ nûjaké v batohu má.

Henry jí fiekl, Ïe to „bude mít tûÏké“, a na to mu ona s klidem odvû-

tila, Ïe ne ona, ale on to bude mít tûÏké. Mám takov˘ dojem, Ïe se

chová jak otrokáfiská paniãka. Není nad pofiádnû „duchovní“ lidi!

V podveãer jsme se s Honzou je‰tû jednou vypravili k fiece. Jdeme

jinou cestou proti proudu. Procházíme políãka s banánovníky, ale

k na‰í smÛle nevidíme Ïádné zralé. V jedné zátoãinû potkáváme sta-

rou indiánku s dûtmi na kánoi. Mûla z nás takov˘ strach, Ïe nás zaãa-

la zafiíkávat, dûti se schovávaly v lodi a nûkteré radûji naskákaly do

vody. To uÏ nás tolik nepotû‰ilo. Byla to opravdu síla. Mám dnes tak

trochu krizov˘ den. Jednak proÏívám pochybnosti ohlednû ayahuascy

a vÛbec pouÏívání látek na duchovní cestû a navíc se mi vrací spous-

ta nedofie‰en˘ch záleÏitostí. TakÏe mám trochu depku. Je ale pravda,

Ïe i takovéto dny dostávají po návratu jin˘ rozmûr a pfii del‰ím cesto-

vání daleko od domova je to normální. Pochybnosti ohlednû látek

mne obãas napadají, ale vÏdy dojdu k tomu samému. Petrovi jsem dal

dÛvûru a stále ji má, takÏe budu drÏet hubu a krok a hodnotit aÏ po

návratu. Teì se vrátil Pepé. Sám, Petr s Klaudií zústali v Cahuapanas.

My tam máme za nimi zítra pfiijít. Ráno by mûli pfiijít i nosiãi.

Úter˘ 18. 2. 2003

Ranní probuzení nic moc. Probouzí mne Henry s tím, Ïe mám jít

zprovoznit vafiiã. Nechce se mi, ale jdu. Vzápûtí zji‰Èuji, proã to

musím dûlat já. Nefunguje. Je ucpan˘ pfiívod benzínu, patrnû zape-
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ãen˘. Pfiece jen není stavûn na to, aby si na nûm permanentnû vafiilo

tfiináct lidí. Nebudu to rozmazávat. Po zhruba hodinû práce, propla-

chování a montování jsem nebyl o nic dál neÏ na zaãátku. Jen pûknû

‰pinav˘ od ‰míru. Jdu se um˘t a je‰tû si lehnout. Po dal‰í hodinû

najednou znám fie‰ení. Vida k ãemu v‰emu mÛÏe b˘t dobrá medita-

ce. Pfii realizaci jsem ale vylil láhev benzínu, a je‰tû k tomu Honzovi

na kalhoty. TakÏe vafiiã funguje, ale pro zmûnu nemáme benzín.

Polévku tedy Pepé vafií na ohni. Byla opût kufiecí a v˘borná. Pepé je

opravdu kouzelník.

Mûli bychom brzo vyrazit, abychom byli co nejdfiíve v Cahuapa-

nas. Balíme, ale na‰e pfiekvapení nezná mezí, kdyÏ se do toho Bohu-

mila s Tomá‰em odcházejí je‰tû vykoupat. No, asi jsou tu z jiného

dÛvodu neÏ ostatní. Jsme z toho v ‰oku. KdyÏ se vrátili, zeptali jsme

se jich, zda jim nevadí, Ïe na nû v‰ichni ãekáme. A jejich odpovûì –

Proã bychom mûli spûchat? Co tam budem tak brzo dûlat? To samo-

zfiejmû my nevíme, ale takové jsou instrukce a patrnû mají nûjak˘

dÛvod. Pozdûji v‰ichni zjistíme, proã jsme mûli vyjít vãas.

Koneãnû vyráÏíme na cestu, kterou jsme jiÏ jednou pro‰li. Ze zaãát-

ku se jde dobfie, ale jdeme pfies poledne a vedro je vraÏedné. Tak to je

první dÛvod proã vyjít brzy. Docela jsme si sáhli na dno. Slunce z vás

za chvíli vytáhne ve‰kerou energii. Koneãnû jsme v Cahuapanas. Ve

vesnici mají dva obchÛdky, no obchÛdky, chatrãe s okénkem. Oka-

mÏitû se tam vrháme. Mají dvû pepsi a nûjaké peruánské sladké limo-

nády. Koly jsou hned pryã a na nás zbyly ty limonády. Je‰tû Ïe máme

takovou ÏízeÀ. Já si vybral pomeranãovou narancha, je to hnusné, ale

vypiju to. Honza zkou‰í tripple colu a to fakt nejde. Umûlohmotná

pfieslazená chuÈ… a fiíci chuÈ, to je opravdu nadsázka. Potom jsme ‰li

k batohÛm, které byly jak jinak neÏ ve ‰kole. Na chvíli jsem si musel

lehnout na lavici a regenerovat. Po pûti minutách jsem opût v poho-

dû a jdeme hledat Petra. Sedí v chatrãi u vesniãana jménem Manuel.
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Vypráví, jak to vãera probíhalo. Nejprve to vypadalo, Ïe tu nebudou

moci zÛstat, ale nakonec se v‰e urovnalo a dokonce jim pak indiáni

vyprávûli spoustu zajímav˘ch vûcí. O tom, Ïe v poslední dobû – tak

padesát let zpátky – zaÏili jen tfii náv‰tûvy bíl˘ch. První pfiijeli lodí

a hned po vylodûní zaãali stfiílet. Druzí byli hledaãi ropy a rozdíl byl

jen v tom, Ïe pfii‰li od hor. Tfietí byl nûjak˘ Francouz. Toho pro

zmûnu zabili oni. Poté, co si zapálil cigaretu, ho zastfielili Mysleli si

totiÏ, Ïe je to ‰aman.(Pozn: ‰amani pouÏívají pro obfiady speciální

bylinné cigarety.)

Jedinou dobrou zku‰enost s bíl˘mi mají pr˘ s takzvan˘mi bíl˘mi

doktory z nebe. Ty pfiivolávají v transu, kdyÏ mají opravdu zásadní

zdravotní problém a potfiebují pomoc. Naposledy pr˘ vyoperovávali

mrtv˘ plod. Pr˘ vÏdy pfiiletí, odvedou potfiebnou práci a zase odletí.

Vyprávûli také o rÛzn˘ch zázraãn˘ch bylinách. Jednu pouÏívají

k lovu. Lovec se dostane do transového stavu, získá obrovskou sílu

a rychlost. Potom uloví divoké prase o‰tûpem. DokáÏe totiÏ b˘t rych-

lej‰í neÏ ono. MÛÏete si o tom samozfiejmû myslet, co chcete, já jen

pí‰u, co nám vyprávûli. Názor si udûlejme kaÏd˘ sám.

Chystáme se k odjezdu. Pojedeme kánoí peke peke do vesnice

Cauit a odtud pû‰ky do dal‰í vesnice, jejíÏ jméno zatím neznám. KaÏ-

dopádnû uÏ by mûla b˘t mimo jakoukoliv civilizaci. Mezitím se nám

tam je‰tû podafiilo sehnat místní kolu Real – chutná stejnû jako nor-

mální kola. To bylo radosti. Kánoe je malá, musíme se rozdûlit. Vejde

se do ní jen ‰est osob s bagáÏí plus indián, kter˘ fiídí. První skupina

odjela a my ãekáme. Tam a zpût to trvá asi dvû a pÛl hodiny. Jsme ve

druhé skupinû. KdyÏ to Bohumila zjistí, dotãenû se ptá: „A na ãem

budeme sedût?“ Pravda, nejsou tu polstrované sedaãky ani kfiesílka.

„Na prdeli,“ odvûtil kdosi. Svatá pravda.

Teì je fiada na nás. Nasedáme a voda sahá jen asi pÛl centimetru

pod okraj bortu. Sedíme jako pfiibití. Po cestû bych hroznû rád fotil,
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dat ‰amana a vrátí se nejdfiíve za hodinu. Teì je kaÏdá rada drahá.

Posíláme dva indiány do Cauit s dopisem za Petrem, aÈ seÏenou nûja-

kou pomoc. ZvaÏujeme pfiepravu kanoí do Santa Marie, ale to by

trvalo ãtyfii hodiny. Podle indiánÛ. K jejich odhadÛm je dobré ales-

poÀ polovinu pfiidat. Pokou‰íme se pfieloÏit návod na séru. UÏ jen

nabrat jej není jednoduché. Vytfiepat bubliny – aplikuje se do Ïíly.

Kdo se toho ujme? Nikdo z nás to je‰tû nedûlal. Magda pracuje

v nemocnici, ale sestra to není. Pfiesto to zkusí. Napoprvé Ïílu netre-

fuje. Dominik jiÏ blouzní a ztrácí vûdomí. Pfii druhém pokusu jiÏ do

stfiíkaãky proudí krev a koneãnû se podafiilo sérum dostat do Ïíly…

V‰ichni ãekáme. Pfiidávají se je‰tû potíÏe s d˘cháním. Magda ze sv˘ch

zásob uÏ pfiedtím vytáhla hydrocortizon a teì jej aplikuje do svalu.

D˘chání se asi po pûti minutách zlep‰uje. ZaplaÈpánbÛh… v‰ichni

jsme si oddechli. Mezitím v krizích, které pfiicházejí, Honza Domini-

kovi kontroluje tep. Ve chvílích, kdy ho ztrácíme, mu drÏíme „star-

tovací“ body pod nosem na pfiední stfiední dráze a na malíãcích na

dráze srdce. Dvakrát jiÏ odcházel a vÏdy se ho povedlo znovu nastar-

tovat – je to úleva. KaÏd˘ do Dominika pou‰tí tolik energie, kolik

mÛÏe, a situace se pomalu zlep‰uje. Po dal‰í hodinû to vypadá, Ïe je

vyhráno. Mezitím pfiichází Pepé a jeden indián. Oba dva identifiko-

vali u‰tknutí, ‰korpion nikoliv had. Pozdûji hlavnû podle pfiíznakÛ

a velikosti u‰tknutí zji‰Èujeme, Ïe nejpravdûpodobnûji ‰lo o malinké-

ho hádka, kter˘ je ale tím nejjedovatûj‰ím. Vût‰inou staãí aplikovat

sérum do ‰esti hodin po u‰tknutí, ale u tohoto hada to musí b˘t do

pÛl hodiny. Tak to bylo tûsné.

Dominikovi je jiÏ lépe. My se obãas trousíme ven na vzduch vyd˘-

chat se a dobít, kaÏd˘ z nás jel na maximum. Posléze si vû‰íme

i hamaky a pÛjdeme spát. Krize je zaÏehnána. Jsem ale tak nastarto-

van˘, Ïe o spánku nemÛÏe b˘t fieã. Sedím tedy je‰tû venku a jdu spát

pozdûji.
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ale jakákoliv zmûna tûÏi‰tû by byla fatální. Nûkolikrát jsme drhli

o dno, nûkolikrát najeli na mûlãinu, ale po tfiiãtvrtû hodinû jsme

v pofiádku v Cauit. Tady by na nás mûl ãekat Pepé s první skupinou,

ale jak se dozvídáme od místních, ‰li napfied. Následné události ukáÏí,

Ïe to byla obrovská chyba. Nemám dobr˘ pocit, kdyÏ se skupina roz-

dûlí, i kdyÏ nemám strach o sebe. Jen cítím, Ïe bychom se mûli pohy-

bovat jako celek a taky jako celek myslet, ale obzvlá‰tû to druhé se

nedafií. A zase jsme u zámûru. To nejdÛleÏitûj‰í ze v‰eho dÛleÏitého

u jakékoliv ãinnosti.

Zdej‰í vesniãané se nám nabízejí jako nosiãi, ale za nehoráznou

cenu deset solÛ. BohuÏel první skupina jim tohle zaplatila, a proto

musíme také. Za chvíli se stmívá, vyráÏíme pokud moÏno ihned, aby-

chom za svûtla u‰li co nejvût‰í vzdálenost. A to je ten druh˘ dÛvod,

proã bylo dobré vyjít ráno brzo. Tfietí skupina pÛjde buì úplnû

potmû, nebo tu budou muset pfiespat, a pfiijdou za námi ráno. KvÛli

Bohumile jdeme poloviãním tempem. Henry nás rozestavil tak, aby

mohla urãovat tempo a nosiãi nám neutekli. Je fieknûme pfii tûle

a chÛze normálním tempem jí dûlá problémy. Indián‰tí nosiãi jsou

z nás pûknû vydû‰ení, takhle pomalu je‰tû nikdy ne‰li. Cesta byla

nároãná hlavnû kvÛli bahnu, kterého bylo poÏehnanû a do kterého

zapadáme ãím dál víc. Do toho tma a pfiecházení fiíãek a potokÛ.

Nûkdo jde po kmeni, ostatní volí bezpeãnûj‰í cestu vodou. Magda

napfiíklad brodila v botách, coÏ je sice bezpeãné, ale následnû také

nepohodlné. Nicménû je dobrá, ‰lape a nestûÏuje si. Ví, proã tu je. 

KdyÏ jsme do‰li do vesnice Joseolaya, byli jsme jiÏ notnû zmoÏení.

Pfiekvapení, které nás tu ãekalo, nám ale vzalo dech, a kaÏd˘ jsme oka-

mÏitû na únavu zapomnûl. Dominika asi deset minut pfied na‰ím pfií-

chodem u‰tkl had. Vracel se od fieky v otevfien˘ch botách. Byla jiÏ tma

a patrnû na nûj ‰lápl. Suché sérum na‰tûstí neseme s na‰imi zavazadly.

Problém je, Ïe Pepé coby znalec, je pryã. Pfied hodinou se vydal hle-
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Souãasná inkarnace b˘valého ministra financí

Asi ve tfii ráno se je‰tû Dominik budí s v˘kfiikem. Zdá se mu, Ïe

nemÛÏe d˘chat. Patrnû si pátráním po dÛvodu, proã se mu to stalo,

tento stav znovu pfiivolal. Dráha plic mu témûfi nejede, ale Honzovi

se dafií jej zharmonizovat. Potom uÏ je v‰e v pofiádku aÏ do rána.

V noci se je‰tû vrátili indiáni zpût se zprávou od Petra. Máme oka-

mÏitû dopravit Dominika k doktorovi. Situace se mezitím zlep‰ila.

Odepisujeme mu, Ïe v‰e je jiÏ v pohodû. 

Skupina, která zÛstala v Cauit s Petrem, celou situaci proÏívala

velmi dramaticky. Nevûdûli, Ïe v‰echno je uÏ v pofiádku a jestli máme

u sebe sérum. KdyÏ obdrÏeli na‰i zprávu, okamÏitû zaãali shánût

pomoc. BohuÏel indiáni v Cauit jsou natolik infikováni kfiesÈanstvím,

ale opravdu jen infikováni, Ïe jakákoliv domluva s nimi byla velmi

obtíÏná. Za v‰e chtûli nehoráznû mnoho penûz a vût‰inou nebyli

ochotní cokoliv udûlat. Naprosto je nezajímalo, Ïe nedaleko umírá

ãlovûk. Stále se jen vyptávali: „Proã jste se rozdûlili? Proã ‰el po set-

mûní k fiece? Proã ‰el v otevfien˘ch botách?“ Jakoby se dalo nûco zmû-

nit. Prostû Ïádná ochota pomoci. Na druhou stranu je tfieba fiíci, Ïe

indiáni mají ke smrti naprosto odli‰n˘ vztah, berou ji prostû jako pfii-

rozenou souãást Ïivota. Nakonec po strastiplném shánûní se podafiilo

usmlouvat jednoho indiána s kanoí, Ïe je zaveze do Santa María, kde

je zdravotnická stanice. Ve dne tato cesta trvá asi dvû hodiny. Cauit –

Cahuapanas – Santa María. 

BohuÏel motor této peke peke byl naprosto nespolehliv˘. Cesta

probíhala tak, Ïe pût minut se jej pokou‰eli nastartovat, minutu bûÏel

a takto stále dokola. Do Cahuapanas se jede po proudu, ale potom je

potfieba odboãit na jinou fieku a jet proti. To byl problém. Asi v polo-

vinû cesty po proudu se rozhodli vystoupit a bûÏet pû‰ky zpût do

Cauit. Musíte si pfiedstavit, jak zoufalá to pro nû byla situace, kdyÏ se

rozhodli bûÏet v noci neznámou dÏunglí. Ano, skuteãnû bûÏeli. Není

to Ïádná legrace. Je potfieba dodat, Ïe ãas ubíhal. Jak jsem jiÏ psal,
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Pohled na vesnici Yoseolaya

„KaÏd˘ si vybral svou bojovnickou hÛl. Popravdû, její hlavní úãel není pro boj, ale slouÏí jako opûrka pfii zvracení 
a vûfite mi, je to potfieba. Jeden z indiánÛ nás pomaloval rituálními barvami.”

59

Indiánské Ïeny v Yoseolaya
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„Teì je ráno a sedím pfied chatrãí a pí‰u deník. Indiáni mi nakukují pfies rameno, 
jakoby si mohli pfieãíst, co pí‰u, nebo nakukují okny dovnitfi a sledují ostatní.”
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·aman ·achian vafií kotel ayahuascy
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„Obfiadu pfiihlíÏí jak jinak neÏ celá vesnice. Indiáni postavili u ‰amanovy chatrãe takovou polici. 
Na ni dali ‰est na‰ich e‰usÛ a ‰aman do nich nabûraãkou nalévá ayahuascu.”

Takto vypadá surová stoletá ayahuascu.
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Indiánské Ïeny v Yoseolaya pfiiná‰ejí cukrovou tfitinu

Zafiízení na lisování cukrové tfitiny
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„Kluci ve vesnici mají velmi zajímavou „motokáru”, vypadá jak z filmu o Flinstounech.”



sérum je nutné podat do ‰esti hodin od u‰tknutí. Mûli opravdu málo

ãasu dostat se do Santa Marie a pfiivézt pomoc. BûÏeli pr˘ skoro dvû

hodiny. Kdo nezaÏil, neuvûfií. Pot, vlhkost, bahno, v‰udypfiítomné

bahno, do kterého místy zapadali aÏ po kolena. Naprosto nic není

vidût… opravdu pekelná cesta. KdyÏ to teì zpûtnû vypravují, tak pr˘

docházelo i k tragikomick˘m situacím jak z kresleného komiksu, kdy

pût lidí bûÏí za sebou a kaÏd˘ se pra‰tí ãelem o tu samou vûtev. Jen se

oklepou a bûÏí dál. KdyÏ dobûhli zpût do Cauit, uÏ tam na nû ãekala

ta jejich loì a indián tvrdil, Ïe je opravená. TakÏe je‰tû jednou po fiece,

bez svûtla. KaÏdou chvíli najeli na mûlãinu nebo bfieh a museli vylézt

a vytlaãovat loì zpût do hlub‰í vody. Ta sice ‰lapala jak hodinky, ale

jen do té chvíle, kdy odboãili proti proudu. Tam motor zaãal opût

zadrhávat a vynechávat. Nakonec do Cahuapanas dojeli a vypÛjãili si

jin˘ motor. S tím uÏ dojeli aÏ do Santa Maríe. Na‰li zdravotnickou

stanici a koneãnû se setkali s nûk˘m, komu na‰e situace nebyla jedno.

O‰etfiovatel se jen vyptal na podrobnosti, sbalil si nutné vybavení

a jeli zpût. BohuÏel uÏ nemohli stihnout ‰estihodinov˘ termín. V zou-

falství a bezmoci potom kleãeli v kruhu na bfiehu fieky a modlili se

k JeÏí‰i Kristu za zázrak. Ten se skuteãnû stal, ale o pár hodin dfiíve,

coÏ nemohli vûdût. 

Ráno ten o‰etfiovatel pfii‰el za námi do Joseolaya, ale to uÏ bylo v‰e

v pofiádku, a tak se vrátil. Tfietí skupina po nároãné noci odpoãívala

v Cauit. ·kola, ve které spali, byla plná ‰vábÛ, takÏe si ten odpoãinek

pûknû uÏili. Tohle nám vyprávûl Tomá‰ druh˘ den veãer, kdyÏ dorazil

sám za námi. ·el napfied a pfiinesl dopis se Ïádostí o pomoc pro tfietí

skupinu, kter˘ pfiikládám.

Potfiebujeme pomoc. Indiáni extermálnû nepfiátel‰tí.Nemáme nosiãe.

Celou noc jsme nespali, v‰echno táhneme sami dÏunglí. KvÛli „ u‰tknu-

tí „ jsme celou noc shánûli motory, utratili v‰echny soly, nyní naschvál

vesniãané z Kanitu zvy‰ovali cenu za nosiãe z 5ti na 10 a dál 20 solÛ
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âakra ãtvrtá

Stfieda 19. 2. 2003

Teì je ráno a sedím pfied chatrãí a pí‰u deník. Indiáni mi nakukují

pfies rameno, jakoby si mohli pfieãíst, co si pí‰u, nebo nakukují okny

dovnitfi a sledují ostatní. Prostû je zajímá v‰e. Chovají se k nám ale las-

kavû. Nosí nám vodu z fieky. Dokonce i nûjaké ovoce.

Ráno pfii‰el ‰aman. Moc pfiíjemn˘ a jemn˘ pán. Bude vafiit ayahuas-

cu, jak s ním Pepé vãera domluvil. âekáme, aÏ dorazí Petr se skupinou

(to jsme je‰tû nevûdûli, co v‰echno proÏili). Pfies den se jdeme vykoupat

do fieky a vyprat si nûjaké vûci – uÏ to bylo opravdu nutné. Jde s námi

i Dominik. Olga s Bohumilou fie‰í, proã se „to“ Dominikovi stalo.

Z ãeho Ïe to má takov˘ strach, Ïe si pfiivolal takovouto událost. Poprav-

dû my s Honzou to chápeme trochu jinak. Spí‰e jako iniciaci a velk˘

posun. KdyÏ pfiicházíme zpátky, uÏ se vafií velk˘ kotel aya. Tohle by mûla

b˘t ta nejkvalitnûj‰í ayahuasca. Horská a stoletá. Do ní se nepfiidávají

Ïádné pfiísady a mûlo by se jí vypít hodnû, ale k tomu se je‰tû dostanu.
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za batoh. Potfiebujeme aspoÀ 5 nosiãÛ. Po‰lete Henriho, baterky a pit-

nou vodu. Jsme v pralese na cestû z Kanitu do Jose Olaya. P + ostatní.

OkamÏitû vy‰lete Henriho + nosiãe z Yoseolaya!!! NUTNÉ jsme zcela

vyãerpaní. 

Jsou na cestû z Cauit do Joseolaya a jsou totálnû vyãerpaní. Nosiãe

nemají a nesou v‰e vãetnû ãásti spoleãného vybavení sami. Posíláme

jim tedy naproti Henryho a nosiãe. Po chvíli pfiicházejí. Nebyli od nás

daleko. 
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Na místû, kde u‰tkl had Dominika, dnes u‰tkl malou holãiãku. Indi-

áni mají nûjak˘ vlastní pfiípravek proti hadÛm a my doufáme, Ïe bude

úãinn˘. My jiÏ sérum bohuÏel nemáme. Pozdûji se dovídáme, Ïe dítû

je slepé, ale jelikoÏ ‰panûl‰tina indiánÛ není fieknûme dokonalá, neví-

me, zda bylo slepé uÏ pfied nehodou anebo jejím následkem. Nicmé-

nû vesniãané jsou v klidu. Jak jsem fiíkal, tyhle vûci berou jako

samozfiejmou souãást Ïivota.

Pepé vafií polévku a je pohoda. Dnes je zataÏeno, obãas sprchne

a mraky páry vytváfiejí nad horami nádherné obrazce. 

„Pr‰í, leÏím v hamace, dívám se na sloupy vody mûnící hlínu v bláto.

·pinavé a neãisté je teì svûÏí. PonoÏky mám samou díru, tûlo pokousa-

né od hmyzu, v‰e nasáklé potem. Prát by se dalo tfiikrát dennû. Káva

v hrníãku je pro nás symbolem pfiepychu a láhev koly, nad kterou

bychom normálnû ohrnuli nos, nûãím královsky nedostupn˘m. Pomalu

se roztahuje obloha a zaãíná prosvítat slunce. V‰ichni si pí‰í. Vûci, které

se dûjí, jsou pfiíli‰ uvnitfi, neÏ aby se o nich dalo jakkoliv mluvit. Sku-

pina se stmelila. Jeden bez druhého tu tûÏko pfieÏijeme, nicménû si

kaÏd˘ víc neÏ kdy dfiív uvûdomuje, jak je sám. Sám na v‰e, na Ïivot,

na smrt, na bolest i na lásku.“

(Honza P.)

UÏ pomalu zapadáme mezi vesniãany. UÏ nechodí zírat z pÛl metru

do úst, jak jíme, dokonce nás i obãas nechávají samotné. To je dobré

znamení, Ïe jsme jiÏ zapadli do bûhu vesnice. Plány na dal‰í dny

nejsou úplnû jasné. Buì pÛjdeme pû‰ky smûrem na Bal Sa Puerto,

nebo tu je‰tû zÛstaneme. Cesta do Bal Sa Puerta by asi byla nároãná,

tedy hlavnû její první ãást, která by podle indiánÛ mûla trvat asi sedm

hodin. Ale sedm hodin jejich chÛze znamená tak dvanáct na‰í. Po

cestû bychom mûli zÛstat u jak˘chsi vodopádÛ, kde má b˘t v˘jimeã-

né silové místo. K tûm vodopádÛm se váÏe zajímavá historka: Petr na

nû pfii‰el v meditaci, a proto jsme také zamífiili do této vesnice, kde
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Schyluje se k veãeru. Indiáni donesli vûtve, ze kter˘ch pro nás vyrá-

bûjí hole. Takzvané bojovnické, ale s bojem to nemá nic spoleãného.

SlouÏí pfii aya obfiadu jako opora a dost se hodí pfii nevolnosti, která

vût‰inou pfiichází. Nûktefií váháme, zda bez pfiítomnosti Petra máme

rituál podstoupit, jiní do toho jdou po hlavû. S Honzou jdeme je‰tû

jednou k fiece Chingana a trochu pomeditujeme. Petr nakonec dora-

zil, ale pro nás jiÏ bylo pozdû. Tûsnû pfiedtím jsme se najedli a vypili

kafe, coÏ pfied poÏitím ayahuascy není zrovna ideální.

Obfiadu pfiihlíÏí jak jinak neÏ celá vesnice. Indiáni postavili u ‰ama-

novy chatrãe takovou polici. Na ni dali ‰est na‰ich e‰usÛ a ‰aman do

nich nabûraãkou nalévá ayahuascu. Je pr˘ tfieba vypít co nejvíce. Pfie-

borníkem je Du‰an. Pracuje jako v˘robní fieditel likérky a vypil ‰est-

náct e‰usÛ. Kdo nezaÏil, neví, o ãem mluvím. Ta chuÈ je fakt odporná

a ãím víc pijete, tím je to hor‰í. Zvracením úãastníkÛ se baví celá ves-

nice, není to ale nic ‰kodolibého. Spí‰e vûdí, o co jde, proto se smûjí.

Trochu nám to ale pfiipomíná nûjakou folklórní ‰ou. Du‰an bude mít

hezkou fotku na památku s kotlem ayahuascy a zapadajícím sluncem

za chatrãemi v zádech. My sedíme u ohnû, povídáme a je dobfie.

PÛjdeme spát. Zítra nás to ãeká v‰echny.

âtvrtek 20. 2. 2003

Ranní probuzení v hamace. Pfied chatrãí zase pÛl vesnice sleduje, jak

Pepé vafií vodu. Nezbytná káva, jak jsem fiíkal, doma ji nepiju, ale tady

si ji vypiju s obrovskou chutí. Nedá se popsat, jak si té moÏnosti váÏím.

VÛbec si zde váÏíme maliãkostí a sv˘m zpÛsobem se i tû‰íme domÛ.

Ne, nechceme jet ani o den dfiíve, jen víme, Ïe budeme rádi doma.

Kluci ve vesnici mají velmi zajímavou „motokáru“, vypadá jak

z filmu o Flinstounech. JiÏ jsem ji fotil vãera a dnes dokonce v akci.
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Zaãalo se schylovat k aya session. Pfii‰el ‰aman a v‰e se pfiipravu-

je. Ráno bychom mûli brzo vstát a jít k tûm vodopádÛm. Tak na to

brzké vstávání a odchod jsem skuteãnû zvûdav. Ty vodopády jsou

zatím neznámé, kromû nûkolika indiánÛ z tohoto kmene je nikdo

nevidûl. Ani Ïádn˘ Peruánec, natoÏ Bûloch. VÛbec co se vesniãané

pamatují, tak tady Ïádného bûlocha je‰tû nevidûli. 

Aya session

Vesniãané se zaãali shánût po na‰ich e‰usech, aby bylo z ãeho pít. Dali

jsme jim je a mohlo se zaãít. KaÏd˘ si vybral svou bojovnickou hÛl. Její

hlavní úãel není pro boj, slouÏí jako opûrka pfii zvracení a vûfite mi, je

to potfieba. âi‰tûní pfii ayahuasce je tak intenzívní, Ïe se vám podlamu-

jí kolena. Jeden z indiánÛ nás pomaloval rituálními barvami. MÛÏeme

zaãít. Pr˘ jsem vypadal obzvlá‰tû divoce. Pijeme jeden e‰us za druh˘m

a chuÈ je jako vÏdy odporná. Odvahu si dodáváme vtípky a „Tomá‰ov-

sk˘m – aÈ to stojí, co to stojí“. Je lep‰í pít ãerstvû nalitou teplou ayu neÏ

vychladlou. U studené je ta pachuÈ je‰tû v˘raznûj‰í. Jak pijeme, ‰aman

do prázdn˘ch e‰usÛ stále dolévá. Obãas to lije vedle, dûláme si legraci,

Ïe aya je dobrá na oãi. Nicménû bych se v jeho vûku chtûl pohybovat

jako on. Nevolnost na mne pfii‰la po ‰estém e‰usu a hned po mnû vybû-

hl Honza. On to ale mûl hor‰í o to, Ïe zvracení mûl nekoneãné.

„Nikdy mi nebylo takhle zle, nikdy jsem necítil takovou beznadûj

a nemûl takové pochyby. Nikdy nebyl Ïivot tak intenzivní, nikdy jsem necí-

til tolik lásky a vdûãnosti, jako kdyÏ mi stafiiãk˘ ‰aman dával pít vody

s kokosem a om˘val mi ruce. Pfii‰el mi jako dûdeãek z pohádky. Jako by

fiíkal: „To nic, vydrÏ“. Potom ze mne vytekl cel˘ obsah stfiev a vyzvracel jsem

i to, co jsem nikdy nesnûdl. Ta nemohoucnost, kdyÏ ãlovûk dfiepí v pralese,

zvrací a kálí zároveÀ a nemá to konce. Kolem se v‰e rozpíjí, tûlo se zapíná
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nás jiÏ oãekával ‰aman, kter˘ uÏ tfii dny vûdûl, Ïe pfiijdeme. Vodopá-

dy samotné objevil právû tento ‰aman v jedné ze sv˘ch vizí. Poté se

vydal do dÏungle a po ãtrnácti dnech prosekávání se a hledání je sku-

teãnû na‰el. Potom si také pomûrnû blízko vodopádÛ postavil své

obydlí. Ale to trochu pfiedbíhám.

Pár poznámek ke vãerej‰í aye:

Aãkoliv vût‰ina tûch, ktefií do toho vãera ‰li, sami nevûdûli proã, jsou dnes

jako vymûnûní. Takoví jemnûj‰í. Hlavnû Du‰an. Ale‰ se nemÛÏe vycent-

rovat. Pr˘ zvracel „roky staré jídlo“. Moc zajímavá symbolika pro usaze-

niny nasbírané bûhem Ïivota. Petr nás také varoval, Ïe se máme hlídat,

jelikoÏ dochází k uvolÀování obsahu dolních ãaker a mohou pfiicházet

rÛzné stavy a dokonce i agrese. V‰e ale bylo v pohodû. Jen Petra byla ner-

vóznûj‰í, ale nic hrozného to nebylo. Sám mám také obavy, jak to na mne

bude pÛsobit, ale vûfiím, Ïe to bude v pohodû (a taky bylo).

Odpoledne nás Pepé vyzval, aÈ mu jdeme pomoci lisovat cukrovou

tfitinu. Je to práce pro tfii lidi a docela legrace. Ov‰em na to, aby se

vylisoval jeden k˘bl tfitiny, je potfieba tak tfií hodin práce. IndiánÛm

to moÏná jde rychleji, ale asi ne o moc, jak jsem je sledoval, kdyÏ nám

ukazovali, jak se to dûlá. Mûli jsme dvû velké otepi „kanja“ cukrové

tfitiny a jednu jsme lisovali my s Honzou, druhou Du‰an s Herma-

nem. Také jsem se ptal Pepého, jak chodili tito indiáni dfiíve obléka-

ní, myslím pfiirozenû. Nyní vypadají jak mezinárodní fotbalové

druÏstvo. V‰ichni mají nûjaké dresy a fotbalové tren˘rky, no co vám

budu povídat – fakt nic moc.Dost mne pfiekvapilo, Ïe si ani nepa-

matují, v ãem chodili pÛvodnû. Nakonec jsem se dozvûdûl, Ïe Ïeny

nosily sukénky z listí a muÏi také nûco podobného a kolem krku pfii-

pevnûné jak˘msi popruhem.
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a vypíná a ví‰, Ïe se nedokáÏe‰ zvednout a odejít. BoÏská liána?! Co je tedy

ëábel, kdyÏ tohle je BÛh? Zvracím nespoãetnûkrát a nakonec mne Henry

s Bohumilou dopravují do hamaky, naposled si zazvracím a upadám do

bezvládnosti. SnaÏím se nûjak kontrolovat stav, ve kterém se nacházím,

nebo ho nûjak formulovat, ale kromû toho, Ïe mi je dûsnû zle, nic nepfii-

chází. Obrázky – deset za sekundu, v‰ude hejna mot˘lÛ, mávají kfiídly jako

‰aman metliãkou. Ne, v pohodû tedy nejsem. Není to na smrt, ani na Ïivot.

Pfiicházejí dal‰í, pijí vodu poslouchají CD, prod˘chávají ãakry – já nemÛ-

Ïu dûlat vÛbec nic. I leÏení je neskuteãná námaha a dfiina. KaÏdá buÀka

mého tûla se chvûje. Mám dojem, Ïe jsem se nûkolikrát obrátil naruby.“

(Honza P.)

JelikoÏ podle instrukcí jsme i po nevolnosti mûli pokraãovat v pití

– pfiemohl jsem se a vypil je‰tû dal‰ích ‰est e‰usÛ. 

„Vize jsem mûl rÛzné. Nûkteré stejné jako pfii úvodních obfiadech –

UFO, industriální obrazy, vstupy do hmoty, do molekul, do atomÛ aÏ jsem

zjistil, Ïe uvnitfi jiÏ není nic neÏ VùDOMÍ. Dnes jsem ale vize neodmí-

tal, jen je sledoval jako pozorovatel. Schody, dlouhé, pfiedlouhé schody do

nebe s dvefimi, které se prodlouÏily, vÏdy kdyÏ jsem zaãal b˘t netrpûliv˘.

Potom mne napadlo, proã jdu? Proã bûÏím? VÏdyÈ jen my‰lenkou se mohu

pfienést tam, kam potfiebuji. Jsem tedy u dvefií. KdyÏ je ale otevfiu, je tam

zeì, cel˘ zoufal˘ ji zaãínám bourat, ale konec je v nedohlednu, aÏ mne

opût napadne „jen“ projít. Potom pfii‰el hlas, kter˘ mi fiíkal „není Ïádná

pravda, není kam jít, ãeho dosahovat, v‰e je tady TEë, v‰e uÏ je.“ 

Myslím, Ïe je‰tû dlouho budu mít co ãerpat z tohoto záÏitku. 

Pátek 21. 2. 2003

Ráno jsme v‰ichni vzhÛru jiÏ kolem ‰esté. Nûktefií se cítí dobfie, jiní

ménû. Já jsem v poho, Honzovi dobfie není. PÛvodnû jsme mûli k vodo-
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pádÛm vyrazit dnes, ale ráno dost pr‰elo a v‰ude je spousta bahna. Je to

dost nepfiíjemné. 

Kromû toho Pepé opût vafií polévku, takÏe se asi zdrÏíme. Pozdûji

jsme se dozvûdûli, Ïe je tfieba b˘t na místû velmi brzo, aby ‰aman stihl

uvafiit dal‰í várku aya, která se vafií asi deset hodin. Zaãal tedy vafiit

tady; zÛstáváme. Vût‰ina z nás z toho není pfiíli‰ nad‰ená, mysleli

jsme, Ïe ãi‰tûní jiÏ bylo dost, ale dnes bude zase. Moc se nám uÏ

nechce. Mám silnou chuÈ „látky“ opustit, ale jak jsem fiekl na zaãát-

ku, „budu drÏet hubu a krok“ a hodnotit aÏ zpûtnû (a bylo to dobfie,

ego vás zkou‰í rÛzn˘mi zpÛsoby pfiesvûdãit, Ïe to jiÏ staãí, Ïe toho uÏ

bylo dost atd. Nesmíte se nechat, svÛj zámûr drÏte pevnû, protoÏe to

je TO jediné dÛleÏité).

KaÏdopádnû tato horská ayahuasca je pr˘ energetické ãi‰tûní na

desítky let dopfiedu. Roz‰ifiuje su‰umnu a jiné energetické kanály.

Také se s její pomocí léãí spousta nemocí vãetnû AIDS. Pr˘ zabírá

i v posledním stadiu, dokonce v Limû by pr˘ mûly b˘t nûkteré pfiípa-

dy zdokumentovány, ale to se nám zatím potvrdit nepodafiilo. Nabízí

se otázka, proã se o tom neví. Sám nevím, ale napadají mne dvû moÏ-

nosti, jedna, Ïe svûtové zdravotnictví ani snad nestojí o to, aby se svût

dozvûdûl, Ïe to, s ãím si oni nevûdí rady, umûjí léãit nûjací divo‰i,

a druhá, zde asi také nikdo nestojí o nájezdy nemocn˘ch do pralesÛ.

Ayahuasca se ale dá pr˘ i pûstovat. Pepé si kus liány bere s sebou

a zkusí to. Ptal jsem se ho na to, protoÏe legendy ‰amanÛ tvrdí, Ïe nej-

lep‰í je stoletá, ale Pepé tvrdí, Ïe za tfii roky jiÏ bude pouÏitelná.

Právû jsme dojedli polévku a odpoãíváme v hamakách a sbíráme

sílu na veãer. Opravdu mi není jasná jedna vûc: ayahuasca pr˘ také

posiluje. Indiáni ji pijí, kdyÏ mají pfied sebou dalekou cestu, aby vydr-

Ïeli nûkolik dnÛ bûÏet – já bych dnes neubûhl ani kilometr.

Jinak vesniãané jsou jiÏ hodnû vlezlí, stále si chodí fiíkat o nûjaké

dáreãky, dokonce se jim líbily na‰e kalhoty a ko‰ile (máme s Honzou
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stejné), ale to mají smÛlu, nic jiného na sebe nemáme. KdyÏ uÏ není

nic, co bychom jim mohli dát a nemají co prodat, mûní taktiku:

Zaãínají nosit zvífiátka, a pr˘ pokud je nekoupíme, tak je zabijí. Vybí-

ráme soly na Ïelviãku a jsme pûknû na‰tvaní. KdyÏ to udûlali podru-

hé, odmítáme hrát dál. Jo, peníze, super vynález. AÈ Ïijí evangelíci,

ktefií jim tyto mravy pfiinesli. Ono je to s touto církví opravdu zají-

mavé. V Peru je bûÏné mnohoÏenství. Îen se rodí mnohem více neÏ

muÏÛ, takÏe jim vlastnû ani nic moc jiného nezb˘vá. Peruánsk˘ par-

lament to zatím nepfiijal oficiálnû, na rozdíl od kolumbijského.

V Kolumbii to ale dotáhli je‰tû dál. Tam to pfiejala i evangelická cír-

kev a v‰echny Ïeny, které máte, si mÛÏete vzít v kostele. Nu coÏ, co

by neudûlali pro udrÏení fanou‰kÛ.

Je pomûrnû legraãní sledovat rekce lidí na toto téma. My jsme to vní-

mali spí‰ jako v tom vtipu, kdy u fieky sedí ãtyfii muÏi. Dvacetilet˘, tfiice-

tilet˘, ãtyfiicetilet˘ a padesátilet˘. A na druhém bfiehu se koupou Ïeny. Ten

dvacetilet˘ povídá: „Chlapi, pfieplaveme za nima na druhou stranu!“ Tfii-

cetilet˘ na to: „Já vím o mostû kousek po proudu, tak bychom to mohli

obejít.“ âtyfiicetilet˘: „A Ïe se vám nûkam chce. VÏdyÈ je tady hezky.

ZÛstanem tady.“ A padesátilet˘ najednou vyskoãí a kfiiãí: „Bacha, chlapi,

zdrháme! Plavou sem!“ 

Zaãínám mít pocit, Ïe by bylo dobré posunout se v prostoru. Moc

se tû‰ím k vodopádÛm. Indiáni dlouho nevûdûli, zda nás tam mají pus-

tit. Aby si nerozhnûvali bohy a to místo jednak neztratilo svou kou-

zelnou sílu a jednak aby vodopády pfiípadnû nevyschly. Ale pustí nás

tam. Asi hlavnû proto, Ïe s nimi pijeme „boÏskou“ ayahuascu a jiÏ jsme

„dostateãnû“ ãistí, abychom toto posvátné místo nepo‰pinili. Vtipku-

jeme o tom, Ïe by byl opravdu pech, kdyby ty vodopády vyschly po

na‰í náv‰tûvû. To by nás asi pobili jako obûÈ na usmífiení bohÛ.

Dal‰í zajímavá událost se pfiihodila Henrymu. Henry je policista,

kterého máme s sebou, jednak kvÛli bandidos ale hlavnû jako dozor-
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ce pfii aya obfiadech, kdy úãastníci nejsou tak úplnû svéprávní, proto

nás hlídá, aby napfi. nûkdo neode‰el do dÏungle, coÏ by mohlo b˘t

nebezpeãné; a vÛbec se o nás stará. Henry potfieboval nûjak˘ klacek,

vzal maãetu a pokácel jedin˘ stromek na m˘tince u vesnice. Bylo mi

to divné a ve chvíli, kdy sekal, jsem jiÏ vûdûl, Ïe je to ·PATNù, ale uÏ

bylo pozdû. V tu chvíli pfiibûhli rozzlobení indiáni a cosi mu velmi

dÛraznû vysvûtlovali. Pak jej odvedli k náãelníkovi. KdyÏ se vrátil, byl

„poloviãní“, bylo nám ho líto. Oni indiáni spí‰e jen stra‰ili, ale dali

mu co proto. KaÏdopádnû mÛÏeme kácet, co potfiebujeme, ale ne

v tûsné blízkosti vesnice. Indiáni teì nosí z lesa takové duté kmeny,

které pouÏívají na stavbu chatrãí jako pilífie. Jeden z bojovníkÛ vÏdy

nese obzvlá‰tû tûÏk˘ kousek a dodává si sílu v˘kfiiky jako tygr…

Veãer nás tedy ãeká dal‰í aya a nikomu se nechce. Pfiepadají mne

rÛzné pochybnosti a obavy – ego opût dûlá, co mÛÏe. Je s podivem,

kolik nedofie‰en˘ch záleÏitostí mi teì vylézá. Vûci, o kter˘ch jsem si

myslel, Ïe jsou dávno uzavfiené, a ono ne. To ãi‰tûní je skuteãnû hlu-

boké a velmi velmi nároãné. Znovu a znovu provûfiuje mÛj zámûr

bdít. Napadají mû pochybnosti o v‰em, i o tom, zda je dobfie b˘t zde,

ale vím, Ïe to pfiejde. Jen to chce vydrÏet a nepovolit. Ego nemÛÏe

a nebude fiídit mÛj Ïivot.

Do‰li jsme se um˘t do fieky. Pfiedtím jsem je‰tû sedûl s Bohumilou

a rozebíral její a své dÛvody proã b˘t zde a vyprávûl jsem jí o âínû.

Mám pocit, Ïe pfie‰lapujeme na místû, fyzicky i vnitfinû. Chtûlo by to

popojít. 

K vodopádÛm jsou to pr˘ dvû hodiny cesty. Odtamtud do San

Ramón asi ‰est (indiánsk˘ch). Potom je‰tû dva aÏ tfii dny cesty po krat-

‰ích úsecích do Bal Sa Puerta. Odtud do Moyobamby, kde bychom se

mûli potkat s Borisem a na‰imi vûcmi. Nevím, jak to dopadne

s pÛvodními plány jet je‰tû na pobfieÏí a na pou‰È, hory jsou v plánu

stále. Tam se tû‰ím ze v‰eho nejvíce. Petr plánuje v˘jezd aÏ do v˘‰ky
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pût tisíc metrÛ – tak to jsem zvûdav. Tady je krásnû vidût, jak se den

ode dne li‰í plány a odhady – a nakonec bude stejnû v‰echno jinak –

jako v Ïivotû.

Jsou tfii hodiny odpoledne, leÏíme v hamakách a ãekáme, co bude.

Indiáni se uÏ opravdu opráskli. Stále jen nûco chtûjí – je ãas vypad-

nout. Naveãer pfied aya se Petr rozhodl trochu pohovofiit a bylo to

moc dobfie. Bylo to jiÏ velice potfiebné. Celou skupinu to je‰tû víc

sjednotilo a scelilo zámûr nás v‰ech.

Ayahusca byla dnes obvzlá‰tû FUERTE. Potom se do toho je‰tû

pfiidala boufika – podle indiánÛ znamení, Ïe bohové mají radost a Ïe

dnes bude velk˘ pokrok. Dnes se mi je‰tû více dafiil postoj pozorova-

tele, coÏ alespoÀ podle mne je pfii aya je‰tû tûÏ‰í neÏ normálnû. V prÛ-

bûhu noci se mi neudûlalo volno, musel jsem vybûhnout ven, a pak

jsem jen dlouho sedûl pfied chatrãí na kmeni stromu. Potom pfii‰el

Petr a pfiisedl. Chvilku jsme povídali, pak uÏ jen sedûli. Teda JEN,

ono se toho dûlo víc neÏ dost, jen ne na fyzické úrovni. Boufika byla

také super. Jen hfimûlo a bl˘skalo se a skoro nepr‰elo. Sedûl jsem

venku je‰tû dlouho a celou noc byl v bdûlém spánku.

Sobota 22. 2. 2003

VÏdycky se musím podívat na pfiedcházející stránky, co Ïe je dnes

vlastnû za den. Tady je to opravdu jedno. Dokonce uÏ ve dvojici

nemáme ani jedny hodinky. Já je ztratil nûkde po cestû a Honza je

dnes utopil pfii pfiechodu fieky. Mûl je v kapse u kalhot a fieka byla

hlub‰í, neÏ ãekal, ale k tomu se je‰tû dostanu. Ráno jsme vstali, nûk-

tefií dfiíve, jiní pozdûji. Nakonec v osm vstali v‰ichni a jiÏ v deset jsme

vyráÏeli na cestu (pÛvodní plán byl vyjít po ‰esté). Dnes je v plánu

dojít jen do ‰amanova pfiíbytku. Mûlo by to b˘t max. dvû hodiny
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chÛze, ale po dvou hodinách pfiicházíme do vesnice Yanayaco (âerná

voda) a je‰tû dal‰í tfii hodiny k ‰amanovi. Ne Ïe by cesta byla tak dale-

ká, ale terén byl pomûrnû tûÏk˘, navíc nás brzdila Bohumila, která jít

rychleji prostû nemÛÏe, i kdyby chtûla. Po cestû jsme tfiikrát pfiejíÏdû-

li fieku na kanoích, pak je‰tû nûkolikrát brodili. Zatím jsme se vÏdy

zouvali, takÏe to ‰lo je‰tû pomaleji.

Nicménû cesta byla nádherná. Horská dÏungle je krásná, potoky

a fieky, mlha nad vodou, nádherné stromy s obrovsk˘mi základnami

– fotím jako zbûsil˘. Postupnû se nûktefií pfiestávají zouvat a jdou

vodou v botách. Jak zjistíme druh˘ den, uÏ je to jedno. Musím fiíci,

Ïe vojenské dÏunglové boty jsou zde velkou v˘hodou, jsou na takové-

to pfiechody urãeny, rychle schnou a mají vypou‰tûcí dírky. Pfií‰tû si je

rozhodnû pofiídím. Za Yanayaco se skupina s Petrem odpoutala a zmi-

zeli nám v dÏungli. Janu totiÏ stále bolí noha a mûla tím pádem

pomûrnû problémy s brodûním v prudkém proudu. Dokonce ji dva-

krát strhla voda.S Henrym opût doprovázíme pomalou skupinu

a v jednu chvíli jsme opravdu nevûdûli kudy dál. Do‰li jsme ke kory-

tu fieky a nikde Ïádná stopa. Dokonce jsme i vystfielili na znamení,

aby na nás poãkali, ale pofiád nic. Vydali jsme se tedy proti proudu

a asi po tfiech stech metrech jsme na‰li písãit˘ ostrÛvek a na nûm

koneãnû stopy – jdeme dobfie. Po dal‰ích asi pûti stech metrech se

fieka opût pfiecházela a tady na nás ãekal jeden nosiã. Docela jsme si

oddechli. Jak uÏ jsem psal, nemám dobr˘ pocit, kdyÏ se skupina roz-

dûluje, ale to není jen na mnû. UÏ jsme varování, Ïe máme drÏet pfii

sobû, dostali víc neÏ dost.

Koneãnû jsme na místû, kde ‰aman bydlí. Nádherné, ãisté a velmi

silné místo u fieky. Ta tu krásnû huãí, Ïe kdyÏ se chcete sly‰et, musíte

mluvit opravdu nahlas. Také je tu v fiece ãistá voda, která se dá pít. Vy,

ktefií jste doma,to asi tolik neoceníte, ale kdyÏ je porucha vodovodu

a teãe „hnûdá bfieãka“ – tak takovou vodu jsme teì v posledních
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Horská dÏungle

dnech pili. Kalnou vodu z fieky, samozfiejmû pfievafienou. Ne, nikomu

po ní nic nebylo, ale chuÈovû a vizuálnû nic moc.

Rozdûláváme hamaky a moskytiéry a také igelity na pfiístfie‰ky, kdyby

náhodou pr‰elo. ·amanova Ïena ohfiívá aya, takÏe je jasné, co nás dnes

ãeká. Kromû toho také uvafiila hrnec pifaja.Lehce a s chutí jsme pojedli.

Îe to nebyl tak dobr˘ nápad, nám do‰lo v noci. Není nic hor‰ího neÏ

zvracet pifajo, ale nechci pfiedbíhat událostem. Veãer sedíme v krouÏku,

a pfiedtím neÏ jsme zaãali s obfiadem, Petr krátce pohovofiil. Mluvil

o tom, Ïe v této fázi jiÏ s námi pfiestává hrát hry na „lidi“ atd. Bylo to

sv˘m zpÛsobem velmi tvrdé, ale naprosto na místû. Je ãas uvûdomit si,

kdo vlastnû jsme. Jde o to, abychom se posunuli a ne utû‰ovali a chlá-

cholili svá ega. Îe je nám kdykoliv k dispozici, bude-li to potfiebné, ale

ne pro pseudoduchovní debaty, které stejnû nikam nevedou. Bylo toho

fieãeno hodnû a se v‰ím souhlasím, jelikoÏ to cítím úplnû stejnû. Samo-

zfiejmû ale netvrdím, Ïe na mne nepfiijdou pochybnosti, to jiÏ víte. Jde

spí‰e o to, co udûlám. Budu se jimi do nekoneãna zab˘vat, nebo je pouze

bdûle pozorovat a pÛjdu dál? To je volba kaÏdého z nás.

„V‰ichni filosofují a pfiesvûdãují sami sebe o tom, Ïe jdou dobfie. Mnû

v‰echna ta teorie pfiijde jako nepotfiebn˘ luxus. Nejsem si jist vÛbec niãím.

Pfiijdou mi to hloupé Ïvásty. Je toto skuteãnû cesta k poznání? A co to je,

to poznání? Sám sebe pfiesvûdãuji, Ïe je to legrace, Ïe vlastnû o nic nejde,

Ïe vûãnost se jen baví, Ïe jde jen o kosmick˘ Ïert, Ïe tady není Ïádn˘ ãlo-

vûk, Ïádná planeta, Ïe si v‰echno jen vym˘‰lím, pro sebe, na sebe…

Mu‰ky mi vykusují dal‰í kousky masa, hfibety rukou, o kter˘ch fiíkám,

Ïe jsou mé, jsou jedna velká jizva. Cenu Ïivota poznáváme, aÏ kdyÏ o nûj

máme pfiijít. Cena jídla je úmûrná na‰emu hladu, ÏízeÀ mûfií na‰i touhu

po vodû. V‰echna filosofie je k niãemu, v‰echny postoje jsou nanic. V‰ech-

ny sympatie i antipatie jsou hloupé a naprosto nesmyslné. A mezi tím

v‰ím zaãíná prosvítat KLID a TICHO…“

(Honza P.) 
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„Pfiicházíme k fiece. Tam jako dva nádherné symboly na jedné stranû leÏí stoãen˘ chfiest˘‰ 
a na druhé stranû nacházíme velikou zkamenûlinu jakéhosi hlavonoÏce ve stejné pozici.” 

„Cesta horskou dÏunglí je moÏná dvûma zpÛsoby, buì se mÛÏete prosekávat hust˘m podrostem, nebo se brodit fiekou.”
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Vodopád
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Cesta na koních k jezeru Shimbe

„Po tfiech hodinách jízdy se pfied námi opravdu objevuje jezero. 
Jsme ve v˘‰ce 3400 m. n. m., pr‰í, je zima, ale to vÛbec nevadí.”
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Rituál San Pedro u jezera Shimbe

Pou‰È v oblasti Bayovar
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Malebn˘ Bayovarsk˘ záliv. Dfiíve vefiejná pláÏ – dnes zakázaná oblast.

Mofisk˘ lev v Bayovaru
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Kondofii



Pár slov o ayahuasce:

Ayahuasca je naz˘vána „boÏskou“ lianou, která má úÏasné léãivé a ãis-

tící schopnosti. âistí energetické kanály nádí, roz‰ifiuje su‰umnu,

proãi‰Èuje ãakry. Ov‰em kdo chce pít aya, musí b˘t skuteãnû pfiipra-

ven (sám sebou si obãas nejsem dost jist). ChuÈovû, fieknûme, není

dobrá. Dalo by se napsat, Ïe je odporná, ale to stále nevystihuje prav˘

stav. Ale to není vÛbec dÛleÏité, to se dá pfiekonat, chcete-li. Trochu

hor‰í je, Ïe se to zhor‰uje a je‰tû dnes, kdyÏ si vybavím tu chuÈ – no,

trochu to se mnou zatfiepe. Ale i s tím není problém si poradit. KdyÏ

uÏ to opravdu nejde a máte pocit, Ïe jiÏ nepozfiete ani kapku, proto-

Ïe to s vámi otfiásá, jen tu vÛni ucítíte (ta funguje jako spou‰tûã –

proto doporuãuji pít ayu stejn˘m zpÛsobem, jako se pijí „panáky“:

tedy nadechnout, zadrÏet dech, vypít, vydechnout a odplivnout – to

jsem pro zmûnu odkoukal od ‰amana a ten ví, proã to dûlá), takÏe

pomoci si mÛÏete plátkem citrónu, kter˘ olíznete po poÏití, abyste

neutralizovali pachuÈ v ústech. To v‰e se ale dá vcelku bez problémÛ

zvládnout. S tím se dá v pohodû vyrovnat. 

Na co je potfieba b˘t pfiipraven a jediná skuteãnû fungující pfiíprava

je SKUTEâN¯ âIST¯ ZÁMùR a MOTIVACE. Pozor, fiíkám sku-

teãn˘ zámûr, mysl si s vámi mÛÏe pûknû zahrát, kdyÏ jí to dovolíte.

MÛÏete b˘t pfiesvûdãeni, Ïe chcete bdít, ale kdyÏ dojde do tuhého,

mÛÏe b˘t v‰e jinak. To je ale jen na vás. Aya vám mÛÏe pomoci v lec-

ãems, ale jste ochotni TO podstoupit? Opravdu TO chcete? Nedílnou

souãástí toho v‰eho je, Ïe se vám budou projektovat va‰e nejtajnûj‰í

obavy a strachy. Vûci, na které jste dávno zapomnûli a chcete zapome-

nout. V‰e nedofie‰ené se znovu pfiihlásí o slovo. A tyto strachy budete

proÏívat znovu a znovu, dokud je nezvládnete a nezpracujete.

Velmi pomáhá metoda poznávání a oznaãování. Cokoliv, co

poznám, toho se jiÏ nemusím bát. Cítím strach, oznaãím jej – ano,
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PobfieÏí v Bayovaru – v krouÏku v dálce pro pfiedstavu velikosti ná‰ mikrobus

Pelikáni na ostrÛvku u Bayovaru



a v‰ichni se podle pokynÛ soustfiedí pfiedev‰ím na svÛj zámûr neÏ na

zbyteãné povídání. Ono také zpracovat energii tohoto posvátného

místa vyÏaduje celou pozornost. Dostali jsme pokyny vzít s sebou jen

to nejnutnûj‰í, vûci na spaní, nebrat Ïádné jídlo (tady kdo poslechl,

byl trochu v nev˘hodû, mít s sebou jednu polévku neu‰kodilo) a vyra-

zili jsme v doprovodu ‰amanov˘ch synÛ vstfiíc vodopádÛm. 

Po zhruba hodinû velmi úzkou a nepro‰lapanou stezkou dÏunglí

pfiicházíme k fiece. Tam jako dva nádherné symboly na jedné stranû

leÏí stoãen˘ chfiest˘‰ a na druhé stranû nacházíme velikou zkamenûli-

nu jakéhosi hlavonoÏce, ve stejné pozici. BohuÏel fosilie je dost velká

a tûÏká a nikomu se s ní nechce tahat (po cestû zpût si ji pfiesto vzal

Herman).

Zbytek cesty, asi dvû hodiny, jdeme po bfiehu nebo korytem fieky.

Tady by se boty dÏunglovky opravdu hodily. V‰ichni ãvachtáme dál,

kdyÏ se spou‰tí siln˘ dé‰È. âekáme. Indiáni nemohou najít dal‰í cestu

dÏunglí. Nezb˘vá neÏ pokraãovat korytem fieky. Cesta v de‰ti je o dost

namáhavûj‰í.Pfii brodûní proti proudu prudké fieky se jen tûÏko vybí-

rá, kter˘ z pocitÛ pfievládá nad ostatními. Vlhké kameny klouÏou tak,

Ïe máte dojem, Ïe se vám uh˘bají. Zamotáváte se do poncha, jeÏ má

chránit proti vodû, která vás jiÏ stejnû obklíãila. Cíl je bÛhví jak dale-

ko a je vám jasné, Ïe teì nûkolik dní neuschnete. Kolem vás je ãarok-

rásná pfiíroda. ÚÏasná vegetace, kytky, které doma mají pár

centimetrÛ, jsou mnohametrové. Hrozny kvûtÛ nejfantastiãtûj‰ích

barev a tvarÛ. Cítíte tu obrovskou náruã dÏungle, kterak vás drÏí

s takovou silou, Ïe se v ní mal˘ ãlovíãek úplnû ztrácí. Cítíte, jak vás

pohlcuje. Ztrácíte pojem o ãase. Pfiestáváte vnímat hranici mezi

dÏunglí a vámi. Velkolepé, ‰ílené a neuvûfiitelnû krásné. 

Po dal‰í asi pÛl hodinû jsme na místû. Pfiicházíme k ohybu fieky

a sly‰íme hukot vody a je tu spousta páry. Vodopády. Jsme koneãnû

na místû, kde kromû nûkolika indiánÛ nikdo nebyl. Na místû, které
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toto je strach z toho a toho – jiÏ se ale nemusím bát, cokoliv, co

poznám, ztrácí svou sílu. Tím strach neutralizujete. „TûÏko se bát

hada na cestû, kdyÏ uÏ jasnû víte, Ïe je to jen kus starého provazu.“

Ale je nutné b˘t bdûl˘. Pokud neuhlídáte své my‰lenky a zaãnete

se s nimi ztotoÏÀovat a proÏívat tyto strachy a obavy jako „své“, jste

na ‰patné cestû. Je nutné b˘ti pozorovatelem – bdít. Jakmile se aya-

huascov˘mi vizemi necháte jen tak uná‰et, není to dobré. MÛÏete

zaÏít blaÏené stavy nebo peklo, ale co to má spoleãného s poznáním?

Je tfieba znovu a znovu myslet na svÛj zámûr. Klást si otázku „kdo

jsem já?“ a b˘t bdûl˘. Opravdu to není jednoduché, ale jde to. Pfii-

pravte se na to, Ïe vám mÛÏe b˘t fyzicky opravdu zle uÏ jen pfii

pomy‰lení na pití aya (znám to). Ale to je opût jen dal‰í strach va‰e-

ho ega pfied zánikem, ale o to tu pfieci jde, ne? TakÏe je-li vá‰ zámûr

dostateãnû ãist˘ – musíte pokraãovat. 

Nedûle 23. 2. 2004

V noci se spustil siln˘ dé‰È – v Amazonii, kdyÏ nepr‰í, tak alespoÀ jed-

nou dennû pofiádnû sprchne. To samozfiejmû provûfiilo na‰e pfiístfie‰ky

– voda tekla do hamak, ale vût‰inou ne moc. Kdo mûl v hamace je‰tû

karimatku, byl v pohodû a hlavnû v suchu aÏ do rána. Ov‰em po aye

toho moc nenaspíte. Jste ve stavu spí‰e meditaãním, a kdyÏ se vám

podafií odloÏit tûlo, tak si i odpoãinete. To by ale v této fázi jiÏ nemûl

b˘t problém. Pfiipravte se na to, Ïe ráno, i pfiesto Ïe jste vyspalí, jste

jak pra‰tûní palicí. Petr to nazval pfiíznaãnû „jako po operaci“. Pfiesnû

tak. Tohle je skuteãnû ta nejzásadnûj‰í operace, jakou jste kdy pod-

stoupili. Ráno tedy Ïádná euforie, ale pokroky tu jsou, a to obrovské. 

Potom jsme se sbalili a kdo chtûl, pojedl trochu ovoce. Celá na‰e

skupina, tedy ta ãást, která skuteãnû chce pracovat, uÏ spí‰e mlãí
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âakra pátá

Pondûlí 24. 2. 2003

Ráno se oheÀ podafiil a v 10.30 zaãínáme dal‰í session. Popravdû

tohle místo je tak silné, Ïe se cítíme jako po obfiadu, i kdyÏ veãer nic

nebylo. Takové místo jsem je‰tû nezaÏil (ale pár jich je‰tû potkáme).

Pfiedtím jsem je‰tû ráno znovu fotil vodopády, tentokrát za lep‰ího

svûtla. Byl docela problém pfiejít fieku a fotit, z té síly místa se mi dost

motala hlava. Mûl jsem strach, abych nespadl do vody i s foÈákem.

V‰e se zdafiilo a teì uÏ dal‰í session. K úãinkÛm se jiÏ vracet nebudu,

myslím, Ïe jsem je dosti popsal v minul˘ch kapitolách a kromû toho

teì uÏ jsem „jen byl“. Vypít hrnek bylo ale nad mé síly, neÏ jsme

dostali radu o plátku citrónu. Pak uÏ to ‰lo. Petr fiíkal, Ïe bychom mûli

prÛbûÏnû popíjet cel˘ den.Po dvou hodinách v hamace jsem chtûl

vstát a jít si pro dal‰í, ale zÛstal jsem sedût a v této pozici jsem pak

strávil nûkolik dal‰ích hodin. Pak jsem si znovu lehl. Prostû nebylo

zapotfiebí nic a taky nic dûlat ne‰lo. 
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je‰tû není v mapách a nemá jméno. OkamÏitû i pfiestoÏe pr‰í, hledám

vhodné místo na focení, jakoby mi vodopády mohly utéct nebo zmi-

zet. Mezitím Du‰an, Pepé, Henry, Dominik a Herman vymycují

místo, kde budeme nocovat. BohuÏel máme jen nûkolik maãet, a tak

jen pfiihlíÏíme, jak staví pfiístfie‰ek na batohy. Pepé se snaÏí rozdûlat

oheÀ. Moc se mu to nedafií. Dé‰È pomalu ustává,kaÏd˘ hledáme

vhodné místo na zavû‰ení hamaky a pfiístfie‰ku. Místa je tu opravdu

málo a vhodn˘ch stromÛ kolem je‰tû ménû. Nakonec nás spí nûkolik

tûsnû vedle sebe, z igelitÛ jsme vytvofiili spoleãn˘ pfiístfie‰ek. To se ale

pozdûji ukázalo jako nepfiíli‰ moudré – po vût‰ím de‰ti se nám to

vymstilo. Mezitím pfii‰la za Petrem Petra, Ïe je jí zima a Ïe pÛjde zpût.

No, teplo tu rozhodnû není a taky hodnû vlhko od vodopádÛ, ale pfie-

sto je to nádherné místo. Poslali jsme s ní tedy Henryho, kvÛli bez-

peãnosti a také proto, Ïe si cestou k vodopádÛm zranil ruku. UÏ ráno

jsem mûl pocit, Ïe s námi nepÛjde a jak vidno, pfiedtucha se splnila.

Nakonec tady jsme bez Bohumily, Tomá‰e, Petry a Olgy, ktefií zÛsta-

li v tábofie u ‰amana. Tam jim bude dobfie. Bohumila si stûÏovala, Ïe

má málo jídla, coÏ je dal‰í nepochopitelná vûc. Z vlastních zásob jsme

jedli jen minimálnû, takÏe v‰ichni máme dost, kromû ní. Ona si totiÏ

ve‰keré jídlo nechala v Yurimaguas, co ale má v tom obrovském bato-

hu, je mi záhadou. Tedy kromû tfiiceticentimetrového ply‰ového med-

vûda a kamení nasbíraného cestou…

Teì tedy leÏíme v hamakách, meditujeme a ãekáme, zda se Pepé-

mu podafií rozdûlat oheÀ, aby se dala ohfiát aya. Jak jsem uÏ psal, stu-

dená se nedá pozfiít, ale hlavnû – teplá je úãinnûj‰í. V‰ichni

meditujeme prÛbûÏnû aÏ do rána; d˘cháme, abychom se zahfiáli

a vysu‰ili mokré vûci na sobû. Teprve nad ránem se Pepému podafií

rozdûlat oheÀ. 
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âeká nás tedy dal‰í noc prod˘chávání a vysu‰ování, to asi abychom

neusnuli, i kdyÏ na takovémto místû mÛÏete uspat tûlo, nikoliv v‰ak

vûdomí. Snad jedin˘ Ale‰ byl v suchu, mûl samostatné místo a obrov-

sk˘ igelit, a tak byl v pohodû.

Úter˘ 25. 2. 2003

Ráno jsme si dali trochu polévky a pak uÏ ‰li korytem fieky zpût.

Nebyl ani poslední pohled na vodopády, anÏto bychom museli pfie-

brodit na druhou stranu, a na to nikdo nemûl. Zhruba po deseti

minutách cesty potkáváme indiány z vesnice. Jdou nám naproti

a nesou vzkaz od zbytku skupiny. Tomá‰ se sekl maãetou pfies dva

prsty aÏ na ‰lachy a Henry má zlomen˘ prst. Nezb˘vá tedy neÏ co nej-

rychleji dolÛ, abychom Tomá‰e dostali co nejdfiíve k lékafii. Otevfiená

rána v dÏungli je velice nebezpeãná. NejbliÏ‰í o‰etfiovna (ale bez dok-

tora) je v Santa Marii a cestu tam je moÏné zvládnout za den, kdyÏ

v‰e pÛjde dobfie. Po dvou hodinách rychlého sestupu jsme v ‰amano-

vû kempu. Cestou v dÏungli jsme zaslechli nûco velkého, jak seskoãi-

lo se stromu, indiáni fiíkají, Ïe to byl jaguár, ale nevidûli jsme jej. Ono

moÏná dobfie.

Vafií se polévka, ale mûli bychom co nejrychleji pokraãovat. Bohu-

Ïel pfiichází prudk˘ dé‰È, kter˘ trvá dal‰í dvû hodiny. Pr‰í tak vydat-

nû, Ïe bude problém jít dál, hladina fieky stoupla minimálnû o pÛl

metru a nás ãeká ãtyfiikrát brod. Navíc máme málo nosiãÛ, Honza po

cestû uklouzl a poranil si rameno a nûktefií z tûch, ktefií si mohou klid-

nû batoh nést sami, jej pfiednostnû pfiedali nosiãÛm a ‰li napfied. Nám

tu zb˘vá kupa bagáÏe pfievy‰ující poãet lidí, a to nemluvím o holkách,

pro které je nést si vlastní v˘stroj také problém (pravda, kdyby netáh-

ly s sebou do dÏungle kompletní kosmetiku, vonné tyãinky a dal‰í
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Odpoledne jsem se‰el k fiece, kde uÏ byla Magda a Du‰an. Sedíme

na kameni a mlãíme. Ne Ïe by nebylo co fiíci, ale není proã mluvit.

Pak pfii‰el Petr a povídáme co dál. Pepé se mezitím vrátil z dÏungle.

Vyprávûl nám, Ïe ‰est hodin prosekával cestu nahoru k dal‰ím vodo-

pádÛm. Nebyl aÏ u nich, ale vidûl je. Pr˘ jsou pût set metrÛ vysoké,

potom se uÏ musel vrátit. Paradoxní je, Ïe cesta zpût mu trvala jen

hodinu. Tady je krásnû vidût, jak pracn˘ je pochod dÏunglí, kde není

cesta. Moc mne mrzí, Ïe tyto druhé vodopády neuvidíme, ale máme

siln˘ pocit, Ïe se ráno musíme vrátit. Jak jsme pozdûji zjistili, byl to

pocit správn˘. Následující plán tedy zní: ráno sejít zpût k ‰amanovu

pfiíbytku, tam zÛstat jeden den. Mûl by mít opût navafieno, a tak se

dal‰ímu obfiadu nevyhneme. Odtud brzo ráno (na coÏ jsem opravdu

zvûdav, uÏ víte, jak to tu chodí, plán je v ‰est, a kdyÏ vyjdeme v deset,

je to úspûch) pû‰ky do Cauit, pfies Yanayacu a Joseolaya. Mûlo by to

b˘t pût aÏ sedm hodin pochodu dÏunglí. Odtud lodí do Yurimaguas,

kde pfiespíme a auty budeme pokraãovat do Tarapota pro vybavení do

hor, které tam máme. MoÏná se po cestû zastavíme v rezervaci Pacaya

Samiria, kam bychom mûli jiÏ mít pfiichystané povolení. To ale jen

v pfiípadû, Ïe budeme nuceni nocovat nûkde kolem Lagunas. 

Zpátky k vodopádÛm… Pepé ohfiál ayu. Vzhledem k tomu, Ïe

jsem si pfied chvílí dal pár lÏic polévky, tak se mi moc nechce. Jsme tu

druh˘ den a nic jsem nejedl. Nechce se mi hned v‰e vyzvracet. Po

dvou dnech bez jídla mi ‰álek ãínské nudlové polévky pfiipadal jako

nejlep‰í kulináfiská specialita francouzského mistra kuchafie. Nebo jak

v takové situaci chutná kousíãek Musli tyãky – to je nepopsatelné. 

Honza si stateãnû jde pro pfiídûl, ale já to pro tuhle chvíli vzdávám.

Opravdu nemám morál hned v‰e vyzvracet. V‰ichni máme v hama-

kách pûknû mokro, jak uÏ jsem naznaãoval, ná‰ spoleãn˘ pfiístfie‰ek se

propadl, takÏe nám napr‰elo dovnitfi v‰em. A ne málo, kdyÏ jsem si

sedl na karimatku, sedûl jsem v kaluÏi, vûci na sobû mám také mokré.
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v˘bavy. Kupodivu a pfiesto v‰echno je mi dobfie a pfii pochodu jsem se

dostal do obrovského klidu…“

(Honza P.)

My stále ãekáme. Pepé opût vafií a my se máme jak v interhotelu.

Po více jak dvou dnech témûfi bez jídla jsou to skuteãnû Lukulské

hody. Yuka, sapayo a pak je‰tû salát (nevím z ãeho, ale byl v˘born˘).

Pomalu nám dochází, Ïe dnes jiÏ nikdo nepfiijde. Chystáme se na noc

a myslíme na zbytek v˘pravy, jak se jim asi bude nocovat bez vybave-

ní. BudiÏ to pro kaÏdého ponauãení – unést svou bagáÏ a neodluão-

vat se od ní. Jdeme spát – fieka krásnû huãí. Nosiãi by mûli dorazit

brzo ráno.

Stfieda 26. 2. 2003

V noci mi byla dost zima, tak jsem si je‰tû pfies celtu pfiehodil ponão,

pfietáhl si jej pfies hlavu, pak uÏ bylo dobfie. Je ráno, ãekáme na nosi-

ãe. Pfii‰li aÏ ve tfiiãtvrtû na devût. 

AHOJ! PfiesuÀte se s nosiãi do Yoseolaya – cesta vede PRALESEM celou

cestu – je to JINÁ CESTA, neÏ kterou jsme ‰li. Jednou musíte pfies fieku

na kánoi – ale aÏ tûsnû pfied Yoseolaya. 

DRÎTE SE PÒVODCÒ – NESMÍTE jim dovolit utéct s batohy!

Nám utekli a cesta do Yoseolaya. nám trvala celou noc a byla velice

vysilující – sloÏit˘ terén! Vezmûte s sebou KUDLANKU – je v igel.

sáãku – nebo ji pusÈte – dejte na ni pozor, aÈ pfieÏije. Za svûtla trvá

cesta jen 2 hodiny – MUSÍTE OKAMÎITù VYJÍT – a jít sviÏnû.

Pokud budete chtít, hned z Yoselolaya vyraÏte do Cauit – nebo rovnou

do Cahapanas. Já teì musím se zranûn˘mi do Santa María, moÏná

v Yoseolaya budou ãekat nûktefií na‰i lidé – ale spí‰ ne. Pepe v‰e domlu-

ví ( Dominik mÛÏe pfiekládat ). Dominiku – fiekni Pepemu, aby fiekl
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nezbytnosti, mûly by batohy lehãí o pár kilo). Nakonec se rozhodne-

me, Ïe Dominik, Pepé a já zÛstaneme zde a buì je‰tû veãer nebo brzy

ráno nám po‰lou dal‰í nosiãe pro zbytek (pofiádn˘ zbytek) batohÛ.

Stále mne nepfiestává udivovat, jak si nûkdo mÛÏe nabalit víc vûcí, neÏ

unese. âekáme tedy na nosiãe z Yanayaco anebo Joseolaya a mezitím

nám tu vÛbec není zle. Pepé peãe yuku, vafiíme kávu, potom ãaj yerba

luisa. Za chvíli pfiichází zpût Herman a Petra. Skupina se daleko

nedostala, nedokázali pfiebrodit fieku, jelikoÏ nosiãi utekli daleko

dopfiedu. Jde s nimi ‰aman se svou Ïenou, aby na‰li lep‰í brod. 

„VyráÏíme do Joseolaya. Asi po hodinû ztrácíme cestu, takÏe jsme

donuceni se vrátit. Henry jde pro Apua a vrací se i Petra a Herman. Asi

po pÛl hodinû pfiichází Apu se svou Ïenou. Atmosféra houstne, v‰ichni na

sebe ‰tûkají, nic není jisté. Vedou nás dál. Zji‰Èujeme, Ïe jít dál bez prÛ-

vodcÛ bylo opravdu bláhové. Voda v fiece stoupla natolik, Ïe pÛvodní cesta

není vidût. Stejnû nás vedou jinudy. Asi po hodinû a pÛl chÛze indiáni

nechtûjí pokraãovat v cestû, Ïe uÏ dojdeme. Zaãíná se stmívat. Situace je

opravdu zoufalá. Nakonec je pfiesvûdãujeme, aby s námi ‰li dál, protoÏe

pokud se vrátí, tak my musíme s nimi. Cesta je dûsivá. Bahno, klády, bro-

dûní. Ani mofie hvûzd nad na‰imi hlavami nás nedokáÏe nadchnout. Po

setmûní se pochod je‰tû zpomaluje. Baterku má kaÏd˘ tfietí, spí‰ ãtvrt˘. Po

cestû Henry ztrácí Bohumilin batoh s penûzi a letenkou. Jak se pozdûji

ukázalo, je na pokraji zhroucení. Bolí ho celá ruka, motá se a má velké

bolesti. Je vÛbec tûÏko pochopitelné, Ïe do‰el. Po dal‰ích tfiech hodinách

doráÏíme do Joseolaya. Polovina bagáÏe zÛstala na ‰amanovû chatû.

Magdû dávám hamaku, Olze moskytieru. Baráãek je pln˘ obrovsk˘ch

‰vábÛ…

…pfiijde mi to ‰ílené, absurdní a zdrav˘m rozumem nepochopitelné.

Vlastnû je to jeden prÛ‰vih za druh˘m. A kdyÏ se náhodou nic nestane,

tak pijeme áju a vyzvracíme se z podoby. Jsem na ‰esté dírce u pásku

z pÛvodní druhé. V‰ichni odpadli, skupina je zdecimovaná a s minimem
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opakují po mnû a smûjí se jak malé dûti. Nakonec po dlouhém ãekání

vyráÏíme, a jak se snaÏím nosiãÛm staãit, abych je pohlídal, je to pro nû

v˘zva a závodí se mnou. Tak na tohle opravdu nemám. Druhou ãást

cesty jsme ‰li s Honzou a Klaudií a docela dobfie si popovídali. 

Pfied Cauit se stala zajímavá vûc. Honza poté, co uklouzl na bahnû, se

zachytil jakéhosi stromu a nev‰iml si, Ïe má ostny. Podle jeho slov to byl

strom „vypou‰tûã“ a v jeden moment z nûj vysál ve‰kerou energii. Tak-

hle jsem ho je‰tû nevidûl. Zbledl a tûch pár metrÛ do vesnice skoro nedo-

‰el. Tam jsme si odpoãinuli, pojedli nûjaké kokosy, které jsme vymûnili

za léky (normálnû bychom jim ty léky dali zadarmo, ale uÏ jsme nemû-

li Ïádné drobné a nûãím jsme jim zaplatit museli). Odpoãíváme, Hon-

zovi jsem dal „carbosnack“, posilující preparát. Vypadá to hnusnû,

chutná to hnusnû, ale proti aya je to pochoutka. V takové chvíli je to

skuteãnû na místû. BûÏel potom jak srna, a to nemluvím o dal‰ích

vûcech. Chvílemi dokonce pfied sebou hnal indiánského prÛvodce, kter˘

vÛbec nechápal, co se to vlastnû dûje. Patrnû bylo nutné si sáhnout na

dno. Pak uÏ ‰lo v‰echno hladce.

V Cauit jsme najali dvû kánoe, jednu pro zranûné a ty, ktefií si mys-

leli, Ïe jiÏ nemohou, a druhou na bagáÏ. Já si tuhle cestu opravdu uÏil.

KdyÏ jsem dal batoh do kanoe, zapomnûl jsem si vyndat baterku

a pûknû se tím vytrestal. Do Cahuapanas jsme sice do‰li se setmûním,

ale dost jsem si to vyãítal. Abychom ne‰li potmû, tak jsem popohánûl

loudající se a taky se jim snaÏil pomoci. To jsem nemûl dûlat. Do

Cahuapanas jsem pro zmûnu sotva do‰el já.

Lazaretní v˘prava na nás jiÏ ãekala v místní ‰kole, zatím se jim nepo-

dafiilo sehnat loì. âekáme. Atmosféra je tu – fieknûme apatická. Na to

Ïe jeli lodí a byli na místû o tolik dfiíve, nepfiipravili ani nic k jídlu. Jen

kaÏd˘ skoupil v‰echnu kolu a vodu a na nás uÏ nezbylo nic. 

Je to opravdu zajímavé i teì, s odstupem ãasu. V takov˘ch pod-

mínkách, kdy je kaÏd˘ sám za sebe a zároveÀ musí fungovat jako sku-
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místním lidem, aby na‰li po cestû vzorky U≈A DE GATO a vzali je

s sebou. 

Para Pepe je recesista uÀa de gato, por favor, es importante.

·Èastnou cestu!

Pepe musí dát nosiãÛm 50 solÛ ( dal jsem mu 100 solÛ – 50 pro ·ach-

jana na doplnûní za ayahuascu a 50 pro nosiãe.

Hned vyráÏíme, s sebou máme uvafiené pifajo – ãeká nás dlouhá

cesta aÏ do Cauit. Cesta do Yanayaco ubíhala pfiíjemnû, jen jednou

jsem musel zastavit a s vodou vylít z boty i kamení. Pozn: znovu

doporuãuji vojenské dÏunglové boty, já jsem tûmito pfiechody zniãil

jedny goretexky.

Skupina mi mezitím utekla, tak jsem za nimi pospíchal. Najednou

jsem na cestû narazil na batoh a nikde nikdo. Volám dÏunglové úú (na

to se obvykle indiáni ozvou), ale nic. Volám znovu, nûco se ozvalo,

Dobu ãekám. Po dlouhé chvíli vylezl z dÏungle indián, kter˘ si tam patr-

nû odskoãil, hodil si batoh na záda, prohlásil vamos a zaãal utíkat. Zku-

sili jste nûkdy staãit indiánovi v jeho vlastním terénu, kdyÏ on pospíchá

a vy je‰tû máte na zádech batoh? Já to zkou‰el, ale marná snaha. Nic-

ménû za dal‰í pÛlhodinu jsme byli v Yanayaco, koupili si nûjaké banány

a odpoãívali. Cesta trvala jedenapÛl hodiny. Pak je‰tû jednou tolik do

Joseolaya. Tam na nás ãekal zbytek v˘pravy, kromû marodÛ, ktefií ‰li

s Petrem napfied. Celá cesta od ‰amana do Joseolaya nám trvala tfii hodi-

ny. KdyÏ jsme ‰li tam Bohumilin˘m tempem – bylo to pût. Na místû

zbylo je‰tû trochu polévky, skromnû jsme pojedli, poãkali, aÏ se ostatní

sbalí, coÏ samozfiejmû trvalo v˘raznû déle, neÏ byl plán, a ‰lo se do Cauit.

Nosiãi chtûli jít napfied, snaÏil jsem se je pozdrÏet, ale oni vûdûli, Ïe kdyÏ

nevyrazí teì, za svûtla se nevrátí, takÏe to moc ne‰lo. Vyrazili sami a já za

nimi, abych je zadrÏel. Moc se jim ale ãekat nechce.Volám do tábora:

„Dûlejte,“ aby si pospí‰ili. Indiáni mne napodobují a mají z toho

ohromnou legraci. Abych je nûjak zabavil, uãím je nûjaká ãeská slova –
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loì, a tak víme, Ïe zítra jedeme také. Veãer jsem mûl opût zpestfien ãi‰-

tûním vafiiãe, opût se ucpal. Ne, nestûÏuju si na MSR, myslím, Ïe je

to skuteãnû velice kvalitní benzíÀák, ale prostû není stavûn na velko-

kapacitní kuchyni. Tady na nûm vafií patnáct lidí, takÏe se není co

divit. Nicménû Ïe bych si v tom ãi‰tûní nûjak liboval, to zas ne. Musel

jsem ho vyãistit 5x, neÏ zase fungoval. Skuteãnû znám lep‰í zábavu.

Veãer jsme se je‰tû ‰li mrknout na námûstí. Také jsme se podívali, jak

to vypadá u kostela, kde následnû veãer byla velmi hluãná m‰e. Indi-

áni slouãili evangelickou m‰i s pÛvodními obfiady a tanãí a zpívají.

Olga s Bohumilou se tam veãer byly podívat a byly z toho nad‰ené.

Ve tfii ráno se opût svolávali troubením na mu‰li – zní to jako lodní

siréna zaoceánského parníku.

Pátek 29. 2. 2003

Dopoledne pro nás pfiijela rápido– bohuÏel v‰ak otevfiená. Vypadá to

na pofiádn˘ dé‰È, myslím, Ïe si rozlouãení s Amazonií je‰tû uÏijeme.

Lodník je star‰í pán a podle toho se také chová. Nejprve pfiijal pozvá-

ní jednoho z bohat‰ích vesniãanÛ na caldo (slepiãí polévka), uÏ tím

jsme nabrali asi hodinu a pÛl zpoÏdûní. Potom je‰tû jel na pÛl plynu.

TakÏe jsme aÏ tak moc rápido nebyli. Potfiebovali jsme se do San

Lorenza dostat do pûti hodin. Uji‰Èoval nás, Ïe je to bez problémÛ, Ïe

je to jen tfii a pÛl hodiny cesty (je‰tû vãera to bylo osm). Po tfiech a pÛl

hodinách jsme zeptali, kolik je‰tû – a pr˘ dvû. Nakonec to bylo cel-

kovû hodin ‰est. Ale jak˘ch. âern˘ mrak se blíÏí a jakmile vyráÏíme,

vjíÏdíme do clony velmi prudkého de‰tû. KdyÏ se k tomu pfiiãte je‰tû

rychlost lodi – je to pofiádná prÛtrÏ. Sedíme v louÏi, a pfiestoÏe máme

poncha, jsme totálnû mokfií. Magda má krizi – nechce se jí odjet

z Amazonie, ale zÛstat tu taky nechce…
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pina, charaktery jsou rázem zcela ryzí. Je snadné b˘t ‰tûdr˘ a „duchov-

ní“, pokud má ãlovûk v‰eho hojnost, ale tady, kde má obyãejná lÏíce

nebo ponoÏky cenu témûfi nevyãíslitelnou, je v‰echno úplnû jinak.

Nemluvû o vodû…

Z toho velkou radost nemáme. VyráÏíme na námûstí koupit nûjaké

su‰enky soda a nûco k pití. Koupili jsme pomeranãov˘ blivajz naranja,

ale zaplaÈpánbÛh za to. Oproti tripple kole je to boÏsk˘ nápoj.Nutno

podotknout, Ïe triple kola chutná úplnû stejnû jako zní…

Veãer bylo dal‰í povídání – pomûrnû tvrdé (mohlo se nûkomu zdát)

ale moc fajn. Hlavnû o dÛleÏitosti a utvrzování zámûru. A také o vnitfi-

ní pfiípravû na dal‰í fáze na‰í cesty.

Potom uÏ jsme si ‰li lehnout, chvíli jsem meditoval, ale pak uÏ jen

spal celou noc. Pfiece jen osmihodinov˘ pochod dÏunglí si vyÏádal své.

âtvrtek 27. 2. 2003

Ráno jsem se vzbudil, ani nevím kolik bylo hodin, ãas tu skuteãnû

není dÛleÏit˘. V noci jsme mysleli, Ïe pfiijel rychl˘ ãlun pro ná‰ laza-

ret. Sly‰eli jsme hlasité houkání, bohuÏel to nebyl ãlun, ale to se míst-

ní evangelíci svolávali ve tfii ráno do kostela. Ráno jsme do‰li do fieky

pro vodu a uvafiili ãaj a polévky ze sáãku. Potom uÏ koneãnû dorazil

rychl˘ ãlun a prvních osm lidí odjíÏdí do San Lorenza. Cesta jim

bude trvat okolo osmi hodin, v Lorenzu pfiespí a ráno letadlem do

Yurimaguas k doktorovi. Venku pr‰í, sedíme pod stfiechou na zápraÏí

a je dobfie… Jestli se nepodafií sehnat dal‰í loì, pojedeme aÏ zítra.

Odpoledne s Pepém vafiíme polévku a je‰tû r˘Ïi na cestu. Chybûl

mu nûjak˘ olej do r˘Ïe, ale opût si poradil. Dal vafiit duÏninu ze dvou

kokosÛ a ráno mûl koksov˘ tuk, kter˘ jen do r˘Ïe pfiimíchal – mimo-

chodem bylo to v˘borné. Odpoledne se vysílaãkou podafiilo sehnat
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a museli jsme jí to vysvûtlit znovu, aby uvûfiila, Ïe máme je‰tû hlad.

Honza se pak cítil je‰tû na tfietí porci, ale já uÏ bych do sebe nedostal

ani kousek. Stejnû jsem potom pÛl noci strávil v podfiepu. Cestou zpût

jsme potkali Du‰ana a ten nám fiekl, Ïe bude aya, tak jsme trochu

pobledli, ale co se dá dûlat – drÏet hubu a krok…

V noci jsem se pfies v‰echno to jídlo nûjak nemohl vejít do tûla, uÏ

jsem zaÏil lep‰í chvíle.

Sobota 1. 3. 2003

Ráno to opravdu vypadá na odlet. První skupina se balí a odjíÏdí do

mûsta a skuteãnû v devût hodin pfiilétá letadlo a v devût tfiicet odléta-

jí. Koneãnû se balíme i my. Jdeme do oficíny letecké spoleãnosti, kde

nám váÏí batohy a zapisujeme sebe i své váhy. Jak zji‰Èuji, nûktefií si

lichotí a pí‰í ménû, tak si radûji pfiidám, tady nejde o soutûÏ krásy, ale

o bezpeãnost letu. Letadlo unese 500kg i s posádkou, takÏe se musí-

me vejít. Po chvíli se dovídáme, Ïe pfii pfiistání v Yuri, vlétl do moto-

ru letadla pták a letadlo tudíÏ musí na prohlídku do Tarapota. Zase

máme dost ãasu, pfiiletí nejdfiíve odpoledne.

Jdeme tedy na snídani, provází nás Dominik, kter˘ se tu vãera

pekelnû pfiejedl. Dnes pouze fiíká, kde co je, ale sám nejí. Dali jsme si

lecce con café – mléko s kafem, bábovku (opravdu tady dûlají bábov-

ku) a nûkdo smaÏená vejce. Je to v‰echno v˘borné, ale po tfiech t˘d-

nech ãi‰tûní je to zrychlovaã kroku.

Potom nás Pepé zavedl do místní indiánské galerie, kde dva mladí

indiáni malují. Nemají Ïádné v˘tvarné vzdûlání, ale malují moc

pûknû. Pokou‰el jsem se ty obrazy nafotit, ale bez svûtel to moc nejde.

Hodnû malují ayahuascové vize, snad z tûch fotek bude nûco poznat.

Tuto galerii provozuje bilingvní profesor Paul Pérez Petsa, kter˘ je
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Cesta relativnû ubíhá, neb˘t vytrvalého de‰tû, kter˘ pfiestal aÏ pÛl

hodiny pfied San Lorenzem. Po cestû jsme mûli jednu nebezpeãnou

chvíli. VjíÏdûli jsme do ohybu fieky, kde se napojuje jin˘ pfiítok,

a najednou odtud vyjela kánoe. Bylo to o fous, trochu jsme do sebe

narazili, ale uÏ jen bokem, takÏe se nic nestalo. Kdyby to bylo napfií-

mo, tak by to bylo o moc dramatiãtûj‰í. KdyÏ jsme koneãnû dorazili

do San Lorenza, bylo uÏ po ‰esté hodinû. Velk˘m pfiekvapením bylo,

Ïe lazaretní skupina je‰tû neodletûla, letadlo prostû nepfiiletûlo – snad

zítra. Sice pr˘ odstartovalo z Tarapota a pfiistálo v Yurimaguas, ale dál

nepokraãovalo. Teì pfii‰la Klaudie, Ïe nûjaká indiánka nabízí jak˘si

domorod˘ lék na gastritidu. Magda se hned hlásila: „Ano, ano, to

chceme. A na ão Ïe to vlastnû je?“

Ubytovali jsme se ve staré známé indiánské ‰kole. Veãer jsme s Hon-

zou vy‰li do mûsta. Cestou jsem si ve stánku koupil ãokoládu – byla

v˘borná. Hlavnû proto, Ïe byla. Potom jsme na‰li restauraci, kde jsme

byli nûkolikrát na jídle, ale uÏ nevafiili. Jen mûli otevfieno a v‰ichni spo-

leãnû koukali na televizi. Zvali nás, aÈ pfiisedneme, ale mûli jsme hlad,

a tak jsme ‰li dál. Veãer to tady pûknû oÏívá. V‰ichni korzují nebo

nakupují, ulice jsou spofie osvûtlené. ObchÛdky jsou vût‰inou otevfie-

né a sousedé se scházejí na televizi. Kolem jezdí motorik‰i – prostû zají-

mavá atmosféra. Nám to najednou pfiipadá jako velkomûsto. Po chvíli

nacházíme jinou restauraci, kde se evidentnû vafií. Vypadá na zdej‰í

pomûry velice luxusnû. Je to „kufieterie“. Nic jiného neÏ peãené kufie

tu nemají, ale bylo v˘borné. Místo brambor dostanete peãené banány,

ale ten bramborov˘ druh, takÏe chutnají obdobnû. Dokonce nám dali

i tatarku, prostû neuvûfiitelné hody. KdyÏ jsme dojedli, podívali jsme

se na sebe a jednohlasnû – „Dáme je‰tû jedno.“ Pfiivolali jsme tedy ser-

vírku a vûtou „un mas dos“ jsme si je‰tû objednali. Tím jsme ji ale

dokonale zmátli, jednak se s tím patrnû je‰tû nesetkala a navíc ta na‰e

vûta v pfiekladu zní „je‰tû jednou dvakrát“. Nepfiinesla nám tedy nic
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pekelnû natáhnou. V podstatû zaplatíte za galony, ale to co skuteãnû

spotfiebují v litrech. Nebo také zvlá‰È pro lodníka, pronájem lodi,

benzín a je‰tû pfiece benzín na zpáteãní cestu… Nebo taky za konû,

pak pro majitele konû a je‰tû na Ïrádlo pro konû… Dokonce se nám

stalo, Ïe jsme se nemohli dohodnout na cenû za benzín (kerosen)

a pfiivolali jsme policii. Ta samozfiejmû rozhodla v lodníkÛv prospûch

a o zbytek resp. pfiebytek se rozdûlili. I tohle je Peru. 

Letadlo zase má tu nev˘hodu, Ïe je musíte zaplnit celé nebo ãekat,

aÏ se zaplní. Pokud chcete letût a není obsazené, musíte zaplatit zbylá

místa. Samozfiejmû letadlo mÛÏe jen tam, kde je leti‰tû. Vláda necha-

la zbudovat v Amazonii spoustu leti‰È, ale indiáni jich hodnû zniãili,

aby k nim nemohli prospektofii. Také mÛÏete cestovat „kolektivo“

lodûmi, ale ty jsou velmi pomalé, takÏe tato varianta pfiipadá do

úvahy, jen kdyÏ máte dost ãasu. Let trval zhruba 35 minut a pfiistá-

váme v Yurimaguas, fiízení si opût pfievzal Daniel a bez dlouhého pfii-

blíÏení jemnû dosedáme.

Na leti‰ti uÏ na nás ãeká Boris. ZÛstal v Yuri zafiizovat nûjaká povo-

lení a navíc byl tûÏk˘ do lodi. UÏ dokonce vyburcoval polici, kdyÏ jsme

se dlouho nevraceli – plán byl na deset dnÛ a my tam byli jednadva-

cet. Hlavnû za ním ale kaÏd˘ den chodila Henryho Ïena, mûla strach

a prudila, kde jsme… Byla nám pfiedstavena. V první chvíli jsme si

mysleli, Ïe je to Henryho maminka. KdyÏ jsme zjistili, Ïe jde o man-

Ïelku, byl to ‰ok. Îeny tu patrnû stárnou rychleji neÏ muÏi. Pokud

snad nûkomu pfiijde zajímavé mnohoÏenství, tak mít doma takovou

a je‰tû v nûkolikerém vydání… Zlatû v celibátu! Nás u toho napadl jen

jeden citát: „Îenatí muÏi Ïijí déle, nebo jim to alespoÀ tak pfiipadá…“

Není divu, Ïe se Henrymu tak líbilo v dÏungli. Tedy respektive Ïe se

mu moc nechtûlo zpátky.

Ubytovali jsme se opût v hotelu Luis Antonio a koukáme jako bláz-

ni. To, co nám pfii pfiíjezdu pfiipadalo jako malinkaté mûsteãko, je teì
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nejvût‰ím odborníkem na jazyk kmene AgvarunÛ. To je nejpoãetnûj-

‰í indiánsk˘ kmen na území Peru. âítá asi ãtyfiicet pût tisíc osob.

Agvarunové jsou jiÏ pomûrnû dost civilizovaní a tím pádem i docela

zkaÏení… Pepé nám pfiinesl ta‰ku jakéhosi ovoce, aÈ si vezmeme, Ïe

to má od svého kamaráda, ale Ïe pr˘ toto je takové divné ovoce – rodí

JEN dvakrát roãnû…

Potom pro nás pfiijel Ale‰, kter˘ si nûkde vypÛjãil kolo, Ïe pr˘ se

máme rychle vrátit, Ïe letadlo uÏ letí. No, víte, jak to tady chodí. UÏ

letí, znamená, Ïe nûkde je a Ïe skuteãnû má v plánu pro nás pfiiletût.

Sedûli jsme pfied oficínou je‰tû pfies hodinu, a teprve kdyÏ jsem pro-

hlásil, Ïe jdu na kafe, tak vysílaãkou zavolali pilotovi, aby uÏ opravdu

odstartoval z Yurimaguas. Tak se stalo a my jedeme rik‰ami na leti‰tû.

Neustále nás pronásleduje obava, Ïe jsme moc tûÏcí. Jak jsem psal,

letadlo unese 500kg a my i s bagáÏí váÏíme ãtyfii sta devadesát ‰est.

Zhruba po dvaceti minutách pfiilétá star˘ Piper Twin Commanche.

Pilot Daniel se uãil létat v Rusku, takÏe i rusky mluví. VyÏádal jsem

si místo vedle nûj a docela jsme pokecali, i kdyÏ moje ru‰tina uÏ není,

co b˘vala na ‰kole. Daniel má jiÏ nalétáno pfies tfii tisíce hodin, m˘ch

‰edesát se proti tomu zdá smû‰n˘ch. Pfiesto kdyÏ jsme nastoupali do

cestovní v˘‰ky, mi pfiedal fiízení a nechal mne pilotovat. Udûlal mi vel-

kou radost. Ostatní zas takovou radost nemûli (patrnû nedÛvûfiují

m˘m schopnostem – coÏ nechápu). Ono zas tak o moc ne‰lo, udrÏo-

vat pfiím˘ let a kurs to jsou první lekce, takÏe v pohodû. 

Z letadla teprve oceníte rozlehlost Amazonie. Nekoneãné lány pra-

lesa, obrovské klikatící se fieky se spoustou ramen a pfiítokÛ. Obrov-

ské plochy zelenû i vody. Fascinující pohled, a to jsme stále nevidûli

Amazonku, ta je více na v˘chod, kam se nedostaneme. Vzdálenosti

jsou zde obrovské a mÛÏete je pfiekonávat buì lodí nebo letadlem.

Obojí vás pfiijde na podobné peníze, neboÈ lodníci jsou taková malá

mafie a platíte zvlá‰È pronájem lodi a zvlá‰È benzín, kde vás vÏdy
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se ‰li je‰tû projít do mûsta a sedûli jen tak na námûstí a pozorovali cvr-

kot. V jedné chvíli jsem musel vstát a v návalu inspirace jsem nemûl

jinou moÏnost neÏ napsat sv˘m kolegÛm a kamarádÛm do práce. Byl

to docela siln˘ dopis, a jak jsem se zpûtnû dozvûdûl, mûli mne za bláz-

na. No, zas tak daleko od pravdy nebyli – alespoÀ z hlediska „nor-

málního“ ãlovûka.

Honza odpoledne koupil hodinky, abychom mûli aspoÀ jedny do

dvojice, poté co jsem je já v dÏungli ztratil a on utopil. Bûhem násle-

dující hodiny je hned ztratil. Asi opravdu nemáme Ïádné mít. Stejnû

Ïádn˘ ãas není… Veãer jsme je‰tû potkali Pepého, Du‰ana a Domini-

ka, jak se ládují na ulici. Prozradili nám, Ïe mají uÏ asi ãtvrtou veãefii.

V té chvíli uÏ mi moc dobfie nebylo a tohle mi nepfiidalo…

Nedûle 2. 3. 2003

Spal jsem nakonec na pokoji a ne na stfie‰e, jak jsem pÛvodnû chtûl

(nedovedl jsem si totiÏ pfiedstavit spánek v uzavfieném prostoru),

nakonec jsem v‰ak vût‰inu noci strávil v sedû a v prostoru je‰tû uza-

vfienûj‰ím. Ráno jsme je‰tû s Pepém pro‰li peruánské „tradiãní“

obchÛdky – Du‰an si chtûl koupit ãelenku, ale nena‰el Ïádnou, která

by se mu líbila, mûli tam samé tretky, pfiestoÏe do Yurimaguas moc

turistÛ nejezdí. (Pokud chtûjí do dÏungle, vût‰inou zaãínají v Iqui-

tos.) Potom jsme je‰tû zabrousili na trÏi‰tû – úÏasné panoptikum.

Ptal jsem se Pepého na tzv. ãern˘ kámen, kter˘ se tradiãnû pouÏívá

pfii hadím u‰tknutí, ale ten pr˘ mají jinde. Jde o zbrou‰enou kost do

tvaru kostky, která je potom nûkolikrát vypalována na Ïhavém ple-

chu. Îe je hotovo, se pozná, kdyÏ ji pfiiloÏíte na rty a neodpadne.

PouÏívá se potom tak, Ïe u‰tknuté místo se rozfiízne mezi vpichy od

zubÛ a ãern˘ kámen se vloÏí do rány. Vysaje v‰echen jed a odpadne
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dunícím velkomûstem. V hotelu jsme potkali tfii Ameriãany a pfiipa-

dají nám jako z jiného svûta. Byli jsme mimo civilizaci jednadvacet

dnÛ a pfiipadá nám, Ïe sem nepatfiíme. Vzpomnûl jsem si na jednu

historku o tom, jak troseãníka zachrání loì. Poté co ke bfiehu dorazí

ãlun, vystoupí z nûj kapitán a podá mu stoh novin se slovy: „âtûte

a teprve potom se rozhodnûte, zda tam opravdu chcete.“ Pfiechod je

opravdu nároãn˘. Nedovedeme si pfiedstavit, Ïe spíme v nûjaké uza-

vfiené místnosti, prostû v‰echno je jinak.

Nicménû na hotelovém pokoji jsme se hned dali do praní a já pral

tak vehementnû, Ïe jsem utrhl umyvadlo. TakÏe jsem si „pfiilep‰il“

o padesát solÛ a Honza musel prát ve spr‰e. Potom jsme vyrazili do

mûsta na net. Neozvali jsme se domÛ tfii t˘dny a ze zpráv, které na nás

ãekaly, to bylo znát. Nedivím se, pÛvodní plán byl deset dnÛ a tfii

t˘dny Ïádná zpráva. Na dopisech od Káji se odráÏí i atmosféra v práci,

kde mi mÛj odjezd mají hodnû za zlé. Byl jsem s domovem v men-

tálním kontaktu témûfi neustále, ale jen do doby, neÏ jsme byli

u vodopádÛ. To místo má tak silnou atmosféru a ochranu, Ïe Ïádn˘

kontakt nebyl moÏn˘. Vpravdû také byly chvíle, kdy nebylo potfieba

vÛbec nic. Je pravda, Ïe jiÏ teì vidím spoustu vûcí jinak a vím, Ïe tzv.

normální vûci a situace budu zvládat s mnohem vût‰ím nadhledem

neÏ pfied odjezdem. I mÛj vztah k blízk˘m doznal zmûnu (snad k lep-

‰ímu) a snad to bude znát i z m˘ch mailÛ domÛ. âlovûk musí odjet

hodnû daleko, aby poznal, co má skuteãnou hodnotu a které vûci jsou

mu opravdu blízké.

Jdeme na veãefii, pÛvodnû jsme se domlouvali s Pepém, Ïe pÛjde-

me do vyhlá‰ené restaurace na pescados (ryby), ale patrnû musel za

svou Ïenou (nedivím se, po tfiech t˘dnech, a to má hned ãtyfii), a tak

jsme se nese‰li. Také na nûj cel˘ veãer ãekala Petra, Ïe pÛjdou spolu na

diskotéku, a byla velmi zklamaná, Ïe z toho se‰lo… Jídlo mi teì nûjak

nedûlá dobfie. Ne, Ïe by mi nechutnalo, ale ty následky… Veãer jsme
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vujeme v Moyobambû pfied hotelem Atlanta. Docela nóbl hotel, je

právû jedenáct v noci a pfiem˘‰líme, zda je‰tû pÛjdeme do termálních

lázní, kde se dobfie medituje. Zjistilo se v‰ak, Ïe jiÏ zavírají a není jisté,

zda by tam kvÛli nám nechali otevfieno. Jdeme tedy na veãefii. Boris

nás vzal do Chifa restaurace – místní název pro „ãínu“. Obsluha hroz-

ná, jídlo nic extra, ale pro mne to byl pfiesto svátek. Spal jsem celou

noc bez pfiestávky na míse… coÏ byla opravdu pfiíjemná zmûna.

Pondûlí 3. 3. 2003

Snídali jsme v restauraci za rohem, kde uÏ sedûl Petr s Klaudíí. Pojed-

li jsme a jelo se do termálních lázní. Ty tu fungují uÏ od dob InkÛ.

Napohled Ïádn˘ zázrak, ale ty bazénky s horkou vodou – uãinûná

slast. Bylo to moc fajn. PÛvodnû se tam mûlo spoleãnû meditovat, ale

Petr nemohl do vody, kvÛli bolákÛm na nohou, a proto pracujeme

kaÏd˘ sám. Ve vodû byste nemûli b˘t déle neÏ sedm, maximálnû deset

minut, do té doby pfiijímáte obrovské mnoÏství energie, ale potom se

to otáãí a uÏ jen ztrácíte. Je tedy dobré vylézt ven, dát si pauzu a pak

znovu do toho. Takto nûkolikrát za sebou. Pozdûji jsem se od skupi-

ny odpojil a na‰el si místo na samotû a tam si pfiíjemnû pohodoval.

Tedy do té doby, neÏ pfiibûhla asi patnáctiãlenná peruánská rodinka

a mnû nezbylo neÏ utéct pfied tím hlukem. Po návratu jsme je‰tû stih-

li malé jídlo a net. 

V patnáct hodin odjíÏdíme do Piury. Od hotelu jedeme kolonou

motorik‰ na „terminále“ a nastoupili jsme do pohodlného (tak nám

alespoÀ pfiipadal na zaãátku cesty) autobusu. Po rozjezdu nám ste-

vardka udûlala bezpeãnostní ‰kolení jako v letadle a kaÏd˘ dostal

„blicí“ pytlík (taky jako v letadle). PfiejíÏdûli jsme totiÏ vysoké hory.

Cesta byla samá ostrá zatáãka a pod námi strm˘ sráz. Nikoho z nás to
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sám, kdyÏ je jed pryã. MÛÏe v ránû zÛstat i nûkolik dnÛ, neÏ sám

vypadne.

Autobus (pozdûji jsme zjistili, Ïe minibus), kter˘m bychom mûli jet

do Moyobamby, mûl pfiijet o pÛl jedenácté a svûte div se, v deset dva-

cet tam stál. Postupnû nakládáme bagáÏ, a jak uÏ to tu chodí, vyjíÏdí-

me ve ãtvrt na dvû. Mezitím se muselo sehnat druhé auto, jelikoÏ

minibus má sice uvézt ‰estnáct osob, ale ne EvropanÛ, pfiece jen jsme

trochu vût‰í a tento typ auta je u nás konstruován pro devût osob

(pozdûji zjistíme, Ïe to jde). Sehnali jsme jeden osobák Toyota – ty

jsou tu nejvíce roz‰ífienou znaãkou – a do ní jsme si ãtyfii pfiesedli.

Pfied cestou jsem si vzal immodium jako pojistku, po té prosezené

noci, a nebyl to vÛbec dobr˘ nápad. Funguje tak, Ïe úplnû na nûja-

kou dobu zastaví ãinnost stfiev, ale v drkotajícím autû s koleny u brady

je to peklo. V pÛlce cesty mne Olga pustila dopfiedu a teprve kdyÏ

jsem se mohl narovnat, se to o nûco málo zlep‰ilo. Opût jsme pfiejíÏ-

dûli hory do Tarapota, odkud jsme pÛvodnû pfiijeli. KaÏdou chvíli

zastavuji auto a fotím, ostatní to mlãky trpí, za coÏ jsem jim vdûãen.

Nevyfotit tu nádheru by byl hfiích. Hluboká údolí, prÛhledy do kraje,

orchideje. Co jsme nemohli vidût cestou sem v noci – vidíme teì.

Pfied Tarapotem jsme je‰tû stavûli u vodopádÛ, ale opût uÏ byla skoro

tma, takÏe mi není souzeno je vyfotit.

Nakládáme horskou v˘bavu, kterou jsme tam mûli uskladnûnou.

Najednou toho mám kupu a po dvaceti dnech v dÏungli, kde mi sta-

ãil dvaatfiicetilitrov˘ batoh, si pfiipadám s tou hromadou jako blb.

Z Tarapota jedeme uÏ jen pouhé tfii hodiny do Moyobamby. Cesta

tam má b˘t rychlej‰í, pr˘ je tam dokonce silnice. Opravdu jedeme na

pomûry Peru po krásné silnici, ta ov‰em zhruba po dvaceti kilometrech

konãí a brodíme fieku! Dál je zase pra‰ná cesta. Na‰tûstí jsou ale sku-

teãnû nûkteré úseky hotovy, a tak se stfiídá asfalt s hlínou a kamením.

Cesta nám ubíhá a to je hlavní. Koneãnû po jedenácti hodinách zasta-
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jsem v‰ak radûji nepátral. Velkou zajímavostí je, Ïe b˘val˘ peruánsk˘

president Fujimori vÏdy pfied volbami mûsíc intenzivnû „pracoval“ na

svém zámûru u tohoto jezera a tfiikrát byl zvolen. Souãasn˘ president

má v nejbliÏ‰í vesnici dokonce vlastní dÛm…

Vrátím se teì k pfiíjezdu k Ciprianovi. Pfiijeli jsme jiÏ tradiãnû za

tmy, a kdyÏ jsme vystoupili, vesniãané nám odnosili bagáÏ. Hned

poté mi do‰lo, Ïe jsem udûlal zásadní chybu, jelikoÏ jsem cestoval

v „Ïabkách“ a vysoké boty nechal v batohu. âekal nás sestup k ‰ama-

novu domu rozblácenou cestou plnou kamení. Utû‰oval jsem se, Ïe to

snad nebude tak hrozné. Opak byl pravdou. Neb˘t Honzy, kter˘ mne

pfiidrÏoval na kluzkém bahnû, asi bych si ukopl v‰echny prsty

u nohou a pofiádnû se vyválel v bahnû. Sestup byl dost bolestiv˘ – zase

jedna draze zaplacená zku‰enost. Pfied domem na‰tûstí tekla voda.

Umyl jsem se a pak uÏ byla pohoda. 

Ubytovali nás v „pokojích“ pro pacienty, kter˘ch tu na ‰amana

ãekalo opravdu hodnû. Jak jsme se pozdûji dozvûdûli, ordinoval od

‰esti od rána vût‰inou minimálnû do pÛlnoci (je‰tû Ïe tu nemají odbo-

ry). Postelí bylo dost, ale scházely matrace, takÏe jsme nakonec spali

ãtyfii na dvou postelích sraÏen˘ch k sobû, ale také to ‰lo. KoneckoncÛ

jsme byli jiÏ pûknû unaveni. DÛm je na zdej‰í pomûry opravdu velk˘,

dokonce je zde i elektfiina z generátoru Honda a v garáÏi stojí dÏíp

pick up Toyota. Záchody uÏ tak civilizované nejsou, jak mûli moÏnost

nûktefií vyzkou‰et. Veãer jsme dostali najíst tortily s ovãím s˘rem

a ráno byla na wc pûkná fronta… v˘jimeãnû jsem se nezúãastnil.

Obvykle se obfiad San Pedro koná v noci a trvá od devíti veãer

zhruba do pûti do rána. VyuÏívá se v nûm spousta rituálního náãiní,

které jsme si mûli moÏnost prohlédnout. Byl to zajímav˘ oltáfi sluãu-

jící v‰echny víry, které jen znám. Na oltáfii byl Buddha, Kristus,

Panna Marie, pyramidy, posvátná zvífiata, obfiadní meãe, misky,

kameny a spousta dal‰ích pfiedmûtÛ. Byl vystaven na verandû domu,
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samozfiejmû nemohlo zaskoãit po tom, co uÏ máme za sebou, ale dost

PeruáncÛ pytlíky vyuÏilo. Stevardka jim pak donesla ubrousky, vodu

a vatu na utfiení – no prostû bájo servis. Cesta trvala patnáct hodin

a po osmi byla pfiestávka na jídlo, které bylo v cenû. Bylo to ale nûja-

ké hovûzí, takÏe jsme nûktefií ‰li vedle na kufie. Po cestû jsme ve ‰pa-

nûl‰tinû shlédli film „Windtalkers“, u nás se promítal pod názvem

Kód Navajo. Po patnácti hodinách trmácení (ale po silnici a v Peru

jich moc není) jsme dorazili do Piury. Byl nádhern˘ západ slunce,

kter˘ jsme ale mohli sledovat jen z autobusu, protoÏe neÏ autobus

zastavil na terminálu, bylo po západu, a tudíÏ i po fotce. Tedy ne Ïe

bych mûl západÛ nafocen˘ch málo, ale tenhle byl fakt pûkn˘. Podle

prÛvodce v Piufie kaÏd˘ nosí slamák, ale nikoho s kloboukem jsme

nevidûli. Hned jsme pfiesedli na jin˘ bus a pokraãovali dál do hor.

Tady uÏ na nás na‰i prÛvodci pouÏili lest, abychom neprotestovali.

Cesta podle nich mûla trvat nejdfiíve tfii, potom pût a nakonec osm

hodin. Skuteãnû kdybychom tohle vûdûli dopfiedu, asi bychom chtû-

li nûkde pfiespat. Na to ale nebyl ãas, potfiebovali jsme se co nejdfiíve

pfiemístit, abychom je‰tû stihli v‰e, co máme v plánu. Celkovû jsme

procestovali asi dvacet osm hodin v kuse, neÏ jsme se dostali k ‰ama-

novi Cipriano, se kter˘m jsme mûli pracovat dál. PouÏívá pfii sv˘ch

obfiadech v˘taÏek z kaktusu San pedro. Kdo ãetl Castanedu, asi o San

pedru nûco ví. Obsahuje látku Mezcalin a dá se dobfie pouÏít pro

„práci“ – pomáhá otevírat ‰estou ãakru. 

·aman bydlí v horách Andes Del Condor poblíÏ jezera Lago Shim-

be. Toto jezero je v Peru známo svou magickou silou podporovat

zámûr. Jak˘koliv. Jeho síla sice nebyla stvofiena pro zneuÏívání svût-

sk˘mi zájmy, ale znáte lidi… KdyÏ pfiijdete k jezeru s ãist˘m srdcem

a touhou po poznání – bude vám pomoÏeno. Pokud chcete peníze

nebo moc, tak také. Je to jen na vás. ·aman Cipriano pofiádá obfiady

u jezera pravidelnû a zájemcÛ je opravdu hodnû. Po jejich motivaci
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Jezero Chinancocha

abychom si ho mohli prohlédnout, ale jelikoÏ ‰lo o takovou smûsici,

první, co nás napadlo, bylo, Ïe jsou to vûci, které nám chtûjí prodat…

Lidé jsou tu úplnû jiní. VÛbec je to proti Amazonii jin˘ svût. Tady jiÏ

Ïijí Keãuové – potomci InkÛ. Tady je to na peruánské pomûry tako-

vá vrchovina, kopce maximálnû nûjak˘ch 4000 metrÛ nad mofiem.

Domy jsou tu kamenné a je tu docela zima. 

Peru je vÛbec rozmanitá zemû. Pou‰tû, vysoãina, hory vysoké témûfi

7000 metrÛ. NíÏinná dÏungle, horská dÏungle a nádherné pobfieÏí.

Pro na‰ince, kter˘ kdyÏ vyleze na SnûÏku (a to je páni kopec 1602 m.

n. m.), pfiehlídne skoro celou republiku, je to aÏ neuvûfiitelné. Peru je

sedmnáctkrát vût‰í neÏ na‰e vlast…
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Jezero Chinancocha

Pohled na jezero Chinancocha z v˘‰ky 5000 m. n. m.

115

Keãujská Ïena opéká morãe a pfiipravuje polévku u jezera Chinacocha 3800 m. n. m.

Cesta ke kaÀonu Santa Cruz
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KaÀon Santa Cruz

117

Brána do ráje (Santa Cruz)
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Za bránou

Svítání ze stfiechy hotelu v Huarazu
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Cestou k horám



âakra ‰está

Stfieda 5. 3. 2003

Snídali jsme slepiãí polévku v sedm ráno, pfiestoÏe vstávat jsme kvÛli

daleké cestû mûli uÏ v ‰est tfiicet, ale tak uÏ to zde chodí. Honzovi je

pûknû blbû a je‰tû má problémy s boláky na nohou, které má z dÏung-

le. Pfieváfiím vodu, abychom mûli co pít, a vyráÏíme do blízké vesnice

pro konû, kter˘mi bychom mûli jet k jezeru. ¤íkám blízké vesnice, ale

cesta dÏípem trvala hodinu a pÛl. K jezeru jsou to pr˘ dal‰í tfii hodiny

cvalem, na coÏ jsem dost zvûdav, jelikoÏ pÛlka v˘pravy nikdy nesedûla

na koni. Nakonec se ukázalo, Ïe to byla mystifikace a jsou to tfii hodi-

ny krokem (první ãasov˘ údaj od domorodcÛ, kter˘ sedûl), ale takov˘m

terénem, kter˘ mne pfiivádûl v úÏas. Jak je moÏné, Ïe si ti koníci nezlá-

mali nohy na kaÏd˘ch deseti metrech? Nemá cenu fiíkat, Ïe tohle by

evropsk˘ kÛÀ nevydrÏel. Popravdû nevydrÏel by ani desetinu. Bylo to

hrozné a já se celou cestu modlil za koníka, na kterém jsem sedûl, a stfií-

davû se proklínal, Ïe nejsem dost tvrd˘, abych slezl. Nicménû kdyÏ jsem
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„Balíme, nûkdo se otoãí a najednou stojíme v nûmém úÏasu. Pfiímo pfied námi. Blízko, velmi blízko je nádherná duha.”

„Potom dé‰È zesiluje a my odcházíme dolÛ do západu slunce – jak ve ‰patném filmu.”



na‰em obfiadu se vût‰ina z nás svléká a hurá do vody. Voda je pûknû stu-

dená, ale nejhor‰í je oblékání se v tom mrazivém vûtru.

Samotn˘ obfiad probíhá na bfiehu, Cipriano zpívá a odfiíkáva posvát-

né texty, pfied ním je velk˘ obûtní kámen, do kterého jsou zastrkány

rituální meãe. V‰e vypadá jak ve filmu Pán prstenÛ nebo Excalibur. Na

oltáfii jsou rozloÏeny v‰echny rekvizity, o kter˘ch jsem jiÏ psal. Cipriano

nám z velké lahve od koly nalil kaÏdému San Pedro. Potom se mûl kaÏd˘

dvacet minut soustfiedit na svÛj zámûr a pak uÏ byla zmínûná koupel.

Jen pro informaci jaká byla zima, uvedu, co jsme mûli na sobû: gorete-

xovou bundu, polartec mikinu, ko‰ili a triko. I pfies tyto vrstvy nikomu

teplo nebylo. Navrch jsme je‰tû mûli poncho kvÛli de‰ti. 

Potom uÏ nám nezb˘vá neÏ rychle opustit jezero. Poslední ohlédnu-

tí, pár fotek a musíme spûchat zpût, abychom se vrátili za svûtla. Cesta

tímto terénem potmû by byla o Ïivot koní i nás. Jedeme tak rychle, jak

to jen jde, ale koníci jsou jiÏ unavení (je‰tûÏe jdou smûrem domÛ) a nás

uÏ také pûknû bolí zadky. Jsem na jízdu na koni zvykl˘ a vÏdy a v‰ude

jsem zastáncem anglického stylu, ale absolvovat tuto cestu v anglickém

sedle by bylo peklo. Skuteãnû jsme je‰tû za svûtla dorazili na „parking“

koní ve vesnici Lavazza a v restauraci El turista jsme si dali nûjaké jídlo.

Pak uÏ auty zpût do Ciprianova domu, kde na nás ãekali s veãefií.

Po jídle Petr hovofií o veãerní práci se San Pedrem a o tom, co nás ãeká.

Ráno se pfiesuneme dál. Budeme teì pracovat kontinuálnû i pfies noc, aby-

chom vyru‰ili tu symboliku zkracujícího se ãasu. Mûli bychom jet zpût do

Huancabamby a pak na pobfieÏí. Mûli bychom se dostat do „zakázané“

oblasti, která patfií jisté petrolejáfiské spoleãnosti, a pak uÏ do hor Cordili-

era Blanca, pfiímo pod nejvy‰‰í horu Peru – Huascarán. âas se nám jiÏ

krátí, ale snad to v‰echno stihneme.

Veãerní „práce“ byla v pohodû, jen mi dûlalo problém vypít tfii deci

toho odvaru, je totiÏ rozpu‰tûn v alkoholu. Tfiídecov˘ panák mi oprav-

du dûlal problémy. Jiní z na‰í skupiny na tom byli opaãnû a je‰tû chtûli
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se na to uÏ nemohl dívat a chtûl slézt, tak Peruánec, majitel mého konû,

o tom nechtûl ani sly‰et a je‰te koníka pfietáhl klackem, aby se neloudal.

No jin˘ kraj, jin˘ mrav. Tak jsem drÏel hubu.

KdyÏ jsem zastavoval na focení, byli kÛÀ i majitel trpûliví, za coÏ jsem jim

vdûãn˘. KaÏd˘ koník, kromû nás, nesl je‰tû náklad v podobû spacákÛ,

karimatek a stanu, jelikoÏ jsme dostali instrukce, Ïe u jezera budeme medi-

tovat ve stanech. Tady musím pochválit firmu Canon, protoÏe co jsem

provádûl s fotoaparátem EOS 300, na to urãitû stavûn nebyl. Cel˘ od bláta,

jelikoÏ konû po pás brodily bahnem, které stfiíkalo aÏ na hlavu, a foÈák stále

funguje. Dûkuji. Koníky jsme vybírali na „parkovi‰ti“ u restaurace El

Turista, ale nedûjte si velké iluze o zdej‰í restauraci – více snad fiekne fotka.

Pfiístfie‰ek se dvûma stoly – to je v‰e. Zdej‰í zemû je úplnû jiná neÏ Ama-

zonie. Pfiejedete pohofií a jste úplnû jinde. Ale totálnû – jiné kopce, jiné

rostliny, jiné lidé. Prostû v‰e je jinak. Zde jiÏ není tolik chudoby, ale také

je zde vidût práce. Zatímco indiáni pracují, jen kdyÏ je to potfieba, zde jiÏ

vidíte, Ïe se pracuje stále. Myslím, Ïe první zpÛsob je mi bliÏ‰í.

Po tfiech hodinách jízdy se pfied námi opravdu objevuje jezero. Je sku-

teãnû (nebo spí‰ neskuteãnû) krásné. Jsme ve v˘‰ce 3400 m. n. m., pr‰í,

je zima, ale to vÛbec nevadí. Opravdu nádhera. Takov˘ch jezer je v této

oblasti asi ãtyfiicet. Lago Shimbe je nejbliÏ‰í. Celá tato oblast je uÏ v pfií-

hraniãním pásmu s Ekvádorem. Ekvádor tvrdí, Ïe toto území je jiÏ

jejich a Peru zase opak, no místním je to, fiekl, bych jedno. Stálo by za

to vzít prÛvodce, konû, vybavení a nûjak˘ ãas se tu toulat. Taky by ale

bylo dobré vybrat období s lep‰ím poãasím (pokud to jde). U jezera je

pfiístfie‰ek, kde si necháváme vûci. PÛda kolem je rozmáãená, a tak stany

stavût nebudeme. Jdeme k jezeru, kde uÏ ‰aman Cipriano dokonãuje

obfiad San Pedro. Kolem nûj je asi dvacet PeruáncÛ, klepou se zimou,

ale pfiesto poté, co vypijí odvar ze San Pedra, se svlékají a k na‰emu

úÏasu se koupou v jezefie. Jestli je teplota pût stupÀÛ Celsia nad nulou,

tak je to hodnû. ¤íkám si, Ïe do toho bych rozhodnû ne‰el. Nicménû po
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âakra sedmá

Tato noc byla opravdu hodnû silná. Zdej‰í pobfieÏí je obrovské silo-

vé místo, kde skuteãnû není potfieba spát. Nebo spí‰e, jak uÏ jsem

psal, necháte usnout jen tûlo. 

„Nocí jako byla tato, v Ïivotû moc není. Celonoãní meditace za zvuku

pacifického oceánu v tomto silovém místû – tady scházejí slova. Opou‰tû-

ní tûla, náv‰tûvy jin˘ch civilizací, dokonce konverzace se star˘mi mistry.

To v‰e tu jiÏ bylo. S Eduardem Tomá‰em jsme povídali celé noci a jeho

povzbuzování mi zní v u‰ích dnem i nocí. „AÈ to stojí, co to stojí,“ pfii-

cházel za mnou pravidelnû a já mu za to dûkuji.

Dnes je ale v‰e jiné. Pryã je svírající strach, kter˘ mne muãil po cel˘ pfiede-

‰l˘ Ïivot, aã jsem se vÏdy tváfiil velmi stateãnû. UÏ nemám strach plakat. UÏ

nemám strach se smát na celé kolo. VÏdyÈ SKUTEâNOST se smûje stále. 

To jen my, ktefií se doãasnû povaÏujeme za bytost, máme u‰i, abychom

nesly‰eli, a oãi, abychom nevidûli. Jsme opilí sv˘mi smysly a okolím, od

kterého si necháváme stále diktovat jak Ïít. 

To v‰e je pryã. Poprvé v Ïivotû vidím a divím se, jaktoÏe jsem TO nevi-

dûl dfiíve. VÏdyÈ je to tak prosté. Otevfiít oãi a vyjít na slunce. Vyjít ze

stínu, slunce tu bylo vÏdy, to jen ve stínu je zima. ToÈ v‰e….“
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pfiidat. ChuÈovû tento nápoj není nijak zvlá‰È nedobr˘, ostatnû po aya-

huasce chutná v‰e… Prod˘chávali jsme adÏnu (‰estou ãakru) a kromû

hodiny ráno jsem vÛbec nespal – nepotfieboval jsem to. Nebo spí‰ tûlo

spalo,ale vûdomí nikoliv.

âtvrtek 6. 3. 2003

Ráno balíme a první ãást odjíÏdí dÏípem. My ostatní ãekáme aÏ pro nás

pfiijede auto. Nûktefií si na dÏíp naloÏili batohy, my s Honzou po pfied-

chozích zku‰enostech je máme radûji u sebe. âlovûk nikdy neví.Vlastnû ví.

Odjezd se malinko zkomplikoval. Dal‰ích pût vãetnû mne odvezlo pfií‰tí

auto a pro zbytek mûl pfiijet mikrobus, ale ten stále nejel. Dorazili jsme

k autobusu, kter˘ na nás ãekal. Mûl vyjíÏdût v osm tfiicet a bylo skoro deset.

Zaplaceno za celou skupinu uÏ mûl (autobusy tu ãekají na vytíÏení a tepr-

ve potom vyjedou), a jestli tam pasaÏéfii jsou ãi ne, to uÏ není dÛleÏité…

VyjíÏdíme bez pÛlky v˘pravy. Nûktefií mají své batohy u nich, a tak je

to ponûkud nervózní. Na‰tûstí je s nimi ná‰ prÛvodce Boris, nemusíme se

o nû bát. Spí‰ máme obavy, kde se sejdeme. V‰e ale dobfie dopadá. Boris

najal mikrobus a s ním ná‰ autobus dohonili. On ten ná‰ bus uÏ mûl nûco

za sebou. KdyÏ jsme si sedli, tak si Honza hned lehl, ne Ïe by byl tak ospa-

l˘, ale polohovací sedaãky bohuÏel polohy nedrÏely, a kdyÏ jsme roztáhli

záclonku, zjistili jsme, Ïe nám dokonce chybí okno… Pfii pfiejíÏdûní hor ve

v˘‰ce kolem ãtyfitisíc metrÛ nám docela chybûlo, je‰tû Ïe jsme u sebe mûli

bundy. Po pfiíjezdu do Piury jsme pfiesedli na na mikrobus (collectivo)

a pokraãovali na pobfieÏí. Trochu nás pronásleduje obava, Ïe v‰e nestihne-

me, ale Petr tvrdí, Ïe ano. Po dal‰ích zhruba dvou hodinách jízdy smûrem

na Mancoru zastavujeme. Jsme na pobfieÏí. Bereme jen nejnutnûj‰í vûci

a jdeme po pláÏi dál, aÏ nacházíme vhodné místo k pfienocování. V‰ichni

jsou notnû utrmácení, ale pfii pohledu na svûtélkující pfiíboj únava mizí…
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prodala tûÏafiÛm, jelikoÏ s ním byly jen problémy. V této oblasti je

ãast˘ v˘skyt UFO, proto sem jezdily houfy kontaktérÛ. Jednodu‰‰í

bylo to prodat a tvrdit, Ïe nic takového se tu nedûje. TûÏafii celou

oblast velmi pfiísnû stfieÏí, a to dokonce tak pfiísnû, Ïe kdyÏ jsme se

v noci blíÏili, tak na‰i fiidiãi odmítli jet dál, Ïe mají strach, aby nás

v‰echny nepostfiíleli. Pr˘ se tu stfiílí i bez vyzvání. Pfienocovali jsme

tedy na jiné pláÏi, kde nás pfiivítal majitel pozemku slovy: „Pojìte dál,

tady se nemusíte bát, já vás nezastfielím.“…

Dal‰í velmi silná noc… opravdu velmi, ale srovnání s tou pfied-

chozí nesnesla…

Sobota 8. 3. 2003

Po probuzení jsme vidûli, jak˘ zpÛsobem se loví ústfiice z mofie. Pfiije-

la malá rybáfiská loì a z ní na ãlunu vyváÏeli pfiepravky s ústfiicemi.

Nakonec jich byly dva plné nákladní vozy. KdyÏ si pfiedstavím, kolik

takov˘ch lodí kaÏd˘ den vyjede… síla oceánu je nepfiedstavitelná.

Dostali jsme od rybáfiÛ ta‰ku ústfiic s sebou a nûkolik jsme jich snûd-

li hned na místû. No, mÛj cup of tea to rozhodnû nebude, a to jed-

nak z dÛvodu, o kterém jsem psal pfied chvílí (masová tûÏba) a jednak

i z dÛvodu, ke kterému se teprve dostanu… 

Sbalili jsme se a jedeme do Bayovaru. Jsme v‰ichni napnuti, zda nás

tam pustí, jedno povolení jiÏ máme, ale to nemusí nic znamenat.

TAM nepou‰tí nikdy a nikoho, jak jsme byli pozdûji v âechách je‰tû

utvrzeni rodil˘m Peruáncem. KdyÏ jsme pfiijeli ke vstupní bránû,

stráÏn˘ se samopalem se tváfiil dost nevraÏivû. Zavolal svého nadfiíze-

ného a ten nám sdûlil, Ïe povolit vstup nám mÛÏe pouze fieditel celé-

ho objektu a ten tu není – byla nedûle. Jakoby „náhodou“ se fieditel

objevil a po pÛlhodinû vyjednávání nás pustil dovnitfi.
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Pátek 7. 3. 2003

Ráno je v‰e jiné.

Koukáme na svítání v nûmém úÏasu. Jsme naprosto vysmátí a spo-

kojení. To byla noc s velk˘m N. Pokou‰ím se vyfotit v˘chod slunce,

ale foÈák stávkuje, asi je to i na nûj pfiíli‰ velká síla.

Psal jsem, Ïe pÛvodnû jsme mûli jet do zakázané oblasti, ale Petr na

poslední chvíli zmûnil plán. TADY je TO teì nejsilnûj‰í. Mûl pravdu,

tohle je potfieba zaÏít. Je zajímavé sledovat jednotlivé lidiãky, co to

s nimi udûlalo. Nûkdo jen sedí ãi stojí a kouká na mofie. Jin˘ pobíhá

a neví co s energií. âtyfiicetiletá Ïena bûhá do mofie a utíká pfied vlna-

mi jak ‰estileté dûvãátko. Na nûkter˘ch aÏ tak silné zmûny vidût

nejsou, ale kaÏd˘ tu nûco nechal.

Odcházíme, musíme dál. Nakonec ãekáme u mikrobusu na ostat-

ní jako vÏdy. AlespoÀ mám ãas dopsat si deník. OdjíÏdíme jen pár

kilometrÛ na jih do stfiediska Punta Sol, které b˘t blíÏ Evropû, je zava-

lené turisty, ale tady je jen pár lidí, i kdyÏ je sezóna – zaplaÈpánbÛh…

Musím fiíci, Ïe Pacifik je skuteãnû nádhern˘. V‰echna mofie, která

jsem vidûl pfiedtím, mi nyní pfiipadají jako ‰pinavé louÏe. Ta síla a ãis-

tota je úÏasná.

V restauraci na pláÏi jsme pojedli a stala se nám s Honzou humor-

ná historka. Pfii‰el za námi Boris a dával nám mal˘ papírek s e-mailo-

vou adresou. Pr˘ je od té sleãny za barem a máme jí napsat. Nejlépe

oba, ale urãitû aspoÀ jeden… MoÏná nevûdûla koho si vybrat – byli

jsme totiÏ stejnû obleãeni, stejnû zarostlí, jen Honza má vlasy dlouhé

a já krátké.

Potom jsme jeli na jih po pobfieÏí, pfies pou‰È do oblasti zvané Bay-

ovar. To je ta zakázaná oblast, o které jsem hovofiil. Je to jedna z nej-

ãist‰ích pláÏí v Peru, a tak je „logické“, Ïe o povolení ke vstupu musíte

poÏádat naftafiskou spoleãnost Petro Peru. Vláda celé toto území ráda
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RÁJ

4 hodiny v ráji

Kombinace silové zóny a pfiírodního ráje je pro mne dal‰ím ofií‰kem,

jak to popsat. Opût mi scházejí slova. Panenské pláÏe, jaké nevidíte

ani ve filmech, guánové útesy, zálivy, z nichÏ kaÏd˘ by mohl b˘t

vyhlá‰en nekrásnûj‰ím místem svûta, nádhern˘ oceán, tisíce krot-

k˘ch ptákÛ, tuãÀáci, lachtani, mofi‰tí lvi, to v‰e na jednom místû,

kde nepotkáte ãlovûka. âtyfii hodiny jsme strávili procházením se po

tomto úÏasném místû a meditacemi. Obdivujeme dokonalost pfiíro-

dy a vnímáme fantastickou atmosféru místa. Vyfotil jsem zde dva

filmy, aby ostatní, ktefií se na toto místo nedostanou, mûli alespoÀ

nûjakou pfiedstavu… Rád bych se tam vrátil, ale uÏ to asi nepÛjde.

Mimo jiné proto, Ïe ropná spoleãnost toto místo brzo zniãí tûÏbou.

Z Bayovaru jsme mikrobusem pokraãovali na jih do Chiclaya, kde

jsme pfiesedli na autobus. âekal tam na nás Boris, kter˘ musel vyra-

zit o den dfiíve a koupit lístky. Tady v Peru nestaãí lístky zarezervo-
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sedadly a uÏ to bylo „v pohodû“.Pfiem˘‰lím, zda to byla otrava ústfii-

cemi, ãi nûco úplnû jiného…

V Huarazu jsme v jednom hotelu nechali vûci, které nepotfiebuje-

me do hor, a ‰li na snídani. 

Nedûle 9. 3. 2003

Potom jsme vyrazili do Yungai – mûsteãko, které je nechvalnû známé

katastrofou v roce sedmdesát. Tehdy lavina kamení pohfibila celé

mûsto a s nimi i ãeskou expedici. Pod lavinou zÛstalo sedmdesát tisíc

lidí. Podle nûkter˘ch pramenÛ by nemuselo b˘t tolik obûtí, protoÏe

vût‰ina lidí byla právû na sv˘ch polích na svazích kopcÛ a místo toho,

aby tam zÛstali a zachránili se, bûÏeli do údolí zachraÀovat majetek.

Jediní kdo pfieÏili, byly dûti v cirkuse a pár dal‰ích dûtí, které se scho-

valy za sochou JeÏí‰e, která také katastrofu pfiestála bez úhony.

Mûsteãko Nové Yungai je postaveno na troskách toho b˘valého

a vibraãnû je to zde opravdu cítit. Strach, velk˘ a siln˘ strach tu záfií

ze v‰eho kolem. Na‰tûstí se tu moc nezdrÏujeme.

Byli jsme svûdky nehody, kdy nákladní auto srazilo chodce a ten

zÛstal leÏet se zakrvácenou nohou. Nikdo si ho nev‰ímal, aÏ kdyÏ jsme

zaãali volat „médico“, tak jakoby jej vzali na vûdomí. Potom pfiijeli

policisté, a místo aby se ‰li postarat, aby se zranûn˘ co nejdfiíve dostal

do nemocnice, tak ‰li OBA kontrolovat fiidiãovy papíry. Nakonec pfii-

jel jak˘si kombík, dva chlapíci vzali zranûného za nohy a za ruce

a dost necitlivû ho hodili do kufru auta a odjeli. Já vím, jin˘ kraj jin˘

mrav, ale pfiesto máme pocit, Ïe si toto mûsto o dal‰í pohromu fiíká

pûknû nahlas …

Je‰tû jdeme nûco nakoupit na trÏi‰tû, hlavnû vodu, protoÏe i kdyÏ

jedeme k jezeru ve znaãné v˘‰ce, voda se tam pít nedá. Je tam pr˘
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vat, jediná rezervace, která je platná, jsou peníze. Z Chiclaya jsme

busem jeli do Trujila. Tam jsme jenom pfieházeli bagáÏ do jiného

autobusu a jeli dál pod Huascarán do mûsteãka Huaráz. Autobus byl

velmi moderní, pfii odjezdu jsme opût dostali bezpeãnostní ‰kolení

(chybûli jen plovací vesty pod sedaãkou). Nafasovali jsme krabiãku

s obãerstvením (to aby se nikde nemuselo stavût, wc tam bylo také,

ale jen „malé“). Vypadalo to na docela pohodovou cestu. Pro mne to

ale málem byla cesta poslední. 

„Ten den jsme zase hodnû cestovali – asi osmnáct hodin. Tato

cesta mûla trvat hodin dvanáct. Pustili nám nûjak˘ ohavn˘ sci-fi film

Bitva o zemi a jeli jsme. Po nûkolika hodinách cesty jsem dostal kfieãe

do bfiicha. Pokou‰el jsem se to rozd˘chat, ale stále to ne‰lo. Po dal-

‰ích dvou hodinách jsem musel poÏádat fiidiãe, aby zastavil a potom

je‰tû dvakrát. Pak uÏ jsem jen sedûl venku a d˘chal a nemohl nic. Pak

pro mne pfii‰el Honza a odvedl mne do autobusu – já sám nebyl

schopen pohybu. Jeli jsme dál, a jelikoÏ jsem vûdûl, Ïe Petr má

s sebou anestetikum, tak jsem o nûj poÏádal, protoÏe jsem uÏ nevû-

dûl, jak dál. Píchli mi tedy injekci do bfiicha a je‰tû jsem spolkl dva

brufeny. No, moc to nezabíralo. Tedy spí‰ vÛbec. Pfiicházelo to

v takov˘ch vlnách, kdy to jenom bolelo hodnû a pak uÏ se to neda-

lo vydrÏet, a do toho pfii‰la je‰tû horeãka. Popravdû uÏ jsem to chtûl

zabalit. Po pfiedchozích zku‰enostech by to nebyl takov˘ problém,

tunelem jsem pro‰el mockrát a uÏ jsem opravdu chtûl odejít. Bohu-

Ïel to ne‰lo.

Nakonec cel˘ autobus sjel z trasy do nejbliÏ‰ího mûsta k doktoro-

vi. Toho jsme museli vzbudit, byly asi dvû ráno. Pak je‰tû vypnuli

elektriku, a tak jsem pfii svíãkách dostal do Ïíly nûjakou injekci proti

Ïaludeãní infekci a pak uÏ bylo trochu líp. Doktor mi fiekl, Ïe mne

nebudou operovat ãímÏ mne fakt uklidnil a dal mi nûjaké prá‰ky. Na

zbytek cesty jsem si vzal karimatku a lehl si do chodbiãky mezi
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VyjíÏdíme do v˘‰ky 4500 m. n. m. a hledáme tábofii‰tû. V‰e je

mokré. SjíÏdíme níÏ do kempu u krásného jezera Lago Chinancocha

(3850 m. n. m.). Stavíme stany, vafiíme polévku, ale úplnû na v‰ech-

ny se nedostalo, jelikoÏ se mi opût zapekl vafiiã. Jdeme si tedy lehnout.

Tuto noc jsem byl v naprostém bezvûdomí. Tûlo si asi vyÏádalo pauzu

po té pfiíhodû v autobuse…

Pondûlí 10. 3. 2003

Naprosto romantické probuzení. Vykouknu ze stanu a vidím siluety

koní, jak se pasou v mlze mezi na‰imi stany. Sbalili jsme se. Indiánky

nám uvafiily kokov˘ ãaj a jedeme do v˘‰ek. Fyzicky i vnitfinû. Jedeme

do v˘‰ky 4900 m. n. m. Nachází se tu druh˘ nejvy‰‰í silniãní pfiejezd

na svûtû (ten nejvy‰‰í je pr˘ v Tibetu). Tam u dal‰ího jezera rozdûlává-

me stany a ãeká nás dal‰í meditace. Ihned se vytûlesÀujeme, a kdyÏ pro

nás po nûkolika hodinách pfiijel ná‰ mikrobus, vÛbec se nám nechce

zpût do tûla. KaÏd˘ pohyb trvá dlouho a nám se prostû nechce „b˘t ãlo-

vûkem“. Nicménû zatím je‰tû jsme, tak se zvedáme k ãinnosti za volání

Klaudie: „Honzovia, balíme!“… Tak teda balíme. Co se dá dûlat.

SjíÏdíme zpût do kempu u jezera Chinancocha, kde pro nás indi-

ánky pfiipravily polévku. Na jídlo ale nemám ani pomy‰lení. Nako-

nec jsem si trochu vzal a pak jsem ‰el k jezeru a zkou‰el si zacviãit TaiJi

sestavu Yang Lu Chan (Chen Pan Ling). Bylo to super. Takovou leh-

kost jsem je‰tû nezaÏil. Poprvé po deseti letech cviãení to bylo TaiJi.

UÏ jsem necviãil, ale bylo cviãeno.

Zpátky jedou indiánky s námi. V mikrobusu, kter˘ je v Evropû urãen

pro devût lidí, nás jede devatenáct. Taky to ‰lo, ale daleko bych takto jet

nemusel. SjíÏdíme zpût do Yungai, kde se ubytováváme v hotelu. Zítra

je poslední den celé skupiny. My s Honzou zÛstáváme je‰tû o den déle.
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nûjaká bakterie a není to bezpeãné. Koupili jsme je‰tû benzín do vafii-

ãe a koku. Z koky se zde vafií ãaj, nebo se lístky jen tak Ïv˘kají – kom-

penzuje to v˘‰kovou nemoc, asi se nám bude hodit. Zkou‰el jsem na

trÏi‰ti vyfotit keãujské Ïeny v pestrobarevn˘ch sukních, ale moc se jim

to nelíbilo. Jedna po mû dokonce hodila jak˘si lusk a z legrace to

nebylo.

VyjíÏdíme do národního parku Huascarán. Vstupné pro horolez-

ce je 20 USD a pro turisty 10 USD. Chtûli nás zafiadit mezi horo-

lezce, protoÏe máme velké batohy, ale je to spí‰ tím, aby z nás dostali

víc penûz. Nedali jsme se, ale po cestû jsme potkali dal‰í dvû kontro-

ly a jim také musíme nûco dát.Vy‰lo nás to témûfi nastejno. Po cestû

do Yungai nás na silnici zastavilo policejní auto a Ïe nás prostû dál

nepustí. KdyÏ pak dostali 100 solÛ, coÏ je na‰ich zhruba tisíc korun,

beze slova vyklidili cestu a my mohli pokraãovat dál. Cestou nahoru

projíÏdíme nádherné kaÀony s obrovsk˘mi vodopády, v‰ude kolem

jsou bromélie. Po chvíli zastavujeme a v úÏasu sledujeme, jak v údolí

nad námi, kam máme namífieno, záfií krásná duha. Nad tím v‰ím na

nás obãas vykoukne z mrakÛ majestátní Huascarán se svou v˘‰kou

6768 metrÛ.

Teprve teì poznáváme, co jsou to skuteãné HORY a co je skuteã-

ná velikost a prostor. Vzpomnûl jsem si na to, jak mi kamarád po

návratu z Nepálu ukazoval fotky Himálájí. Obdivoval jsem je moc

a on mi na té fotce zhruba formátu A5 vymezil asi pûticentimetrov˘

kousek a povídá mi: „Tak tohle je velk˘ asi jako na‰e Jizerské hory.“

Ne, Ïe bych mu nevûfiil, ale bylo to pro mne tûÏko pfiedstavitelné.

A teì se dívám do údolí v nûmém úÏasu a vnímám nûco podobného.

Cesta se stále klikatí, nabízejí se nám stále krásnûj‰í v˘hledy a ãím

jsme v˘‰, tím víc se blíÏíme k zasnûÏen˘m vrcholkÛm hor. Kolem je

spousta vodopádÛ mnoho desítek metrÛ vysok˘ch. KaÏd˘ z nich je

pro nás pfiírodní raritou. Prostû nádhera…
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a dali si snídaÀové menu – pstruha – bylo to v˘borné. Pstruzi jsou zde

specialitou a na snídani vám dají malého se tfiemi plátky brambor +

kafe, to celé za pût solÛ.

V plánu máme vyjet k chrámu Willkawain, kde Petr pfied pár lety

byl, ale kdyÏ jsme tam dorazili, zjistili jsme, Ïe uÏ je z toho turistické

místo a atmosféra vhodná pro „práci“ je ta tam. Nasedli jsme tedy do

najatého taxíku a jeli dál a v˘‰ do hor do prÛsmyku, kter˘ Petr na‰el

v mapû. Bude se tam dobfie meditovat. Jedeme hodnû vysoko, ale

cesta dál je zavalená. Dohodli jsme se s taxikáfiem, aby nás v sedm

veãer tady vyzvedl, a jdeme dál pû‰ky. Doufejme, Ïe nás tady nene-

chá… Po pÛlhodinû chÛze nacházíme vhodné místo. Sestupujeme

k obrovsk˘m kamenÛm, které tvofií pfiírodní kruh, rozbalujeme stany,

pro pfiípad de‰tû a vzhÛru vzhÛru, nebo jak to fiíci… 

„Tady opravdu slova nestaãí. Zku‰enost toho dne byla dokonalá.

„Jsem v‰ím a vûdomím v‰eho. Jsem Mír, nekoneãn˘ Mír. Jsem kame-

nem, obláãkem na obloze, kaÏdiãkou hvûzdou ve vesmíru, kaÏdou

bytostí.“ V tom mne napadá, Ïe je tfieba jít dál. Za vûci, za bytosti aÏ

tam, kde není zaãátek ani konec.

Tomu se nic nevyrovná…“

Je ãas se vrátit. Jako signál, Ïe máme balit, pfiichází mírn˘ dé‰È,

kter˘ jako by nám fiíkal – je ãas. Balíme, nûkdo se otoãí a najednou

stojíme v nûmém úÏasu. Pfiímo pfied námi. Blízko, velmi blízko je

nádherná duha. Potom dé‰È zesiluje a my odcházíme dolÛ do západu

slunce – jak ve ‰patném filmu. V údolí je boufika a my to v‰echno

sledujeme a chechtáme se…

Kruh se uzavfiel.
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Úter˘ 11. 3. 2003

Ráno je‰tû vyráÏíme na trh koupit nûjaké dárky domÛ a jedeme opût

do hor. Je to poslední den. PfiijíÏdíme ke kaÀonu Santa Cruz, kde

budeme pracovat. KaÏd˘ si na‰el vhodné místo a pokraãujeme. Cel˘

kaÀon je nádhern˘ pfiírodní park, do kterého dokonce vede symbo-

lická brána jako do jiného svûta. Pfied branou je kfiíÏ a za branou mís-

teãko jak z „Hobitína“. Vûfite mi, je to skuteãnû jin˘ svût. Na konci

kaÀonu je nûkolik vodopádÛ do pÛlkruhu a dal‰ích ‰est hodin cesty

nad nimi je jezero.

Obrovsky silné místo, kde pokud nejste pfiipraveni, Vám vÛbec

nemusí b˘t dobfie. Po návratu jen sedíme opfieni o auto a chechtáme

se. Sledujeme klop˘tající vracející se kamarády… PfiejíÏdíme je‰tû do

termálních lázní o nûkolik kopcÛ dál (no, kopcÛ – kaÏd˘ mûfií mini-

málnû tfii tisíce metrÛ). Je tam nûkolik bazénkÛ a vedle nich potok,

kter˘ je postupnû chladí. Ten první je opravdu vafiící, ten pod ním je

uÏ snesitelnûj‰í, ale na koupání to je‰tû není. Teprve ten tfietí je ako-

rát. Tam následuje závûreãná spoleãná meditace fiízená Petrem. Tako-

vé symbolické zakonãení. Pak uÏ jedeme zpût do Huarázu, odkud

ostatní jedou autobusem do Limy.

My je‰tû jednu noc zÛstaneme v hotelu Los Nevados.

Stfieda 12. 3. 2003

Po noci v ãerveném pokoji v hotelu Los Nevados (opravdu byl cel˘

do ladûn do ãervena – asi byl urãen pfii jiné úãely neÏ spaní) nás Klau-

die ráno vzbudila, aÈ se jdeme podívat na nádhern˘ v˘chod slunce.

Mûla pravdu. Byla to nádhera. JelikoÏ jsme stáli na stfie‰e hotelu,

povedlo se mi udûlat i nûjaké fotky. Pozdûji jsme ‰li do restaurace
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