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Pro Cedar, která mi ty oříšky stejně dala
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Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? 
Co si budeme oblékat? Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, 
a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? 

Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, 
bude-li se znepokojovat?

Ježíš Kristus

…

Žijme tedy blaze, i když nic nevlastníme.
Buddha

…

Domov je všude, kde žiju, 
i když přespávám na lavičce na náměstí.

Merle Haggard
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ČÁST PRVNÍ
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Kapitola 1

V prvním roce jednadvacátého století stál jeden muž u dálnice upro-
střed Ameriky, vytáhl z kapsy své celoživotní úspory – třicet dolarů, 
položil je do telefonní budky a odešel pryč. Bylo mu třicet devět let, 
pocházel z dobré rodiny a vystudoval vysokou školu. Nebyl duševně 
nemocný ani závislý na návykových látkách. Jeho rozhodnutí se jeví 
jako akt svobodné vůle svéprávného dospělého jedince.

V  následujících dvanácti letech, zatímco Dow Jonesův index 
prudce stoupl na historicky nejvyšší hodnoty, Daniel Suelo nevydě-
lal, neobdržel ani neutratil jediný dolar. V době, kdy kdokoli, kdo se 
uměl podepsat, mohl dostat hypotéku, Suelo nežádal o půjčky ani 
nevypisoval směnky. Dokonce ani neprovozoval výměnný obchod. 
Zatímco veřejné zadlužení vzrůstalo na osm, deset a nakonec až tři-
náct trilionů dolarů, neplatil daně, nepřijímal potravinové kupony, 
nepobíral sociální dávky ani žádnou jinou formu státní podpory.

Místo toho se usídlil v utažských jeskyních mezi kaňony, kde se 
živí morušemi a divokou cibulí, přejetými mývaly a veverkami, vybí-
rá z kontejnerů potraviny s prošlou záruční lhůtou a často dostává 
najíst od kamarádů i cizích lidí. „Moje fi lozofi e je používat jenom to, 
co je poskytováno zdarma nebo odloženo, a to, co už tu je a probí-
há,“ píše. Zatímco my ostatní se potýkáme s odpisy z daní, různými 
sazbami hypoték, důchodovými plány a fondy peněžního trhu, Sue-
lo už nemá ani průkaz totožnosti.

Avšak tento muž, který spí pod mosty a hrabe se v popelnicích, 
není typický tulák nebo bezdomovec. Nežebrá a často pracuje – za 
svou námahu odmítá peníze. Ačkoli je veden duchovním přesvědče-
ním a touhou, není mnich ani ve spojení s žádnou církví. A přestože 
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žije v jeskyni, není poustevník: vede čilý společenský život, udržuje 
blízké vztahy s přáteli a příbuznými a diskutuje s neznámými lidmi 
na webových stránkách, které provozuje z veřejné knihovny. Projel 
na kole křížem krážem celý americký Západ a stopem skoro všechny 
americké státy, jezdil načerno nákladními vlaky, tahal rybářské sítě 
na trauleru v Beringově moři, sbíral mušle a chaluhy na tichomoř-
ských plážích, na Aljašce lovil harpunou lososy a v Oregonu přežil tři 
měsíce bouřek v koruně prastarého jedlovce.

„Vím, že je možné žít úplně bez peněz,“ prohlašuje Suelo. „A ne-
mít nouzi.“

Jak už to chodí, se Suelem jsem se seznámil dávno předtím, než začal 
žít bez peněz: v Moabu, městečku na kraji pouště, kam se sjíždějí 
nejrůznější hledači a odpadlíci. Stýkali jsme se se stejným okruhem 
lidí, pracovali jsme spolu v jednom podniku jako kuchaři a squato-
vali na veřejných pozemcích – ne že bychom se tím proti něčemu 
vymezovali, ale proto, že jsme nechtěli platit nájem. Oba jsme zběh-
li z profesionální dráhy, protože nám vadilo, jak to na světě funguje, 
ale neměli jsme prostředky, jak to změnit. Když už jsme ty parchanty 
nemohli sesadit, aspoň jsme nehodlali uvádět údaje u jejich přepá-
žek, kupovat si krámy v jejich obrovských krabicích a splácet jejich 
teréňáky na leasing. V průběhu let se však naše cesty rozešly – země-
pisně i jinak.

V době, kdy jsem se rozhodl Daniela znovu vyhledat, jsme se ne-
viděli už víc než deset let. Doslechl jsem se o  jeho pokusu žít bez 
peněz a měl jsem za to, že mu jednoduše přeskočilo. Co se mě týče, 
už jsem nebyl vodácký průvodce, který putuje z místa na místo za 
prací, bydlí v autě a vystačí s osmi tisíci dolary ročně, ale profesionál-
ní spisovatel, jenž občas zavítá do města, aby vytrhal plevel a opravil 
vodovodní rozvody u své nemovitosti k pronájmu – obytného přívě-
su na zarostlém akrovém pozemku –, jejíž tržní hodnota se za tři roky 
ztrojnásobila, což mě vskutku velmi těší. Mým jediným spojením 
s obyvatelem jeskyně byla skutečnost, že si mě přidal mezi přátele na 
Facebooku.
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I když jsem ho vlastně v uplynulých letech jednou viděl. Při ná-
vštěvě Moabu jsem v obchodě přes uličku zahlédl rozcuchaného še-
dovlasého muže. Nejistě jsme si vzájemně pohlédli do očí. Připadal 
mi povědomý, ale copak by tenhle starý chlápek s šedivými vousy, 
hlubokými vráskami v obličeji a prošoupanými kalhotami mohl být 
ten Daniel, s kterým jsem před deseti lety pracoval v kuchyni?

Usmál se na mě. Při pohledu na jeho zuby, tmavé a křivé, hnijící 
přímo v ústech – mi přeběhl mráz po zádech. Jakkoli jsem podporo-
val právo člověka na dobrovolnou chudobu, v době největší americké 
prosperity mi zkažené zuby připadaly nepřijatelné. Kdo se má na 
takový mizerný chrup dívat? Při tom pohledu jsem se zastyděl – za 
svůj perfektně udržovaný chrup, čistý příjem i pronajímanou ne-
movitost. Jako by mě tím přímo obvinil. Moje hanba mě rozčílila. 
Žijeme ve svobodné zemi, připustil jsem, a Suelo má plné právo spát 
na zemi a chytat kobylky lasem či kdovíco, ale jak se odvažuje mě 
soudit?

Touto dobou už jsem svého starého známého bezpečně poznal, ale 
nepodal jsem mu ruku, nenabídl mu přátelství, nezeptal se ho, jak se 
mu daří. Ani jsem ho nepozdravil. Se zaťatými zuby jsem na něj kývl 
hlavou a utekl do auta.

Pravda byla, že jsem začal mít peníze rád. Vlastně jsem je měl rád 
vždycky. V dětství jsem pořád přepočítával mince, které jsem si střádal 
do plechovky, balil jsem centíky a  nikláky do papírových ruliček, 
ukládal je do banky a s ohromnou spokojeností sledoval, jak se mi na 
vkladní knížce rozrůstá jmění. Taky se mi líbilo, co peníze zastupují: 
celý systém obchodu, úvěru a spoření. Když jsem vyrostl, peníze mi 
dobře sloužily: začal jsem dostávat zaplaceno za to, co jsem chtěl dě-
lat, třeba za psaní knížek. Peníze mi umožňovaly ověřit si důvtip a in-
teligenci, spořit, hazardovat, vyhrávat. Dokonce i v dobách, kdy jsem 
žil pod stanem, mi úspory umožňovaly větší svobodu. A když jsem 
teď sehnal ojeté auto za levnější cenu nebo získal nižší sazbu za hypo-
téku na dům, měl jsem pocit, že jsem vyzrál na systém.

Ještě po třicítce jsem vystačil jen s  pár věcmi, které se vešly na 
korbu pickupu, ale záhy jsem začal sklízet plody svých naspořených 
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a vydělaných penízků. Opatřil jsem si druhé auto a druhý dům (no 
dobře, jeden z  nich byl ten obytný přívěs), platil jsem si penzijní 
pojištění a vyplnil jsem třiapadesátistránkové daňové přiznání. Vlast-
nil jsem šestery lyže.

Potom přišel rok 2008. Dvacet trilionů dolarů světových aktiv 
shořelo na popel kvůli špatným hypotékám a spekulacím. Realitní 
bublina se rozprskla do exekucí a  bankrotů a  miliony lidí přišly 
o důchody, úspory a zaměstnání. Můj ubohý penzijní účet byl na-
jednou o padesát procent ubožejší. Časopisy, které mi dávaly práci, 
propouštěly zaměstnance nebo úplně přestaly vycházet. V důsledku 
škrtů v  rozpočtu bylo zrušeno moje pedagogické místo na vysoké 
škole. Najednou mi ta velká měsíční splátka za dům nepřipadala 
jako dobře utracené peníze. Mohl jsem natřít, cokoli jsem chtěl, ale 
žádné renovace stejně nedodaly domu cenu, kterou jsem za něj za-
platil. Ti, kteří sýčkovali, že příslušníci mé generace, narození v še-
desátých a sedmdesátých letech, budou v amerických dějinách prv-
ní, kteří na tom budou fi nančně hůř než jejich rodiče, možná 
nakonec měli pravdu.

Suelo se mezitím tak trochu proslavil, díky článkům v  časopise 
Details, v novinách Denver Post a rozhovoru na BBC, a dokonce byl 
zařazen i do kuriozit Ripley’s Believe It or Not. Jeho blog a webové 
stránky zaznamenaly návštěvnost v řádu desítek tisíc. Když jsem pro-
čítal díla, která zpracoval, od Th omase Jeff ersona přes Sókrata až po 
svatého Augustina, začal jsem přemýšlet o rozhodnutích, jež učinil, 
o zkažených zubech a tak vůbec. Byl tu někdo, kdo celou dobu říkal 
to, nad čím jsme my ostatní byli nuceni se poprvé zamyslet teprve 
teď, když nám praskla bublina prosperity: peníze jsou iluze. „Jedno-
duše mě unavilo přiznávat skutečnou podstatu téhle nejrozšířenější 
celosvětové víře zvané peníze,“ volal jeho hlas na poušti. „Prostě mě 
unavilo být neskutečný.“

Daniel se rozhodl, že tento systém zcela opustí, odmítl vše, o co 
jsem usiloval. Přemítal jsem, jestli kromě toho všeho, co odmítá, taky 
něco přijímá. Neuniklo mi náhodou něco? Nakonec jsem se rozhodl 
odjet do utažské pouště a zjistit to sám.
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Vrátil jsem se do Moabu. Bydlel jsem u přátel, manželské dvojice. 
Se Suelem jsme si napsali pár e-mailů, ale napevno jsme se nedomlu-
vili. Samozřejmě neměl telefon. A pominu-li otázku jeskynní etike-
ty – je v pohodě se jen tak stavit cestou kolem? – stejně jsem nevěděl, 
kde ho v té rozlehlé divočině najít. Poslal jsem mu e-mail a pak už 
jsem jen doufal, že brzy vyjde z kaňonu a připojí se v knihovně na 
internet.

Minul den. Byl podzim, vzduch byl prosluněný, chladný a svěží. 
Seděl jsem u kamarádů na verandě a popíjel čerstvou melounovou 
šťávu. Moje hostitelka Melony (přísahám, že se tak opravdu jmenu-
je) považovala meloun za zázračnou potravu, plnou antioxidantů, 
elektrolytů a vitaminů. Dušovala se, že ji vyléčil z pětileté nemoci, 
s kterou nedokázali hnout žádní lékaři, žádné léky ani alergologické 
testy. Do mixéru dávala meloun i s kůrou a semínky a pila ten červe-
ný nápoj třikrát denně. Jenomže teď se jí tenčily zásoby – už bylo po 
sklizni a v obou supermarketech ve městě byly melouny vyprodané. 
S blížící se zimou uvažovala, že podnikne nějaký zoufalý čin, třeba že 
si je objedná na internetu. Uběhl další den a od Suela stále žádná 
zpráva.

Potom, zrovna když jsem seděl na verandě a díval se na hodinky, 
objevil se přízrak. Blížilo se ke mně kolo: temný oř, temný jezdec. 
Mezi šedivými vlasy a vousy se objevily brýle s kostěnými obroučka-
mi. Jezdec měl na sobě černý plstěný klobouk s tkaničkami stažený-
mi pod bradou ozdobnou kovovou sponkou. Poklidně hleděl vpřed. 
Ačkoli zjevně šlapal nohama do pedálů, jeho tělo působilo dojmem 
naprostého klidu. Když dojel až ke mně, rozpoznal jsem, že má na 
zadním nosiči připevněnou plastovou přepravku s jablky a pomeran-
či. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se pustil řidítek, vyndal ovoce 
z košíku a začal žonglovat.

Vyběhl jsem na ulici a zavolal: „Danieli!“ Zastavil, potom otočil 
kolo a nechápavě se na mě díval, dokud jsem se mu nepředstavil.

„Aha, to jsi ty,“ řekl.
Na chlápka, který žije v  jeskyni, Suelo vykazoval jednoznačně 

úžasný smysl pro eleganci. Kalhoty měl o pár čísel delší, ohrnuté nad 
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hranatými pracovními botami. Kostkovaná fl anelová košile přes 
upnuté černé tričko odhalovala kousek štíhlého břicha nad koženým 
páskem. Vypadal jako něco mezi tulákem z dob velké světové krize 
a potulným francouzským malířem – Buster Keaton střihnutý Pau-
lem Gauguinem.

Nevěděl jsem, co mám dál dělat, tak jsem ho neohrabaně objal. 
Byl cítit kouřem ze dřeva. Pozval jsem ho dovnitř a představil jsem 
ho Melony a jejímu manželu Mathewovi. Melony nám nalila do vy-
sokých sklenic melounovou šťávu – poslední z jejích zásob, jak nám 
řekla.

Suelo zbystřil. Nad pravým okem má jizvu, která způsobuje, že se 
mu obočí zvedá ve špičatém oblouku, takže vypadá velmi zvědavě.

„Víte o tom místě, kde rostou melouny?“ zeptal se.
Nevěděli jsme.
„To pole mezi potoky,“ řekl a kývl hlavou směrem do ulice. „Jsou 

tam stovky melounů. Vodní i cukrové. Taky tykve a dýně. Už je jím 
několik měsíců.“

„Čí jsou?“ zeptal jsem se.
„Nějakýho chlápka.“ Pokrčil rameny. „Po zvolení Obamy si mys-

lel, že se celý systém zhroutí, a tak osázel svoje pole, co předtím leže-
la ladem. Jenže konec světa nenastal, takže nechává všechno shnít.“

S Mathewem a Melony jsme vyšli za Suelem z domu na ulici. Vedl 
kolo po asfaltce, která o něco dál přešla v polní cestu a dovedla nás 
k  poli mezi dvěma potoky, k  zelenému pásu pouštní zemědělské 
půdy, který tu přetrval od dob prvních osadníků. Někdo tu kdysi 
zasázel různé druhy stromů a popínavých rostlin – stromů, jež laho-
dily oku a nesly ovoce. Broskvoně. Hrušně. Jabloně. Chyběl tu jen 
had a nahá žena.

Všude byly stovky melounů, ohromné množství, některé zelení 
splývaly s řadami bodláčí a plevele, z jiných už byla žlutá kaše bobt-
nající na slunci. Suelo choval jeden pořádný v náruči jako miminko 
a poklepal na něj palcem.

„Když zní moc hluboko, je přezrálý.“
Chodil mezi řádky, ťukal a naslouchal.
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„Nemáte někdo nůž?“ zeptala se Melony. Suelo nechal svůj na 
kole, ale to nevadilo. Vzal meloun velikosti pivního soudku, zvedl ho 
nad hlavu a potom pustil dolů. Se zaduněním se mu rozskočil u no-
hou. Klekl si u něj, nabral rukama dužinu a hltal ji z dlaní.

A potom vpravdě nasytil celý náš zástup.
Mathew a Melony si beze slova házeli meloun do úst a šťáva jim 

stékala po předloktích. Já jsem zabořil obličej do dužiny, až jsem 
nosem narazil na kůru. Rozbíjeli jsme melouny jeden za druhým, 
některé shnilé, jiné zelené, další lahodné. Bylo chladno, sucho a slu-
nečno a písčitá půda byla mokrá po prvním vydatném říjnovém dešti. 
Pole obklopovaly topoly, které explodovaly žlutí jako miliony zrnek 
pražené kukuřice. Za stromy se rýsovaly červené skály a nad nimi se 
skrz prstenec mraků prodíraly k modrému nebi zasněžené vrcholky. 
Všichni jsme jedli a byli jsme spokojení. Počet nasycených činil čtyři.

„Nevzpomínám si, že by listí někdy bylo takhle žluté,“ řekl Suelo 
a otřel si zápěstí o kalhoty. „To je fakt škoda, že všechny tykve shnily.“

Při pohledu přes pole jsme viděli, že dům Mathewa a Melony sto-
jí od tohoto ráje pouhých sto metrů, skutečně co by kamenem doho-
dil. Opravdu bylo cosi mystického v tom, jak se nepolapitelný Suelo 
žijící bez peněz zhmotnil z éteru a dovedl nás přes poušť do melou-
nové Utopie. Do země hojnosti.

Mathew, Melony a já jsme si nabrali do náruče hromadu melou-
nů, jako by to byly iGadgety, které jsme po hurikánu štípli z obcho-
du Best Buy. Ale Suelo si vybral jen jeden malý zelený melounek. 
Vložil ho do přepravky a mlčky odjel na kole.
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Kapitola 2

„Celá naše společnost je vymyšlená tak, aby člověk musel mít pení-
ze,“ říká Suelo. „Musíš být součástí kapitalistického systému. Žít 
mimo něj je nezákonné.“

V tom má pravdu. Americká národní identita je úzce propojena 
s myšlenkou soukromého vlastnictví  – právo na ně je zakotveno 
v Čtrnáctém dodatku, jenž zaručuje, že o ně nebudeme připraveni, 
právě tak jako o svůj život či svobodu, „bez řádného soudního pro-
cesu“. Rubem této ochrany majitelů je však nedostatek ochrany 
pro nemajetné. Nikde to není patrnější než právě v otázce nemovi-
tostí. Přesvědčení amerických indiánů, že člověk nemůže vlastnit 
půdu o nic víc než vzduch nebo sluneční světlo, vyvrátil příchod 
Evropanů. Půda pod nohama pro ně byla k mání a běloši ji v prů-
běhu tří set let zabírali, až byly kolem roku 1900 vytyčeny hranice, 
a poté už byly všechny nemovitosti v celé Americe zadané. Právní 
nadřazenost soukromého majetku – poměrně nedávný lidský vyná-
lez – je v americké logice zakořeněna stejně neochvějně jako fyzi-
kální zákony. Když uklouznete na střeše, zemská přitažlivost vás 
stáhne k  zemi. Když nezaplatíte nájemné, bytný vás vystěhuje. 
A když squatujete v opuštěné budově, neoprávněně jste vnikli na 
cizí pozemek.

Ani na pozemcích vyhrazených pro veřejnost není člověk bez pe-
něz vítaný. Zatímco fi rma může na pozemku, který je federálním ma-
jetkem, vyvrtat důl nebo vztyčit ropnou věž, občan si na něm nesmí 
postavit srub. Přidělování půdy novousedlíkům už je víc než sto let 
nezákonné. Návštěvníci státních lesů musejí po čtrnácti dnech opus-
tit tábořiště a  nejednou taky platit poplatek za nocleh. Přebývání 
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v městských parcích a na chodnících je považováno za potulku a na 
většině míst zakázáno. Trestem za přespávání na nepoužívaném veřej-
ném prostranství, které nevyžaduje téměř žádnou údržbu – pod pilí-
řem železničního mostu nebo u řeky –, často bývá nocleh v drahé 
věznici postavené za peníze daňových poplatníků.

Suelo se těmto zákonům vzepřel. Trvalé bydliště má v kaňonech 
poblíž Národního parku Arches, kde už přebýval asi v tuctu jeskyní 
ukrytých v pískovcových zákoutích. Na podzim roku 2002, dva roky 
poté, co přestal používat peníze, se usadil v impozantní jeskyni vyso-
ko na útesu, šedesát metrů široké a patnáct metrů vysoké, jejíž vyte-
sané ústí symetricky dohladka ošlehal vítr. Když Suelo seděl uvnitř 
a hleděl do rokle pod sebou, připadal si, jako by se zvěstoval světu 
z hrdla jakési trumpety.

Suelova grotta byla vzdálená dvě hodiny chůze od města, a jelikož 
si myslel, že je nepravděpodobné, aby ho tam někdo rušil, usadil se 
tam natrvalo. Otesal kamenitou zem, aby vytvořil široké, ploché lůž-
ko, a vystlal ho celtami, podložkami a spacáky, které někdo nechal 
ležet vedle popelnice. Navršil balvany proti větru a ze starých plecho-
vek si postavil kamínka na dřevo. Naučil se hledat potravu v přírodě: 
kaktusové lusky, juková semena, byliny a potočnici, která rostla v po-
toce. Z kontejnerů nahromadil suché potraviny, jako je rýže, fazole 
a mouka, a uzavřel je do plastových kbelíků. Pil z pramenů, myl se 
v potoce. Oděvy si pral tak, že je přes noc ve vodě zatížil říčním va-
lounem, a sušil je na rozpáleném pískovci. Na kamenné polici měl 
knihovnu. Z balvanu vytesal sochu, zadumanou hlavu, připomínají-
cí nějaký monolit z Velikonočního ostrova.

V teplých měsících jeskyně přilákala sem tam nějakého pěšího tu-
ristu, a když byl Suelo pryč, zanechal vzkaz: Klidně se tady utábořte. 
Co je moje, je i Vaše. Vezměte si cokoli z jídla. Přečtěte si moje knihy. 
Odneste si je s sebou, jestli chcete. Návštěvníci mu na oplátku zanechá-
vali vzkazy, že se jim líbí, jak to místo udržuje.

Potom jednoho dne, po několika letech klidu, do jeskyně přišel 
správce ze Státní pozemkové správy, aby ho odtud vystěhoval. Suelo 
už dávno překročil povolenou čtrnáctidenní lhůtu.
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„Kdybych tady šel sám na pěší túru a uviděl bych tohle tábořiště,“ 
řekl správce, „měl bych pocit, že sem nesmím, že to tu někomu patří. 
Ale tohle je veřejný pozemek.“

„Říkáte mi to, protože jste za to placený, nebo protože tomu do-
opravdy věříte?“

„Je fakt, že musím své osobní a profesní názory oddělovat,“ řekl 
správce. „Ale váš pobyt má velký dopad na okolní prostředí.“

Suelo řekl: „Kdo podle vás má větší dopad na životní prostředí: vy, 
nebo já?“

Správce vypsal pokutu na sto dvacet dolarů.
„Jenže já nepoužívám peníze,“ řekl Suelo. „Takže to nemůžu za-

platit.“
Nejenže nepoužíval peníze, ale taky vyhodil pas a řidičák. Dokon-

ce odložil i své zákonné příjmení, Shellabarger, a začal si říkat Suelo, 
což španělsky znamená „půda, země“. Tohle jméno si vybral spon-
tánně, když si v Oregonu při protestní akci proti kácení stromů všiml 
jedné samolepky s  nápisem VŠECHNA PŮDA JE POSVÁTNÁ. 
Jméno „Suelo“ mu sedlo.

Správce sváděl vnitřní boj. Celá léta honil v těchto kaňonech van-
daly a vykradače hrobů. Suelo nedělal žádnou škodu. Byl v určitých 
ohledech naprosto vzorný ochránce přírody. Správce mu nabídl, že 
ho doveze do vedlejšího okresu k soudu, aby tam vyřešili obsílku. Na 
druhý den tihle dva podivní spolunocležníci, tulák bez peněz a stráž-
ce federálního zákona, nasedli do nablýskaného erárního auta a řítili 
se pouští do města. Suelo cestou nastínil svou fi lozofi i života bez pe-
něz, zatímco správce mu vysvětlil, proč se začal starat o krajinu – aby 
lidi neničili přírodu. „A pak se objeví někdo jako vy,“ řekl, „a já zá-
polím se svým svědomím.“

Dojeli k budově soudu. Soudce byl laskavý bělovlasý pán. „Takže 
vy tedy žijete bez peněz,“ řekl s táhlým jižanským přízvukem. „To vás 
ctí. Jenomže my žijeme v  moderním světě. Všechny tyhle zákony 
mají svoje opodstatnění.“

Tohle Suelo slýchá pořád dokola: že teď žijeme v jiné době, že může 
mít sebeušlechtilejší hodnoty, ale jejich uplatňování je zastaralé. 

zivot bez penez.indd   21zivot bez penez.indd   21 23/01/2014   12:24:5723/01/2014   12:24:57



22

MARK SUNDEEN

Dokonce to jednou slyšel, když zaklepal na dveře buddhistického kláš-
tera a zeptal se, jestli tam může přenocovat: mnich mu sdělil, že nejniž-
ší cena za nocleh je padesát dolarů.

„Nepustili byste přes práh ani Buddhu samého,“ poznamenal Suelo.
„Žijeme v jiné době než Buddha,“ dozvěděl se.
Jenomže Suelo tohle rozlišení jednoduše nepřijímá. Je přesvědčen, 

že dnes stejně jako přede dvěma tisíci lety veřejné prostory byly a jsou 
pro veřejnost, a tudíž nemusí žádat o povolení, jestliže je chce obývat. 
Když se ho policista zeptá, co to dělá, když stopuje auta do města nebo 
vytahuje pizzu z kontejneru, odpoví mu: „Chodím po Americe.“

„Policajti na to slyší,“ říká Suelo. „Spousta z nich jsou velcí vlas-
tenci, je mezi nimi hodně veteránů a chápou, že každý občan této 
země by měl mít právo po ní chodit.“

Před utažským soudcem, který se snažil přijít na vhodný rozsudek, 
Suelo zpochybnil účel čtrnáctidenní lhůty pro táboření. „Souvisí to 
nějak se spravedlností nebo ochranou životního prostředí? Ne. Má to 
zabránit v existenci lidem, jako jsem já.“ Daniel navrhl, že půjde do 
vězení nebo na veřejně prospěšné práce.

„Myslím, že vězení by nebylo přiměřené,“ řekl soudce. Stejně jako 
správce, mnich a  řada policistů, s  nimiž měl Suelo co do činění, 
soudce zkrátka nevěděl, co má dělat s někým, kdo odmítá přistoupit 
na jeden z nejzákladnějších předpokladů naší kultury – užívání obě-
živa jako směnného prostředku. Nakonec řekl: „Dobrá, co si myslíte 
vy sám, že byste měl dělat?“

Suelo navrhl práci v útulku pro zneužívané a týrané ženy a děti. 
Domluvili se, že odpracuje dvacet hodin. Suelo tam tak jako tak pra-
videlně pracoval jako dobrovolník, takže trest byl tak trochu jako 
posílat brášku Králíka zpátky do šípkového houští. Za pár týdnů po 
vystěhování ze svého panského sídla si našel novou jeskyni, tentokrát 
úzkou rozsedlinu, aby ho nikdo nenašel.

Je lákavé dospět k závěru, že léta, jež Suelo strávil v divočině, jej pro-
měnila ve vášnivého bojovníka za záchranu Země. V roce 2001 jím 
skutečně byl. Rok poté, co začal žít bez peněz, strávil v Oregonu tři 
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měsíce v koruně jedlovce, většinu času sám, nedbaje na šerifovy vý-
hrůžky a na rámus dřevorubeckých pil. Společně s ostatními aktivis-
ty zachránil les před vykácením.

Jeho způsob života má zjevně daleko menší ekologický dopad než 
životní styl jakéhokoli jiného Američana. Jelikož nevlastní auto ani 
dům, který by musel vytápět nebo klimatizovat, neprodukuje skoro 
žádný kysličník uhličitý. Sběr divokých malin a lov lososů harpunou 
má téměř nulové ekologické náklady – žádná výroba, žádná doprava. 
Ačkoli potraviny získané z kontejnerů je nutné vypěstovat, zpracovat 
a dopravit, jejich záchrana z odpadu vlastně předchází dalšímu výde-
ji energie při odvozu a likvidaci těchto přebytků na skládce. Suelo po 
sobě nezanechává žádné prázdné lahve, plechovky, obaly, tašky či 
krabice, ba ani ty plastové kroužky, které obepínají šestibalení piv-
ních plechovek, a máte je přestříhat nůžkami, aby se do nich neza-
chytili mořští ptáci. Co se týče prospěšnosti vyhazování plastových 
lahví do recyklačních kontejnerů – Suelo je naopak odtud vyndavá, 
používá je, dokud nepopraskají, a pak je zase hodí zpátky. Uhlíková 
stopa běžného Američana činí asi dvacet tun ročně. Suelo pravděpo-
dobně spíš vyprodukuje tolik, co Etiopan – přibližně sto kilogramů, 
neboli půl procenta toho, co Američan.

„Chce mít co nejmenší ekologickou stopu a pokud možno co nej-
víc přispět ke zlepšení světa,“ říká Suelův nejlepší kamarád Damian 
Nash. „Co ho znám, je jeho životním cílem co nejméně brát a co 
nejvíc dávat.“

Záchrana Země však není jeho prvotní poslání. Už předtím spo-
třeboval tak málo energie, že přechod na život bez peněz vedl jen 
k zanedbatelnému snížení. A dokonce i po úspěšné záchraně stromů 
zpochybňuje hodnotu politických akcí. „Nevím, jestli to k něčemu 
je. Vyživujeme tak kořeny a prořezáváme větve – ale o to víc bují. 
Jestli opravdu chceme pomoct, především bychom neměli krmit ne-
stvůru – a to je peněžní systém.“

Suelův boj za volné přebývání by mohl být snadný, kdyby využíval 
vládní programy nebo soukromé útulky pro bezdomovce. Jenomže 
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on tyto dobročinné projekty odmítá jako vedlejší produkty pěněžní-
ho systému, který zavrhuje. Vládní programy jsou fi nancované 
z daní, neplacených dobrovolně, ale ze zákonné povinnosti. Ve větši-
ně útulků pracují placení zaměstnanci, kteří něco poskytují pouze 
v očekávání výplatního šeku.

Suelo však přijímá pohostinnost nabízenou zdarma. Již zaklepal 
na dveře hnutí katolických dělníků, unitářského kostela a zenového 
centra a všude mu nabídli místo k přespání. Strávil čas v řadě ko-
mun, včetně jedné v Georgii, jejíž členové si vydělávají tkaním hou-
pacích sítí, a jiné v Oregonu, která pěstuje vlastní zeleninu. V ore-
gonském Portlandu přespává v  městských squatech obývaných 
anarchisty nebo ve společných domech, které vítají přechodné oby-
vatele.

Suela vždy rádi vidí příbuzní, přátelé i naprosto neznámí lidé. Má 
trvalé pozvání, že může pobývat u rodičů v coloradském Grand Junc-
tion, u bratra Douga Shellabargera poblíž Denveru, u přítele Damia-
na Nashe v Moabu a u půl tuctu dalších přátel po celé Americe. Tima 
Wojtusika ve východním Oregonu vůbec nepřekvapí, když se ráno 
probudí a zjistí, že se mu kamarád, o němž celé měsíce neslyšel, utá-
bořil na dvorku. Suelo už ani nedokáže spočítat, kolikrát mu někdo 
zastavil na stopu a pak ho vzal k sobě domů a dal mu najíst. Jeden 
navažský indián mu přenechal vlastní postel a spal na pohovce, a po-
tom mu ráno nabídl snídani.

Za dvacet let v Moabu se Suelo osvědčil, že spolehlivě ohlídá dům 
v nepřítomnosti majitele. Ve městě sezonních dělníků, kteří často na 
celé měsíce odjíždějí z domova, je po jeho službách velká poptávka. 
Jednu zimu hlídal hned několik domů po sobě. Nějaký čas pobýval 
ve stromovém domku u  své kamarádky na dvoře, dokud si jeden 
soused nezačal stěžovat.

Přes všechny nabídky střechy nad hlavou Suelo většinou přespává 
pod širým nebem. Táboří v divočině, v červených skalách kolem Se-
dony v Arizoně nebo v oblasti Gila v Novém Mexiku, kde se několik 
týdnů od jednoho poustevníka učil, jak přežít v divočině. S několika 
kamarády jel na kole z  oregonského Portlandu do Wyomingu 
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a cestou spali pod širákem. Na nákladních vlacích přejel přes celou 
Ameriku. Jednou v  létě se usídlil na ostrůvku na řece Willamette 
v  samém srdci Portlandu. Přivlastnil si kus plastového mola, které 
unášel proud, a dopádloval na něm k ostružinovému houští na neza-
stavěném ostrůvku. Vyklestil si paseku v  hustém křoví, aby nebyl 
vidět ze břehu. „Představoval jsem si, že si tam postavím hliněný 
domek,“ vypráví. To ale nevyšlo. Příští léto strávil u Mount Tamalpis, 
kousek na sever od San Franciska. Sundal si bágl pouhých deset me-
trů od pěšiny, a aniž si ho někdo všiml, bydlel přímo na jedné z nej-
bohatších adres v celé Americe. Měsíc tábořil v Gainesville u jezera 
v ptačí rezervaci, která je součástí areálu Floridské univerzity. Ukazu-
je se, že v Americe je spousta míst, kde se dá přespávat zadarmo: jen 
musíte vědět, kde je hledat.

V poslední době kromě jeskyně ještě udržuje tábořiště v Moabu. 
Je ukryté v houští na soukromém pozemku a vypadá jako typický 
bezdomovecký squat: potrhané plastové celty přehozené přes stan, na 
zemi rozložené nádobí. Jednou ráno majitel pozemku zahlédl kouř 
z ohně a přiběhl s dekou a lopatou. S ulehčením zjistil, že je to jen 
Suelo, kterého už léta zná. Řekl mu, aby tam nerozdělával oheň, a ač-
koli mu výslovně nedovolil, že smí zůstat na jeho pozemku, více 
méně nad tím přimhouřil oko.

Městské tábořiště Suelovi ušetří dvouhodinovou cestu do jeskyně 
a občas tam zaleze, když zůstane dlouho do noci v Moabu. Ale prav-
da je, že většinou spí, kde zrovna chce. „Zjistil jsem, že člověk může 
tábořit kdekoli, pokud je aspoň pár metrů od chodníku,“ říká Suelo. 
„Lidi si vás nevšimnou. Už jsem spal přímo vedle policejní stanice.“

Tak moment. Nenamlouvá si náhodou Suelo něco? Opravdu existu-
je nějaký rozdíl mezi přijetím noclehu v kostele a v útulku pro bez-
domovce? A není stopování v autě na benzinový pohon nebo blogo-
vání z počítače ve veřejné knihovně důkazem, že je závislý na penězích 
stejně jako my ostatní – ne-li snad přímo na bankovkách, pak tedy 
určitě na obchodu, bez nějž by nebyla auta, benzin, knihovny ani 
počítače?
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Suelo nad těmito kritikami uvažuje. Připouští, že užíváním veřej-
né knihovny přijímá peníze z daní jiných lidí, a nějaký čas zvažoval, 
že knihovnu přestane využívat a bude chodit na internet jen u kama-
rádů doma, ale nakonec si řekl, že to je až příliš hnidopišský přístup. 
Přece nepřestane chodit po veřejných silnicích jen proto, že byly vy-
budovány za peníze daňových poplatníků. Naše ekonomické životy 
jsou tak propletené, že by nikdy nedosáhl absolutní čistoty. Jeho zá-
měrem je dávat zdarma to, co má, a neočekávat nic na oplátku, a na-
opak bez závazku přijímat to, co ostatní nabízejí.

S tímto předpokladem neustále přehodnocuje pravidla života bez 
peněz a  znovu je vykládá. Po prvních pár měsících tohoto experi-
mentu, když v roce 2000 s jedním kamarádem jezdil stopem po vý-
chodním pobřeží, postěžoval si v e-mailu kamarádům: „Snažíme se 
žít bez peněz, jenomže lidi nám jich pořád spoustu dávají, a tak vzni-
ká otázka, co s nimi máme dělat. Stanovil jsem si pravidlo: zbavím se 
jich před západem slunce, buď je rozdám, nebo utratím, obvykle za 
nějakou dobrotu, kterou nepotřebuju, třeba za čokoládovou tyčinku. 
Jenomže pak se ze západu slunce stal východ.“ Nakonec se rozhodl, 
že peníze vůbec utrácet nebude, ale radši je rozdá.

Ovšem jízda kamarádovým autem znamenala spotřebu benzinu, 
který někdo musel zaplatit. „Možná, že když tu jen tak budeme čekat, 
někdo nám benzin dá,“ navrhl Suelo při jedné příležitosti. „Nebo ně-
jaký najdeme.“ Kamarád se rozhodl, že natankuje za vlastní peníze.

Na jaře roku 2001 se Suelo jedinkrát závažně odchýlil od svého 
záměru. Právě když pobýval v jedné komuně v Georgii a přemítal, 
jak se dostane zpátky do Utahu na svatbu kamaráda, obdržel velmi 
pokušitelský a překvapivý dopis: vrátili mu na daních pět set dolarů.

„Ten experiment s životem bez peněz jsem teď pozastavil,“ napsal 
Suelo v hromadném e-mailu kamarádům a příbuzným. Nechal si šek 
proplatit, zaplatil zálohu za auto z půjčovny a řítil se přes celou Ame-
riku za volantem zbrusu nového tmavomodrého kabrioletu Merce-
des-Benz 600 sport coupé.

„To je nářez, když švorc stopař najednou řídí mercedes!“ napsal. 
„Cestou do Nového Mexika jsem se pořádně nadýchal jižních států, 
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protože většinu cesty jsem jel se staženou střechou a vítr mě ošlehal 
tak, že jsem vypadal jako mop na podlahu. Kromě toho mi dělá ob-
rovskou radost vidět, jak se tváří stopaři, když jim zastaví mercedes. 
A vybírat konťáky v mercedesu je fakt síla! Měl by to zkusit každý. Je 
to skoro stejná legrace, jako jet stopem na korbě pickupu. Skoro.“

Koncem léta se na zbytek peněz vykašlal, protože mu „připadaly 
jako koule u nohy“, a od té doby už se k penězům nikdy nevrátil.

Jednoho slunečného říjnového odpoledne, pár dnů po té melounové 
hostině, následuji Suela do kaňonu. Má na sobě kostkovanou košili 
a správcovské olivově zelené kalhoty, ustřižené pod koleny – našel je 
vyhozené ve městě nedaleko národního parku a moc se mu líbily, 
ačkoli o  kamarádovi, který našel podobné, se vyjádřil, že „vypadá 
jako správce parku“. Suelův oděv dovršuje španělský klobouk. Při 
pohledu na plochou krempu a tkaničky se mi vybaví peruánský ven-
kovan nebo šaman. „Našel jsem ho v kontejneru jednoho křesťanské-
ho charitativního krámku,“ říká. „Byl to dětský kovbojský klobou-
ček. Tak jsem ho namočil, roztáhl a  zplacatil. Perfetně sedí. S  tím 
dobročinným obchodem je to zvláštní – vyhazují všechny dobré věci 
a snaží se prodat šmejdy. Vyhodí všechno, co je staré nebo vlněné, 
když to má maličkatou dírku. Ale dál prodávají ty bavlněný trička 
vyrobený v robotárnách.“

Poblíž začátku stezky si schová kolo v křoví a vyndá z přepravky do 
ošoupaného batohu jablka a brambory. V průběhu let získal a odložil 
mnoho jízdních kol. Současný bicykl, který pomaloval anasazskými 
petroglyfy a ozdobil plastovými růžovými plameňáky, dostal darem 
od rodičů. Udržuje ho pomocí součástek a nářadí z cyklistické dílny, 
kterou vedou dobrovolníci, a z popelnic u obchodů vybírá použité 
pneumatiky a hadičky. Zámek nevlastní.

Jakmile sejdeme z asfaltu, zuje si sandály, zastrčí je do báglu a krá-
čí pouští bos. Nohy má široké, se ztvrdlou kůží a popraskanými pa-
tami. Zlehka našlapuje po kamenité stezce.

Kaňon je závratně krásný. Po obou stranách zlatavé útesy, ve stoupa-
vých vzdušných proudech krouží krkavci. Procházíme pod prastarými 
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petroglyfy vydlabanými do skály – jsou na nich ovce tlustorohé a hu-
manoidi s velkými hlavami. Podél úpatí skalních stěn jsou písčité srázy 
poseté coloradskými borovicemi, jalovci a prérijním pelyňkem, kmeny 
mají pokroucené spalujícím sluncem, kořeny se zatínají do štěrbin pís-
kovce, aby vysály aspoň kapku vláhy.

Tato krajina vypadá na první pohled neobyvatelně. Nad kaňonem 
leží neúrodná oblast se zvrásněnými skalami, kamennými oblouky 
a suchými roklemi, ne nadarmo se těmto místům říká Ďáblova za-
hrádka, Ohnivá pec či Pekelná pomsta – je to ten typ krajiny, kde 
hollywoodští herci narazí na lidskou kostru doběla ohlodanou supy, 
v prstech svírající prázdnou čutoru. Na dně kaňonu však přes navaž-
ský pískovec zurčí chladivý zelený potok, hloubí porcelánové vany 
a přes vodopády porostlé řasami se noří do hlubokých, průzračných 
tůní. U břehů se drží bohatě olistěné vrby a topoly a shazují do víru 
žluté listy. Bobři přehryzali měkké kmeny a vybudovali si příbytky 
a  rybníčky, které pableskují ve stinné oáze. Vzduch je provoněný 
sladkou vůní hlošiny.

Stezka se promění v písečnou, do bot se mi sype jemný štěrk, a tak 
si je po Suelově vzoru zuju. Na plošině v kaňonu vyrůstají z písku 
stovky drobných zelených výhonků. „Divoká cibule,“ řekne Suelo, 
klekne si a vyrývá šlahouny ze země. Taky jeden vyryju. „Pozor, abys 
nezatáhl moc zprudka,“ upozorní mě, „nebo se přetrhne.“ Vyštrachá 
z batohu kovovou lžíci a ryje s ní. Každý z nás vydoluje jednu cibuli 
a oloupeme z ní vláknitou slupku. „Můžeš ji sníst celou,“ řekne mi, 
obtočí zelenou nať kolem cibulky a strčí si ji do úst. Udělám totéž. Je 
lahodná – slaďounká, štiplavá pažitka.

Zajdeme do stínu a přebrodíme potok. Nad námi zakrákorá krka-
vec a Suelo mu hned odpoví. Umí ho dokonale napodobit. Zhruba 
po hodině sejdeme ze stezky a vyškrábeme se po svahu mělké rokle. 
Suelo přeskakuje mezi kameny, vyhýbá se písku a trávě. „Snažím se 
nezanechávat stopy,“ vysvětlí mi.

Ve stinné kotlině, kde proudy pramenité vody zanechávají na skal-
ní stěně černé pásy, vystoupáme do strmého svahu posetého kamen-
nou sutí a dojdeme k jeho současné jeskyni, prostornému výklenku 
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o rozměrech šest krát šest metrů, s úchvatným výhledem na protější 
svahy a blankytné nebe. U ohniště leží na zemi splasklá podložka na 
spaní, vedle ní spacák, pár kusů oděvů, kytara a Suelův nejnovější 
úlovek: drahý dalekohled. „Našel jsem ho v konťáku,“ říká se zjev-
ným nadšením. „Takže jsem se rozhodl, že začnu pozorovat ptáky.“ 
Zatím se mu podařilo zaostřit na volavku velkou, jestřába a kulíška 
nejmenšího.

Suelo si sundá batoh a odnese odřenou plastovou láhev od sodov-
ky k  tůni dešťové vody, kde přeskáče přes mokřinu s pohyblivými 
psíky a dřepne si, aby láhev naplnil. Nasbírá plné hrsti divokých tra-
vin, borového jehličí, jalovcových větviček a slézového listí.

„Lidi mi pořád dávají prášek z mladé pšenice,“ říká. „Tak mě na-
padlo, proč vlastně nepoužívám divoce rostoucí traviny? Takže je po-
píjím skoro každé ráno. A cítím se fakt dobře.“

Sedí se zkříženýma nohama na zemi na karimatce a  rozdělává 
oheň v kamínkách – zčernalé plechovce od rodinného balení chilli 
fazolí, bez víčka a s vyříznutou dírou po straně. Do otvoru přikládá 
větvičky, dokud se uvnitř nerozhoří oheň. Přímo na plechovku po-
staví kotlík s vodou. Dírky propíchané po stranách plechovky zajiš-
ťují přísun vzduchu a za pár minut už voda vaří. Suelo vloží do kot-
líku hrstku nasbíraných bylinek a nechá je louhovat.

Díky příchodu divočinou, začouzené jeskyni a šedovlasému mu-
drci, který nad ohněm louhuje bylinky, začíná návštěva u Suela při-
pomínat náročný himálajský výstup za nějakým guru. A je pravda, že 
rozhovor s ním se brzy stočí na náboženství a fi lozofi i. Právě má na 
návštěvě někoho, koho bychom mohli nazvat jeho žákem – mladíka 
z Indiany, který deset let studoval bojová umění a východní nábožen-
ství, a když si na internetu přečetl o Suelovi, nasedl do Greyhoundu 
a vyrazil na západ, aby se od mistra naučil životu bez peněz.

Suelo však rychle rozptýlí jakoukoli představu o tom, že by snad 
byl svatý muž. Čím hlouběji se noří do fi lozofi ckých úvah, tím víc se 
sám sobě směje, a odvrací pohled, když říká něco obzvláště pronikavé-
ho, jako by ho uvádělo do rozpaků, že odhaluje své hlubší poznání. 
Je chronicky zapomnětlivý, mne si čelo a říká věci jako: „Nemůžu si 
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vzpomenout, jestli jsem jel do Indie předtím než na Aljašku, nebo až 
potom.“ Má odzbrojující reakci, když mu někdo řekne něco, co už 
ví. Zvolá, jako by se to dozvěděl poprvé: „A jo!“ Nebo: „Aha!“

Já: „Četl jsem, že Buddha se narodil jako hinduista.“
Suelo: „A jo! Máš pravdu!“
Navíc má naprosto bláznivý smysl pro humor. Když se dozvěděl, 

že na pozemcích vedle hřbitova mají vyrůst novostavby, poznamenal: 
„Lidi prý umírají touhou, aby se tam mohli nastěhovat!“

Zrovna když se ho ptám, čemu ho naučil život bez peněz, odhání 
oblak kouře z druhé várky čaje. Všimnu si, že vypadá tak trochu jako ze 
země Oz, když mi odpovídá zpoza kouřové clony. Mává rukama jako 
kouzelník a deklamuje, jako by odříkával zaklínadlo: „Teď jsem vstoupil 
do říše mystiky!“ Zasměje se vlastnímu vtipu. „Jsem duch v lahvi!“

S pomocí nalezených a vyhozených předmětů a s nulovým stavebním 
rozpočtem Suelo proměnil svou současnou jeskyni v postkonzumní 
tulácký ráj. Když ji poprvé objevil, měla kamenité a nerovné dno, 
proto do ní nanosil kýble písku, aby ho vyrovnal. V ústí navršil bal-
vany, aby nedovnitř nefoukalo a nebylo tam vidět. Nasbíral vyhozené 
hrnce, pánve, misky, talíře, nože, vidličky, lžíce a obracečky. V uza-
vřených plastových kyblících uskladnil rýži, mouku, nudle, ovesné 
vločky a obi loviny, a také brambory a kořenovou zeleninu, jako třeba 
mrkev, která v suché, chladné jeskyni vydrží celé měsíce. Teď od stro-
pu visí čerstvé potraviny v bavlněné tašce, z dosahu myší a fretů.

Jeskyně je skrytá pod útesem obráceným na sever, takže sem nikdy 
nedopadá slunce, je v ní zima i ve dne. Když se setmí, Suelo rozsvítí 
lampy. I když občas najde funkční baterky, nakonec se vybijí. Spo-
lehlivějším zdrojem světla jsou olejové lampy rozmístěné po úzkých 
skalních římsách. Vyrábí je tak, že jednoduše naplní skleničku rost-
linným olejem a potom protáhne krátkou bavlněnou šňůrku korko-
vým špuntem, který plave na hladině. Díky obalu z hliníkové folie se 
zátka nevznítí a knot hoří celé dny.

Onoho večera jsem si rozbalil spacák vedle ohniště naproti Suelo-
vi, hleděl jsem z  jeskyně na zářivé, mlčenlivé hvězdy a rázem jsem 
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usnul. Když jsem se těsně po rozbřesku probudil, Suelo seděl v turec-
kém sedu na karimatce, se spacákem přehozeným přes ramena. Na-
prosto nehybně zíral do kaňonu, jak slunce sestupuje po protější 
skalní stěně. Potom si znovu lehl a ještě se chvíli prospal.

Po ranním čaji vyjdeme z jeskyně na sluncem ozářené skalní římsy 
a Suelův žák Phil vede lekci čchi-kungu, meditačního čínského bojo-
vého umění. Projdeme pozice s názvy jako Objímání stromu a Chy-
tání míče. V slunečním světle a za zpěvu ptáků tato chvíle přeroste 
v bezdůvodnou blaženost, dokud se na mě Suelo nevrhne s fi ngova-
nými karate údery. „Teď budeme bojovat na život a na smrt!“ snaží se 
co nejlíp napodobit přízvuk, jaký měl Bruce Lee.

Ačkoli Suelo žije velmi cílevědomě, vypadá to, že jde tam, kam 
zrovna fouká vítr. Když najde dalekohled, začne pozorovat ptáky. 
Když najde kytaru, začne se věnovat hudbě. Když do jeho jeskyně 
přijde učitel bojového umění, začne cvičit čchi-kung. A  tak dále. 
„Nahodilost je můj guru,“ řekl mi.

Život v kaňonu je sám o sobě idylický. Jakmile se oteplí, Suelo se 
vykoupe v potoce. Pokud se mu nechce do města, vydrží týden nebo 
déle žít ze zásob a z toho, co najde v přírodě. Sedíme na sluníčku a on 
hraje melodii na dřevěnou fl étnu, kterou pro něj někdo vyřezal. Ze 
skály se dere jalovec, šalvěj a keříky mormonského čaje.

Suelo se však na toto místo příliš neváže. Ví, že kdykoli se tady 
může objevit správce a vyhnat ho odsud. Jeho pobyt zde je jedno-
značně protizákonný.

„Tenhle národ o sobě prohlašuje, že je křesťanský,“ říká mi Suelo 
a obhlíží své dočasné království. „A přesto žít podle učení Ježíše Kris-
ta je v zásadě nezákonné.“

Očekávat, že by vůbec někdo dodržoval Ježíšovo učení – natož pak 
americká vláda –, to vypadá jako dost naivní pohled na svět. Ale tak 
byl Suelo vychovaný, v  rodině náboženských idealistů, kteří stejně 
jako on neuznávají, že by se moderní doba zásadně lišila od časů 
proroků a hrdinů.
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Jedenáctiletý Daniel se jednoho dne vrátil ze dvora, kde si hrál s ka-
marády, a zjistil, že nikdo není doma. Psal se rok 1972, rodina tehdy 
žila na předměstí Denveru, kde Danielův otec pracoval pro místního 
prodejce automobilů. Daniel volal rodiče a sourozence. Nikdo neod-
povídal. Tři starší bratři nebyli ve svých pokojích. Ani starší sestru 
nikde nemohl najít. Rozechvělým hlasem volal jejich jména. Vrhl se 
do ložnice rodičů. Matčino oblečení leželo na botách. Nikdy by ne-
nechala oděvy ležet pohozené na zemi. Vypadalo to, jako by se vypa-
řila a zůstaly z ní jen šaty a boty. „Mami!“ vykřikl. „Tati!“ Bylo slyšet 
jen bzučení elektrického větráku.

Daniel se v duchu horečně snažil najít nějaké nevinné vysvětlení. 
Třeba odešli na procházku se psy. Nebo někam odjeli. Jenomže auto 
bylo zaparkované u domu. Byť se sebevíc snažil vyložit si tyto stopy 
nějak jinak, upnul se na vysvětlení, které považoval za jediné možné: 
Nanebevzetí. Pán se vrátil a nastal poslední soud. Spravedliví, včet-
ně Danielovy rodiny, byli vzati na nebesa. Co se týče hříšníků, ti byli 
odsouzeni snášet hrůzy prorokované v Zjevení svatého Jana. Z oblo-
hy budou šlehat plameny a prohnilý Babylon se propadne do moře. 
Když nebohý Daniel celý roztřesený zíral na matčiny střevíce, ne-
mohl dospět k jinému závěru, než že se s celou rodinou vznesla do 
nebes, zatímco on, za trest za jakési nevýslovné hříchy, byl tady za-
nechán!

Když se všichni vrátili domů – byli na návštěvě u sousedů –, našli 
Daniela, jak usedavě pláče. Utěšovali ho a  laskavě se usmívali. Byl 
nejmladší – a kvůli všemu si dělal hlavu. Neměl by se tolik stracho-
vat. Až skutečně přijde soudný den, určitě se vrátí domů k Ježíšovi.
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V rodině doslovných vykladačů Bible bral Daniel všechno nejdo-
slovněji. Jednou v létě, když byl ještě hodně malý, shromáždil všech-
ny nastřádané dolary a čtvrťáky a nakoupil vánoční dárky pro ma-
minku a tátu, pro Pennie, Ricka, Rona a Douga. Zabalil je do papíru 
se Santa Klausem a v srpnovém vedru je všem rozdal. Chtěl, aby si 
dárky užili tady na zemi, ještě před Velkým soužením.

Danielovi připadalo, že je v nedělní škole snad jediný, kdo bere 
Bibli vážně. To mu však víru neusnadňovalo. Děti, které se fl ákaly 
a posílaly si na hodině psaníčka, pak v noci v posteli neustále nepře-
mítaly nad tím, jak je možné, že dospělý velbloud dokáže projít 
uchem jehly, a jestliže ano, proč je něco takového pravděpodobnější, 
než že bohatý vstoupí do Božího království, jak praví Matouš, 19:24.

Na ty, kteří nevyrůstali ve fundamentalistické rodině, působí Na-
nebevzetí jako barvotisková historka, ale v uplynulé polovině století 
se tato představa obecně rozšířila. Zatímco procento Američanů, kte-
ří se hlásí k hlavním protestantským denominacím, od poloviny še-
desátých let trvale klesalo, až ze čtvrtiny kleslo na desetinu, počet 
příslušníků různých evangelikálních a  fundamentalistických církví 
rychle dosáhl něco kolem pětadvaceti procent. Jestliže vezmeme 
v úvahu populační růst, toto pevné procento odráží jejich rostoucí 
počet. V lidové představivosti nahradila dětskou noční můru o škva-
ření v pekle a čertu s vidlemi Apokalypsa Janova Zjevení se čtyřmi 
jezdci a kotli vroucí síry. Ti, kteří byli vychováni ve víře, přijímají 
jako fakt, že dny tohoto světa jsou sečteny. Hodiny se zastaví a čas, 
jak ho známe, přestane existovat.

Suelova rodina je typickým příkladem tíhnutí Američanů k fun-
damentalismu. Jsou součástí protiváhy vůči velkému sekularizační-
mu posunu, k němuž v posledním půlstoletí rovněž došlo a jenž měl 
za následek, že Američané – například moje rodina – se stali obyva-
teli větších měst a začali být méně věřící, ale vzdělanější a zámožnější. 
Předpokládal jsem, že konzervativní křesťanská rodina bude méně 
vstřícná k synovi, který se rozhodl stát se dezdomovcem. Zmýlil jsem 
se. Pro fundamentalisty je bydlení v jeskyni a pojídání kobylek a di-
vokého lesního medu mnohem přijatelnější způsob života než pro 
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sekulárně orientované lidi, kterým jde hlavně o to, aby se dostali na 
vysokou a  sehnali dobré pracovní místo. Shellabargerovi se neřídí 
mýtem amerického snu, v němž je bohatství zaslouženou odměnou 
za celoživotní dřinu. Jejich mýtus je hluboce idealistický, nad vším 
v něm triumfuje víra a na penězích nikdy příliš nezáleží. Ačkoli Sue-
lo se své rodině nakonec vzepřel, jeho výchova ho ve skutečnosti při-
pravila na to, aby žil bez peněz.

Dick Shellabarger je ve dvaaosmdesáti letech stále statný, rozložitý 
chlap jak hora, s obrovitýma rukama a velkýma nohama. Má dunivý 
hlas s  nosovým přízvukem, kterým trousí kovbojské hlášky typu: 
Sem mu řek, tak to ani náhodou! a Na to ti Pánbůh kašle. „Prachy jsou 
veřejná modla,“ zahýkal na mě místo pozdravu. „Lidi kvůli nim udě-
laj cokoli – zabíjej, vražděj a lžou.“

Dick je už přes šedesát let ženatý s Danielovou matkou Laurel. Žijí 
v  Coloradu, ve farmářském městečku Fruita, které začíná pomalu 
splývat s rozrůstajícím se městem Grand Junction asi pětatřicet kilo-
metrů na východ. Je to asi dvě stě padesát kilometrů od jeskyně, kde 
přebývá jejich nejmladší syn. Ve slepých ulicích s názvy jako Com-
stock a Motherlode potkáte leda tak děti na kolech a matky s kočár-
ky, jinak nikde není ani noha. Před dvougarážemi parkují osobní 
auta a náklaďáky americké výroby, se samolepkami protiinterrupční-
ho hnutí. Shellabargerovi bydlí v přízemním cihlovém domě, částeč-
ně omítnutém a částečně obloženém dřevem, na trávníku rostou dva 
stálezelené keře. Na dveřích visí cedulka s nápisem: Kdo je v Kristu, je 
nové stvoření. Dům patří Dickovu staršímu bratrovi. Je prostý a čistý: 
tři ložnice a  dvě koupelny, na všech stěnách strukturované tapety 
stejného bělavého odstínu. V garáži, mezi pečlivě srovnaným nářa-
dím a stočenými prodlužovačkami, parkuje sedan neurčité značky.

Dick Shellabarger se narodil jako nejmladší z pěti dětí v roce 1928, 
na prahu Velké hospodářské krize. Vyrostl v Coloradu. Jeho otec – me-
chanik, holič a všeuměl – chytal nákladní vlaky do Kalifornie, aby si 
tam hledal práci. Pracoval jako řidič náklaďáku při stavbě dálnice mezi 
Aljaškou a  Kanadou a  vydělané peníze vložil do dvou honáckých 
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poníků a ranče poblíž Denveru. Dick vyrůstal na koni, stěhoval se 
z místa na místo, když otec prodal jeden ranč a koupil jiný. „Snažil 
jsem se chodit na střední školu v Castle Rocku. Abych se tam dostal 
autobusem, musel jsem jednou nebo dvakrát přestupovat,“ říká 
Dick. „Nakonec jsem po desáté třídě musel školy nechat.“

Shellabargerovým se nikdy nepodařilo prorazit, protože nedoká-
zali získat půjčku na koupi hospodářských zvířat, ale jakž takž ob-
hospodařovali turistický ranč, který nabízel jízdu na koni, se starou 
chatou s barem, hrací skříní a  tanečním parketem. Dickovi bratři 
odešli z domova a vybudovali rozsáhlou síť obchodů s auty, ale Dick 
byl po otci a dělal jednou to a jindy zas ono. Když se vrátil z vojen-
ské služby v Japonsku, v létě si na ranči přivydělával krocením sou-
sedovic koní.

Jestliže Daniel zdědil kočovnou povahu po otci, sklon k rozjímání 
má po matce. Laurel je o rok starší než její manžel, opravdová krasa-
vice s majestátním držením těla, jiskřivýma očima a jemně řezanými 
lícními kostmi. Laurel Jeanne Wegenerová se narodila v roce 1927 
v  Denveru Američanům první generace, jejichž rodiče emigrovali 
z Německa. Její otec Charles byl obchodní cestující a tesař. Za hos-
podářské krize těžko vycházeli, kupovali potraviny na dluh. Ašak 
Charles – jenž jakožto starosvětský Evropan hrál na fl étnu, chodil 
v tmavém obleku, nikdy se nenaučil řídit a i v automobilové éře ra-
ději jezdil vlakem a městskou dopravou – trval na tom, že jeho dcery 
se musejí naučit hrát na klavír a zpívat ve sboru.

Wegenerovi sice byli křesťané, ale ne příliš zbožní. „Katechismus 
v luteránském kostele se mě vůbec netkl,“ říká Laurel. Když dospěla 
ve výraznou a hrdou mladou ženu, k náboženství příliš netíhla. Jed-
nou dorazila ke kostelu, odkud měli jet se sborem na exkurzi, právě 
když autobus odjížděl. Běžela za ním, mávala a volala, ale autobus 
nezastavil. „A hádejte, kdo se naštval,“ říká. Laurel se tam už nikdy 
nevrátila.

Možná to bylo evropskou kultivovaností jejích rodičů, ale Laurel 
byla naprosto nespokojená s životem, který nabízela Amerika za vál-
ky. Po maturitě pracovala jako uvaděčka v  kině, poté na nástavbě 
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získala certifi kát z účetnictví a dostala práci jako účetní. Po několika 
měsících si pomyslela: A to jako má být všechno?

Psal se rok 1946, desítky let předtím, než se fundamentalismus stal 
v Americe běžnou záležitostí. Výrazy jako „znovuzrození“ a  „osobní 
spasitel“ byly slyšet ve stanech na evangelizačních shromážděních, ne 
pod kupolí amerického Kongresu. Evangelikální křižácké výpravy Bil-
lyho Grahama začaly až v roce 1948 a Jerry Falwell založil svou církev 
teprve v roce 1956. (Ačkoli někteří čtenáři mohou mít námitky, po-
užívám zde výrazy „fundamentalistický“ a „evangelikální“ zaměnitel-
ně. Oba znamenají víru založenou spíš na doslovném výkladu Bible 
než na členství v organizované církvi.) V období politiky Nového údě-
lu a za druhé světové války význam a sféra působnosti sekulární vlády 
stále rostly a hlavní církve se soustředily na sociální spravedlnost, niko-
li na osobní spásu. Proto stále víc křesťanů v té době reagovalo na udá-
losti, které vypadaly jako Apokalypsa – vylodění v Normandii, Osvě-
tim, Hirošima –, hledáním morální jistoty v Písmu.

Jednou večer Laurel poslouchala u rodičů rádio. Naladila si kali-
fornskou stanici, na níž příjemným hlasem promlouval kazatel v po-
řadu Starosvětská hodinka. Hovořil o misionářích v Africe, jak zachra-
ňují duše v rozpálených savanách i uprostřed džungle. Tohle opravdu 
vypadalo jako naplňující – a vzrušující – život. Laurel se přihlásila do 
Denverského biblického institutu. Učitel hned první den rozbalil 
arch papíru a nakreslil časovou přímku, na níž vyznačil sedm věků 
lidské existence, odpovídajících sedmi dnům Stvoření. Schéma rozlič-
ných dispenzací či fází postupného Božího zjevení. První dispenzací 
bylo Stvoření. Druhá trvala 1656 let od Adama po Noema, třetí zahr-
novala 430 let do Abraháma a čtvrtá trvala následujících 1960 let do 
Ježíše. Od té doby, prohlásil učitel, žijeme v páté dispenzaci, neboli 
v období Církve, jež skončí katastrofi cky návratem Krista a přícho-
dem šesté dispenzace – Velkého soužení. Toto období plné násilí po-
trvá pouze sedm let a naplní se v něm proroctví Janova Zjevení: otevře 
se sedm pečetí, Kristus usedne k soudu, z nebes budou šlehat plame-
ny, Satan se uškvaří v hořící síře a celé prohnilé lidstvo – Babylon – 
bude svrženo do moře jako mlýnský kámen. Až sedne popel, 
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opravdoví věřící, spravedliví křesťané, se dostanou do ráje a do sedmé 
dispenzace: do Milénia. Po zničení Babylonu bude Kristus vládnout 
Novému Jeruzalému. Mučedníci a  světci budou vzkříšeni, dvanáct 
kmenů Izraele obnoveno a vlk bude pobývat s beránkem.

„Byla jsem spasena,“ říká nyní Laurel. „Onoho večera jsem se vrá-
tila domů a požádala Krista, aby se stal mým spasitelem.“ Další tři 
roky strávila v biblické škole. Učitel se jí ujal jako vlastní dcery, jez-
dila na biblické letní tábory. Kázala evangelium svým rodičům a také 
oni došli znovuzrození.

Na podzim roku 1948 si vzala dovolenou. Řidič autobusu ji vysa-
dil sedmnáct kilometrů od turistického ranče. U zastávky stáli dva 
kovbojové a opírali se o stařičký studebaker s korbou. Upřela oči na 
mladšího z nich, hubeného dlouhána v leviskách, kovbojských bo-
tách a stetsonu. Vtěsnala se mezi ně do kabiny dodávky, která racho-
tila po cestě k ranči. Pokaždé, když auto zajelo do rigolu, její koleno 
vrazilo do hubeného kovboje a páteří jí jako elektrický proud projelo 
cosi vzrušujícího.

Dojeli na ranč a Dick Shellabarger dovedl Laurel na místo, kde 
měla bydlet: do dřevěného srubu s palandou, která byla cítit jehličím 
a  naftalínem. I  když v  chatě bylo zavřeno, Dick zapojil jukebox. 
„Pustil jsem nějakou muziku a tančili jsme,“ říká dnes. „Jen my dva.“

Příští den se od sebe nedokázali hnout ani na krok. Dick pozval 
Laurel, aby se s ním podívala do soukromého srubu, o který se staral. 
Šli tam spolu v syrovém větru a zavřeli za sebou těžké dřevěné dveře. 
Dick škrtal sirkami a rozsvěcel petrolejové lampy. Rozložil čisté lůž-
koviny a společně povlékli matraci. Potom si klekl ke krbu, zmuchlal 
noviny, naskládal třísky a škrtl zápalkou. Laurel objevila piano a sed-
la si na stoličku. Dick vzpomíná na hudbu, kterou vyluzovala, jako 
na něco éterického, romantického a božského, co se vůbec nepodo-
balo břinkání v lokálu, na které byl zvyklý. Stál nad ní, hltal její líbez-
nou vůni a vdechoval melodii. Jeho ruce se samy zvedly od boků, 
nejistě se k ní vztáhly a spočinuly na její tváři.

Laurel se s chaotickou změtí not vymrštila ze stoličky. Otočila se, 
letmo políbila svého nápadníka na tvář a  vyběhla ven do hvězdné 
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noci. Dick běžel za ní. Byl čas večeře a z domu vonělo matčino sma-
žené kuře. Doklopýtal do kuchyně, obloukem hodil klobouk na vě-
šák a sedl si na poslední volné místo. Byli tam všichni: matka, otec, 
dva bratři, bratranec – a Laurel. Nervózně na ni pohlédl a odvrátil 
zrak, potom se však na ni podíval znovu a zůstal rozpačitě zírat. Něco 
tu nehrálo. Místo růžiček měla na líčkách černé podlitiny. Bezmocně 
na ni hleděl. Na obličeji měla všem na očích důkaz jeho prohřešku – 
otisky ukoptěných prstů.

Po šedesáti letech se Shellabargerovi stále milují. Dick dodnes mluví 
jako honák a Laurel ho pořád opravuje.

„Tátovi jsme říkali první železniční vandrák,“ řekl mi, když jsem 
seděl u nich v obýváku.

„Ale on nebyl vandrák,“ podotkla Laurel.
„Ne, nebyl. Jen jsme ho škádlili. Kéž bych tak uměl to, co on.“
„Vždyť to umíš,“ řekla Laurel. „On se prostě podceňuje.“
„Můj děda byl holič,“ řekl mi Dick.
„Kosmetolog,“ trvala na svém Laurel.
Když jsem onoho večera šel do ložnice, kterou pro mě přichystali, 

zastavil jsem se na chodbě před jejich pracovnou a naslouchal jsem. 
Dick seděl u psacího stolu a diktoval znění příští biblické hodiny, 
zatímco Laurel přepisovala poznámky, aby si je neslyšící dívka ve tří-
dě mohla během Dickovy přednášky průběžně číst.

„Verš devatenáct,“ začal Dick a odkašlal si. „Velké Z. Zasnoubím 
si tě navěky, čárka, zasnoubím si tě spravedlností a právem, čárka, 
milosrdenstvím a slitováním, tečka.“

Věděl jsem, že mají počítačové programy a internet, odkud mohli 
ten verš okopírovat. Oni si však užívali tento rituál, on kazatel, ona 
písařka. Dick pokračoval: „Verš dvacet. Velké Z. Zasnoubím si tě věr-
ností a poznáš HOSPODINA, celé slovo velkými písmeny, tečka.“

Všichni evangelikální křesťané očekávají druhý příchod Kristův. 
Historicky se dělí na dva tábory: postmilenialisty a premilenialisty. 
Skoro celé sedmnácté a osmnácté století převládali postmilenialisté, 
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očekávající návrat Mesiáše po tisícileté vládě míru. Aby jeho pří-
chod urychlili, chtěli vytvořit harmonický svět tady a teď a bojovali 
za zrušení otroctví, za zákaz alkoholu, za veřejné vzdělání a gramot-
nost žen.

Chaos americké občanské války a  industrializace způsobil, že 
mnoho evangelikálů svůj optimismus přehodnotilo. Usnesli se, že 
Ježíš vlastně přijde ještě před posledním soudem. Proto jsou jakékoli 
snahy o spravedlivou společnost tady na zemi marné; důležité je zdo-
konalovat svou víru. Jak píše historik Randall Balmer, tito věřící „se 
uchýlili k teologii zoufalství, která v zásadě přenechala pozemské zá-
ležitosti Satanovi a jeho přisluhovačům“.

Toto schisma se ve dvacátém století ještě více prohloubilo. Po Sco-
pesově opičím procesu v roce 1925, kdy se fundamentalistům dosta-
lo ponížení v  americkém tisku, se premilenialisté stáhli do vlastní 
subkultury, zanevřeli na politiku a  aktuální dění. „Obrátili se do-
vnitř,“ píše Balmer, „věnovali se vlastní zbožnosti a při přípravě na 
blížící se Ježíšův návrat se snažili nalákat druhé do duchovního krá-
lovství.“

Dick požádal Laurel o ruku pouhých pár měsíců poté, co se sezná-
mili, ona však neochvějně zastávala premilenialistické názory a řekla 
mu, že se může provdat jen za podobně smýšlejícího křesťana.

„Moji rodiče jsou celý život v nějaké církvi,“ řekl jí Dick.
„To nestačí.“
„Jak to, že to nestačí?“
„Je to osobní?“ zeptala se ho.
Jak se ukázalo, Dick nemusel urazit zas tak velkou teologickou 

vzdálenost. Jeho rodina se totiž sice vlažně, ale přece jen hlásila k Ply-
mouthským bratřím. Tuto náboženskou sektu ve dvacátých letech 
devatenáctého století založil John Darby, autor dispenzačního sché-
matu, které Laurel tak zaujalo. Dickův dědeček byl laický duchovní, 
jenž se naučil zpaměti celý Nový zákon.

Dick došel spasení a v roce 1949 se Shellabargerovi vzali a přidali 
se k Plymouthským bratřím. Tato náboženská frakce je tak neochvěj-
ně přesvědčena o doslovné pravdě Bible, že v porovnání s tím působí 
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Jižní baptisté velmi vlažně. Bratří tvrdí, že Bůh by neměl být uctíván 
v denominační církvi s profesionálním duchovním. Své budovy na-
zývají „modlitebny“, aby tím vyjádřili, že kostel je posvátné sdružení 
věřících, nikoli pouhá stavba, kde se scházejí. Podle jejich názoru se 
velké církve, například katolická či luteránská, zpronevěřily biblické-
mu učení, protože vybudovaly ohromné světské organizace. Z obav, 
aby nebyli vnímáni jen jako další denominace, obvykle ofi ciálně ne-
používají název Plymouthští bratří, a proto o nich většina Američanů 
nikdy neslyšela.

Dick a Laurel se šest desítek let snažili sladit svou službu Kristu 
s  hmotným zabezpečením rodiny s  dětmi. Bratří neměli pastory, 
a proto Dick sloužil jako laický kazatel. Ženy kázat nesměly, ale Laurel 
vedla skupiny biblického studia. Jako novomanželé však potřebovali 
nějaký příjem. Dickovi rodiče zavřeli ranč pro turisty, a bez maturity 
měl omezené možnosti zaměstnání. Získal práci na ranči v Montaně, 
aniž věděl, do čeho jde. V roce 1949 opravil starého buicka a vyrazil 
s novomanželkou a skromným majetkem na sever. Když přijeli, zjisti-
li, že rančerova žena onemocněla a nemůže pracovat.

„Vaření zastane tvoje žena,“ řekl rančer Dickovi.
Místo aby se Dick podvolil, projevil povahový rys, který později 

předal svému nejmladšímu synovi: odmítl pracovat za nespravedli-
vých podmínek.

„Nechci, aby pracovala,“ řekl Dick. „Je těhotná.“
„Ale tak jsme se předem domluvili.“
„To teda ne.“
„Napsal jsem ti to v dopise.“
„Náhodou mám ten dopis v kapse.“ Dick vytáhl papír a rozložil ho.
„Prostě bude vařit a basta,“ řekl rančer.
Dick zvedl zaťaté pěsti a rančer se otočil a vzal nohy na ramena. 

Shellabargerovi znovu naložili buicka a vydali se domů.
Dick dostal práci v tiskárně, ale když po něm chtěli, aby tiskl ka-

lendáře s nahotinkami, dal výpověď. Oba s Laurel zjistili, že jsou jiní 
než ostatní. „Mysleli si o nás, že jsme namyšlení svatouškové,“ říká 
Dick. „Vždycky to tak bylo. Když jsem jezdil na schůze, nechlastal 
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jsem, nechodil jsem za prostitutkama. Musel jsem je shazovat z klína.“ 
Po narození dcery Pennie začal Dick chodit do školy Plymouthských 
bratří v Chicagu. Narodil se jim první syn Rick. Mladá rodina tři 
roky bydlela ve stísněném bytě, zatímco Dick studoval evangelium. 
„Byl jsem buran, kterej brázdil ulice černýho ghetta na jihu Chica-
ga,“ říká Dick.

Vystřídal několik zaměstnání v prodejnách automobilů a  tiskár-
nách. Rodina se kvůli tomu vždycky jednou za pár let stěhovala. 
S Laurel měli za tu dobu ještě tři další syny. V coloradském důlním 
městečku Gypsum založili bratrský sbor. („Přivedli jsme včelaře ke 
Kristu,“ vzpomíná Laurel.) Laurel zůstávala doma s dětmi. Ani jeden 
z  rodičů se dlouhodobě nevěnoval pracovní kariéře. Jejich pravým 
posláním byl Hospodin.

Jako poslední dítě se jim v roce 1961 v Arvadě na předměstí Den-
veru narodil Daniel James Shellabarger. Po Danielově narození Dick 
začal pracovat u svého bratra, autorizovaného prodejce automobilů 
Chevrolet. Příští rok dostal práci u fi rmy Denver Volkswagen, poté 
v roce 1967 povýšil a byl přeložen do centrály v texaském San Anto-
niu, kde Daniel začal chodit do první třídy. Dick hezkou řádku let 
létal po celé Americe na schůze a obchodní akce.

Rodina žila idealisticky. Když bydleli v San Antoniu, naložili všech 
pět dětí do „brouka“ – Douga a Dana do maličkého zadního kufru – 
a vyrazili k mexickým hranicím. Brány byly otevřené a Mexičani se 
proudem hrnuli po mostě přes Rio Grande, aby strávili den nakupo-
váním a návštěvami příbuzných. Dick, Laurel a děti je vítali u silnice, 
vyzbrojení spoustou náboženských traktátů ve španělštině. Nikdo 
z nich nemluvil španělsky, ale to nevadilo. Všech sedm jich rozdávalo 
brožurky a  všichni říkali Hola a  Pánbůh vám požehnej. „Mexičani 
přímo prahnou po Evangeliu,“ říká Dick. Nebyla to sice úplně afric-
ká misie, ale byl to život, jaký Laurel vždycky chtěla.

Danielova přísná náboženská výchova by mnoha lidem, kteří vy-
růstali v převratných šedesátých a sedmdesátých letech, mohla připa-
dat anachronická, ale pro spoustu fundamentalistů byli Shellabarge-
rovi ztělesněním rodinné normy. „Tento alternativní vesmír byl tak 
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ucelený,“ píše Randall Balmer, jenž také vyrůstal v evangelikální ro-
dině, „že uprostřed dvacátého století (jak mohu osobně dosvědčit) 
bylo možné fungovat prakticky nezávisle na širší kultuře a v zásadě se 
téměř vůbec nestýkat s nikým zvnějšku.“ Tak jako fundamentalisté 
všech vyznání, i Plymouthští bratří tvrdí, že jejich cesta je ze všech 
typů křesťanství ta jediná správná – o ostatních náboženstvích ani 
nemluvě. Proto se v zemi, kde se ke křesťanství hlásí většina obyva-
tel  – 78 procent –, mnozí evangelikálové považují za utlačovanou 
menšinu. „V mládí jsme byli přesvědčeni, že každý mimo naši církev 
je špatný,“ říká nyní Suelo. „Že nikomu nelze věřit.“

Jak se ukázalo, tato léta relativního blahobytu v San Antoniu byla 
výjimkou. Dick v  roce 1969 přišel po řadě fúzí podniků o  práci 
a vrátil se s rodinou do Denveru, kde Daniel začal chodit na druhý 
stupeň. Vyrostl z něj drobný, vážný chlapeček. Ron a Doug zdědili 
otcovu vytáhlou postavu, Rick a Daniel byli po matce drobnější kon-
stituce. Danielovi vadilo, že je nejmenší a  nejmladší; někdy nosil 
boty na tlustých podrážkách a snažil se výškou vyrovnat ostatním. 
Často byl ze školy tak nervózní, že se mu udělalo nevolno a  směl 
zůstat doma. I když byl natolik společenský, aby si získal kamarády, 
kočovný rodinný život ve jménu šíření Písma si vyžádal svou daň.

„Neustálé stěhování v kombinaci s idealismem mých rodičů způ-
sobilo, že bylo těžké mít přátele,“ říká Suelo. „Zvlášť když vám vště-
pují, že každý mimo rodinu či církev je špatný. Lidi si z nás utahova-
li, ale místo abychom se bránili, nastavovali jsme druhou tvář. Teď už 
je mi jasné, proč si děti někoho dobírají: chtějí se s ním popasovat, 
a tak se skamarádit. Jenže tehdy jsem to nechápal.“

I když Shellabargerovi žili izolovaně, rodina byla funkční a vládla 
v ní laskavá atmosféra. Randy Kinkel, Danielův kamarád z dětství, kte-
rý s ním chodil do školy poblíž Denveru, vzpomíná, že u Shellabarge-
rových doma panovala pohoda a vstřícnost, všechno krášlil Laurelin 
zářivý úsměv a dům byl plný nejrůznějších domácích zvířat – měli psy, 
kočky, ptáky, rybičky a dokonce i aligátora. „Dan tam zapadl tak, jak 
jen je to u  tichého a přemýšlivého dítě v  tomto věku možné,“ říká 
Kinkel. „Byla s  ním neuvěřitelná legrace, dobře napodoboval hlasy, 
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imitoval lidi a  taky uměl moc dobře kreslit. Nevzpomínám si, že 
bych si o něm myslel, že je nějaký náboženský poblouzněnec.“ Daniel 
s Randym se „vyblb li“ při psaní fi ktivních novin, v nichž fi guroval 
klaun Blinky, který uváděl místní televizní pořad pro děti. Vymýšleli 
si historky, v nichž byl věčně namol opilý a způsoboval různé potíže, 
exploze, smrt a všelijaké zmatky. „Na základku to byl velmi vytříbený 
humor,“ podotýká Kinkel.

Daniel se začal zajímat o náboženství. Jeho církev sice kázala, že 
Bible má absolutní pravdu, ale její členové někdy úplně nenásledova-
li Ježíšovo učení. Někteří Bratří, například pan a paní Hatchovi, kte-
ří darovali sboru novou budovu nedělní školy ve školním areálu z še-
dého kamene v  dělnické čtvrti Denveru, přijížděli do modlitebny 
v kadillaku a jejich kožichy se leskly na zimním slunci. Jednou v ne-
děli v  roce 1969, právě když pan Hatch otvíral své ženě masivní 
dveře od auta, šla po ulici podivně vyhlížející postava: dlouhé vlasy, 
vybledlé džíny, přes rameno přehozenou mexickou deku. Danielův 
otec říkal těmhle typům hipísáci. Hipísák šel přímo k Hatchovým 
a opovržlivě si změřil jejich cadillac a kožichy.

„Tohle že učil Ježíš?“ řekl. „Sloužíte Bohu, nebo penězům?“
Hatchovi nebyli schopni slova. Muž se coural dál. Suelo za ním 

ohromeně hleděl, dokud ho otec nezatáhl do modlitebny.
„Neznaboh,“ řekl otec. „Nic nechápe.“
Ale Daniel nedokázal na mužova slova zapomenout. Četl evange-

lia. Copak není pravda, že Ježíš nám přikázal, abychom se vzdali 
světských statků? Matouš 19:21: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, 
co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi.“ A copak Pa-
vel v Prvním listu Timoteovi 6:10 nenapsal, že kořenem všeho zla je 
láska k penězům?

Co když ten neznaboh měl pravdu a bratří se mýlili?

V roce 1974 si Dick v záchvatu podnikatelského nadšení vybral ži-
votní pojistku a znovu se s rodinou přestěhoval, tentokrát do malin-
kého městečka Saff ord v Arizoně, aby tam zavedl franšízu zásilko-
vého katalogu Montgomery Ward. Těsně poté, co Daniel oslavil 
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čtrnácté narozeniny, podnik zkrachoval. „Přišel o všechno,“ říká Sue lo. 
V roce 1975 zkrachovalý a ponížený Dick odvezl rodinu do Grand 
Junction a znovu vzal práci ve skladu u svého bratra, autorizovaného 
prodejce Chevroletu.

Tam si rodina konečně vybudovala téměř něco jako trvalý domov. 
Shellabargerovic děti tam chodily na střední školu a začaly studovat 
vysokou. Danielova sestra se vdala, bratři se oženili. Grand Junction 
bylo zaprášené ropné a  farmářské město, železniční a  silniční uzel, 
kde největší vzrušení skýtala jízda výtahem do horního patra bankov-
ní budovy. Toto největší město na Západním svahu Skalnatých hor 
postrádalo půvab důlních měst, jako je Aspen nebo Telluride, z nichž 
se později stala luxusní letoviska. Tady všichni volili Nixona, byla to 
bašta mlčící většiny, se spoustou kostelů a drsňáků s knírem, kteří 
řídili velké pickupy s korbou. Dickovi a Laurel toto prostředí vyho-
vovalo. Stejně jako fundamentalisté po celé Americe, i oni se probí-
rali z několika desítek let politické apatie a našli svůj hlas v novém 
hnutí křesťanské pravice. Jako skalní konzervativci se stavěli proti 
právu na potrat, homosexualitě a jakémukoli vměšování státu do ná-
boženského života.

Rodina si pronajala dřevem obložený domek v nehostinné čtvrti 
u železniční trati. Rick stále ještě bydlel doma, Ron, Doug a Daniel 
ještě chodili do školy a jako zranitelní nováčkové byli snadnými terči 
šikany. Jejich jedinou výhodou bylo, že díky příjmení Shellabarger si 
spolužáci ze střední v High Junction mysleli, že patří do bohaté rodi-
ny, jejíž jméno bylo vidět na všech billboardech prodejců Chevroletu 
po celém Coloradu.

Někdy v této době Suelo začal pochybovat o americké výjimečnosti, 
kterou mu rodiče vštěpovali. Když byl s křesťanskou skupinou Amigos 
de las Américas na misii v Bolívii, kde severoameričtí teenageři posky-
tovali očkování Jihoameričanům, pojal některé myšlenky o povaze bo-
hatství, chamtivosti a štědrosti, které ho dodnes ovlivňují. Zavítal do 
nížin poblíž brazilských hranic. Poprvé tu spatřil třetí svět, v době, kdy 
Bolívie byla po Haiti nejchudší zemí na západní polokouli. „Tehdy 
jsem poprvé viděl děti s nafouklými bříšky,“ vzpomíná.
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