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JAKOU MNE MÃ• PÃ•NBÅ®H RÃ•D ...
StÅ™eda, 18 zÃ¡Å™Ã- 2019

Tak jsem si z Kudlanky nadlouho nÄ›kam odskoÄ•ila, vlastnÄ› ani nevÃ-m proÄ•, mÃ©nÄ› Ä•asu, pohody, hromada prÃ¡ce, spou
zvratÅ¯ v mÃ©m soukromÃ©m i pracovnÃ-m Å¾ivotÄ› (jak jinak! to bych ani nebyla jÃ¡)â€¦ aÅ¾ mi tuhle zavolala Daniela a zase
vrÃ¡tila zpÄ›t. ZpÄ›t do Ä•asÅ¯, kdy jsem rÃ¡no dorazila brzo do prÃ¡ce, dala si kÃ¡viÄ•ku a otevÅ™ela Kudlu â€¦ A tak jsem ji dn
dlouhÃ© dobÄ› opÄ›t otevÅ™elaâ€¦ a uvidÄ›la - nemohu Å™Ã-ci znÃ¡mÃ© tvÃ¡Å™e, neboÅ¥ vÃ¡s vlastnÄ› osobnÄ› neznÃ¡m firmy, jako NÄŒ, MamÄ•a, MÃ-Å¡a Å¡Ã-Å¡a, Miaâ€¦ dokonce se mi podaÅ™ilo bez vÄ›tÅ¡Ã-ho ÃºskalÃ- se zaregistrovat a pÅ™e
titulek na Kudle â€žKde se v zÃ¡Å™Ã- nejlÃ©pe seznÃ¡mitâ€œ.

A uÅ¾ si Å™Ã-kÃ¡m, Å¾e bych sem asi mÄ›la napsat, jak se mÅ¯j
Å¾ivot posunul mÃ-lovÃ½mi kroky (kdo by to byl Å™ekl)â€¦ale - zaÄ•nu po poÅ™Ã¡dku: manÅ¾el
cizinec nÄ›kam zmizel do ciziny s tÃ-m, Å¾e se uÅ¾ k sobÄ› nevrÃ¡tÃ-me,
maminka zemÅ™ela chvÃ-li pÅ™ed tÃ-m, nevÄ›dÄ›la jsem s kterÃ½m smutkem se potÃ½kat
dÅ™Ã-vâ€¦a z toho mÄ› dostal jeden pÅ™Ã-tel, vlastnÄ› to byl pÅ™ed tÃ-m dlouholetÃ½
kamarÃ¡d. To, Å¾e jsme se znali dlouho, mi dodalo odvahu se svÄ›Å™it, ulevit si,
nechat se vzÃ-t do nÃ¡ruÄ•e a pobulit si (Ã³Ã³Ã³Ã³Ã³, jak jsem to potÅ™ebovala a taky pohladit).
MÅ¯j Å¾ivot dostal spÃ¡d, pÅ™iÅ¡la do nÄ›j opÄ›t lÃ¡ska a pak uÅ¾
jen zasÃ-lÃ¡nÃ- erotickÃ½ch virÅ¯ po e-mailu, zastavoval se, udÄ›lal mi dovolenou,
kterou jsme trÃ¡vili vÃ¡lenÃ-m se na retro koupaliÅ¡ti ve MÅ¡enu, vÅ¡ak uÅ¾ jsme takÃ©
retro, tak svÃ½ k svÃ©mu â€¦a byly z toho krÃ¡snÃ© 4 roky.

JeÅ¡tÄ› odbÄ›hnu k tomu, jakÃ© mÃ¡m kolem sebe bÃ¡jeÄ•nÃ©
pÅ™Ã¡telÃ©, kteÅ™Ã- tak asi nÄ›jak zavnÃ-mali (protoÅ¾e jÃ¡ bych to nikdy nepÅ™ipustila),
Å¾e jsem to lÃ©to na pokraji svÃ½ch sil a ÃºplnÄ› nezÃ¡vaznÄ› na sobÄ› mi zorganizovali
dovolenou.
Å Ã©fovÃ¡ Jarmila mi naÅ™Ã-dila, Å¾e potÅ™ebuje odvÃ©zt do
Chorvatska, a za odmÄ›nu tam s nÃ- zÅ¯stanu tÃ½den. JÃ¡ se z toho kroutila
jako had, aÅ¾ jsem se vykroutila, s dÅ¯vodem, Å¾e mÃ¡ dcera svatbu. LeÄ• nebylo
mi to nic platnÃ©, protoÅ¾e ona vymyslela, Å¾e kdyÅ¾ jÃ- tam neodvezu, tak ji za dva
mÄ›sÃ-ce ale pÅ™ivezu (a dceru mÃ¡m jen jednu, a furt se nevdÃ¡vÃ¡). JÃ¡ uÅ¾
neprotestovala a nechala to plynout, Å¾e to tÅ™eba nÄ›jak nedopadne a zapomnÄ›la
jsem, nÄ›kterÃ© vÄ›ci prostÄ› musÃ-te vypustit, jinak se zblÃ¡znÃ-te.
AÅ¾ jeden den rÃ¡no
mi zavolala, zda uÅ¾ mÃ¡m ten lÃ-stek na autobus, Å¾e veÄ•er odjÃ-Å¾dÃ-m z Roztyl,
trochu mÄ› to zaskoÄ•ilo, leÄ• lÃ-stek z e-mailu jsem si rychle stÃ¡hla, vytiskla
a jukla se, kdy odjÃ-Å¾dÃ-m a odkud. Za pÃ¡teÄ•nÃ-ho pracovnÃ-ho pochodu, Å™Ã-zenÃ- dÄ›lnÃ-kÅ¯,
odstraÅˆovÃ¡nÃ- reklamacÃ- a mezi jednÃ¡nÃ-m s nepÅ™evzetÃ-m domu majitelkou potÃ-Å¾aÄ•kou,
jsem zlehka Å™eÅ¡ila svÅ¯j odjezd za dvÄ› hodiny neznÃ¡mo kam.
VolÃ¡m jÃ- a Å™Ã-kÃ¡m, jak tam je a co si vlastnÄ› mÃ¡m vzÃ-t
sebou, noÅ¥as Å¾e uÅ¾ mÃ¡m zabalenÃ½.
A ona na to, nic si neber a pÅ™ijeÄ•, jak jsi, tady nic
nebudeÅ¡ potÅ™ebovat. JedeÅ¡ do mezinÃ¡rodnÃ-ho nuda-kempu. Hrklo ve mnÄ› jako ve
starÃ½ch pendlovkÃ¡ch. No, nÄ›jak jsem v rychlosti vÅ¯bec nepobÃ-rala, jak
jsem se do tÃ©hle situace vlastnÄ› dostala, pÅ™edstavila jsem si, jak tam budu
mezinÃ¡rodnÄ› natÅ™epÃ¡vat svÃ© bÃ-lÃ© Å¡peky a bylo mi vÃ¡Å¾nÄ› Å¡oufl.
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LeÄ• uÅ¾ nebylo Ãºniku, a tak jsem si se slovy â€ždÄ›j se vÅ¯le
boÅ¾Ã-â€œ pÅ™iloÅ¾ila k noÅ¥asu jeÅ¡tÄ› dva takovÃ© ty pÅ™Ã-jemnÃ© Å¡Ã¡tky na plavky,
s myÅ¡lenkou, Å¾e to nÄ›jak zachrÃ¡nÄ›j, a vyrazila na Roztyly. Tam fronta jako
blbec. V autobusu jsem si zaÄ•ala prohlÃ-Å¾et takovÃ½ lehkÃ½ plÃ¡nek Å¡Ã©fovÃ©, co mi
naÄ•rtla na papÃ-r a naskenovala - s tÃ-m, Å¾e budu cestou dlouho a dlouho
spÃ¡t, nÄ›kde k rÃ¡nu uvidÃ-m pÅ¯lceduli Kanegra a pak vystoupÃ-m, a Å¾e mÄ› bude
Ä•ekat pÅ™ed hotelem.
Pravda byla, Å¾e jsem dlouho spala, ale pÅ¯lceduli jsem nikde
nevidÄ›la, a tak jsem se Å¡la radÄ›ji zeptat Å™idiÄ•Å¯, kde mi konÄ•Ã- lÃ-stek, aÅ¥ jsou
tak laskavÃ- a vyhodÃ- z autobusu. A i na to doÅ¡loâ€¦

TakÅ¾e vystoupÃ-m, nikde nikdo, ani hotely - a tak poslednÃzÃ¡chrana mobilâ€¦ Bylo pÄ›t rÃ¡no! NaÅ¡tÄ›stÃ- to vzala s tÃ-m JÃ©Ã©Ã©, ty uÅ¾ tam jsi, tak
jÃ¡ jedu a kde vlastnÄ› jsi? No, nevÄ›dÄ›la jsem, jen jsem popisovala, co vidÃ-m.
Za chvÃ-li pÅ™ijela a odvezla mÄ› do nuda.kempu. Bylo 5.30
rÃ¡no a jÃ¡ byla Å¡Å¥astnÃ¡, Å¾e nahÃ¡Ä•i jeÅ¡tÄ› spÃ-.
Ona se obratem svlÃ©kla donaha. Svou Å¡Ã©fovou Ä•lovÄ›k vidÃvÅ¾dy obleÄ•enou a upravenou a tohle bylo opravdu jinak â€¦ no, a tÃ-m zaÄ•ala celÃ¡
mÃ¡ nejveselejÅ¡Ã- dovolenÃ¡, co jsem kdy zaÅ¾ila.

UdÄ›lala Ä•aj a houkla na mnÄ›: â€žSvlÃ-knout, tady je zÃ¡kaz
obleÄ•enÃ-!â€œ
HrdinnÄ› jsem
vyskoÄ•ila ze Å¡atÅ¯ a zavÃ¡zala Å¡Ã¡tek aÅ¾ pod bradu a blahoÅ™eÄ•ila mu, Å¾e je
tak pÅ™Ã-jemnej a velkej.
ÄŒaj mÄ› trochu uvolnil a pÅ™Ã-jemnÃ© vychÃ¡zejÃ-cÃ- slunÃ-Ä•ko nad
moÅ™em udÄ›lalo milou atmosfÃ©ru, Å¾e jsem neodolala a Å¡la si zaplavat aÅ¾
k plovÃ¡kÅ¯m, kde jsem se usadila holÃ½m zadkem na jednu bublinu
z celÃ©ho Å™etÄ›zu, kejvala nohama ve vodÄ› a koukala na plÃ¡Å¾, jak se po rÃ¡nu trousÃnahÃ¡Ä•i a pÅ™emÃ-tala, jak se s tÃ-m porovnÃ¡m. Lehla jsem si na plÃ¡Å¾ a zavÅ™ela
oÄ•i, abych se nestydÄ›la, obracela jsem se kolem dokola a svlaÅ¾ovala to
pÅ™Ã-jemnÃ½m plavÃ¡nÃ-m v moÅ™i.

Jsem blonÄ•atÃ½ cikÃ¡n a pÅ™erod ze zimy do lÃ©ta u mÄ› vznikne
tÃ-m, Å¾e sundÃ¡m kozaÄ•ky a natÃ¡hnu Å¾abky, zesvÄ›tlajÃ- mÄ› dÄ›snÄ› vlasy a zhnÄ›dne pleÅ¥,
mÃ¡m to tak od jaktÄ›Å¾iva, uÅ¾ jsem si na sebe zvykla.
Nakonec jsem zjistila, Å¾e majÃ- vÅ¡ichni Å¡peky, jen vÅ¡ude
hnÄ›dÃ©, tak jsem to bÄ›hem dvou dnÃ- dohonila.

Jo, v kempu vznikaly nejrÅ¯znÄ›jÅ¡Ã- situace, na kterÃ© asi
byli vÅ¡ichni zvyklÃ-, jen jÃ¡ ne a jÃ¡ se furt jen smÃ¡la, aÅ¾ mi tekly slzy. VaÅ™ilo
se venku pÅ™ed karavanem, a kdyÅ¾ ti nÄ›co upadlo a ty ses pro to ohnula, tak jsi
julÄ•u vystrkovala do svÄ›ta a nikomu to nepÅ™iÅ¡lo vÅ¯bec divnÃ½. Nebo se tam rÃ¡no
jdeÅ¡ sprchovat do takovÃ½ch venkovnÃ-ch sprch smÄ›rem do kempu, holÃ-Å¡ si tam julÄ•u,
a nahÃ¡Ä•i chodÃ- kolem, a pohoda, dÅ¾ez.
Bylo to fakt zajÃ-mavÃ½ a nikdo nikoho nezkoumal,
nepomÄ›Å™oval Å¡peky.
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Byl tam jeden starÃ½ manÅ¾elskÃ½ pÃ¡r opÃ¡lenÃ½ do Ä•okolÃ¡dova,
vodili se za ruce, byli celÃ- nazÃ- jen panÃ- mÄ›la zÃ¡Å™ivÄ› rÅ¯Å¾ovÃ© kroksy a pÃ¡n
kanÃ¡rkovÃ© Å¾lutÃ©, bylo to veselÃ©. Nebo tÅ™eba kdyÅ¾ se ochladilo, tak si vÅ¡ichni
chlapi vzali triko, aby nenachladli a to nejdÅ¯leÅ¾itÄ›jÅ¡Ã- jim furt Ä•ouhalo a
vesele klinkalo. TakÃ© se tam, lidÃ© vzÃ¡jemnÄ› navÅ¡tÄ›vovali, pochlastÃ¡vali, bavili
se v mnoha Å™eÄ•ech a jedinÃ¡ jistota byla, Å¾e budou nazÃ-!
JO,
drahouÅ¡kovÃ©, dalÅ¡Ã- zÃ-tra!
INKA
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