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Nechala jsem si vÄ›ci jeÅ¡tÄ› v hotelu, stejnÄ› jsem zatÃ-m nevÄ›dÄ›la, kam pÅ¯jdu. V hotelu zÅ¯stat by bylo pÅ™Ã-liÅ¡ drahÃ©
jsem se jednoho recepÄ•nÃ-ho (muÅ¾e pochopitelnÄ›, je to neuvÄ›Å™itelnÃ©, jak mÃ¡lo Å¾en tu pracuje), jak bych se mohla d
Å¡vÃ½carskou ambasÃ¡du. Musela jsem tam jÃ-t pÅ™es celÃ© mÄ›sto, protoÅ¾e hotel, ve kterÃ©m jsem byla, byl aÅ¾ na jeho
Jen o kousek dÃ¡l uÅ¾ byl vlÃ¡Ä•ek na Karthago.

Bylo vedro, chodnÃ-ky pÅ™Ã-mo sÃ¡laly, i kdyÅ¾ bylo teprve
rÃ¡no. NespÄ›chala jsem, mÄ›la jsem dost Ä•asu, bylo teprve 9 hodin a tak jsem si
prohlÃ-Å¾ela svoje prvnÃ- arabskÃ© mÄ›sto.
Po ulicÃ-ch chodily Å¾eny v nÄ›Ä•em, co
pÅ™ipomÃ-nalo prostÄ›radla, s tetovÃ¡nÃ-m na obliÄ•eji ve tvaru stromeÄ•ku. A kdyÅ¾
jsem zahlÃ©dla kousek jejich rukou a nohou, vidÄ›la jsem, Å¾e jsou tetovanÃ© celÃ©.
V rukou kaÅ¾dÃ¡ drÅ¾ela miminko a prosily o almuÅ¾nu. Bylo zajÃ-mavÃ©, Å¾e jsem
nevidÄ›la dÃ-tÄ›, kterÃ© by jim zaplakalo. PozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la, Å¾e jsou to
Å¾eny dole z jihu, ze Sahary.
Na Å¡vÃ½carskÃ© ambasÃ¡dÄ› mi Å™ekli, Å¾e Å vÃ½carsko nikoho nebere.
"Ale jÃ¡ tam mÃ¡m otce!"
Konzul naprosto zmÄ›nil svÅ¯j kamennÃ½ obliÄ•ej a s ÃºsmÄ›vem Å™ekl: "Ale to
je nÄ›co ÃºplnÄ› jinÃ©hoâ€¦ V tom pÅ™Ã-padÄ› staÄ•Ã-, aby podepsal jednu kartu a mÅ¯Å¾ete
odjet do tÃ½dne. Ve kterÃ©m mÄ›stÄ› Å¾ije vÃ¡Å¡ otec?â€œ
"MyslÃ-m, Å¾e nÄ›kde v Curychu, ale nevÃ-m adresu."
"To nevadÃ-, tu zjistÃ-me. Zastavte se tady za pÃ¡r dnÃ- a uÅ¾ bychom mÄ›li
mÃ-t vÅ¡echno vyÅ™Ã-zeno.â€œ Nadiktovala jsem jim otcovo jmÃ©no a konzul mne jeÅ¡tÄ›
zastavil:
"MÃ¡te zatÃ-m kde bydlet?"
"Dneska jsem spala jeÅ¡tÄ› s cestovkou v hotelu Du Lac, ale teÄ• se musÃ-m
odstÄ›hovat. Hotel si nemÅ¯Å¾u dovolit."

ChvÃ-li pÅ™emÃ½Å¡lel a naÅ¡krÃ¡bl mi na kus papÃ-rÅ¯ nÄ›jakou adresu:
"ZajdÄ›te si sem. Je to studentskÃ¡ kolej v Bardo. Ted v lÃ©tÄ›, kdyÅ¾ tam
nejsou studenti, tak to pronajÃ-majÃ- jako hotel. Je to levnÃ© a Ä•istÄ›. A zÃ-tra se
zase zastavte tady. JeÅ¡tÄ› dneska zkontaktujeme vaÅ¡eho otce."
Z ambasÃ¡dy jsem vyÅ¡la spokojena s
vyhlÃ-dkou do budoucnosti. V neposlednÃ- Å™adÄ› i moÅ¾nosti uvidÄ›t vlastnÃ-ho otce.
Je pravda, Å¾e se nikdy o mne nezajÃ-mal, ale pÅ™edpoklÃ¡dala jsem, Å¾e kdyÅ¾ si
uvÄ›domÃ-, Å¾e jsem momentÃ¡lnÄ› ve stejnÄ› situaci jako on, kdyÅ¾ emigroval, jenom o
to horÅ¡Ã-, Å¾e je uÅ¾ mÃ¡lo zemÃ-, kterÃ© jeÅ¡tÄ› berou emigranty, tak jsem
pÅ™edpoklÃ¡dala, Å¾e mi podÃ¡ pomocnou ruku.
Jako malÃ¡ holka jsem u sebe tajnÄ›
nosila jeho fotku, aby mÃ¡ma nevÄ›dÄ›la, protoÅ¾e jsem vÄ›dÄ›la, Å¾e by ji to mrzelo.
NaÅ¡Ã- se rozvedli, kdyÅ¾ mi byly tÅ™i roky a pak uÅ¾ jsem tÃ¡tu vidÄ›la jenom na
pohÅ™bu jeho otce, kterÃ½ zÅ¯stal Å¾Ã-t s maminkou a se mnou.
Ale je to mÅ¯j otec a jÃ¡ jsem ani na
moment nezapochybovala, Å¾e pro mne udÄ›lÃ¡, co bude v jeho silÃ¡ch...
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V duchu jsem pÅ™emÃ½Å¡lela o tom pro
mne cizÃ-m Ä•lovÄ›ku, kterÃ½ mne zplodil, dÃ¡l mi svoje geny a odeÅ¡el, aniÅ¾ by mne
kdy vÅ¯bec poznal.
Za pÃ¡r dnÃ- se to vÅ¡echno zmÄ›nÃ-...
PÅ™Ã-Å¡tÃ- tÃ½den uÅ¾ budu ve Å vÃ½carsku.
Podle popisu cesty Å¡vÃ½carskÃ©ho
konzula jsem naÅ¡la universitu v Bardo.
UbytovÃ¡nÃ- bylo opravdu na arabskÃ©
pomÄ›ry docela uchÃ¡zejÃ-cÃ-, i kdyÅ¾ jsem si nemohla poÅ™Ã¡d zvyknout na ty dÃ-ry v zemi
mÃ-sto zÃ¡chodu. Ale tady to kolem tÄ›ch dÄ›r bylo peÄ•livÄ› umyto a zÃ¡chody byly
splachovacÃ-.
KdyÅ¾ jsem si vzpomnÄ›la na rumunskÃ©
dÃ-ry do zemÄ›, kterÃ© navÃ-c mÄ›ly vÃ½bornÃ½ tah, a pouÅ¾itÃ© papÃ-rky proto volnÄ›
lÃ©taly, kam se jim zachtÄ›lo, musela jsem si pÅ™iznat, Å¾e tyhle zÃ¡chody jsou
opravdu snesitelnÄ›jÅ¡Ã-, i kdyÅ¾ poÅ™Ã¡d arabskÃ©....
Dole v pÅ™Ã-zemÃ- byla jÃ-delna, ve
kterÃ© vaÅ™ili normÃ¡lnÃ- arabskÃ¡ jÃ-dla, kterÃ¡ mi rozhodnÄ› nevadila. RychlÃ© jsem si
zvyklÃ¡ na couscous i na comuniu i na divnÃ© tenkÃ© pÃ¡rky, kterÃ½m ArabovÃ© Å™Ã-kali
"mergez".
DruhÃ½ den jsem Å¡la zase na konzulÃ¡t,
ale konzul mi s politovÃ¡nÃ-m sdÄ›lil, Å¾e otec je na dovolenÃ© nÄ›kde na KanÃ¡rskÃ½ch
ostrovech, a vrÃ¡tÃ- se asi za tÃ½den. VÄ›dÄ›la jsem, Å¾e mÃ¡ ve Å vÃ½carsku cestovnÃkancelÃ¡Å™, tak jsem se ani nepodivila.
MÅ¯j jedinÃ½ problÃ©m byl stesk.
StraÅ¡nÄ› se mi stÃ½skalo, a bylo zajÃ-mavÃ©, Å¾e ne tolik po ostatnÃ-ch lidech, ale
po mÃ© rodinÄ›.
ChybÄ›la mi hlavnÄ› maminka. SedÄ›la
jsem v tÃ© obrovskÃ© hale, kterÃ© se Å™Ã-kalo jÃ-delna, s klavÃ-rem v rohu, a cÃ-tila
jsem se dÄ›snÄ› sama na svÄ›tÄ›. NedokÃ¡zala jsem se s nikÃ½m domluvit, vÅ¡ichni
mluvili arabsky Ä•i francouzsky a jÃ¡ ani jednu z tÄ›ch Å™eÄ•i neznala.

Asi tÅ™etÃ- den se se mnou snaÅ¾ili dÃ¡t
do Å™eÄ•i tÅ™i kluci, kteÅ™Ã- se troÅ¡ku domluvili anglicky. Byli z AlÅ¾Ã-ru a byli
velice milÃ-. NechÃ¡pali, jak je moÅ¾nÃ©, Å¾e jsem tady sama, Å¾e tady nemÃ¡m rodinu.
ArabskÃ© rodiny jsou velice pevnÄ› semknutÃ© dohromady a ztratit ji, by byla pro
arabskÃ©ho kluka nemyslitelnÃ¡ pohroma. PÅ™ijali mne okamÅ¾itÄ› mezi sebe a jÃ¡ se
cÃ-tila o nÄ›co lip, ale netrpÄ›livÄ› jsem oÄ•ekÃ¡vala, aÅ¾ se vrÃ¡tÃ- otec z dovolenÃ©.
Za necelÃ½ tÃ½den jsem Å¡la znovu na
ambasÃ¡du. PÅ™ivÃ-tal mne zasmuÅ¡ilÃ½ konzul.
"PodaÅ™ilo se nÃ¡m sehnat vaÅ¡eho
otce. BohuÅ¾el, odmÃ-tl podepsat papÃ-r, Å¾e se o vÃ¡s pro prvnÃ- dobu postarÃ¡.
NemÅ¯Å¾eme nic dÄ›lat. Jsme z toho sami Å¡okovÃ¡ni, jste pÅ™ece jeho dcera! DÃ¡me mu
alespoÅˆ vÄ›dÄ›t, Å¾e jste tady bez prostÅ™edkÅ¯, aby vÃ¡m aspoÅˆ poslal penÃ-ze, neÅ¾ se
rozhodnete co dÃ¡l. ZatÃ-m bych vÃ¡m poradil, abyste zaÅ¡la na emigraÄ•nÃ- ÃºÅ™ad a
potom na United Nation. UvidÃ-me, co se bude dÃ-t dÃ¡l...â€œ
Bylo mi hroznÄ›. Najednou se mi
zhroutily vÅ¡echny plÃ¡ny, nevÄ›dÄ›la jsem, co dÄ›lat dÃ¡l.
EmigraÄ•nÃ- ÃºÅ™ad byl ve stejnÄ› budovÄ›
jako United nation. V emigraÄ•nÃ-m sedÄ›la za stolem mladÃ¡ Arabka, mluvila
anglicky a tak jsme se bez problÃ©mÅ¯ domluvily. JejÃ- Å¡Ã©f tu je jenom v ÃºterÃ½ a
pÃ¡tek, takÅ¾e musÃ-m pÅ™ijÃ-t znovu. Je doktor a pracuje v nemocnici a emigrÃ¡k mÃ¡
jenom jako vedlejÅ¡Ã¡k.
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Na United Nation mne tedy zaregistrovali jako emigranta. HodnÄ› smutnÄ› se mi
vracelo ten den zpÃ¡tky do Bardo.
Moji znÃ¡mÃ- AlÅ¾Ã-Å™ani na mne Ä•ekali, a kdyÅ¾ jsem jim Å™ekla, co se stalo,
nechtÄ›li tomu ani vÄ›Å™it.
Nedalo se nic dÄ›lat. Bylo by sice hezkÃ©, kdyby to vÅ¡echno Å¡lo lehce, ale
nezlomÃ- mne, Å¾e to tak nejde.
V mysli se mi vynoÅ™ila bÃ¡seÅˆ
Rudyarda Kiplinga:
"KdyÅ¾ spoÄ•Ã-tat znÃ¡Å¡ hromadu svÃ½ch ziskÅ¯
a na jedinÃ½ hod vÅ¡e riskovat,
zas po prohÅ™e se vrÃ¡tit k vÃ½chodisku
a nezavzdychat nad horem svÃ½ch ztrÃ¡tâ€¦â€œ

Alena,
Yukon
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