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ZA ROMANTIKOU NA YUKON - 3.
PondÄ›lÃ-, 22 Ä•erven 2020

V pÃ¡tek jsem Å¡la znovu na emigrÃ¡k; Å™editel emigrÃ¡ku, doktor Ibrahim, byl starÅ¡Ã- pÃ¡n a nÄ›jak moc radost ze mne
neprojevoval. Å˜ekl mi, Å¾e jsem prvnÃ- emigrantka, co tu je z ÄŒeskoslovenska, Å¾e tu jednou byli dva Rusi - ovÅ¡em to uÅ¾
dÃ¡vno... TeÄ• jsou tu prÃ½ vÄ›tÅ¡inou uprchlÃ-ci z Angoly. Dal mi telefon na sebe do nemocnice. Jinak se zdÃ¡, Å¾e nic vÃ-c p
mne momentÃ¡lnÄ› udÄ›lat nemÅ¯Å¾e. MusÃ-m prostÄ› Ä•ekat... Moji AlÅ¾Ã-Å™ani se mezitÃ-m chystali k odjezdu.

MÄ›li o mne obavy: "VÃ-Å¡ to
urÄ•itÄ›, Å¾e jsi tady v bezpeÄ•Ã-?, ptal se mne jeden z nich, Mustafa. â€žJÃ¡ si
vzpomÃ-nÃ¡m, Å¾e k nÃ¡m kdysi pÅ™ijeli taky nÄ›jacÃ- tÅ™i ÄŒeÅ¡i a Å¾e je AlÅ¾Ã-r vrÃ¡til
zpÃ¡tky... Jak jsi na tom v Tunisu?"
â€•Mustafo," zasmÃ¡la jsem
se, "pÅ™ece kaÅ¾dÃ½ musÃ- vÄ›dÄ›t, Å¾e AlÅ¾Ã-r je komunistickej! Co je to proboha
napadlo?"
"A Tunis?"
"NevÃ-m, ale zatÃ-m to
vypadÃ¡, Å¾e mne nikdo nevyhazuje..."
- a sama sobÄ› jsem honem podrÅ¾ela paleÄ•ky.
AlÅ¾Ã-Å™ani odjeli.
Bude mi tu bez nich smutno. Ale
Å¾ivot je o setkÃ¡vÃ¡nÃ- a louÄ•enÃ-... Abych si spravila nÃ¡ladu, Å¡la jsem se podÃ-vat
do muzea v Bardo, kousek od university. MajÃ- tam nejvÄ›tÅ¡Ã- sbÃ-rku fresek na
svÄ›tÄ›. NÄ›jak zvlÃ¡Å¡tnÄ› ten studenÃ½ pomalovanÃ½ kÃ¡men uklidÅˆuje...
Pak Å¡la jsem na souk do MedÃ-ny,
nemÄ›la jsem co dÄ›lat. Byla to dlouhÃ¡ ÃºzkÃ¡ ulice dlÃ¡Å¾dÄ›nÃ¡ kostkama s rÅ¯znÃ½mi
uliÄ•kami napravo i nalevo. Dalo se tam levnÄ› najÃ-st, koupit koberec, Å¡perky,
vodnÃ- dÃ½mky, tepanÃ© talÃ-Å™e, zlato...

Tohle se mi na Tunisu lÃ-bilo
nejvÃ-c. Ta ÃºÅ¾asnÃ¡ zmÄ›Å¥ barev a sortimentu. OvÅ¡em vÄ›dÄ›la jsem, Å¾e aÅ¥ si koupÃ-m
cokoliv, zaplatÃ-m nejvyÅ¡Å¡Ã- moÅ¾nou cenu, protoÅ¾e jsem bÃ-lÃ¡. Tak jsem radÄ›ji nic
nekupovala. Bylo to docela lehkÃ©, protoÅ¾e jsem uÅ¾ stejnÄ› nemÄ›la skoro Å¾Ã¡dnÃ© penÃ-ze,
to byl jeden z dÅ¯vodÅ¯, proÄ• jsem doufala, Å¾e se mi podaÅ™Ã- odjet. KdyÅ¾ zaplatÃ-m
jeÅ¡tÄ› za hotel, uÅ¾ nebudu mÃ-t starosti co s penÄ›zi â€” ale zaÄ•nou mi starosti, co
bez penÄ›z.
ProÅ¡la jsem soukem na hlavnÃulici, pojmenovanou podle tuniskÃ©ho presidenta, Avenue Habib Burguiba. Tunis je
moc hezkÃ© mÄ›sto, dva pruhy silnice rozdÄ›luje stromoÅ™adÃ-, kde jsou rÅ¯znÃ© kiosky
s knihami, kvÄ›tinami Ä•i cigaretami, mÄ›sto kupodivu dobÅ™e udrÅ¾ovanÃ© a ne pÅ™Ã-liÅ¡
velkÃ©, dÃ¡ se projÃ-t od souku aÅ¾ dolÅ¯ k vlÃ¡Ä•kÅ¯m na Carthago bÄ›hem hodiny.
Zastavila jsem se v jednÃ© malÃ©
kavÃ¡rniÄ•ce, kde byly stolky venku a u jednoho jsem si sedla. UÅ¾ jsem byla dost
unavenÃ¡, slunÃ-Ä•ka na mne bylo pÅ™ece jenom nÄ›kdy moc. UÅ¾ pÅ™edtÃ-m jsem si vÅ¡imla
jednoho mladÃ©ho zmrzaÄ•enÃ©ho chlapce, dokonce jsem mu dala jednou nebo dvakrÃ¡t
almuÅ¾nu. Nemohl chodit, mÄ›l zkroucenÃ© nohy pod sebou a posunoval se na rukou po
zemi. OtoÄ•ila jsem se, a srdce se mi mÃ¡lem zastavilo. PÅ™iplazil se za mojÃÅ¾idli a snaÅ¾il se mi sundat kabelku!

V poslednÃ- chvÃ-li jsem ho
chytila za ruku a vyrvala mu jÃ-. Pak jsem se jeÅ¡tÄ› dalÅ¡Ã- hodinu tÅ™Ã¡sla hrÅ¯zou,
co by bylo, kdyby se mu bÃ½val lup podaÅ™il? Akcident nezÅ¯stal nepovÅ¡imnut, a hoch byl okamÅ¾itÄ› vyhozen. Na tohle jso
Tunisani dost choulostivÃ-, turismus je jedna z vÄ›cÃ-, ze kterÃ© Tunis Å¾ije.
(PozdÄ›ji, kdyÅ¾ uÅ¾ jsem umÄ›la trochu arabsky a nÄ›kdo mne na ulici pronÃ¡sledoval,
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otoÄ•ila jsem se, Å¡la proti nÄ›mu a Å™ekla mu v arabÅ¡tinÄ›: "ChceÅ¡ problÃ©m s
policiÃ-?" KaÅ¾dÃ½ zmizel jak stin.)
PenÃ-ze....moÅ¾nÃ¡ nejsou
dÅ¯leÅ¾itÃ©, ale kdyÅ¾ Ä•lovÄ›k nevÃ-, kde bude zÃ-tra spÃ¡t nebo co bude zÃ-tra jÃ-st,
stÃ¡vajÃ- se nesmÃ-rnÄ› dÅ¯leÅ¾itÃ½mi a Ä•lovÄ›k nenÃ- schopen myslet na nic jinÃ©ho.

ÄŒasto jsem se zastavovala v
katolickÃ©m kostele na nÃ¡mÄ›stÃ-, byl tam stÃ-n, klid... a i kdyÅ¾ jsem nebyla
nÃ¡boÅ¾nÃ¡, nejednou jsem se obracela k Bohu â€” aby mi pomohl, poradil, co dal?
JeÅ¡tÄ› stÃ¡le mne dÄ›sil ten kluk
za mojÃ- Å¾idli, kdyby se mu bÃ½valÃ¡ krÃ¡deÅ¾ povedla, byla bych ztracena...sama a
bez penÄ›z, v tÃ©hle zemi?
Zastavila jsem se za Saidou na
emigrÃ¡ku. Docela jsme se uÅ¾ skamarÃ¡dily.
"Aleno, mÃ¡Å¡ pÅ™ijÃ-t na
Å¡vÃ½carskou ambasÃ¡du. PrÃ½ ti otec poslal nÄ›jakÃ© penÃ-ze."
Nemohla jsem jinak neÅ¾ vÄ›Å™it,
Å¾e mi pomohl sÃ¡m BÅ¯h, i kdyÅ¾ teda tÄ›ch penÄ›z moc nebylo. MÅ¯j konzul se opÄ›t
dÄ›sil a Å™Ã-kal, Å¾e je to ostuda, poslat mi pouhÃ½ch 200 Å¡vÃ½carskÃ½ch frankÅ¯, kdyÅ¾
mu vÃ½slovnÄ› Å™ekli, v jakÃ© jsem situaci.
CelÃ¡ ambasÃ¡da mu pÅ™izvukovala.
Ale jÃ¡ jsem byla rÃ¡da, Å¾e jsem dostala aspoÅˆ nÄ›co. MÃ¡m Ä•Ã-m zaplatit hotel. A
stejnÄ› uÅ¾ se brzo budu muset odstÄ›hovat. PrÃ¡zdniny za chvilku konÄ•Ã- a studenti
se zaÄ•nou stÄ›hovat zpÃ¡tky na koleje.
Kam pÅ¯jdu jÃ¡? Alena,
Yukon
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