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KdyÅ¾ jsem Å¡la na emigraÄ•nÃ- ÃºÅ™ad, musela jsem pokaÅ¾dÃ© probÄ›hnout Medinou. A vÅ¾dycky mnÄ› znovu uchvaco
MedÃ-nÄ› kralovala meÅ¡ita, do kterÃ© jsem ale nemohla jÃ-t, nevÄ›Å™Ã-cÃ- tam nepouÅ¡tÄ›li. Jmenovala se Jamaa Zitouna, n
MeÅ¡ita olivovnÃ-ku a je v nÃ- tuniskÃ¡ teologickÃ¡ Å¡kola.

Na souku panuje pÅ™Ã-snÃ¡
hierarchie, nejblÃ-Å¾ k meÅ¡itÄ› jsou voÅˆavkÃ¡Å™i a zlatnÃ-ci,.dÃ¡l obchodnÃ-ci s
lÃ¡tkami, a knihkupci, potom kovÃ¡Å™i a sedlÃ¡Å™i, Å¡evci a mÄ›ditepci. Ze souku byli
vykÃ¡zÃ¡ni koÅ¾eluhovÃ©, snad kvÅ¯li pÅ™Ã-Å¡ernÃ©mu pachu.

V jiÅ¾nÃ- Ä•Ã¡sti Mediny je studna
z 12 stoletÃ-. I kdyÅ¾ jsem se snaÅ¾ila jÃ-t co nejrychleji, pÅ™esto mne obchodnÃ-ci
zastavovali na kaÅ¾dÃ©m kroku.. A obÄ•as se mi nÄ›co tolik zalÃ-bilo, Å¾e jsem Å¡la do
obchodu ÃºplnÄ› dobrovolnÄ›. A vÅ¯bec mi nepÅ™ipadalo Å¾e by jim vadilo, kdyÅ¾ jsem
nic nekoupila. Asi mÅ¯j obdiv jejich vÃ½tvoru byl dostaÄ•ujÃ-cÃ-. A ono tÄ›Å¾ko
nejÃ¡sat nadÅ¡enÃ-m nad tÄ›mi ÃºÅ¾asnÃ½mi rytÃ½mi talÃ-Å™emi, ruÄ•nÄ› tkanÃ½mi koberci.. UpozorÅˆovala
jsem hned pÅ™i vstupu, Å¾e nemÃ¡m penÃ-ze. jestli mi vÄ›Å™ili nevÃ-m, ale pÅ™Ã-Å¡tÄ› mne
zvali zase..

MÄ›la jsem poslednÃ- Ä•tyÅ™i dny,
neÅ¾ jsem musela opustit Universitu v Bardo. CelÃ© dny jsem prakticky nemÄ›la co
dÄ›lat. SedÄ›t samotnÃ¡ v pokoji mne nebavilo, Ä•Ã-st jsem nemÄ›la co, a zjistila
jsem, Å¾e prÃ¡vÄ› samota prohlubuje depresi, ve kterÃ© jsem neustÃ¡le Å¾ila. Asi
proto jsem se snaÅ¾ila bÃ½t co nejvÃ-c pryÄ•. JenÅ¾e â€” aÅ¥ jsem Å¡la kamkoliv, vÅ¡ude
jsem byla nÃ¡padnÃ¡ a vÅ¡ude se na mne lepili ArabovÃ©.
NejvÄ›tÅ¡Ã- problÃ©m pro samotnou
Evropanku je ten, Å¾e kaÅ¾dÃ½ ji povaÅ¾uje za dÃ-vku lehkÃ½ch mravÅ¯, protoÅ¾e sluÅ¡nÃ¡
arabskÃ¡ Å¾ena se drÅ¾Ã- doma a vaÅ™Ã- pro manÅ¾ela a dÄ›ti, a nelÃ-tÃ¡ nÄ›kde po vÅ¡ech
Ä•ertech. MÄ›la jsem tehdy dlouhÃ© blond vlasy a ty moji situaci jeÅ¡tÄ› zhorÅ¡ovaly.
Jednou jsem Å¡la po hlavnÃ- tÅ™Ã-dÄ›, kdyÅ¾ pÅ™ede mnou zastavilo auto. Z nÄ›j vyskoÄ•il
tmavÃ½ muÅ¾ s knÃ-rkem a zavolal na mne nÄ›co francouzsky, vyrozumÄ›la jsem z toho,
Å¾e nÄ›kam mÃ¡m s nÃ-m jet, Å¾e na mne nÄ›kdo Ä•ekÃ¡.
NÄ›jak mi nebylo jasnÃ©, kdo mÃ¡
na mnÄ› Ä•ekat a tak jsem se brÃ¡nila vstoupit do auta. MuÅ¾ se snaÅ¾il mne do nÄ›j
vecpat proti mojÃ- vÅ¯li. Napadlo mne, Å¾e je to patrnÄ› omyl.
"Kde Ä•ekajÃ-? ProÄ•?"
zeptala jsem se anglicky.
MuÅ¾ se zarazil. "V cafÃ© de
Paris, tanÄ•Ã-Å¡ tam pÅ™ece, ne?"
Spadl mi kÃ¡men ze srdce. NÄ›kdo
si mnÄ› prostÄ› spletl s francouzskou taneÄ•nicÃ-! Ale muÅ¾ nepÅ™estal dotÃ-rat, ani
kdyÅ¾ zjistil svÅ¯j omyl. PokraÄ•oval anglicky, takÅ¾e jsem rozumÄ›la lÃ©pe.:
"A ty neumÃ-Å¡ tanÄ•it?"

Ujistila jsem ho, Å¾e rozhodnÄ›
ne, a kromÄ› toho spÄ›chÃ¡m, protoÅ¾e mne prÃ¡vÄ› Ä•ekajÃ- na vyslanectvÃ-. Kdyby se mne
zeptal proÄ•, tak bych mu asi vysvÄ›tlila, Å¾e jsem novÃ½ konzul pro Angliiâ€¦
NaÅ¡tÄ›stÃ- mne pÅ™estal dÃ¡l obtÄ›Å¾ovat a odjel â€” snad hledat tu pravou.
NaveÄ•er, kdyÅ¾ jsem se vracÃ-vala
do Bardo, slyÅ¡ela jsem za sebou kroky.
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BÃ¡la jsem se otoÄ•it, snaÅ¾ila
jsem se dÄ›lat, Å¾e o niÄ•em nevÃ-m. NÄ›kdy to vyÅ¡lo, nÄ›kdy jsem mÄ›la problÃ©m se
dostat od pronÃ¡sledovatele pryÄ•.
Pamatuji se, Å¾e jednou jsem
utÃ-kala pÅ™ed nÄ›jakÃ½m chlapem a z boÄ•nÃ- uliÄ•ky vybÄ›hl patrnÄ› jeho kamarÃ¡d a
postavil se proti mnÄ›. MÄ›la jsem dÄ›snÃ© Å¡tÄ›stÃ-, Å¾e mne zaslechli moji spolubydÃ-cÃz university.
Pak jsem se uÅ¾ bÃ¡la chodit ven,
ale zÅ¯stÃ¡vat doma se mi taky nechtÄ›lo, snaÅ¾ila jsem se ale se vracet pÅ™ed osmou
hodinou veÄ•er a pokud moÅ¾no v doprovodu vÃ-ce lidÃ-.
Dny se krÃ¡tily. ZbÃ½valy
poslednÃ- dva a jÃ¡ jsem poÅ™Ã¡d nevÄ›dÄ›la, kam pÅ¯jdu. PÅ™edposlednÃ- den odpoledne
jsem si zajela vlÃ¡Ä•kem do Carthaga.
Dneska uÅ¾ tenhle vlÃ¡Ä•ek bohuÅ¾el
nahradilo metro a Tunisani jsou hrdÃ-, Å¾e majÃ- jedno ze dvou meter v celÃ© Africe
(druhÃ© je v KÃ¡hiÅ™e); je to takovÃ© minimetro, mÃ¡ jenom 32 kilometrÅ¯ a jezdÃ- po
povrchu, stejnÄ› jako dÅ™Ã-v vlÃ¡Ä•ek.
NemÃ¡m rÃ¡da zmÄ›ny a tak mne to
hodnÄ› zklamalo. Vystoupila jsem tedy na zastÃ¡vce Amilcar, tam byly nÃ¡dhernÃ©
plÃ¡Å¾e, horkÃ½ pÃ-sek, vÃ-ce turistÅ¯ neÅ¾ ArabÅ¯, prostÄ› nÃ¡dhera â€” jenÅ¾e tentokrÃ¡t
se zdÃ¡lo, Å¾e ArabovÃ© pÅ™evaÅ¾ujÃ-, za chvilku uÅ¾ se jich kolem mne motalo vÃ-c neÅ¾
mi bylo milÃ©. NemÄ›la jsem sebemenÅ¡Ã- nÃ¡ladu na nikoho, mÄ›la jsem strach z
nÃ¡sledujÃ-cÃ-ch dnÅ¯.
Tak jsem radÄ›ji pÅ™es sebe
pÅ™ehodila Å¡aty a poodeÅ¡la do blÃ-zkÃ©ho baru, kde jsem si poruÄ•ila ledovou coca
colu. V baru bylo nÃ¡dhernÄ› chladivÄ› a pÅ™Ã-jemnÄ› proti vÃ½hni venku. V tom
okamÅ¾iku u mne stÃ¡l nÄ›jakej starÅ¡Ã- Arab, ruce plnÃ© prstenÅ¯, nabÃ-zel mi cigarety,
a snaÅ¾il se mi vnutit koÅˆak. VÅ¯bec jsem mu nerozumÄ›la a tak jsem jenom vrtÄ›la
hlavou Å¾e nechci... a zoufale jsem se rozhlÃ-Å¾ela kolem sebe, jestli tam nenÃnÄ›kdo, kdo by mne od tohoto nepÅ™Ã-jemnÃ©ho Ä•lovÄ›ka vysvobodil.
U stolku hned naproti jsem
zaregistrovala nÄ›kolik mladÃ½ch klukÅ¯, na prvnÃ- pohled EvropanÅ¯. Zachytila jsem
pohled jednoho z nich, zdÃ¡lo se mi, Å¾e uÅ¾ dlouho sleduje celou situaci. MÄ›l
dlouhÃ© svÄ›tle hnÄ›dÃ© vlasy na ramena a bÃ-lÃ© triko s rozhalenkou.
KdyÅ¾ jsem vstala od stolu, v
podstatÄ› bez nadÄ›je, Å¾e se Araba zbavÃ-m, protoÅ¾e mi bylo jasnÃ½, Å¾e se mnÄ› bude
drÅ¾et jako klÃ-Å¡tÄ›, mladÃ-k vstal taky a Å¡el mi naproti. PohlÃ©dly na mne ty
nejmÄ›kÄ•Ã- hnÄ›dÃ© oÄ•i a tichÃ½ hlas mi Å™ekl francouzsky: "Jmenuji se Alainâ€œ.

Alena,
Yukon
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