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ZA ROMANTIKOU NA YUKON - 12.
NedÄ›le, 19 Ä•ervenec 2020

Na dovolenou jsme se s Alainem ani moc nechystali, sbalili jsme si kaÅ¾dÃ½ jen par kouskÅ¯ nÃ¡hradnÃ-ho obleÄ•enÃ-,
nakonec - Tunisko je docela malÃ½. AutÃ-Ä•ko bylo pÅ™ipravenÃ© vÅ¾dycky, jenom jsem poÅ¾Ã¡dala Christiana, aby mi krm
moje koÅ¥ata, pÅ™Ã-padnÄ› jeÅ¡tÄ› nÄ›jakÃ© adoptovanÃ© koÄ•ky. ZabÄ›hla jsem jeÅ¡tÄ› na United Nation, Å™ekli mi, Å¾e k
Tunisu za tÅ™i tÃ½dny a mÃ¡m se s nÃ-m sejÃ-t na kanadskÃ© ambasÃ¡dÄ›. Docela jsem se toho bÃ¡la, co kdyÅ¾ mne Kanad
nebude chtÃ-t pÅ™ijmout?

Taky mi napsal Michael, pÅ™es
nÄ›jakÃ©ho kamarÃ¡da by byl schopen mi sehnat prÃ¡ci v Missouri, nÄ›kde v pekÃ¡rnÄ›.
SÃ¡m Å¾ije ve vedlejÅ¡Ã-m Illinois. Hned jsem mu odepsala omluvu, Å¾e jsem se
rozhodla jinak. No â€” snad to dopadne s tou Kanadou dobÅ™e! PÅ¯jÄ•ila jsem si na
cestu od Sylvaina kytaru, nÄ›jak jsem si nedovedla pÅ™edstavit cestovat bez nÃ-.
ChybÄ›la mi celou dobu... Vyjeli jsme brzy rÃ¡no, dokud jeÅ¡tÄ› nebylo tolik horko.
PoÄ•Ã-tali jsme s tÃ-m, Å¾e Dougga nenÃ- moc daleko, tak jsem zabalila jenom jednu
bagetu a kus sÃ½ra, to pro jistotu, a vzala sebou dvÄ› flaÅ¡ky vody. Bylo mi
jasnÃ©, Å¾e za chvÃ-li bude zase horko. Cestu, kterou jsme projÃ-Å¾dÄ›li, by patrnÄ›
bylo moÅ¾nÃ© nazvat TuniskÃ© Å vÃ½carsko, aspoÅˆ jak jÃ¡ si Å vÃ½carsko tak pÅ™edstavuji.
AlpskÃ© louky, krÃ¡snÃ¡ silnice, jenom to neuvÄ›Å™itelnÃ© mnoÅ¾stvÃ- olivovÃ½ch sadÅ¯ se
mi sem nehodilo!

Dougga je mÄ›sto v horÃ¡ch, jsou to
vlastnÄ› dneska jenom velice zachovalÃ© ruiny. Alainovi to pÅ™ipomnÄ›lo Pompeje.
Å li
jsme po zachovalÃ½ch ulicÃ-ch mÄ›sta a jÃ¡ si uvÄ›domila, Å¾e jsou v lepÅ¡Ã-m stavu neÅ¾
ulice v ÄŒeskoslovensku. Divadlo bylo prvnÃ-, kam jsme se Å¡li podÃ-vat. Kolem nÃ¡s
vÅ¡ude korintskÃ© sloupy, vysokÃ© zdi a kusy kamenÅ¯, na nichÅ¾ byly vytesÃ¡ny nÃ¡pisy
v latinÄ›, kterÃ© jsme nedokÃ¡zali pÅ™eÄ•Ã-st. NahlÃ©dla jsem do pokojÅ¯, kde se umÄ›lci
tehdejÅ¡Ã- doby lÃ-Ä•ili a pÅ™ipravovali k vystoupenÃ- a najednou mi chybÄ›la kytara...
Byli jsme tam sami a jÃ¡ jsem chtÄ›la vÄ›dÄ›t, jak se asi cÃ-tili ti, kdo tu
vystupovali? Kytara byla v autÄ›, jen pÃ¡r metrÅ¯, a Alain se nabÃ-dl, Å¾e pro ni
dobÄ›hne.

VrÃ¡til se s kytarou a byl to ÃºÅ¾asnÃ½
pocit, kdyÅ¾ jsem ji v tichu starÃ©ho Å™Ã-mskÃ©ho mÄ›sta ladila. VzpomnÄ›la jsem si na
Å¤apinu, svojÃ- nerozluÄ•nou kamarÃ¡dku... Kdysi to byl nÃ¡Å¡ velkÃ½ spoleÄ•nÃ½ sen,
projet Saharu stopem.

ZaÄ•ala jsen hrÃ¡t pÃ-sniÄ•ku, co jsme
Ä•asto hrÃ¡valy, Blacky Joe... "Jo, hej, co je Sahara proti mÃ½ straÅ¡nÃ½
zizni....." zaznÄ›lo starÃ½m amfiteÃ¡trem. ÃšplnÄ› jsem se polekala, jak silnÄ›.
RozhodnÄ› jsem nechtÄ›la dÄ›lat produkci pro ostatnÃ- turisty, ale uÅ¾ se jich pÃ¡r
sbÄ›hlo. ZazpÃ-vala jsem jeÅ¡tÄ› jednu pÃ-sniÄ•ku, o kterÃ© jsem vÄ›dÄ›la, Å¾e ji budou
vÅ¡ichni znÃ¡t: "Å koda lÃ¡sky". NemÃ½lila jsem se a vzbudila jsem velkÃ½
aplaus.

Pak jsem se rozlouÄ•ila, vzala do
ruky kytaru a Å¡li jsme se podÃ-vat na dalÅ¡Ã- zajÃ-mavosti. Jeden pÃ¡n za nÃ¡mi jeÅ¡tÄ›
bÄ›Å¾el a moc mi dÄ›koval, prÃ½ tuhle pÃ-sniÄ•ku slyÅ¡el naposledy asi pÅ™ed tÅ™iceti
lety, kdyÅ¾ byl v Plzni a Å¾e jsem mu udÄ›lala velkou radost; a jestli by nÃ¡s mohl
pozvat na obÄ›d. Doba obÄ›da sice prÃ¡vÄ› minula, ale my jsme ho zmeÅ¡kali, tak jsme
souhlasili.
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"Jenom hodÃ-me kytaru do auta a
jsme zpÃ¡tky!"

â€žNemÃ¡m se stÃ¡t potulnÃ½m zpÄ›vÃ¡kem?â€œ
zaÅ¡eptla jsem Alainovi. "Nebyl by to Å¡patnej nÃ¡pad, budeÅ¡ nÃ¡s Å¾ivit celou
dobu? To uÅ¡etÅ™Ã-me penÄ›z! JeÅ¡tÄ› aby nÃ¡m nÄ›kdo platil hotely, a nebudu penÃ-ze
vÅ¯bec potÅ™ebovat!"
â€žNo, to zase asi by moc neÅ¡lo,
protoÅ¾e tÄ›Å¾ko by je nÄ›kdo platil tobÄ›. O sebe bych obavy nemÄ›la, i kdyÅ¾ â€” na
druhÃ© stranÄ› mÃ¡Å¡ dlouhÃ½ vlasy, tÅ™eba budeÅ¡ mÃ-t Å¡tÄ›stÃ- a nÄ›kdo si tÄ› splete.â€œ
"Tak poÄ•kej, to si s tebou
vyÅ™Ã-dÃ-m!" zasmÃ¡l se a polÃ-bil mne.
"Tak proti takovÃ©mu vyÅ™izovÃ¡nÃnic nemÃ¡m", vrÃ¡tila jsem mu pusu.
"RadÅ¡i pojÄ•, nebo se na ten
obÄ›d nedostaneme. DomluvÃ-m se s nÃ-m, Å¾e on zaplatÃ- obÄ›d a jÃ¡ pitÃ-, bylo by mi
trapnÃ© nechat ho platit vÅ¡echno Jenom, prosÃ-m tÄ›, nezapomeÅˆ, Å¾e chceme dneska
dojet jeÅ¡tÄ› do Kairouanu!"

VrÃ¡tili jsme se k naÅ¡emu novÃ©mu
znÃ¡mÃ©mu a on nÃ¡s vzal do nedalekÃ© restaurace. Bylo vidÄ›t, Å¾e se tu vyznÃ¡.
"Vy uÅ¾ jste tu nÄ›kdy byl?"
zeptala jsem se.
"Ano, mockrÃ¡t. Jsem v Tunisu
sluÅ¾ebnÄ›, pracujÃ- dÃ¡l na jihu, aÅ¾ dole - na SahaÅ™e. Je to zakÃ¡zanÃ© pÃ¡smo, od tÃ©
doby, co se nepohodli s LibyÃ-. PromiÅˆte, ale ani jsem se nepÅ™edstavil â€” Waren
Johnston z Ohia", a s ÃºsmÄ›vem nÃ¡m podal ruku. Alain nÃ¡s pÅ™edstavil oba
taky, i kdyÅ¾ u mÃ©ho pÅ™Ã-jmenÃ- zavÃ¡hal, a nakonec to vyÅ™eÅ¡il jenom Alenou.

Posadili jsme se ke stolu, pÅ™inesli
nÃ¡m bagetu s harisou (harisa je ostrÃ¡ tuniskÃ¡ omÃ¡Ä•ka, pouÅ¾Ã-vÃ¡ se absolutnÄ› ke
vÅ¡emu a ve vÅ¡em) a pak jsme si objednali jÃ-dlo a pitÃ-. Byla jsem hroznÄ› zvÄ›davÃ¡,a
neÅ¾ nÃ¡m jÃ-dlo pÅ™inesli, zaÄ•ala jsem se vyptÃ¡vat: "Vy jste byl v
Plzni?"

"Ano, to uÅ¾ je dlouho, ale ta
pÃ-sniÄ•ka se nedÃ¡ zapomenout â€” tenkrÃ¡t jsme si na nÃ- udÄ›lali vlastnÃ- slova: â€žRoll out the barrel..â€œ - dnes se hraje
a spousta AmeriÄ•anÅ¯ ani nevÃ-, odkud jsme si jÃ- tenkrÃ¡t pÅ™ivezli.... Vy jste ÄŒeÅ¡i?"

"Jenom jÃ¡, Alain je Francouz.
JÃ¡ jsem z Brna. Vy jste byl v Plzni za druhÃ© svÄ›tovÃ© vÃ¡lky?"
"Byl a moc se mi tam lÃ-bilo,
krÃ¡snÃ¡ zemÄ› ... dobrÃ© pivo.... krÃ¡snÃ½ holky. VÅ¡ichni lidi se tam smÃ¡li a byli
tak milÃ- â€“ prostÄ›, co si Ä•lovÄ›k mÅ¯Å¾e pÅ™Ã¡t vÃ-c, kdyÅ¾ je mu dvacet? ÄŒeskÃ© pivo
asi znajÃ- vÅ¡udeâ€¦ Pro mne znamenÃ¡ jeÅ¡tÄ› daleko vÃ-c, jÃ¡ tam osvobozoval prÃ¡vÄ› ten
pivovar â€“ to je nÃ¡dhernÃ¡ vzpomÃ-nka navÅ¾dycky!"

PÅ™inesli nÃ¡m jÃ-dlo a my jsme dÃ¡l
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hovoÅ™ili mezi sousty, byli jsme navzÃ¡jem rÃ¡di, Å¾e jsme se setkali. Moc nÃ¡s
zajÃ-malo mÃ-sto, kde pracuje. "Jmenuje se to Borj el-Khadra, dÄ›lÃ¡m tam
instruktora, je to aÅ¾ ÃºplnÄ› na hranicÃ-ch s LibyÃ- a AlÅ¾Ã-rem, nenÃ- tam vÅ¯bec nic,
jenom horko a miny."
"Miny?"
"Ano, je to zaminovanÃ© vojenskÃ©
pÃ¡smo, taky se tam smÃ- jenom na zvlÃ¡Å¡tnÃ- povolenÃ-, ale kdo by tam jezdil, je to
opravdu jenom dalÅ¡Ã- kus pouÅ¡tÄ›."
"A kdybychom tam pÅ™ece chtÄ›li,
kde dostaneme permit? DÃ¡ se nÄ›kde sehnat?" vyzvÃ-dala jsem. LÃ¡kalo mne
dostat se nÄ›kam, kam se nesmÃ-, to byl mÅ¯j problÃ©m odjakÅ¾iva.
"PovolenÃ- vÃ¡m mohu vystavit jÃ¡,
kdybyste mne chtÄ›li navÅ¡tÃ-vitâ€œ, usmÃ¡l se. "ale jen i s kytarou. AÅ¾
pÅ¯jdeme odsud, tak se stavÃ-me u mne v autÄ› a jÃ¡ vÃ¡m to napÃ-Å¡u. Jak dlouho se
jeÅ¡tÄ› tady zdrÅ¾Ã-te?â€œ
"ChtÄ›li bychom odjet dneska, poÄ•Ã-tali
jsme, Å¾e se dostaneme do Kairouanu, ale jeÅ¡tÄ› jsme nevidÄ›li vÅ¡echny zdejÅ¡Ãruiny, tak nevÃ-me", ozval se Alain.
"JÃ¡ jedu na opaÄ•nou stranu, a v
Tunisu jsem za chvilku, takÅ¾e za hodinku bychom mohli jÃ-t a stihneme jeÅ¡tÄ›
vÅ¡echno. NeÅ™ekli jste mi totiÅ¾ jeÅ¡tÄ› nic o sobÄ› a to bych vÃ¡m neodpustil!"

MÅ¯j pÅ™Ã-bÄ›h ho pochopitelnÄ› velice
zaujal, jenom vzdychl, Å¾e teda to osvobozovÃ¡nÃ- nebylo vlastnÄ› k niÄ•emu.
"Jo, generÃ¡l Paton chtÄ›l
tenkrÃ¡t tÃ¡hnout dÃ¡l na vÃ½chod a nezastavit dÅ™Ã-v neÅ¾ v MoskvÄ›, ale vrchnÃ- velenÃbylo proti ... prÃ½ dohody a tak... mohlo to uÅ¡etÅ™it spoustu nepÅ™Ã-jemnostÃ-, ale
uÅ¾ tehdÃ¡ v tom byla politika.. .a opravdu nechcete do StÃ¡tÅ¯? Mohl bych vÃ¡m
moÅ¾nÃ¡ nÄ›jak pomoct."
â€žRozhodla jsem se pro Kanadu, tak uÅ¾
to tak nechÃ¡m", a vysvÄ›tlila jsem mu svoje dÅ¯vody, on mi dal za pravdu, i
kdyÅ¾ bylo vidÄ›t, Å¾e ne docela se vÅ¡Ã-m souhlasÃ-.

VyÅ¡li jsme z restaurace a Å¡li na
prohlÃ-dku ruin s Warenem jako prÅ¯vodcem;. VyÅ¡li jsme na hlavnÃ- tÅ™Ã-du mÄ›sta.
â€žTomuhle se Å™Ã-kÃ¡ "cardo
maximusâ€œ. Tady jezdili Å˜Ã-manÃ© ve svÃ½ch chariotech, byla to krÃ¡snÃ¡ doba, kdy
jeÅ¡tÄ› neznali auta a jezdilo se jenom s koÅˆma! Proto se tady Ä•asto stavuji,
kdyÅ¾ jedu na sever, mÃ¡m hroznÄ› rÃ¡d Å™eckou historii. NedokÃ¡zal bych kolem projet
jenom tak. Vidite tenhle dÅ¯m? Je nejvÄ›tÅ¡Ã- z celÃ©ho mÄ›sta. MÅ¯Å¾eme se podÃ-vat
dovnitÅ™. BÃ½vÃ¡val to za svÃ½ch slavnÃ½ch Ä•asÅ¯ nevÄ›stinec. A tahle ulice vede k
Capitolu a k fÃ³rÅ¯m. Ano, k fÃ³rÅ¯m, protoÅ¾e fÃ³ra jsou tady dvÄ›. Jedno bylo
zamÃ½Å¡lenÃ© pro obchodnÃ-ky, druhÃ© pro umÄ›lce. TÃ¡mhle najdeme chrÃ¡my Jupitera,
Minervy a Mercura. A neÅ¾ili tu tenkrÃ¡t jenom Å˜Ã-manÃ©, ale taky BerbeÅ™iâ€¦â€œ

ProhlÃ-Å¾eli jsme mÄ›sto duchÅ¯ a
uvÄ›domili jsme si, Å¾e to vÅ¡echno je uÅ¾ dÃ¡vnÃ¡ minulost. DoÅ¡li jsme k Warenovu
autu. Z kufÅ™Ã-ku na zadnÃ-m sedadle vytÃ¡hl formulÃ¡Å™ s pÅ™edtiÅ¡tÄ›nou hlaviÄ•kou:
Colonel Waren Johnston ... U. S. Army â€” Special Forces ... vyplnil naÅ¡e jmÃ©na a
jako dÅ¯vod uvedl: soukromÃ¡ nÃ¡vÅ¡tÄ›va.
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"Tak hodnÄ› Å¡tÄ›stÃ-, a pokud si
to jeÅ¡tÄ› nerozmyslÃ-te, tak nashledanou, budu se tÄ›Å¡it!" Alena, Yukon
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