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ÄŒtvrtek, 30 Ä•ervenec 2020

RÃ¡no se nÃ¡m nechtÄ›lo moc vstÃ¡vat, ale nakonec jsme to zvlÃ¡dli uÅ¾ kolem desÃ¡tÃ© rÃ¡no. Dohodli jsme se, Å¾e aÅ¾ do
dovolenÃ© nebudeme nic Å™eÅ¡it, tÅ™eba Ä•as ukÃ¡Å¾eâ€¦ SeÅ¡li jsme dolÅ¯ do restaurace a jeÅ¡tÄ› stihli bufet, coÅ¾ znam
obÄ›d uÅ¾ rozhodnÄ› dneska nemusÃ-me; a koupili jsme v obchodÄ› vedle hotelu dalÅ¡Ã-ch pÃ¡r Ä•okolÃ¡d a Å¾vÃ½kaÄ•ek, m
tÄ›ch, kterÃ© jsme rozdali dÄ›tem v tÃ© malÃ© horskÃ© vesniÄ•ce, kde Alain proÅ¾il svoji prvnÃ- noc "pod Å¡irÃ¡kem", abycho
nÄ›jakou zÃ¡sobu.

Jednak pro sebe,
jednak eventuÃ¡lnÄ› pro dalÅ¡Ã- caparty po cestÄ›... KdyÅ¾ jsme se odhlaÅ¡ovali z
hotelu, recepÄ•nÃ- nÃ¡m vyprÃ¡vÄ›l o vodopÃ¡dech nedaleko odsud, na zaÄ•Ã¡tku Sahary. MajÃtam prÃ½ bÃ½t kromÄ› kaÅˆonu i vodopÃ¡dy.. Podle toho, jak nÃ¡m to lÃ-Ä•il, se muselo
jednat o nÄ›co velice podobnÃ©ho NiagaÅ™e, jenÅ¾e hodnÄ› divoÄ•ejÅ¡Ã- a mohutnÄ›jÅ¡Ã-. MÄ›lo to bÃ½t nÄ›kolik
kilometrÅ¯ od osady Chebika, tak Alain ji pracnÄ› na mapÄ› vyhledal. On Å™Ã-dil, jÃ¡
navigovala. NaÅ¡tÄ›stÃ- nebylo moc kde zabloudit. Narazili jsme na prvnÃ- oÃ¡zu, u
kterÃ© byl nÃ¡dhernÃ½ kaÅˆon. Neodolali jsme a Å¡li jsme se podÃ-vat kolem.
Objevili jsme starÃ©
berberskÃ© mÄ›sto, neskuteÄ•nÃ© jako sen. ProÄ• bylo tohle mÄ›steÄ•ko opuÅ¡tÄ›no?
PozdÄ›ji jsme se na to ptali domorodcÅ¯, ale nikdo uÅ¾ nevÄ›dÄ›l, jenom Å™Ã-kali, Å¾e
to uÅ¾ je dÃ¡vnoâ€¦ JeÅ¡tÄ› tam stÃ¡lo pÃ¡r opuÅ¡tÄ›nÃ½ch domkÅ¯, ale jinak tam patrnÄ› Å¾ili
jen duchovÃ©. VeÅ¡li jsme do jednoho
z nich, mÄ›l jeÅ¡tÄ› dokonce dveÅ™e, kterÃ© zaskÅ™Ã-paly v protestu, kdyÅ¾ jsme je
otevÅ™eli. Duchy asi skÅ™Ã-pot vyplaÅ¡il, protoÅ¾e uvnitÅ™ jsme uÅ¾ Å¾Ã¡dnÃ© nenaÅ¡li.
Domek byl naprosto prÃ¡zdnÃ½, nebylo v nÄ›m vÅ¯bec nic, jen spousta pÃ-sku.
Vedle domku rostly
datlovnÃ-ky... nikdy ,jsem nemÄ›la rÃ¡da datle, co se v ÄŒesku prodÃ¡vajÃ- ve
slisovanÃ½ch balÃ-Ä•kÃ¡ch pÅ™ed VÃ¡nocemi, ale ta vÅ¯nÄ› i chuÅ¥ zdejÅ¡Ã-ch datlÃ- mnÄ›
omÃ¡mila. PÅ™ipadali jsme si jako Adam a Eva v zapovÄ›zenÃ© zahradÄ› â€” naprosto
osamoceniâ€¦ Å¾ije vÅ¯bec jeÅ¡tÄ› nÄ›kdo na celÃ©m svÄ›tÄ›, nebo jsme uÅ¾ zÅ¯stali jenom my
dva? A kde je ten archandÄ›l Gabriel s plamennÃ½m meÄ•em, aby nÃ¡s vyhnal z tohoto
rÃ¡je?
SedÄ›li jsme pod
palmou, krmili jsme se navzÃ¡jem datlema a nepÅ™iÅ¡el Å¾Ã¡dnej andÄ›l a dokonce ani
Å¾Ã¡dnej z duchÅ¯ tohoto ÃºdolÃ-. Jenom jsme pÅ™emÃ½Å¡leli, jestli v rÃ¡ji bylo taky
takovÃ© horko... A to nÃ¡s nakonec
donutilo se zvednout z tohoto zaÄ•arovanÃ©ho mÃ-sta a dostat se zpÃ¡tky k naÅ¡emu naÅ¡tÄ›stÃklimatizovanÃ©mu autÃ-Ä•ku.

Chebika byla malÃ¡
vesniÄ•ka s palmovÃ½mi stromy. ZajÃ-mavÃ¡ byla opravdu jenom tÄ›mi vodopÃ¡dy, tedy jÃ¡
bych je nazvala mini-vodopÃ¡dy, s Niagarou to rozhodnÄ› nemÄ›lo nic do spoleÄ•nÃ©ho.
PÅ™iÅ¡lo k nÃ¡m nÄ›kolik mladÃ½ch mÃ-stnÃ-ch BerberÅ¯ a ptali se nÃ¡s, co si o nich myslÃ-me...
Byli tak nadÅ¡enÃ- a hrdÃ-, Å¾e se majÃ- Ä•Ã-m pochlubit, Å¾e jsme nemÄ›li to srdce
kazit jim radost a Alan mÄ›l spoustu slov obdivu a jÃ¡ pÅ™izvukovala.
A nakonec proÄ• by ne,
ono opravdu tady na kraji Sahary to neuvÄ›Å™itelnÄ› bylo.

PochopitelnÄ› se nÃ¡m
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snaÅ¾ili prodÃ¡vat datle (dagla) a zdejÅ¡Ã- polodrahokamy, a Alain mi jeden koupil,
jen tak â€” abych mÄ›la na pamÃ¡tku.
Jeli jsme se podÃ-vat
dÃ¡l po tÃ©hle krajinÄ› divÅ¯, a po obou stranÃ¡ch silnice jsme vidÄ›li slanÃ¡ jezera.
Byla to v podstatÄ› dost nezajÃ-mavÃ¡ krajina s vyschlÃ½mi dotty. Dott je jezero,
kterÃ© mÃ¡ malinko bahnitÃ© zelenÃ© vody. SÅ¯l usuÅ¡enÃ¡ sluncem pÅ¯sobÃ- dojmem
normÃ¡lnÃ- rovnÃ© silnice a kdyÅ¾ slunce na ni zÃ¡Å™Ã- a je horko, objevujÃ- se faty
morgÃ¡ny...

"PodÃ-vej Alaine,
podÃ-vej se tÃ¡mhle! vidÃ-Å¡ to auto, co tam jede?" Ala-in se podÃ-val, ale
auto nevidÄ›l, ale za chvÃ-li uvidÄ›l zase on fontÃ¡nku s vodou, kterou jsem
nevidÄ›la jÃ¡... PÅ™ipadalo mi, Å¾e jsme se oba zblÃ¡znili, ale jÃ¡ opravdu to auto
vidÄ›la... neÅ¾ se mi vytratilo v Å™Ã-dkÃ©m horkÃ©m vzduchu...
"Alaine!",
najednou jsem vykÅ™ikla, "jedeÅ¡ do jezera!"
Bylo to opravdu v
nejvyÅ¡Å¡Ã- Ä•as a tentokrÃ¡t to nebyla fata morgÃ¡na. JeÅ¡tÄ› pÃ¡r metrÅ¯ a byli bychom
zapadli. Docela jsme se vylekali, protoÅ¾e tady fakt nebylo vidÄ›t kam jet, vÅ¡ude
jenom zaschlÃ¡ sÅ¯l; kdyby byla zima, tak bych se podivila, Å¾e na SahaÅ™e majÃsnÃ-h, pÅ™esnÄ› tak to kolem vÅ¡ude vypadalo.
NejhezÄ•Ã- bylo jezero
Sallow, ale ne pro krÃ¡su soli (i kdyÅ¾ ta sÅ¯l je jednou z vÃ½znamnÃ½ch industriÃTunisu), ale vidÄ›li jsme tam rÅ¯Å¾ovÃ© plameÅˆÃ¡ky.

A pak jsme narazili
na osadu Zarzis, kde byl jeden resort, kterÃ½ nÃ¡m sliboval bazÃ©n a saunu a
disko. My jsme neodolali a rozhodli se, Å¾e zÅ¯staneme pÅ™es noc. Vypadalo to
opravdu ÃºÅ¾asnÄ›, umÄ›lÃ© jeskynÄ›, postavenÃ½ v prehistorickÃ© architektuÅ™e, kterÃ©
prÃ½ kdysi obÃ½vali pÅ¯vodnÃ- majitelÃ©.
NÃ¡dhernÃ© tradiÄ•nÃ- berberskÃ© vzory, opÄ›t ta
jasnÄ› modrÃ¡ barva kombinovanÃ¡ s bÃ-lou - vzduÅ¡nÃ© velkÃ© pokoje s postelÃobrovskou jako letiÅ¡tÄ›, neodmyslitelnÃ¡ terasa, ze kterÃ© se dalo po nÄ›kolika
schÅ¯dkÃ¡ch sejÃ-t dolÅ¯ do zahrady.

Byla ÃºÅ¾asnÃ¡ hlavnÄ› v
noci, jsou z nÃ- vidÄ›t vodopÃ¡dy a bazÃ©n, kterÃ½ nÃ¡s lÃ¡kal nejvÃ-c a taky jsme si
hned Å¡li v nÄ›m zaplavat. SeznÃ¡mili jsme se tam s nÄ›kolika mladÃ½mi NÄ›mci, byli
na dovolenÃ© s cestovnÃ- kancelÃ¡Å™Ã-, a ti tady takÃ© zrovna trÃ¡vili odpoÄ•inkovÃ½
den. Ti uÅ¾ mÄ›li Douz a Saharu za sebou a zÃ-skali jsme od nich pÃ¡r velice
potÅ™ebnÃ½ch informacÃ-.

JelikoÅ¾ pÅ™Ã-mo u
bazÃ©nu byla taky restaurace, naveÄ•eÅ™eli jsme se vÅ¡ichni pÅ™Ã-mo tam, jeÅ¡tÄ› si Å¡li
chvilku zaplavat a domluvili se na disco veÄ•er. Sami, uÅ¾ jenom s Alainem,
jsme se Å¡li projÃ-t do zahrady. PlÃ¡novali jsme, co budeme dÄ›lat v Douz, kam
dojedeme zÃ-tra. Pak jsme se vrÃ¡tili do pokoje, jenÅ¾e milÃ¡Ä•ek objevil televizi,
hned ji pustil a neÅ¡tÄ›stÃ- bylo na svÄ›tÄ› â€“ hrÃ¡l se zrovna fotbal, a to aÅ¥ hraje
kdokoliv, Alain je neodtrÅ¾itelnej.

JÃ¡ jsem se chvilku
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zlobila, ale pak jsem to vzdala a Å¡la zaÅ¥ukat na pokoj tÄ›ch nÄ›meckÃ½ch klukÅ¯,
jestli pÅ¯jdou na disko... Alain na chvilku vzhlÃ©dl od televize, jenom aby mi
Å™ekl, Å¾e pÅ™ijde hned, jakmile to skonÄ•Ã-. Docela mne to mrzelo, doufala jsem, Å¾e
pÅ¯jde se mnou, nikdy jsme na disku spolu nebyli. Za chvilku se
objevili Hans a Gunter a Å¡li jsme pÅ™es obrovskÃ½ dvÅ¯r, plnÃ½ jasmÃ-nu a magnÃ³liÃ-,
po ztemnÄ›lÃ© cestiÄ•ce, aÅ¾ k mÃ-stnosti diska. Bylo to disko, kde opravdu nebylo
slyÅ¡et jedinÃ© slovo, hudba dunÄ›la aÅ¾ k bolesti hlavy, stÅ™Ã-davÃ© barvy pÃ¡lily do
oÄ•Ã-... najednou jsem zalitovala, Å¾e jsem sem vÅ¯bec Å¡la.

NavÃ-c tam nebyla ani
jedinÃ¡ Å¾ena, jenom samÃ- muÅ¾i, a ti tanÄ•ili mezi sebou... ne, nebyl to
homosexuÃ¡lnÃ- klub, ale Arabky na disko pochopitelnÄ› nechodÃ-, a bylo tu jen mÃ¡lo
a jen urÄ•itÃ½ typ dobrodruÅ¾nÃ½ch Evropanek, kterÃ© by obÄ›tovaly dovolenou a penÃ-ze
za cestu na Saharu â€” a ty tu zrovna nebyly. Bylo to opravdu nepÅ™Ã-jemnÃ©, jak se
na mne vÅ¡ichni dÃ-vali, zvlÃ¡Å¡Å¥ upÅ™enÄ› se na mne dÃ-val vysokÃ½ a statnÃ½ Arab s knÃ-rkem
â€” aÅ¾ mne to znervÃ³znÄ›lo.

Å la jsem nÄ›kolikrÃ¡t
tanÄ•it s Gunterem i s Hansem (s obÄ›ma dohromady), a Alain poÅ™Ã¡d nikde. ObÃ¡vala
jsem se, Å¾e po fotbale usnul. V poslednÃ- dobÄ› jsem byla zvyklÃ¡ mÃ-t ho poÅ™Ã¡d
vedle sebe a tak mi opravdu chybÄ›l. S Gunterem a Hansem jsem se domlouvala teÄ•
pro zmÄ›nu nÄ›mecky, kdyÅ¾ tam Alain nebyl, jinak jsme zÅ¯stÃ¡vali u angliÄ•tiny,
kterÃ© rozumÄ›l i on.
Asi po hodinÄ› jsem na
nÄ› zaÅ™vala, Å¾e se pÅ¯jdu podÃ-vat po Alanovi â€” jinak neÅ¾ Å™vÃ¡t se tam nedalo..
Hans zakÃ½val hlavou, Å¾e rozumÃ-, a jÃ¡ jsem vyklouzla ven s jistotou, Å¾e se tam
uÅ¾ nevrÃ¡tÃ-m. Å la jsem pomalu po tÃ© kytiÄ•kovÃ© cestiÄ•ce, kdyÅ¾ jsem za sebou
najednou uslyÅ¡ela rychlÃ© kroky. OtoÄ•ila jsem se, protoÅ¾e jsem myslela Å¾e za
mnou jde Hans a strnula. TÄ›snÄ› za mnou stÃ¡l ten Arab, kterÃ½ mne sledoval celou
dobu v disku.

PÅ™itÃ¡hl si mne... a sevÅ™el mne kolem pasuâ€¦ Alena, Yukon
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