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Bylo mi sedm let, u moci byli rudoarmÄ›jci a chybÄ›lo pÃ¡r mÄ›sÃ-cÅ¯ do revoluce. MÃ¡ milovanÃ¡ babiÄ•ka mi k narozeninÃ¡m
zakoupila za uÅ¡etÅ™enÃ© bony v Tuzexu ilustrovanou knÃ-Å¾ku o Mexiku, kterÃ¡ byla napsÃ¡na v nÄ›mÄ•inÄ›. AÄ•koliv jsem
navÅ¡tÄ›vovala kurzy nÄ›mÄ•iny u panÃ- uÄ•itelky Irmy, kterou u nÃ¡s NÄ›mci zapomnÄ›li po vÃ¡lce, moje slovnÃ- zÃ¡soba neby
dostateÄ•nÄ› rozvinutÃ¡ na to, abych porozumÄ›la tomu, co se tam pÃ-Å¡e. I pÅ™esto jsem uÅ¾ tehdy vÄ›dÄ›la, Å¾e se jednou
Mexika podÃ-vÃ¡m.

Bylo mi krÃ¡snÃ½ch dvacet let, pyÅ¡nila jsem se rudovlasou hÅ™Ã-vou, prsa nepodlÃ©hala gravitaci a Sony Ericsson s
dvouÅ™Ã¡dkovÃ½m displejem byl poslednÃ-m vÃ½kÅ™ikem techniky. Moje poctivÄ› naÅ¡etÅ™enÃ© penÃ-ze, kterÃ© jsem ko
korunce uklÃ¡dala na spoÅ™itelnÃ- knÃ-Å¾ku, padly na letenku do Mexika a nezbytnÃ© vÃ½daje. Bylo to pÃ¡r let pÅ™ed vstup
EU a vÃ½let na druhÃ½ konec zemÄ›koule se rovnal troÅ¡ku science fiction. Å˜Ã-dÃ-c se heslem â€žhodnÃ© holky se dostanou
nebe a ty zlobivÃ© vÅ¡udeâ€œ, zaÅ™Ã-dila jsem si sloÅ¾itÄ› po telefonu a e-mailu prÃ¡ci ve vysnÄ›nÃ© zemi, a tak, kdyÅ¾ jse
nastupovala do tzv. Jumba, vydÃ¡vala jsem se na dlouhou cestu tÃ©mÄ›Å™ na jisto.
Nebudu vÃ¡s zatÄ›Å¾ovat podrobnostmi o mÃ© prÃ¡ci v hlavnÃ-m mÄ›stÄ› v zemi kukuÅ™ice. Nebylo to nic svÄ›tobornÃ©ho a
tak pokryl vÅ¡echny vÃ½daje. Ale firma mi platila nehezkÃ½ hotel v nelukrativnÃ- Ä•tvrti, a tak stÅ™echa nad hlavou a sprcha,
byÅ¥ s kontaminovanou vodou, byly jedinÃ© jistoty, na kterÃ© jsem se mohla spolehnout.
TroÅ¡ku rozÄ•arovanÃ¡ z mÃ©ho idealizovanÃ©ho snu jsem se zaÅ™ekla, Å¾e v Mexiku zÅ¯stanu maximÃ¡lnÄ› pÃ¡r tÃ½dnÅ¯ Ä
mÄ›sÃ-cÅ¯, aÅ¥ uvidÃ-m vÅ¡echno, co jsem vidÄ›t chtÄ›la; ale mÅ¯j plÃ¡n se zmÄ›nil, kdyÅ¾ jsem poznala Sergia...
ZnÃ¡te ty jihoamerickÃ© telenovely, ve kterÃ½ch, kdyÅ¾ chtÄ›jÃ- scÃ©nÃ¡ristÃ© dodat pÅ™Ã-bÄ›hu na dramatiÄ•nosti, se boh
krÃ¡snÃ½ mladÃ-k z dobrÃ© rodiny zamiluje do bezvÃ½znamnÃ© sluÅ¾ky z chudÃ© rodiny, popÅ™Ã-padÄ› do ubohÃ©ho siro
to jsem v Mexiku proÅ¾ila na vlastnÃ- kÅ¯Å¾i.
Za zmÃ-nku stojÃ- i to, Å¾e hotel, ve kterÃ©m jsem pÅ™ebÃ½vala, sÃ-dlil blÃ-zko televiznÃ-ho studia Azteca, kterÃ© si vzalo p
zÃ¡Å¡titu slavnou telenovelu â€žRosalindaâ€œ, a dÃ-ky nÃ-zkÃ©mu rozpoÄ•tu vyuÅ¾Ã-valo suterÃ©n mÃ©ho domovskÃ©ho h
nÄ›kterÃ½ch scÃ©n.
ProtoÅ¾e mÅ¯j Å¾ivot v Mexiku byla nepÅ™etrÅ¾itÃ¡ party, kdy jsem provÃ¡dÄ›la vÄ›ci, na kterÃ© nejsem moc pyÅ¡nÃ¡, Ä•ast
vracela domÅ¯ nad rÃ¡nem, ve znaÄ•nÄ› podrouÅ¡enÃ©m stavu. A tak jsem nedobrovolnÄ› obÄ•as vpadla do natÃ¡Ä•enÃ©ho zÃ
Nejen, Å¾e moje evropskÃ© vzezÅ™enÃ- nezapadalo do kontextu mexickÃ© telenovely, ale bÃ½vala jsem v takovÃ©m stavu,
bych si v komparsu nezahrÃ¡la ani koÅ¡tÄ›. K nelibosti celÃ©ho Å¡tÃ¡bu se pak nÄ›kterÃ© scÃ©ny musely pÅ™ehrÃ¡vat znova,
dÃ-ky mÃ© nezmÄ›rnÃ© sympatii, jsem si je pokaÅ¾dÃ© udobÅ™ila. MÅ¯j dar Å™eÄ•i a diplomatickÃ© jednÃ¡nÃ- za kaÅ¾dÃ©
Å™editele hotelu, a tak jsem se Ä•asem stala u vedenÃ- hotelu velmi oblÃ-benÃ¡ - a to natolik, Å¾e se mi dostÃ¡valo
nadstandardnÃ-ch sluÅ¾eb.
Jednoho krÃ¡snÃ©ho dne, kdy pÅ™es smog jako vÅ¾dycky neproniklo slunce a viditelnost vzduchu byla tÃ©mÄ›Å™ hmatateln
vydala jsem se jako obvykle do supermarketu na nÃ¡kup, abych zajedla svou tequillovou kocovinu. KdyÅ¾ jsem se
natahovala v regÃ¡lu pro polÃ©vku v kelÃ-mku, zradil mÄ› stÅ™ednÃ- mozek, kterÃ½ se jeÅ¡tÄ› nevzpamatoval z nepÅ™etrÅ¾
flÃ¡mu, a ztratila jsem rovnovÃ¡hu. Strhla jsem s sebou celÃ½ regÃ¡l a natÃ¡hla jsem se v uliÄ•ce, jak Å¡irokÃ¡, tak dlouhÃ¡.
KdyÅ¾ jsem pÅ™ichÃ¡zela k sobÄ›, stÃ¡l nade mnou andÄ›l ve snÄ›dÃ©m vydÃ¡nÃ-.
UtÃ¡pÄ›la jsem se v jeho sametovÄ› hnÄ›dÃ½ch oÄ•Ã-ch, a kdyÅ¾ se usmÃ¡l, mÄ›la jsem pocit, Å¾e slunce svÃ-tÃ- jen pro mÄ
zachvÄ›la, mnou projel blesk a prdelatÃ½ andÄ›lÃ-Ä•ek Amor, na kterÃ©ho jsem doposud nevÄ›Å™ila, nÃ¡s oba zasÃ¡hnul pÅ™
srdce.
MÅ¯j zachrÃ¡nce se pÅ™edstavil jako Sergio, prozradil mi, Å¾e je architekt, a jÃ¡ vÄ›dÄ›la, Å¾e je to ON! MuÅ¾, se kterÃ½m z
navÅ¾dy...
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