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Je to jiÅ¾ pÃ¡r let, co jsem se za velmi dramatickÃ½ch okolnostÃ- nedobrovolnÄ› stÄ›hovala hloubÄ›ji do nÃ¡ruÄ•Ã- alpskÃ½ch
vrcholkÅ¯ a ledovcovÃ½ch jezer (rozumÄ›j â€“ zmÄ›nila jsem kanton). BÄ›hem deseti minut se ze mÄ› stal bezdomovec (ne mou
vinou) a musela jsem tuto situaci okamÅ¾itÄ› Å™eÅ¡it. SkonÄ•ila jsem skoro doslova na ulici pouze s dekou, polÅ¡tÃ¡Å™em,
osobnÃ-mi vÄ›cmi a se stovkou knih. Sama, v cizÃ- zemi, bez rodiny a bez vyhlÃ-dek na zÃ-tÅ™ek.

Tehdy u mne stÃ¡la pravdÄ›podobnÄ› armÃ¡da andÄ›lÅ¯ strÃ¡Å¾nÃ½ch, dÃ-ky kterÃ½m se mi podaÅ™ilo najÃ-t po dvou mÄ›sÃ
byt, kterÃ½ jsem si mohla dovolit a co vÃ-c, byl s vÃ½hledem na jezero. Byt se nachÃ¡zel na horÃ¡ch a ve vesnici, kde na
jednoho obyvatele pÅ™ipadajÃ- tÅ™i krÃ¡vy a dvÄ› ovce.JedinÃ½ Ãºstupek, kterÃ½ jsem musela udÄ›lat, abych se mohla
pÅ™estÄ›hovat, byl ten, Å¾e jsem musela opustit dosavadnÃ- prÃ¡ci, kamarÃ¡dy, znÃ¡mÃ© a odstÄ›hovat se daleko pryÄ• od
sociÃ¡lnÃ-ho zÃ¡zemÃ-, kterÃ© jsem si nÄ›kolik let budovala. Na jednu stranu je to dobÅ™e, protoÅ¾e jsem mÄ›la moÅ¾nost z
a znovu od nuly, s Ä•istÃ½m Å¡tÃ-tem, nÄ›kde, kde mÄ› nikdo neznÃ¡. Na druhou stranu mÄ› Ä•ekala nejistÃ¡ budoucnost,
hledÃ¡nÃ- novÃ© prÃ¡ce a doÄ•asnÃ¡ sociÃ¡lnÃ- izolace.
StÄ›hovÃ¡nÃ- probÄ›hlo tÃ©mÄ›Å™ bez problÃ©mÅ¯, protoÅ¾e jsem krom Mikyho prakticky nic nemÄ›la. Moje vÄ›rnÃ© kama
pomohly do zaÄ•Ã¡tku s vybavenÃ-m, neboÅ¥ deka a peÅ™ina je sice dÅ¯leÅ¾itÃ¡, ale nÃ¡bytek, nÃ¡dobÃ- a jinÃ© vymoÅ¾eno
dneÅ¡nÃ- civilizace Ä•inÃ- domov mnohem ÃºtulnÄ›jÅ¡Ã-m. A pak, spÃ¡t na zemi na chladnÃ½ch kachliÄ•kÃ¡ch nenÃ- zdravÃprospÄ›Å¡nÃ©. I pÅ™esto, Å¾e jsem si svÅ¯j mini byt zaÅ™izovala kousek po kousku, poÅ™Ã¡d pÅ™ipomÃ-nal doupÄ› koÄ•o
neboÅ¥ provizornÃ- nÃ¡bytek se sklÃ¡dal ze zahradnÃ-ho stolku a dvou Å¾idlÃ-. HlavnÃ- zvlÃ¡Å¡tnostÃ- mÃ©ho bytu je to, Å¾e
pouze tÅ™i pevnÃ© zdi. Jedna zeÄ• se sklÃ¡dÃ¡ pouze z oken, opatÅ™enÃ½ch pancÃ©Å™ovÃ½m sklem, dÃ-ky Ä•emuÅ¾ mÃ
nepÅ™etrÅ¾itÃ½ vÃ½hled ven, a zÃ¡roveÅˆ je mÅ¯j byt neustÃ¡le dobÅ™e prosvÄ›tlen. ÄŒlovÄ›k by si mohl pÅ™ipadat jako v
masny, ale mÅ¯j pÅ™Ã-bytek je tak dobÅ™e schovÃ¡n, Å¾e krom pÃ¡r zasvÄ›cenÃ½ch lidÃ- vchod do mÃ©ho ÃºtoÄ•iÅ¡tÄ› jen
nenajde. Ve vesnici jsem byla novÃ¡, poÅ™Ã¡d schovanÃ¡ a ve svÃ©m Ä•Ã-m dÃ¡l tÃ-m ÃºtulnÄ›jÅ¡Ã-m ÃºtoÄ•iÅ¡ti jsem si lÃ-z
Jednoho krÃ¡snÃ©ho podzimnÃ-ho dne, kdy jsem vyÅ¡la nahÃ¡ ze sprchy, mÄ› napadlo, Å¾e troÅ¡ku nudismu neuÅ¡kodÃ- a
prochÃ¡zela jsem se nahÃ¡ po bytÄ›, abych uschnula. ZamÄ›stnanÃ¡ pÅ™Ã-pravou obÄ›da v rouÅ¡e EvinÄ› jsem si nevÅ¡imla, Å
mÃ© terase stojÃ- poÅ¡Å¥Ã¡k ve Å¾lutÃ©m obleÄ•ku, v jednÃ© ruce drÅ¾el balÃ-k, druhou rukou se popadal za bÅ™icho a ve
stÅ™Ã-davÄ› rudnul a fialovÄ›l, jak se mu od smÃ-chu a vzruÅ¡enÃ- nahrnula krev do hlavy. JelikoÅ¾ jsem se ve svÃ©m bunkr
obklopenÃ©m zelenÃ- cÃ-tila bezpeÄ•nÄ›, nepÅ™iÅ¡lo mi ani nÃ¡hodou na mysl, Å¾e poÅ¡Å¥Ã¡k vstup do mÃ©ho krÃ¡lovstvÃznÃ¡ jiÅ¾ od pÅ™edchozÃ-ho obyvatele.CelÃ¡ zkoprnÄ›lÃ¡ jsem stÃ¡la nahÃ¡ ve vÃ½loze jako kus hovÄ›zÃ-ho do polÃ-vky, poÅ
se nemohl zbavit zÃ¡chvatu smÃ-chu a jÃ¡ tajnÄ› doufala, Å¾e se podlaha rozevÅ™e a pohltÃ- mÄ›. BohuÅ¾el, nestalo se tak.
JelikoÅ¾ uÅ¾ jsem nemÄ›la co ztratit, sebrala jsem zbytky odvahy a celÃ¡ obnaÅ¾enÃ¡ jsem si pÅ™evzala od poÅ¡Å¥Ã¡ka ba
to okomentoval pouze slovy: â€žNo pÃ¡ni, tak to jÃ¡ pÅ™ijdu Ä•astÄ›ji.â€œMohlo mi dojÃ-t, Å¾e je poÅ¡Å¥Ã¡k drbna, a to sladk
nenechÃ¡ jen pro sebe.
Do druhÃ©ho dne vÄ›dÄ›la komplet celÃ¡ vesnice, Å¾e v tom schovanÃ©m bytÄ› bydlÃ- nÄ›jakÃ¡ novÃ¡ cizinka a doma chodÃOd tÃ© doby jsem doma jiÅ¾ nahÃ¡ nikdy nebyla, ale celÃ¡ vesnice mÄ› znÃ¡ jako exhibicionistku, kterÃ¡ se obnaÅ¾uje pÅ™ed
poÅ¡Å¥Ã¡kem. VERONIKA, neskuteÄ•nÃ¡ divoÅ¡ka
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