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ALE JO, JEÅ TÄš Å½IJU ...
ÄŒtvrtek, 20 kvÄ›ten 2021

Nojo, dÄ›jou se vÄ›ci. PodaÅ™ilo se mi dostat dva Ä•obance, ani mi po nich nic nebylo. Moderna. A pak jsem najednou byla
informovÃ¡na, Å¾e se nedÃ¡ nic dÄ›lat, a Å¾e budu muset na ten druhej konec svÄ›ta, kde obÄ•as Å¾iju; holt papÃ-ry vlÃ¡dnou
svÄ›tem, a pokud nÄ›co nepodepÃ-Å¡u, mohl by bÃ½t pÅ™Ã-mo prÅ¯serâ€¦ TakÅ¾e z niÄ•eho nic, i kdyÅ¾ jsem to tak trochu Ä
pÅ™ede mnou stÃ¡lo dilema: buÄ• zÃ-tra, nebo taky tÅ™eba nikdyâ€¦

A tak jsem odletÄ›la z Prahy.
Nebylo to zas tak jednoduchÃ©,
pochopitelnÄ› testy, pak dost nerozhodnÃ© balenÃ-, pÅ™ipravovÃ¡nÃ- milovanÃ©ho Ä•okla
(neumÃ-m si pÅ™edstavit ani den bez nÄ›j), letenka, doprava na letiÅ¡tÄ›, vyÅ™izovÃ¡nÃvÅ¡eho moÅ¾nÃ©ho (spÃ-Å¡ nemoÅ¾nÃ©ho a neÄ•ekatelnÃ©ho), aÅ¾ po usednutÃ- do toho velkÃ©ho
ptÃ¡ka.

Z Frankfurtu do New Yorku, pak taxÃ-kem na Manhattan, a koneÄ•nÄ› jsem se mohla
svalit do postele. VynervovanÃ¡, opuchlÃ¡, ale ÃºspÄ›Å¡nÃ¡. ZvlÃ¡dla jsem to. Tedy dÃ¡
se Å™Ã-ci, Å¾e jsem zvlÃ¡dla tak tÅ™i Ä•tvrtiny jednÃ© cesty. Den odpoÄ•inku a cesta na
dalÅ¡Ã- letiÅ¡tÄ›, odkud zas â€“ tentokrÃ¡t jen tÅ™Ã-hodinovej â€“ let do Jacksonville na
Floridu.
A jsem teÄ• tady.
Moc se vÃ¡m vÅ¡em omlouvÃ¡m, ale
opravdu to vÅ¡echno bylo nesmÃ-rnÄ› vyÄ•erpÃ¡vajÃ-cÃ-, a i kdyÅ¾ jsem jeÅ¡tÄ› zvlÃ¡dla se
obÄ•as najÃ-st a miniaturnÄ› vyspat (zÃ¡sadnÄ› v letadle neusnu), tÄ›ch moc a moc
hodin v letadle mi fakt dalo hodnÄ› na frak.
Zas to mÃ¡ vÅ¡ak velkÃ© pozitivum,
Å¾e jsem zmizela z nervÃ¡kÅ¯ politiky a pandemie. PÅ™eletÄ›la jsem do ÃºplnÄ› jinÃ©ho
svÄ›ta â€“ dcera, u kterÃ© teÄ• jsem, televizi (zprÃ¡vy) vlastnÄ› vÅ¯bec nepouÅ¡tÃ-.
TakÅ¾e Å¾iju, je mi uÅ¾ tÃ©mÄ›Å™
dobÅ™e, uÅ¾ jsem i vyspalÃ¡ a tÄ›Å¡Ã-m se na prvnÃ- vÃ½let po okolÃ-.
KamarÃ¡dky a kamarÃ¡di â€“
docela se mi po vÃ¡s stÃ½skaloâ€¦

VaÅ¡e utahanÃ¡ ale spokojenÃ¡
d@niela
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