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DOVOLENÃ• V Å˜ECKU
ÄŒtvrtek, 03 Ä•ervenec 2008

Zrovna jsem se vrátila z "Dovolené s pÄ›ti TibeÅ¥any" z Å™ecké Pargy. Na pokoji jsem bydlela s paní Maru&scaron;kou,
Ä•uprholkou o 10 let star&scaron;í neÅ¾ já a mÄ› je prosím pÅ™es &scaron;edesát. Poslední den pÅ™ed odletem se nás sluníÄ
zÅ¾elelo a tak zalezlo za mraÄ•na, která se ne a ne rozfoukat. A tak po snídani, místo k vodÄ›, jsme zÅ¯stali doma.
NÄ›kdo sedÄ›l na balkonÄ› a Ä•et, já si zalezla do pelechu a dospávala. No a Maru&scaron;ka se jala ne zrovna balit, ale
tak nÄ›jak schraÅˆovat vÄ›ci na hromádky. KdyÅ¾ jsem se asi po hodinÄ› probrala a vidím její u&scaron;lechtilou Ä•innost, tak
jsem ji pochválila, jaká je &scaron;ikulka, jenÅ¾e Maru&scaron;ka prohlásila: &bdquo;ÄŒlovÄ›Ä•e, nemÅ¯Å¾u najít mobil, vylez
prozvoÅˆ mÄ›".
ZaÄ•ala jsem se smát, protoÅ¾e jsme kaÅ¾dou chvíli nÄ›co hledaly, asi je to vÄ›kem. SvÅ¯j mobil jsem mÄ›l
toaletním stolku vedle dveÅ™í na balkon a tak jsem vylezla a vytoÄ•ila Maru&scaron;Ä•ino Ä•íslo - no, a nic. Musím podotknout,
dopoledne jsme obvykle chodily k bazénu u sousedního penzionu, na který jsme pÅ™es zahradu vidÄ›ly. A jak tak stojím u
balkonových dveÅ™í, sly&scaron;ím nÄ›jakou melodii právÄ› odnÄ›kud od bazénu.... Tak hned na Maru&scaron;ku, pojÄ• sem a
poslouchej, není to tvoje vyzvánÄ›ní?
Chvíli poslouchala a pak prohlásila: je to moje, proboha kde se tam vzal? MÄ›la na
sobÄ› uvázaný jenom sárong, pod ním nic, ale suverennÄ› tak vypálila z pokoje. PoÄ•kej na mÄ›, Å™vu za ní, na sobÄ› taky jen
sárong, ve chvatu jsem na sebe narvala aspoÅˆ plavkové kalhotky, popadla penÄ›Å¾enku a cigára a mastila za ní. KdyÅ¾
jsme k bazénu chodily, tak jsem rázovala vepÅ™edu a za mnou se Maru&scaron;ka táhla - jak se Å™íká, jako &bdquo;thér
z beÄ•ky". Tentokrát rázovala Maru&scaron;ka, a za ní jsem letÄ›la já... (tohle je prý tamÄ›j&scaron;í Zdenin ctitel...)
KdyÅ¾
jsme pÅ™ifrÄ•ely k bazénu, u baru byla jen manÅ¾elka majitele; a tak ji povídáme: telefon, mobil. Koukala na nás
vydÄ›&scaron;enÄ›, co chceme? Nu, obvykle jsem mÄ›la na papíru pÅ™ipravenou Å™eckou vÄ›tu a ona mÄ› uÄ•ila výslovnost,
nezbylo nic jiného, neÅ¾ znovu Maru&scaron;ku prozvonit. Tentokrát se mobil ozval na regálu s pitím; paní se zasmála a
podala nám ho. Maru&scaron;ka byla &scaron;tÄ›stím celá bez sebe - loni taky v Å˜ecku ztratila mobil, ale tenkrát se
nena&scaron;el.
Tak a za odmÄ›nu si sedneme a dáme si frapíÄ•ko, je&scaron;tÄ› Å¾e tam ten mobil vÄ•era zapomnÄ›la, Å
si, jinak bych ji na to frapé nedostala. Jak tak sedíme a popíjíme, pÅ™i&scaron;el majitel a kdyÅ¾ uvidÄ›l na stole dva mobily,
zasmál se a Å™ekl á mobil, a Maru&scaron;ka, která vÄ›t&scaron;inou komunikovala anglicky, s pÅ™e&scaron;Å¥astným
úsmÄ›vem na tváÅ™i a rukama sloÅ¾enýma na prsou vyhrkla: &bdquo;efcharisto", coÅ¾ je Å™ecky dÄ›kuji.
Ve finále, neÅ¾
frapé dopily, se nás tam se&scaron;lo celkem pÄ›t a tak jsme si na rozlouÄ•enou s Å˜eckem dali je&scaron;tÄ› v&scaron;ichni
panáka, nÄ›kdo METAXU, nÄ›kdo OUZO, a ruky podáním se rozlouÄ•ili s majitelem - s pÅ™íslibem, Å¾e se za nÄ›jaký Ä•as za
vrátíme.
Na dotaz, kdy odlétáme, uÅ¾ zase sly&scaron;el jen anglicky &bdquo;tumorou". Zdena P.
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