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Moc zku&scaron;eností s létáním nemám, vÄ›Å™te-nevÄ›Å™te, pouze jednu jedinou. Bylo mi dvacet a poprvé - a také
naposledy - jsem letÄ›la. KonkrétnÄ› do Londýna, abych tam dÄ›lala au-pair. Byla jsem z toho znaÄ•nÄ› vyjevená, neb jsem
nikdy neletÄ›la a v&scaron;ichni, které jsem znala a co nÄ›kdy letÄ›li, mÄ› stra&scaron;ili turbulencemi, nevolnostmi a podobnÄ›.
Jak taková nevolnost probíhá, jsem vÄ›dÄ›la zatracenÄ› dobÅ™e. PravidelnÄ› jsem totiÅ¾ zvracívala jak v autÄ›, tak i v
tam zejména. Na &scaron;kolním výletÄ› do Moravského krasu jen kvÅ¯li mnÄ› autobus zastavil Ä•trnáctkrát. Zásobila jsem
se tedy kinedrylem, který - jak jsem aÅ¾ na leti&scaron;ti zjistila - jsem nakonec stejnÄ› zapomnÄ›la doma.
Nu, pro&scaron
jsem celní a pasovou kontrolou a byla spolu s ostatními cestujícími odvedena letu&scaron;kou do letadla. Jednalo se o
britskou spoleÄ•nost BEA, letu&scaron;ky tam nosily krásné Ä•ervené zástÄ›rky a neumÄ›ly neÅ¾ anglicky. Já - naopak jsem anglicky mluvila plynnÄ› - ale absolutnÄ› nerozumÄ›la jedinému slovu tÄ›ch letu&scaron;ek. Letadlo se tedy zvedlo ze
zemÄ›, vedle mne na sedadlech sedÄ›l pán s paní. KdyÅ¾ nám naservírovali jídlo - tedy &scaron;unkovou rolku,
Ä•okoládovou trubiÄ•ku se &scaron;lehaÄ•kou a kafe (nebo Ä•aj), obrátila se na mnÄ› ta paní, jestli se jako neurazím, Å¾e voni
jsou muslimové a tu &scaron;unku nesmÄ›j a jestli by mi ji mohli dát...
No, já se tedy vÅ¯Å¯Å¯bec neurazila, a s tÄ›Å¾kým
srdcem jsem jim nabídla na výmÄ›nu svou trubiÄ•ku - ale oni ji s díky odmítli. Tak jsem sumasumárum seÅ¾rala tÅ™i
&scaron;unkové rolky plus Ä•okoládovou trubiÄ•ku se &scaron;lehaÄ•kou a zapila to kafem. KdyÅ¾ jsem zjistila, Å¾e to kafe je
zadarmo, tak jsem si dala je&scaron;tÄ› jedno. Bylo to super!
Venku bylo sice bylo zataÅ¾eno, takÅ¾e jsem nevidÄ›la ani
domy, ani lidi malé jako mraveneÄ•ky - ale mraky svrchu, to je taky záÅ¾itek. Paní Muslimová si povolala letu&scaron;ku a
nechala si ukázat drahý parfémy - o kterejch já - dítÄ› reálného socialismu - v Å¾ivotÄ› nesly&scaron;ela. Tak jsem paní
Muslimové pomáhala s oÄ•mucháváním parfémÅ¯m - mnÄ› se nejvíc líbil parfém "La Femme" - býval v takový krajkovaný
lahviÄ•ce - jí se ale líbil jinej, tak si koupila ten. No a to bylo v&scaron;ecko.
KdyÅ¾ jsem pak v LondýnÄ› - opÄ›t patÅ™iÄ•nÄ
vyjevená - lezla z letadla, tak jsem si uvÄ›domila, Å¾e díky tý nádherný náplni a záÅ¾itkÅ¯m mi vÅ¯bec nebylo
&scaron;patnÄ›. Alena Puntíkovaná
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