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JakoÅ¾to autor bezkonkurenÄ•nÄ› nejúspÄ›&scaron;nej&scaron;ího Kudlího cestopisu v&scaron;ech dob ("Ze Solidarity na
Gutovku a zpÄ›t"), jsem byl paní &scaron;éfredaktorkou poÅ¾ádán o dal&scaron;í cestopis. Tak jo, aÅ¥ má, co chtÄ›la: vloni
jsme se s kamarádem Jardou rozhodli pro skuteÄ•né dobrodruÅ¾ství v kolébce civilizace. Pro mÄ› dobrodruÅ¾ství zaÄ•alo uÅ¾
mÄ›síc pÅ™edem, v cestovní kanceláÅ™i.

Ujala se mÄ› tam krásná blonÄ•atá modrooká, asi dvacetiletá sleÄ•na, andílek z nebes. Po sdÄ›lení mé nezkrotné touhy
po poznání Egypta, mi odpovÄ›dÄ›la, Å¾e to je naprosto skvÄ›lá volba, ona by v tu ránu letÄ›la téÅ¾. Její skrytou naráÅ¾ku jse
samozÅ™ejmÄ› ihned pochopil (nejsem blbej) a nabídl jí tedy, Å¾e v tom není nejmen&scaron;í problém, mÅ¯j obstojný dÅ¯chod
nám dvÄ›ma, pÅ™i tro&scaron;e skromnosti, postaÄ•í a mÅ¯j kamarád, ten to jistÄ› pochopí. JenÅ¾e v tu ránu, zniÄ•ehoÅ¾ n
mÄ›la najednou nÄ›jakou naléhavou práci, ode&scaron;la a vystÅ™ídal ji pÅ™íjemný mladík. Ten byl také pohledný a stejnÄ› jak
ona mi sdÄ›lil, Å¾e Egypt je naprosto skvÄ›lá volba a on by v tu ránu letÄ›l téÅ¾. LeÄ• mne touha se uskrovÅˆovat a trávit dva
týdny s ním, nÄ›jak nevzala u srdce. &Scaron;koda, Å¾e sleÄ•na andílek, zrovna jak na potvoru, tehdá musela mít jinou
naléhavou práci. Jsem si jist, Å¾e i ona si to dodne&scaron;ka vyÄ•ítá.

Jarda si tam je&scaron;tÄ› pÅ™ikoupil výlet do jakési historické konÄ•iny. MnÄ› se krutÄ› nechtÄ›lo, pláÅ¾ové bary all inclusive
bazény zcela splÅˆovaly mé pÅ™edstavy o tajemné exotice, tak proÄ• se místo toho celý den paÅ™it nÄ›kde v pou&scaron;ti u
nÄ›jakejch blbejch &scaron;utrÅ¯? Vzbudil mÄ› pÅ™i odjezdu uÅ¾ ve Ä•tyÅ™i ráno, pak vypadl. Zatímco já, opu&scaron;tÄ›n
se Ä•asnÄ› ráno toulal s foÅ¥ákem po opu&scaron;tÄ›né pláÅ¾i. Teda - opu&scaron;tÄ›ná úplnÄ› pláÅ¾ nebyla. Je&scaron;tÄ›
se tam toulala s foÅ¥ákem krásná Michelle, zatímco její manÅ¾el chrápal (on prej chrápe furt). NÄ›jak jsme se anglickorusko-rukama domluvili, Å¾e ona téÅ¾ ráda fotí, ale nemÅ¯Å¾e si hned fotky prohlédnout na velké obrazovce na pokojském
televizoru. Tak jsem jí nabídl, Å¾e jsem na to vybaven rÅ¯znými &scaron;ÅˆÅ¯rami a cinÄ•emi. ZÅ™ejmÄ› byla na fotky fakt ne
zvÄ›davá, &scaron;la se mnou a vono to fakt fungovalo. VidÄ›la asi pÄ›t obrázkÅ¯; jenÅ¾e jsme byli oba jen v plavkách,
takÅ¾e uÅ¾ na víc obrázkÅ¯ nedo&scaron;lo.

A bylo to dost dobrý!!! Pak je&scaron;tÄ› se u mého lehátka zastavila odpoledne, Å¾e má nový fotky na prohlídnutí, tak jsme
&scaron;li prohlíÅ¾et. ProhlíÅ¾eli jsme tedy znova, aÄ• na prohlíÅ¾ení fotek uÅ¾ vÅ¯bec nedo&scaron;lo. A v noci s manÅ¾ele
odletÄ›li. Byl to moc pÄ›knej den, kdy byl Jarda v pou&scaron;ti na koukání se na &scaron;utry. Vrátil se pak po pÅ¯lnoci,
celkem otrávený, Å¾e to za moc nestálo a prej "&scaron;koda dne a &scaron;koda all inclusive u barÅ¯". Jen jeden jediný
záÅ¾itek ho zcela fascinoval: Å½e byl nÄ›jaký bÅ¯h, který byl tak boÅ¾ský, Å¾e vÅ¯bec nemohl mít uÅ¾ boÅ¾&scaron;tÄ›j&sc
neÅ¾ byl on sám, takÅ¾e mu nezbylo nic jiného, neÅ¾, Å¾e porodil sám sebe. To zaujalo i mÄ›. PÅ™eci jen teda ten jeho výle
nÄ›Ä•emu byl.
xxx

Å½iÅ¾kovská sousedka, nesmírnÄ› touÅ¾ící po znaÄ•kové kabelce, mÄ› pÅ™ed odjezdem poÅ¾ádala, Å¾e kdybych tam nÄ
náhodou zahlédl kabelku Louis Vuitton .... Nojo, zahlédl jsem jich tam stovky a tak jsem jednu koupil na leti&scaron;ti v
Marsa pÅ™i zpáteÄ•ní cestÄ›. Pak v Praze, na leti&scaron;ti Václava Havla, Ä•esky zvaném Ve&scaron;krÅˆák, mÄ› Å¾ena
celnice zastavila, coÅ¾e to jako mám v té igelitce. Po pravdÄ› a bezelstnÄ› jsem Å™ekl, Å¾e jen kabelku. ChtÄ›la ji vidÄ›t; a
následovala otázka "A víte, pane, Å¾e je to padÄ›lek?" BezelstnÄ› a po pravdÄ› jsem odpovÄ›dÄ›l, Å¾e nejsem úplnej blb, Å¾e
samozÅ™ejmÄ› vím, pÅ™eci by za 15 dolarÅ¯ neÄ•ekala originál. Na její dal&scaron;í otázku "A víte pane, Å¾e padÄ›lky se n
dováÅ¾et?", jsem opÄ›t bezelstnÄ› a zcela po pravdÄ›, odpovÄ›dÄ›l, Å¾e nevím. Ale byla fajn, nebo se jí nechtÄ›lo psát protoko
rezignovanÄ› mávla rukou "JdÄ›te". A tím i skonÄ•ila na&scaron;e dobrodruÅ¾ná výprava "Za tajemstvími Egypta".
Ale nic
na svÄ›tÄ› nedokáÅ¾e poskytnout takovou rozko&scaron;, jako kdyÅ¾ se vracím Å¾ivý a celý, a pak s cikárem uháním na tra
5 na Å½iÅ¾kov, na pávlaÄ•, za kozlama!
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