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Bylo mi osmnáct a poprvé jsem byla sama, bez dohledu rodiÄ•Å¯. Jely jsme je&scaron;tÄ› se dvÄ›ma kamarádkama do
Bulharska. Spacák, dvoje plavky, jedny dÅ¾íny, svetr, kraÅ¥asy, dvÄ› triÄ•ka. spoÄ•áry, e&scaron;us, koÅ™ení, nÄ›co na mytí,
&scaron;pek, dva ruÄ•níky pár &scaron;amponÅ¯. Narvalo se to do báglu a jely jsme...
V Burgasu jsme se poptaly po nÄ›jakém kempu, chytly pÅ™í&scaron;ernej autobus, na&scaron;ly kemp, pronajaly si pláÅ¾
domeÄ•ek, a &scaron;up do vln. DomeÄ•ek mÄ›l svá mladá a krásná léta dávno za sebou, ale bylo nádhernÄ› a svÄ›t
nám patÅ™il. Je&scaron;tÄ› ten veÄ•er se Zuzana rozhodla, Å¾e Ä•lovÄ›ku je potÅ™eba se druÅ¾it, a uÅ¾ z vody se vrátila s
klukÅ¯.
Byli to takoví ti správní bulhar&scaron;tí "inÅ¾enýÅ™i", ale jeden z nich umÄ›l docela slu&scaron;nÄ› anglicky a
dal&scaron;í zas kupodivu Ä•esky, protoÅ¾e mÄ›l za sebou uÅ¾ dva roky UK. Fakt, ten byl pravej student, dokonce jsem vidÄ›l
jeho skripta... Byl tam na prázdninách, pÅ¯vodem z Varny, a v kempu dÄ›lal &bdquo;styÄ•ného dÅ¯stojníka" mezi
cestovkami a rekreanty. Kluci nás vzali na veÄ•eÅ™i, pak na diskotéku a vÄ›Å™te nevÄ›Å™te, bylo to docela prima.
Ale pak
jednoho dne rozhodli, Å¾e nám ukáÅ¾ou "Bulharsko pro Bulhary" - tedy místa, která nejsou pro tÅ¯risty. Jeli jsme asi sto
km jiÅ¾nÄ›ji, najednou jsme byli na úplnÄ› nebÄ›Å¾né pláÅ¾i - tedy Å¾ádný poklidný záliv s vodou rovnou jak v umývadle. Ale
bylo pobÅ™eÅ¾í na otevÅ™ené moÅ™e, protoÅ¾e tam byly docela obrovské vlny a pláÅ¾ byla kamenitá, skoro jak nÄ›kde
v Jugo&scaron;ce. V&scaron;ude kolem buclatí BulhaÅ™i a víc neÅ¾ buclaté Bulharky, vÅ¾dy takový rodinný klan, který mÄ›l
uprostÅ™ed svého leÅ¾ení nÄ›co jako obrovský piknik. ProstÄ› haldy a haldy v&scaron;emoÅ¾ného jídla a pití... V&scaron;ichn
halasnÄ› bavili a my si tam pÅ™ipadaly dost divnÄ›. Ale za chvíli bylo v&scaron;echno fajn, kluci bÄ›hem chvilky na&scaron;li
svoje známé (nebo pÅ™íbuzné, to jsme pÅ™esnÄ› nepoznaly) a my se ocitly ve stÅ™edu bájeÄ•né smeÄ•ky.
A pak to zaÄ•
jeden muÅ¾ - tak nÄ›co mezi tÅ™iceti a devadesáti (byl tak opálený a vrásÄ•itý a &scaron;lachovitý, Å¾e se to fakt poznat neda
nám podal o&scaron;atku Ä•ehosi rÅ¯Å¾ového, co se - proboha - hejbalo!!! A nabízel nám to a bral si, dával &bdquo;to"
do úst a kousal!!! Ano, krevety, ale to jsme tenkrát je&scaron;tÄ› nevÄ›dÄ›ly...
V&scaron;ichni se smáli, jak jsme z toho
vedle. Ale to nic je&scaron;tÄ› nebylo. Pak jsme dostaly &bdquo;carskou rybu" - nevím, co to bylo za potvoru, úÅ¾asná
bílá grilovaná moÅ™ská ryba, pomÄ›rnÄ› mastná, ale bájeÄ•ná. To &scaron;lo... to bylo fakt neskuteÄ•nÄ› lahodný!
Dal&scaron;í chod ov&scaron;em následoval odpoledne. Kluci plavali ke skalnatým útesÅ¯m a po chvíli se vrátili s plnou
ta&scaron;kou slávek. Ano, tÄ›ch &scaron;keblí, co jich tam v&scaron;ude je v písku tak plno. JenÅ¾e - na rozdíl od tÄ›ch, co
jsme si sbíraly na památku, tyhle byly plné, a pÅ™edev&scaron;ím Å¾ivé...
Nejprve je v jednom kbelíku promáchali v Ä•is
vodÄ›, pak je na ohýnku, který mezitím rozdÄ›lali, praÅ¾ili. Tedy na kameny, které byly kolem ohnÄ›, dali kus plechu, který nÄ›k
na&scaron;li a na nÄ›j nasypali ony slávky. Ty se postupnÄ› se &scaron;kvíÅ™ením otevíraly, kluci je blaÅ¾enÄ› vysrkávali a
nám nabízeli.
Mezitím se pochopitelnÄ› (jak jinak) popíjela v&scaron;udypÅ™ítomná Pliska, tamÄ›j&scaron;í docela dobrý ko
Nakonec jsem pÅ™eci jen ukázala, Å¾e jsem frajerka a jeden ten kousek svíjející se Å¾ouÅ¾ele vzala do pusy. S neskuteÄ•ný
údÄ›sem jsem soustíÄ•ko spolkla - nÄ›jaké kousání uÅ¾ bylo fakt nad mé síly... VnitÅ™ek, to tÄ›líÄ•ko nevábného vzhledu a
konzistence, se je&scaron;tÄ› trochu hýbalo (alespoÅˆ mÄ› se to rozhodnÄ› zdálo)! Zuzka, ta to tvrdÄ› odmítla a KvÄ›ta si jich vz
naopak nÄ›kolik. Nojo, ale ... Sice to svádÄ›la mezi kuckáním na vliv koÅˆaku, ale já byla pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e se jí nÄ›jaká ta
moÅ™ská pÅ™í&scaron;erka nÄ›jak záhadnÄ› v krku vzpÅ™íÄ•ila. ProtoÅ¾e po nÄ›kolika kousnutí se zaÄ•ala pÅ™í&scaron;e
ka&scaron;lat, podivuhodnÄ› chrochtat - a kdyby jeden z tÄ›ch mnoha pÅ™íbuzných (ze kterého se vyklubal shodou okolností
doktor) posléze nedonutil kluky, Å¾e potÅ™ebuje okamÅ¾itÄ› do nemocnice, tak tam asi umÅ™ela. Chudák holka, mÄ›la
anafylaktický &scaron;ok - prostÄ› obrovská alergická reakce....
Myslím, Å¾e se kluci bulharský dlouho tak dobÅ™e nepobav
jak tehdy s námi. Ten výlet stál fakt za to.... Ilona P.S. Jen pro zajímavost. KdyÅ¾ jsme se po létech zas jednou se Zuzkou
potkaly, zjistila jsem a) Å¾e pracuje v jedné hodnÄ›hvÄ›zdiÄ•kové restauraci, konkrétnÄ› vaÅ™í z moÅ™ských potvÅ¯rek. A za
dokonce toho svého Bulhara nakonec vzala, má s ním tÅ™i dÄ›ti a bydlí v Praze. My dvÄ› s KvÄ›tou jsme si vzaly ÄŒechy. ObÄ
jsme uÅ¾ rozvedené. UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do 17. 2. 2008. Prosím, texty posílejte na adresu: redakce - zavináÄ
kudlanka.cz díky, d@niela
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