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Jako jsem se v Turecku soustÅ™edila na nádherné mramorové komÅ¯rky úlevy, tak jsem se nyní soustÅ™edila na lidi, na
tamÄ›j&scaron;í lidiÄ•ky. Snad proto, Å¾e je jich tam tolik... V Pekingu, v &Scaron;anghaji, ve mÄ›stÄ›, které je pÅ¯dorysnÄ› vel
jako celé ÄŒechy - coÅ¾ na&scaron;emu prÅ¯vodci pÅ™ipadlo velice komické.
ZpoÄ•átku nás fascinovaly uÅ¾ jen ty jejich kaligrafické nápisy, které byly také v&scaron;ude a pro nás tolik ne
a tak nádherné. Fotili jsme proto jako o Å¾ivot. Pak jsme se vrátili zpátky na zem. Tak neÄ•ekejte písmo o turistických
atrakcích, notoricky známých, o tÄ›ch psát nebudu. Jen o ÄŒíÅˆanech. ObyÄ•ejní ÄŒíÅˆánkové byli absolutnÄ› úplnÄ› v&scaro
v&scaron;ak jsou malí, tak se vejdou.
A vidÄ›li jsme je. Mladé ÄŒíÅˆanky, které jsou moc pÄ›kné, modernÄ› ustrojené,
sebevÄ›domé. S klukama a potaÅ¾mo celou muÅ¾skou populací uÅ¾ je to hor&scaron;í, ti uÅ¾ tak atraktivní nejsou. Ale tÅ™e
obézního domorodce jsme tam nevidÄ›li. Ono se po rýÅ¾i tÄ›Å¾ko pÅ™íli&scaron; ztloustne, ale jsou i velmi bohatí ÄŒínané, k
míjeli v luxusních autech a ti byli taky &scaron;lank. Co se samotné dopravy dotýÄ•e, buÄ•to tam máte nové krásné auto (z
Japonska nebo NÄ›mecka, sem tam Francie a pozor - i z ÄŒR) nebo jezdíte taxíkem, protoÅ¾e ty tam jsou velmi levné. Zbytek
jezdí na mopedech nebo v rik&scaron;ách (klikni si).
VidÄ›t dámu, jak jede v klobouÄ•ku, apartních &scaron;atech a
lodiÄ•kách na mopedu, není nic mimoÅ™ádného. Ov&scaron;em mimoÅ™ádným záÅ¾itkem se stává pÅ™ejít pÅ™es ulici; oni
nÄ›jak neberou barvy váÅ¾nÄ›, to jsme se museli taky vbrzku douÄ•it, jinak bychom buÄ• nepÅ™eÅ¾ili, nebo museli zÅ¯stat se
hotelu. Jen si to pÅ™edstavte: masu lidí, jak se zaÄ•ne valit pÅ™es silnici, malí, velcí, tlaÄ•ící kolo, nesoucí pÅ™es ramena ty j
váhy s ovocem a zeleninou (klikni si), telefonující, brebentící, gestikulující - a to v&scaron;echno (vÄ•etnÄ› turistÅ¯) se
proplétá a uskakuje pÅ™ed auty. Ale nakonec se do hotelu ve zdraví vrátíte, v&scaron;ak oni jsou zvyklí a jezdí pomalu.
NevidÄ›li jsme tam za celý ná&scaron; pobyt ani jednu nehodu.
Pro personál hotelÅ¯ jsou extra vybíraní jedinci, úsmÄ›vní
plynule hovoÅ™ící minimálnÄ› anglicky. Tam nebyl problém, ale mimo hotel, snad kromÄ› stráÅ¾nice a celnice, se prostÄ›
nedomluvíte. V krámeÄ•cích prodávají úplnÄ› v&scaron;ichni, celé rodiny, stÅ™ídají se vÄ›t&scaron;í dÄ›ti, rodiÄ•e i bezzubá
babka. Jsou milí a ochotní, ale nerozumí. ChtÄ›ly jsme s Ivou koupit cigára s modrým filtrem - nakonec jsme v zoufalství
urvaly kus modrého Ä•asopisu, omotaly jej kolem normálního filtru, nic, nic.
AÅ¾ v jedné trafiÄ•ce jsme se domluvily (mj. na
ulicích je co ob krám prodejna cigaret, kouÅ™í tam snad i patníky). Posadli nás na stoliÄ•ky pÅ™ed krámeÄ•kem, paní se na
nás usmívala, pán sedl na kolo a jel do skládku pro kýÅ¾ený tovar. A tak jsme sedÄ›ly na pekingské ulici mezi domorodci
(klikni si) a pozorovaly cvrkot.
Kolem plynul dav, rodiÄ•e na procházce s jediným povoleným dítÄ›tem, hýÄ•kaným a
opeÄ•ovávaným, paní s malý pejskem (jsou povoleni jen malí asi do 60 cm v kohoutku), pán s otÅ™ískaným kolem, uhlíÅ™, s p
umÄ›lecky tvarovanými briketami.
ObyÄ•ejní lidiÄ•kové byli milí, prostí, usmÄ›vaví. Personál v hospÅ¯dce mimo turistick
kam jsme &scaron;ly poslední den na veÄ•eÅ™i, si nás chodil na etapy prohlíÅ¾et a - v&scaron;ichni se stále jen usmívali. Na
ulicích, v&scaron;ude. Trochu protivní byli pouliÄ•ní prodavaÄ•i, jeden mi málem ramínkem vyrazil oko - zÅ™ejmÄ› mi chtÄ›l pro
&scaron;aty. A pÅ™edstavte si - prodává se tam na ulici úplnÄ› v&scaron;echno - papíroví draci, uÅ¾ovky, trika, terakotoví
vojáci, cigarety, &scaron;pízy s moÅ™skými koníky, vlajeÄ•ky... cokoliv si vzpomenete (klikni si).
Byli jme se podívat i na t
bydlí Å™adový ÄŒíÅˆan. Malý dvorek, obklopený zástavbou z kuchynÄ›, loÅ¾ince a obýváku (místnost s nÄ›kolika málo kusy n
tyÄ•í na &scaron;aty, oltáÅ™íÄ•kem a obrázkem Maa ...) a místností pro Å¾ivnost - ten ná&scaron; maloval a psal kaligrafii na
zakázku. UprostÅ™ed dvorku strom a kytky, proutÄ›ná kÅ™esílka a podával se Ä•aj. Pohoda.
Kapitola sama pro sebe
Ä•ínská nádraÅ¾í - tolik lidí pohromadÄ› nikde jinde na svÄ›tÄ› neuvidíte, ani v ÄŒínÄ›. A - kontroly jsou jako pÅ™i vstupu do le
Museli jsme se tak úpornÄ› drÅ¾et pohromadÄ›, Å¾e jsem nikdy (v&scaron;ak jsem také byla ovÄ›&scaron;ená zavazadly),
nestihla ten &scaron;rumec vyfotit, vÄ›Ä•ná &scaron;koda...
Procházíte úzkou uliÄ•kou k té kontrole, a tak, jako jsme to
vídali ve filmech z Dálného východu, brkáte o jiné Ä•ekající cestující. A jak by ne, v&scaron;ak se tam cestuje i s peÅ™inami,
drÅ¯beÅ¾í a v&scaron;ude kolem navíc s nepÅ™edstavitelným mnoÅ¾stvím igelitových ta&scaron;ek. KdyÅ¾ se uÅ¾ ale do to
dostanete, tak jen zíráte: kam se hrabou ÄŒeské dráhy. ÄŒisto, v&scaron;ude teÄ•e voda, v koupelce i WC, Ä•istý jídelní vÅ¯z s
rychlou obsluhou, jen okna mohla být Ä•ist&scaron;í (kvÅ¯li mému focení. ..).
Å½ebrákÅ¯ jsme vidÄ›li minimum, asi to nÄ
regulují, a je&scaron;tÄ› byli jen u turistických atrakcí. ÚÅ¾asný záÅ¾itek, pro nás jako atrakce, byli lidé na ulicích cviÄ•ící, tanÄ
jednotlivÄ› ale i organizovanÄ›; krásné bylo napÅ™íklad cviÄ•ení s Ä•ervenými vÄ›jíÅ™i (klikni si).
Jednou jsme se pÅ™i ve
procházce témÄ›Å™ lekli, Å¾e propukla zas nÄ›jaká revoluce - najednou proti nám dlouhý had lidí, valil se ulicí a hluÄ•el, bylo to
jak povodeÅˆ - vtom do Ä•ela nastoupila star&scaron;í dáma s bubínkem - a v&scaron;ichni se rozbÄ›hli za ní ... ano, bylo to
cviÄ•ení! Chvíli jsem bÄ›Å¾eli s ní a pak to vzdali.
Dal&scaron;í atrakcí (pro nás, vykulené turisty) byli vÄ›Å™ící, jejich rit
tyÄ•inek, modlení, psaní Å¾lutých prosebných dopisÅ¯, bez ohledu a bez jakéhokoliv Å¾inýrování padali na kolena na
pol&scaron;táÅ™ky, a s rukama sepjatýma na Ä•ele se modlili. Mladí, staÅ™í, v&scaron;ichni. A v neposlední Å™adÄ› atrakcí b
sdÄ›lení, Å¾e se tam nemusíme bát ani v noci na ulici, neb kriminalita je tam témÄ›Å™ nulová. Taky se tam opravdu nikomu nic
neztratilo. .
KromÄ› pár suvenýrÅ¯ jsem pÅ™ivezla su&scaron;ené jaÄ•í maso a spoustu jasmínového Ä•aje, který se vá
horké vodÄ› rozvine do rÅ¯zných tvarÅ¯ a barev kvÄ›tÅ¯ a pÅ™ekrásnÄ› voní ... VÄ›Å™te mi, bylo to úÅ¾asné, jela bych hned
znovu... Wendy wendy a spol. - co jedli?a - dal&scaron;í restaurace?jo, tahle práce, pÅ™ed tou smekejmeÅ¾e by gambleÅ™i?
tomhle vÄ›ku?je&scaron;tÄ› kouknout.... (Pozn. red.: Nu, a kdo máte nÄ›jaké dotazy - mÅ¯Å¾ete se zeptat - stopro vám
Wendulka odpoví - a pÅ™idáme dal&scaron;í a dal&scaron;í obrázky)
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