Kudlanka

PÅ˜ES HORY, PÅ˜ES DOLY â€“ BULHARSKO A Å˜ECKO - XII.
NedÄ›le, 10 Ãºnor 2008

Jak jsem psala minule, vydali jsme se zas na tÅ¯ru. Zkou&scaron;ela jsem to ukecat, ale vidím, Å¾e debata nemá smyslu,
a tak to nechávám koÅˆovi. Nakonec kdyÅ¾ to nebudu zvládat, mÅ¯Å¾u se na to vyka&scaron;lat. Slézt dolÅ¯ mÅ¯Å¾e Ä•lovÄ›k
vÅ¾dycky, Å¾e jo. Skoro vÅ¾dycky... Nav&scaron;tÄ›vujeme je&scaron;tÄ› místní kostel a supermarket, coÅ¾ je takový men&s
obchÅ¯dek s potravinami.
Kupujeme zde nÄ›jaké pivo, víno, rakiji, místní salám, ovÄ•í sýr a chléb.
VeÄ•er pak vyráÅ¾íme do na&scaron;í zvolené
mechany. Dojem z ní nám okamÅ¾itÄ› kazí zdej&scaron;í Ä•í&scaron;ník, který se tváÅ™í znaÄ•nÄ› otrávenÄ›. Chvíli i uvaÅ¾u
odejdeme, ale pak si pÅ™ece jen objednáváme. Vína tu mají pÅ™edraÅ¾ená - to samé, co jsme pili vÄ•era za 10 Leva, zde sto
21 Leva. Jídlo ale drahé není, a tak si Petr dává &scaron;kemba Ä•orbu, coÅ¾ je dr&scaron;Å¥ková polévka a spoleÄ•nÄ›
pak kebapÄ•ata a Ä•ufty, k tomu zeleninový salát. Axl si objednává mussaku a Terka vegetariánskou horkou pánev.
Petrova polévka není dr&scaron;Å¥ková, jakou ji známe u nás, dala by se pÅ™irovnat ke zÅ™edÄ›nému kyselému mléku
trochu pÅ™ibarvenému paprikou, ve kterém plave pár kouskÅ¯ masa.
Petr si do ní pÅ™isype snad nÄ›kolik gramÅ¯ soli a
pepÅ™e, pÅ™ihodí trochu krouhaného Ä•ínského zelí ze salátu, a pak uÅ¾ je prý dobrá...
Terce pÅ™inesou velikou litinovo
se dvÄ›ma dÅ™evÄ›nými uchy, na které se je&scaron;tÄ› dosmaÅ¾uje rÅ¯znorodá zelenina a hranolky. Jídlo ale postrádá
jakoukoliv specifickou chuÅ¥. Ze v&scaron;ech pokrmÅ¯ je skuteÄ•nÄ› dobrá akorát Axlova mussaka.
K jídlu nám tu
prozpÄ›vuje nÄ›jaký místní mladík, je to spí&scaron;e ale takové karaoke. Navíc jeho obleÄ•ení (tepláky Adidas) k interiéru a k
zvolenému tradiÄ•nímu bulharskému repertoáru vyloÅ¾enÄ› neladí. Hudební produkce nám pÅ™ipomíná muslimské Å¾almy a
hodinÄ› jednotvárného kvílení toho máme akorát tak dost, takÅ¾e platíme a odcházíme. JednoznaÄ•nÄ› se shodujeme, Å¾e
bylo omylem Å™ídit se vnÄ›j&scaron;ím dojmem z mechany.
Míjíme &bdquo;k´&scaron;u" s nahánÄ›Ä•em a ten uÅ¾ z dálky
nás mává a vítá nás jak své staré známé. OpÄ›t nás láká dovnitÅ™, Å™íkáme mu ale, Å¾e uÅ¾ jsme jedli, a Å¾e bychom si
dali jen nÄ›jaké pití. &bdquo;To není problém," smÄ›je se nahánÄ›Ä• a vede nás ke stolu v zahrádce. S Axlem si dáváme
víno, Terka pivo Pirinsko a Petr bulharskou specialitu - fantastický hustý jogurt (10% tuku) s medem a oÅ™í&scaron;ky.
Chvi
debatujeme, kdyÅ¾ k nám pÅ™istoupí Ä•í&scaron;ník, který mimochodem mluví výbornÄ› anglicky, a Å™íká nám, Å¾e host se
námi, by nám rád objednal nÄ›jaký drink. Nechápeme proÄ•, otáÄ•íme se na na&scaron;eho hostitele - je to asi
padesátiletý muÅ¾ a kyne nám. Å˜íkáme tedy, Å¾e si drink dáme a muÅ¾ si k nám pÅ™isedá. Anglicky nám Å™íká, Å¾e poch
ze Sofie a v Bansku je pracovnÄ›, respektive v nedalekém Razlogu, ale v Bansku má dÅ¯m, takÅ¾e zde nocuje. Cítí se sám,
a tak by si s námi rád popovídal. To mu umoÅ¾Åˆujeme, leÄ• problém je v tom, Å¾e chlápek uÅ¾ má trochu pod kÅ¯Å¾í.
P
nás zve k sobÄ› domÅ¯, chce nám ukázat svÅ¯j dÅ¯m, který nám i nabízí kdykoliv k dispozici, pokud je&scaron;tÄ› nÄ›kdy do
Banska zavítáme. S díky odmítáme náv&scaron;tÄ›vu, protoÅ¾e uÅ¾ je pokroÄ•ilá hodina a nás zítra oÄ•ekává výstup na
Vichren.
Chlapík to ale odmítá pochopit a neustále nás pÅ™emlouvá. ZaÄ•íná být Ä•ím dál tím víc namazanÄ›j&scaron;í a
navíc Axla jímá podezÅ™ení, Å¾e by Bulhar mohl být jinak sexuálnÄ› orientován neÅ¾ bývá zvykem. V Axlovi to vyvolává
znaÄ•nou nervozitu, neboÅ¥ je zÅ™ejmé, Å¾e pozornost na&scaron;eho hostitele se upíná ponejvíc právÄ› k nÄ›mu... Proto
vyuÅ¾íváme momentu, kdy chlápek odchází na toaletu, a i kdyÅ¾ je to neslu&scaron;né, nezbývá nám nic jiného neÅ¾ se
vypaÅ™it do tmavé noci.
NoÄ•ní Bansko nám pÅ™ipravuje je&scaron;tÄ› jedno pÅ™ekvapení, a to, kdyÅ¾ vidíme, Å¾e v ce
vánoÄ•ní svÄ›telná výzdoba. ZaÄ•átkem záÅ™í je to vskutku nezvyklá podívaná, kterou mohou trumfnout snad jen Ä•eské
supermarkety s vánoÄ•ními cukrovinkami v záÅ™ijovém prodeji. Cestou se na nás nalepí smeÄ•ka potulných psÅ¯, kteÅ™í nás,
udiveni tím, Å¾e je namísto kopání hladíme, oddanÄ› doprovází aÅ¾ k na&scaron;emu hotelu.
Je po pÅ¯lnoci, a tak jdeme
okamÅ¾itÄ› spát - zítra nás Ä•eká nároÄ•ný den. Mí&scaron;a z Humplu, cestovatelka n. v. n.
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