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Byli jsme s manÅ¾elem v Chorvatsku. Prima penzion, byl Ä•asný podzim, konec záÅ™í, takÅ¾e tam bylo to nejlep&scaron;í
z nejlep&scaron;ího. Voda za celé léto prohÅ™átá, venku krásnÄ› teplo, Å¾ádné peÄ•ení se za Å¾iva, skvostného ovoce i
zeleniny v&scaron;ude víc, neÅ¾ na&scaron;e útroby mohly pÅ™ijmout. BájeÄ•ná kuchynÄ›. Inu, dovolená, jako kdyÅ¾ ji
vy&scaron;ije.
Hned druhý den jsme &scaron;li je&scaron;tÄ› s jednÄ›mi známými na cour po okolí, objevili jsme nÄ›kolik opu&scaron
fíkových stromÅ¯ (bylo tam plno rozpadlých domkÅ¯ a zpustlých zahrad). Pod stromy leÅ¾ely haldy bájeÄ•ných uÅ¾ skoro suchý
fíkÅ¯. To vám bylo nÄ›co...
-No, najedli jsme se jich k prasknutí a je&scaron;tÄ› si pÅ™inesli domÅ¯. VeÄ•er jsme mÄ›li bájeÄ
upravené moÅ™ské plody. Není nad to, jíst tohle servírované pÅ™ímo na pobÅ™eÅ¾í, protoÅ¾e jsou úplnÄ› a naprosto Ä•erst
urÄ•itÄ› se na&scaron;e jídlo je&scaron;tÄ› chvíli pÅ™ed tím, neÅ¾ se ocitlo na na&scaron;ich talíÅ™ích, nÄ›kde vesele mrskal
jídlo jsme sice Ä•ekali pÅ™es hodinu, ale byli jsme odmÄ›nÄ›ni nÄ›Ä•ím, co lze v ÄŒechách zaÅ¾ít jen s velkými finanÄ•ními n
Ä•erstvou moÅ™skou zvíÅ™enou. Nejlep&scaron;í byl platejs, krevetky s omáÄ•kou a pochopitelnÄ› lobster alias humr...
kolem pÅ¯lnoci nás v&scaron;ak probudily neskuteÄ•né Å¾aludeÄ•ní kÅ™eÄ•e a prÅ¯jem. Bylo to k rozervání stÅ™ev... Podle
v&scaron;eho (jak jsme zaslechli) mÄ›li stejný problém i na&scaron;i spolustolovníci. Oni ti na&scaron;i noví kamarádi byli
souÄ•asnÄ› i na&scaron;imi sousedy ve vedlej&scaron;ím pokoji.
PÅ™estalo to aÅ¾ nÄ›kdy k ránu, to uÅ¾ jsme byli v&scar
nadopovaní obrovskými dávkami Ä•erného uhlí a v&scaron;emoÅ¾ných lékÅ¯, vedoucí zájezdu k nám dokonce zavolal
lékaÅ™e.
Ráno jen hoÅ™ký Ä•aj, k moÅ™i jsme ne&scaron;li, a slibovali si, Å¾e ty moÅ™ské potvory uÅ¾ opravdu nevezm
BÅ¯hví, jak to s tou bájnou Ä•erstvostí vlastnÄ› bylo, tÅ™eba to nebylo zrovna moc na ledu, ale spí&scaron; na slunci...
Kv
nám uÅ¾ bylo dobÅ™e, muÅ¾&scaron;tí se dokonce &scaron;li pÅ™ed spaním je&scaron;tÄ› osvÄ›Å¾it do moÅ™e a my jen k
podél moÅ™e. Potkaly jsme je&scaron;tÄ› dal&scaron;í tÅ™i od nás, a tak jsme spolu prolézaly krámky.
Jak tak jdeme
cestou zpÄ›t, ukázala má sousedka na strom, který byl u cesty: &bdquo;hele, tady jsou taky fíky!" &bdquo;No,
nedoporuÄ•uju vám jich moc jíst", ozvala se na to jedna z tÄ›ch tÅ™ech paní. &bdquo;To víte, takhle Ä•erstvé jsou neskuteÄ•nÄ
projímavé... MaximálnÄ› tak dva tÅ™i kousky, víc bych neriskovala..."
A tak jsme po zbytek dovolené zase vesele
pokraÄ•ovali v konzumaci moÅ™ských potvor v&scaron;eho druhu... Jen ty fíky jsme si brali &bdquo;tak dva tÅ™i kousky..."

Adam

UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do 17. 2. 2008. Prosím, texty posílejte na adresu:
d@niela
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