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StÅ™eda, 06 Ãºnor 2008

Já tyhle jednooké, chapadlovité, slizké a smradlavé bestie moc nemusím... Je&scaron;tÄ› tak v mraÅ¾ené formÄ› v
nÄ›jakém supermarketu, ale jakmile dojde k rozmrazení, zaÄ•nou pÅ™ipomínat svou konzistencí stoletou &bdquo;náÄ•eÅˆovou
hadru", jak by Å™ekla moje babiÄ•ka. :-))). Snad jen jednou jsem si pochutnala na nÄ›Ä•em, co vyvrhlo samo moÅ™e, a nutno
pÅ™iznat, Å¾e jsem si pochutnala pÅ™ímo královsky.

Nejspí&scaron; to bylo hlavnÄ› tím, Å¾e se tak stalo v Chorvatsku a v&scaron;echny nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í sloÅ¾k
nakoupili brzy ráno na rybím trhu v Pule. Koupili jsme jen obyÄ•ejné ryby, snad makrely a pak je&scaron;tÄ› nÄ›co
men&scaron;ího, jak se to jmenovalo, to uÅ¾ opravdu nevím. V igelitkách jsme je dopravili na poloostrov Premantura, kde
jsou na nÄ›kolika místech postaveny staÅ™iÄ•ké grily. Jeden takový jsme - jako asi dvacetiÄ•lenná skupinka - zabrali.
Já sa
jsem se pÅ™ípravy vÅ¯bec neúÄ•astnila, ani Å¾ádná s ostatních dÄ›vÄ•at - byla to Ä•istÄ› muÅ¾ská záleÅ¾itost. Pánové se te
chopili ostrých noÅ¾Å¯ a milé mrtvé rybyÄ•ky jednu po druhé vykuchali, a aniÅ¾ by se zdrÅ¾ovali nÄ›jakým umýváním, nasklád
je na gril.
Netrvalo dlouho a zaÄ•ali nám servírovat vonící dobroty, k tomu jsme pÅ™ikusovali bílý chleba, namoÄ•ený v dresi
oleje, Ä•erstvé petrÅ¾elky, Ä•esneku a soli a zapíjeli bílým vínem...
Lidi, byla to fakt úÅ¾asná dobrota, nad kterou se mi
je&scaron;tÄ› teÄ• po letech, kdyÅ¾ o tom jen pí&scaron;u, sbíhají sliny. S plnýma bÅ™ichama jsme se pak usídlili na traviÄ•ce
chládku a nÄ›jakou tu hodinku dvÄ› jen odfukovali a trávili - a pak hurá do moÅ™ských hrátek...
Moc fajn to bylo.... ale
stejnÄ› musím pÅ™iznat, Å¾ádná velká láska mezi mnou a moÅ™em - jako zdrojem potravy - nevznikla, ale na ten jeden
"rybí den" ráda vzpomínám... Klárka UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do 17. 2. 2008. Prosím, texty posílejte na adresu:
redakce - zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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