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ÄŒtvrtek, 30 duben 2020

PÅ™ed mnoha a mnoha lety, kdyÅ¾ jsem byla jeÅ¡tÄ› mladÃ¡, krÃ¡snÃ¡, atraktivnÃ- a naivnÃ- (coÅ¾ jsem moÅ¾nÃ¡ dodnes), j
na ostrovÄ› Fuerteventura, kde jsem pracovala v hotelu jako holka pro vÅ¡echno. KanÃ¡rskÃ© ostrovy se mohou pochlubit
nekoneÄ•nÃ½mi krÃ¡snÃ½mi plÃ¡Å¾emi, plantÃ¡Å¾emi s Aloe vera a neskuteÄ•nÃ½m mnoÅ¾stvÃ-m koz. Moje pracovnÃ- do
velmi pÅ™ijatelnÃ¡. Pracovala jsem od rÃ¡na do poledne, pak byla odpolednÃ- siesta, kterou jsem trÃ¡vila na plÃ¡Å¾i a dalÅ¡ÃsmÄ›na mi zaÄ•ala aÅ¾ veÄ•er.

Ve Å¡panÄ›lskÃ½ch kulturÃ¡ch den zaÄ•Ã-nÃ¡ aÅ¾ v
noci, jenÅ¾e na KanÃ¡rech zdechl pes.
Pro turisty je samozÅ™ejmÄ›
zÃ¡bava zajiÅ¡tÄ›na, ale pro nÃ¡s â€ždomÃ¡cÃ-â€œ bylo tÄ›Å¾kÃ© se nÄ›kde pobavit a za
zÃ¡bavou jsme museli Ä•asto jezdit do hlavnÃ-ho mÄ›sta.

DalÅ¡ÃnevÃ½hodou, kterou s sebou ostrovnÃ- Å¾ivot nese, je to, Å¾e potkÃ¡vÃ¡te poÅ™Ã¡d
ty stejnÃ© lidi. To samozÅ™ejmÄ› upÃ-rÃ¡ moÅ¾nost navÃ¡zat nÄ›jakÃ½ milostnÃ½
vztah, neboÅ¥ mÃ-stnÃ- potenciÃ¡lnÃ- Å¾enichovÃ© jsou uÅ¾ Ä•asto rozebranÃ-, nebo
si je uzmou turistky, minimÃ¡lnÄ› do doby, neÅ¾ pÅ™ijede dalÅ¡Ã- turnus.

I pÅ™esto se mi podaÅ™ilo navÃ¡zat kontakt s jednÃ-m nÄ›meckÃ½m barmanem z vedlejÅ¡Ã-ho hotelu. ProtoÅ¾e ovlÃ¡dÃ¡m
jazykÅ¯, najdu Å™eÄ• skoro s kaÅ¾dÃ½m a jazykovÃ¡ bariÃ©ra pro mÄ› nenÃ- Å¾Ã¡dnÃ½ problÃ©m.
GermÃ¡nskÃ©mu mladÃ-kovi jsem se asi takÃ© zalÃ-bila, proto mÄ› jednoho
krÃ¡snÃ©ho dne pozval k sobÄ› domÅ¯, abychom spolu strÃ¡vili pÄ›knÃ½ veÄ•er.

JÃ¡ navrhnula, Å¾e mu uvaÅ™Ã-m nÄ›co typicky Ä•eskÃ©ho, abych mu dokÃ¡zala, Å¾e jsem holka Å¡ikovnÃ¡. Jak asi tuÅ¡Ã-t
jsem se pro knedlo, vepÅ™o, zelo.
VepÅ™ovÃ© jsem sehnala, hlÃ¡vku zelÃ- taky a bramborovÃ½ knedlÃ-k z kukuÅ™iÄ•nÃ© mouky pro zdatnou kuchaÅ™ku nen
Å¾Ã¡dnÃ½ problÃ©m.

PeÄ•livÄ› jsem vybÃ-rala outfit, kterÃ½ by byl leÅ¾Ã©rnÃ- a zÃ¡roveÅˆ elegantnÃ-,
protoÅ¾e jsem tajnÄ› doufala, Å¾e dneÅ¡nÃ- veÄ•er bychom mohli zajÃ-t dÃ¡l, neÅ¾
jen k nesmÄ›lÃ© puse. Nakonec jsem se rozhodla pro bÃ©Å¾ovou tuniku,
kraÅ¥asy a hnÄ›dÃ© balerÃ-ny z eko kÅ¯Å¾e, kterÃ© jsem si onen den poÅ™Ã-dila na
trhu v hlavnÃ-m mÄ›stÄ›. NatÄ›Å¡enÄ› jsem se vydala na nÃ¡vÅ¡tÄ›vu k mÃ©mu
novÃ©mu objevu podÃ©l plÃ¡Å¾e a nechala svÃ© nohy omÃ½vat Atlantikem. DalÅ¡Ãhttps://www.kudlanka.cz
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Ä•Ã¡st cesty k mÃ©mu vyvolenÃ©mu vedla po chodnÃ-ku vzhÅ¯ru do pouÅ¡tÄ› a tak
jsem si novÃ© balerÃ-ny obula jeÅ¡tÄ› na mokrÃ© nohy, abych si v pouÅ¡ti
nezapÃ-chla nÄ›co do nohy.

V pÅ¯li cesty mÄ› pÅ™ekvapil nepÅ™Ã-jemnÃ½
zÃ¡pach a vÅ¯bec mi nedochÃ¡zelo, Å¾e jeho pÅ¯vodem jsou ony hnÄ›dÃ© balerÃ-ny.
KdyÅ¾ uÅ¾ jsem se blÃ-Å¾ila k jeho domu, nadÃ¡vala jsem si, Å¾e podcenila
vÃ½bÄ›r obuvi a nahlas litovala vyhozenÃ½ch 20 Eur. TÄ›snÄ› pÅ™ed jeho
domem byl ten smrad tak nesnesitelnÃ½, Å¾e jsem se zula jeÅ¡tÄ› dole pÅ™ed
brankou a klopÃ½tala po kamenitÃ© cestÄ› k nÄ›mu bosky.

BalerÃ-ny jsem
nechala prozÃ-ravÄ› venku pÅ™ede dveÅ™mi, ovÅ¡em ani jemu neuniklo, Å¾e to, co
se line domem, nenÃ- mÅ¯j parfÃ©m od Chanel, kterÃ½ za jinÃ½ch okolnostÃpÅ™ebije i smrad ze zkaÅ¾enÃ½ch vajec.
PotutelnÄ› jsem se usmÃ¡la,
proklouzla dveÅ™mi se slovy, Å¾e se musÃ-m oplÃ¡chnout. MÅ¯j objev kupodivu
docela rychle zjistil pÅ¯vod zÃ¡pachu a moje novÃ© balerÃ-ny v nestÅ™eÅ¾enÃ©m
okamÅ¾iku zakopal na zahradÄ›.

KdyÅ¾ opadlo trapnÃ© ticho a moje
nohy zase vonÄ›ly Ä•istotou, po tom, co jsem je v koupelnÄ› vydrhnula Savem
a vÅ¡Ã-m jinÃ½m, co jsem tam naÅ¡la, vrhnula jsem se na vaÅ™enÃ-. ZruÄ•nÄ› jsem nakrÃ¡jela hlÃ¡vku zelÃ-, osolenÃ½ bÅ¯Ä
jsem spoleÄ•nÄ› s kmÃ-nem a
Ä•esnekem strÄ•ila do trouby a jiÅ¾ nauÄ•enÃ½m grifem jsem vytvarovala
nÃ¡dhernÃ© bramborovÃ© Å¡iÅ¡ky.
ZelÃ- se dusilo a staÄ•ilo ho ke konci jen dochutit.

V jeho kuchyni jsem se cÃ-tila jako doma, tak jsem sebevÄ›domÄ› sÃ¡hla po
dÃ³ze, kde jasnÄ› stÃ¡lo Zucker a zelÃ- jsem nÃ¡leÅ¾itÄ› osladila. Å½e jsem do zelÃ- pÅ™idala asi 8 lÅ¾ic soli, mi doÅ¡lo aÅ¾
mi pÅ™i ochutnÃ¡vÃ¡nÃ- mÃ¡lem vyletÄ›ly oÄ•i z dÅ¯lkÅ¯. NechÃ¡pavÄ› jsem zÃ-rala na dÃ³zu, kde jasnÄ› stÃ¡lo Ä•ernÃ½m pÃâ€žcukr,â€œ a pÅ™emÃ½Å¡lela jsem, Ä•Ã-mÅ¾e jsem to â€žosolilaâ€œ ten bÅ¯Ä•ek.

No, nebudu vÃ¡s napÃ-nat. MÃ© skvÄ›lÃ© jÃ-dlo nebylo vÅ¯bec k jÃ-dlu a nÃ¡padnÃ-k
mÄ› vypoklonkoval bosky z jeho domu, neÅ¾ jsem stihla Å™Ã-ct Fuerteventura.

A tak skonÄ•ila jedna lÃ¡ska, kterÃ¡ vlastnÄ› nikdy ani nezaÄ•ala.

I takovÃ½ mÅ¯Å¾e bÃ½t pokus o lÃ¡sku ... VERONIKA
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