Kudlanka

ZA ROMANTIKOU NA YUKON - 17.
StÅ™eda, 19 srpen 2020

Mustafa nÃ¡s opravdu probudil brzy rÃ¡no a pÅ™inesl nÃ¡m tradiÄ•nÃ- obleÄ•enÃ- do pouÅ¡tÄ›: pruhovanÃ½ chlamys a bÃ-lÃ½
pÅ™ehoz pÅ™es hlavu. PodÃ-vala jsem se na Alaina a nemohla jsem zadrÅ¾et smich... vypadal jako by ho prÃ¡vÄ› pustili z
kriminÃ¡lu, ale jÃ¡ jsem asi taky nevypadala jinak. V kuchyni nÃ¡m potom Zohra vytvoÅ™ila z toho bÃ-lÃ©ho Å¡Ã¡lu turban na
hlavu a k snÃ-dani nÃ¡m pÅ™ipravila "brik tunisiene" s tuÅˆÃ¡kem a harrisou.

Mustafa pÅ™inesl kaÅ¾dÃ©mu hrnek Ä•erstvÄ› nadojenÃ©ho velbloudÃ-ho mlÃ©ka a Å™ekl, Å¾e s nÃ¡mi pojede takÃ© Kerim
nejstarÅ¡Ã- syn. Kerim byl velmi Å¡tÃ-hlÃ½, starÃ½ asi jako Alain. MÄ›l stejnÃ© rysy jako jeho otec, stejnÃ½ ÃºsmÄ›v, stejnÄ›
pronikavÃ© oÄ•i a za pÃ¡r let bude mÃ-t i stejnÃ© vrÃ¡sky od vÄ›tru a Å¾havÃ©ho slunce jako on.

Velbloudi uÅ¾ Ä•ekali pÅ™ipraveni, jÃ¡ jsem dostala velbloudÃ- sleÄ•nu jmÃ©nem Maha, a Alain Asiu. ObÄ› velbloudice mÄ›ly
pÄ›nu, pÃ¡chlo jim z nÃ-, cenily velkÃ© Å¾lutÃ© zuby a frkaly na nÃ¡s. NÄ›kde jsem slyÅ¡ela, Å¾e je dobrÃ© navÃ¡zat s velblou
kontakt, tak jsem Mahu vzala kolem krku a Å™Ã-kala jÃ- mazlivÃ¡ Ä•eskÃ¡ slovÃ-Ä•ka. JeÅ¡tÄ› jednou frkla a jÃ¡ jsem doufala, Å
znamenÃ¡, Å¾e proti mnÄ› v podstatÄ› nic nemÃ¡. Pak nÃ¡s Mustafa vybÃ-dl, abychom nasedÃ-. Velbloud mÅ¯Å¾e nosit aÅ¾ 2
kilogramÅ¯ na vzdÃ¡lenost 25 â€” 30 km za den. Jsou pomalÃ-, Ä•lovÄ›k jim staÄ•Ã-. Maha sedÄ›la na zemi, pÅ™ehodila jsem t
jednu nohu pÅ™es jejÃ- hÅ™bet a sedla si na ni. Mustafa Å™ekl HUPâ€¦ jooo hup â€“ a jÃ¡ uÅ¾ mÃ¡lem letÄ›la dopÅ™edu, jak
zvedla na zadnÃ- nohy. Pak se naÅ¡tÄ›stÃ- postavila i na pÅ™ednÃ- a jÃ¡ uÅ¾ sedÄ›la normÃ¡lnÄ›. Alain byl taky na svÃ©m ve
a v nÄ›kolika okamÅ¾icÃ-ch se k nÃ¡m pÅ™idali i oba beduÃ-ni. "PÃ-sek je bÃ-lÃ½ jak paÅ¾e Daniely", vzpomnÄ›la jsem si na
pÃ-sniÄ•ku, co mÃ¡m rada... a zalitovala, Å¾e sebou nemÃ¡m kytaru â€” ale jak bych ji vezla na velbloudu?
BÄ›hem velice krÃ¡tkÃ© doby jsem zjistila, proÄ• se velbloudÅ¯m Å™Ã-kÃ¡ korÃ¡by pouÅ¡tÄ›. Jsou to mimochodnÃ-ci, zvedajÃ
najednou obÄ› levÃ© nohy a pak zase obÄ› pravÃ©, takÅ¾e se kolÃ©bajÃ- ze strany na stranu. Je to straÅ¡nÄ› monotÃ³nnÃ- a
uspÃ¡vajÃ-cÃ-; tedy â€” kdybych se nebÃ¡la, Å¾e spadnu. SlunÃ-Ä•ko pÃ¡lilo Ä•Ã-m dÃ¡l vÃ-c a kdyÅ¾ zafoukal sebeslabÅ¡Ã- v
mÄ›la jsem vÅ¡ude pÃ-sek. ZÃ¡vidÄ›la jsem velbloudÅ¯m, Å¾e majÃ- oÄ•i chrÃ¡nÄ›nÃ© dlouhÃ½mi Å™asami, kterÃ½mi pÃ-sek
nepronikne, a Å¾e dokÃ¡Å¾ou zavÅ™Ã-t nos. Byli jsme sice zahalenÃ- jak nejpravovÄ›rnÄ›jÅ¡Ã- muslimskÃ© Å¾eny, ale pÃ-s
stejnÄ› mÄ›la vÅ¡ude. ZaÄ•ala mnÄ› straÅ¡nÄ› bolet zada.. teda nejenom zada.. VysokÃ© duny byly jako vlny na moÅ™i, mÃ¡lem
z nich a velbloudÃ-ho houpÃ¡nÃ- dostÃ¡vala moÅ™skou nemoc... Kerim mne dojel a pokouÅ¡el se se mnou domlouvat svojÃlÃ¡manou angliÄ•tinou. PÅ™ipadal mi jako velice zvlÃ¡Å¡tnÃ- kluk. Å˜Ã-kal, ze vÄ›tÅ¡ina jeho kamarÃ¡dÅ¯ dÃ¡vÃ¡ pÅ™ednost Å¾
mÄ›stech, ale on by tam Å¾Ã-t nemohl. Miluje pouÅ¡Å¥, klidnÃ½ Å¾ivot a konÄ›. "Velbloudi jsou straÅ¡nÄ› nudnÃ-, ale jestli tad
budeÅ¡ ve Ä•tvrtek, tak nÄ›co uvidÃ-Å¡, budu zÃ¡vodit na koni", Å™ekl mi "MyslÃ-Å¡ dostihy?" "To taky, ale tak vubec..." To â€žv
se ukÃ¡zalo jako nÄ›co, co mi pÅ™ipomÃ-nalo cirkusovÃ© kousky â€” jak se mi to snaÅ¾il popsat...

Po nÄ›kolika hodinÃ¡ch Mustafa zaboÄ•il do malÃ©ho ÃºdolÃ-, kde bylo pÃ¡r kÅ™ovisek, aby je velbloudÃ- mÄ›li co okusovat a
vyrazil ze sebe podivnÃ½ zvuk nÄ›co jako pÅ¡Å¡Å¡Å¡Å¡Å¡Å¡â€¦. Maha padla na kolena a sedla si na zem. JÃ¡ jsem se z nÃsesunula dolÅ¯ a nemohla jsem najednou udrÅ¾et rovnovÃ¡hu. Kerim, kterÃ½ uÅ¾ stÃ¡l vedle, mne zachytil ...."Nejsi zvyklÃ¡,
viÄ•? Neboj, to Ä•asem pÅ™ejde..."
Mustafa vztyÄ•il pÅ™Ã-stÅ™eÅ¡ek na ochranu proti horkÃ©mu slunci a Kerim posbÃ-ral suchÃ© kousky dÅ™eva na oheÅˆ. PÅ
velice sladkÃ½ mÃ¡tovÃ½ Ä•aj, ke kterÃ©mu jsme mÄ›li od Zohry na cestu nÄ›kolik kouskÅ¯ jeÅ¡tÄ› sladÅ¡Ã- baklavy. Bylo pole
slunce pÃ¡lilo, ale nezdÃ¡lo se, Å¾e by to v nejmenÅ¡Ã-m vadilo naÅ¡im prÅ¯vodcÅ¯m. PÅ™inesli si modlicÃ- kobereÄ•ky, ponoÅ
ruce do pÃ-sku a zaÄ•ali se modlit (normÃ¡lnÄ› se oplachujÃ- vodou, ale v pouÅ¡ti musÃ- staÄ•it pÃ-sek). DÃ-vala jsem se na nÄ
pÅ™ipadalo mi to velice romantickÃ©. Velbloudi, pouÅ¡Å¥, modlÃ-cÃ- se beduini... Mustafa rozhodl, Å¾e pojedeme dÃ¡l. ZÃ¡da
nepÅ™estala jeÅ¡tÄ› bolet a pÅ™ipomnÄ›la jsem si refrÃ©n tÃ© pÃ-sniÄ•ky, co mi znÄ›la uÅ¾ rÃ¡no v hlavÄ› "Morituri tÃ© salu
jdoucÃ- tÄ› zdravÃ-), ale nedalo se nic dÄ›lat. Kerim mi poÅ¡eptal, Å¾e uÅ¾ nepojedeme daleko a jÃ¡ se na nÄ›j vdÄ›Ä•nÄ› usm

Sahara mi pÅ™ipadala jako obrovskÃ© pÃ-skoviÅ¡tÄ› pro dospÄ›lÃ©, ale uÅ¾ mne to pÃ-skoviÅ¡tÄ› pÅ™estÃ¡valo bavit. Jeli js
naÅ¡e dlouhÃ© stÃ-ny nÃ¡s provÃ¡zely po teÄ• uÅ¾ od slunce do ruda zbarvenÃ½ch tichÃ½ch dunÃ¡ch.

ZÃ¡pad slunce byl opravdu ÃºÅ¾asnÃ½ z velbloudÃ-ho hÅ™betu, ale jeÅ¡tÄ› ÃºÅ¾asnÄ›jÅ¡Ã- bylo, Å¾e po chvÃ-li Kerim ukÃ¡z
kousek pÅ™ed nÃ¡ma: "tÃ¡mhle budeme tÃ¡boÅ™it na noc.." Mustafa udÄ›lal oheÅˆ a dal se do vaÅ™enÃ-. Kerim si pÅ™isedl
chvÃ-li jsme anglicko-francouzsky hovoÅ™ili a jen tak mimochodem se zeptal Alaina, jestli jsem jeho Å¾ena? Alain Å™ekl, Å¾e
ne.... Kerim pak Å¡el pomÃ¡hat otci pÅ™inÃ©st a postavit stany. K veÄ•eÅ™i byl velice dobrÃ½ kuskus se skopovÃ½m masem
opÄ›t mÃ¡tovÃ½ Ä•aj. Jedlo se pochopitelnÄ› rukama. Na pouÅ¡ti pÅ™ichÃ¡zÃ- tma velice rychle... po veÄ•eÅ™i nÃ¡m Mustafa
o berberskÃ©m zpÅ¯sobu Å¾ivota. Jejich hlavnÃ- zdravotnÃ- kÃºrou je Ä•esnek a olivovÃ½ olej, kterÃ½ lÃ©Ä•Ã- vÅ¡echno od b
hlavy aÅ¾ po zkaÅ¾enÃ½ Å¾aludek. VyprÃ¡vÄ›l o tradicÃ-ch, o nÃ¡boÅ¾enstvÃ- ... Alain se zase musel ujmout svoji pÅ™ekla
Ä•innosti. Mustafa na nÄ›j pak pohlÃ©dl: "MyslÃ-m, Å¾e vzhledem k tomu, Å¾e nejste manÅ¾elÃ©, byste nemÄ›li spÃ¡t v jedno
NaÅ¡e vÃ-ra to neschvaluje..." Oba jsme si ho velice vÃ¡Å¾ili a tak jsme nepronesli jedinou namitku... Nakonec ale Alain byl
jedinÃ½, kdo tam spal. JÃ¡ jsem od jakÅ¾iva touÅ¾ila spÃ¡t na SahaÅ™e pod hvÄ›zdama a oba beduÃ-ni se uloÅ¾ili kousek o
mne. Byla ta nejjasnÄ›jÅ¡Ã- noÄ•nÃ- obloha, jakou jsem kdy vidÄ›la. SedÄ›la jsem na velbloudÃ- dece a pozorovala hvÄ›zdy.

Kerim pÅ™iÅ¡el ke mnÄ›, beze slova jsem mu uvolnila kus deky. "NezlobÃ-Å¡ se na otce, Å¾e takhle rozhodl?" Ujistila jsem ho Å
ne, Å¾e to chÃ¡pu. "VÃ-Å¡, otec je velice moudrÃ½ a u nÃ¡s vÅ¡ichni posluchaji jeho rozhodnutÃ-. Je takÃ© bohatÃ½ â€” mÃ¡ p
padesÃ¡t velbloudÅ¯ a tÅ™Ã- pomocniky.." "A proÄ• tedy s nÃ¡mi neposlal nÄ›koho z nich?" "Od prvnÃ- chvÃ-le se mu lÃ-bÃ-Å¡
mojÃ- matce taky, proto se rozhodl jet sÃ¡m." Pak mi povÃ-dal, jak se Å™ekne kterÃ¡ hvÄ›zda v jeho jazyce. PouÅ¡Å¥ byla
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neuvÄ›Å™itelnÄ› tichÃ¡, jen obÄ•as mezi dunami Å¡tÄ›kla pouÅ¡tnÃ- liÅ¡ka... ZniÄ•ehonic mne polÃ-bil do vlasÅ¯. Odsunula jsem
nÄ›j kousek stranou a on se mi zaÄ•al velice omlouvat.. Å˜ekla jsem jen, Å¾e jsem uÅ¾ unavenÃ¡ a chci spÃ¡t. K rÃ¡nu se udÄ›
hroznÃ¡ zima. UslyÅ¡ela jsem Kerimovy tichÃ© kroky.. JemnÄ› na mne poloÅ¾il dalÅ¡Ã- deku, kterÃ¡ vÃ¡Å¾ila asi tunu a dal mi
na Ä•elo. DÄ›lala jsem Å¾e spÃ-m, ale byla jsem z toho roztÅ™esena a zaÄ•ala jsem se obÃ¡vat, co z toho bude.

RÃ¡no byla ta vrchnÃ- pokrÃ½vka celÃ¡ mokrÃ¡ rosou. Kerim se vrÃ¡til od velbloudÅ¯ a nesl kotlÃ-k plnÃ½ mlÃ©ka. "Pij," podal
mi hrnÃ-Ä•ek. "Hrnek velbloudÃ-ho mlÃ©ka ti dÃ¡ sÃ-lu na pÅ¯l dne!" Ve stanu se zaÄ•al hÃ½bat Alain. Doufala jsem Å¾e mu v
noci nebyla zima. Mustafa uÅ¾ mÄ›l pÅ™ipravenou snÃ-dani. A tak zaÄ•al nÃ¡Å¡ druhÃ½ den v pouÅ¡ti... Alena, Yukon
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