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ZA ROMANTIKOU NA YUKON - 19.
PondÄ›lÃ-, 07 zÃ¡Å™Ã- 2020

ChÃ¡pala jsem, Å¾e nutnÄ› musÃ-m Mustafovi nÄ›jak odpovÄ›dÄ›t na jeho velkorysou nabÃ-dku. Ale jak? A co? Jak odmÃ-tnou
TÄ›Å¾ko to pochopÃ-... SnaÅ¾ila jsem se pÅ™emÃ½Å¡let sama o sobÄ›. Co chci jÃ¡? UrÄ•itÄ› nechci navÅ¾dycky zÅ¯stat v T
k tomu tady na SahaÅ™e. BÄ›hem dalÅ¡Ã-ch ani ne dvou tÃ½dnÅ¯ mÃ¡m bÃ½t na kanadskÃ© ambasÃ¡dÄ›â€¦ nebo ve Francii?
PoÅ¾Ã¡dala jsem Alaina, aby zaÄ•al pÅ™eklÃ¡dat.

PodÄ›kovala jsem Mustafovi a Å™ekla jsem mu, Å¾e mne to
tolik pÅ™ekvapilo a dojalo, Å¾e nejsem schopnÃ¡ teÄ• odpovÄ›dÄ›t, ale Å¾e je spousta
vÄ›ci, kvÅ¯li kterÃ½m by to bylo problematickÃ©, tÅ™eba Å¾e nejsem muslimka, Å¾e nÄ›co
takovÃ©ho vyÅ™Ã-dit by bylo velice obtÃ-Å¾nÃ© ... a jÃ¡ v Tunisu nemohu legÃ¡lnÄ›
zÅ¯stat!

Mustafa mi odpovÄ›dÄ›l, Å¾e na vÅ¡echno uÅ¾ myslel, ale
kdyÅ¾ se provdÃ¡m za Kerima, vÄ›ci se vyÅ™eÅ¡Ã- automaticky. VzpomnÄ›la jsem si na
svoje rannÃ- Ãºvahy na tÃ©ma Å¾ivot muslimskÃ© Å¾eny... a obeÅ¡el mne mrÃ¡z i v tom
horku!! Najednou dojetÃ- zaÄ•alo mizet uprostÅ™ed tÄ›chto dÄ›sivÃ½ch
predstav.
â€žMyslim, Å¾e Kerim mne za ten jeden den na cestÄ› nemohl
poznat, ani jÃ¡ jeho. To pÅ™ece nestaÄ•Ã-, aby se dva lidi brali, nÄ›co jinÃ©ho by to
bylo, kdyby to vÅ¡echno Å¡lo jinÅ¡Ã- cestou... .(nebylo, ale na nÄ›co jsem se
vymluvit musela)."
ChtÄ›la jsem jeÅ¡tÄ› dodat, Å¾e nejsem ani panna, ale
pÅ™ipadalo mi to pÅ™Ã-liÅ¡ osobnÃ- a oni to pÅ™ece museli vÄ›dÄ›t. Jak je to dlouho, co
Mustafa Å¾ertoval s Alainem o velbloudÃ-m mase a sexu! A jak se vÅ¡echno zmÄ›nilo
pouhou Alainovou vÄ›tou, Å¾e nejsme manÅ¾elÃ©! Popadl mne na nÄ›ho najednou straÅ¡nÃ½
vztek. A teÄ• tu sedÃ-, a nezmÅ¯Å¾e se ani na slovo! Teda vlastnÃ- slovo, ty moje
pÅ™eklÃ¡dal celkem plynule.
Mustafa se troÅ¡ku zamraÄ•il, ale pak mi zase laskavÄ›
vysvÄ›tlil, Å¾e Kerim bude dobrÃ½ manÅ¾el. UvÄ›domila jsem si, Å¾e na tom, co chci
jÃ¡, zase aÅ¾ tak moc nesejde.

KoneÄ•nÄ› se probral Alain a Å™ekl Mustafovi: "Ono
to z mÃ©ho pohledu nenÃ- tak jednoduchÃ©. Alena nenÃ- jeÅ¡tÄ› sice moje Å¾ena, ale
jsme zasnoubenÃ- a pÅ™Ã-Å¡tÃ- mÄ›sÃ-c mÃ¡me spolu odjet do Francie, a tam se vezmemeâ€œ.
"Vy jste zasnoubenÃ-?" zeptal se Kerim, kterÃ½
aÅ¾ doteÄ• mlÄ•el.
"Ano jsme," odpovÄ›dÄ›l mu Alain.
V duchu jsem se trochu, bÃ¡la, co se teÄ• stane! Co kdyÅ¾
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se naÅ¡tvou a odjedou bez nÃ¡s a nechajÃ- nÃ¡s tu samotnÃ©. Ale co, radÄ›ji budu
stopovat velbloudÃ- karavany, neÅ¾ Å¾Ã-t jako beduÃ-nskÃ¡ Å¾ena. OheÅˆ pomalu vyhasÃ-nal
a Mustafa vstal a Å™ekl, Å¾e to uÅ¾ nechÃ¡me na zÃ-tra. Bylo na nÄ›m vidÄ›t, Å¾e je z
naÅ¡Ã- reakce rozladÄ›nÃ½. PatrnÄ› oÄ•ekÃ¡val nÄ›co naprosto jinÃ©ho...

Ustlala jsem si znovu pod hvÄ›zdama, Kerim mi pÅ™inesl i
tentokrÃ¡t deku na pÅ™ikrytÃ- ... Asi se zlobÃ-, a jÃ¡ ho docela chÃ¡pala.
Alain se se mnou rozlouÄ•il a Å¡el spÃ¡t znovu do svÃ©ho
stanu. Zeptala jsem se ho, proÄ• nÄ›co neÅ™ekl dÅ™Ã-v...
"VÅ¾dyÅ¥ jsem nevÄ›dÄ›l, co vlastnÄ› chceÅ¡ ty, tak co
jsem mÄ›l dÄ›lat, s tebou Ä•lovÄ›k nikdy nevÃ-, cherie! Musel jsem poÄ•kat, aÅ¾ se
vyjÃ¡dÅ™Ã-Å¡ ty, ne?"
Uznala jsem, Å¾e mÃ¡ pravdu. Bylo po pÅ¯lnoci a zaÄ•alo se
ochlazovat. Nemohla jsem spÃ¡t a ani krÃ¡snÃ¡ mÄ›sÃ-Ä•nÃ- noc mne dnes netÄ›Å¡ila.
VÄ•era tu se mnou byl Kerim... Nadala jsem si do
Å¡Ã-lencÅ¯, Å¾e na nÄ›j myslÃ-m. Asi telepatie, ani jsem neslyÅ¡ela Å¾e pÅ™iÅ¡el, tichÃ½
jako Ä•ernÃ½ panter, stÃ¡l nade mnou.
UcÃ-tila jsem slabÃ½ pach velbloudÅ¯ a konÃ-.

"MÅ¯Å¾eme na chvilku povÃ-dat?", zeptal se mnÄ› a
sedl si do chladnoucÃ-ho pÃ-sku. "VÃ-Å¡, tvÅ¯j pÅ™Ã-tel nÃ¡m Å™Ã-kal, Å¾e za tebe
cÃ-tÃ- zodpovÄ›dnost, tak jsme to vzali, jako Å¾e v tom nenÃ- nic jinÃ©ho... ProtoÅ¾e
jÃ¡ bych ti nabÃ-dl vÃ-c neÅ¾ zodpovÄ›dnost, habibti..." a vzal mne za ruku.
PodÃ-vala jsem se mu do tmavÃ½ch, posmutnÄ›lÃ½ch oÄ•Ã- a
najednou mi bylo do plÃ¡Ä•e.
"Kerime, jÃ¡ tady pÅ™ece nemÅ¯Å¾u zustat!",
cÃ-tila jsem, jak mi vlhnou oÄ•i a nechala jsem mu svojÃ- ruku v jeho, pÅ™Ã-jemnÄ› hÅ™Ã¡la.

"Jsem zvyklÃ¡ na jinÃ½ zpÅ¯sob Å¾ivota, jinou
kulturu, jsem Evropanka!"
"JÃ¡ rozumÃ-m azizi..."
"A taky by ti vadilo, Å¾e nejsem panna..."
UsmÃ¡l se, a ve tmÄ› se mu zaleskly bÃ-lÃ© zuby.
"Ja taky nejsem panna! A co na tom sejde? Chci si
vzÃ-t toho, do koho jsem se zamiloval, nezÃ¡leÅ¾Ã- mi na rase, nÃ¡boÅ¾enstvÃ-, ani na
pÅ™edsudcÃ-ch."
â€žJenÅ¾e ty chceÅ¡ Å¾Ã-t tady a jÃ¡ tady zÅ¯stat
nemÅ¯Å¾u."
"Ano, jÃ¡ chci zÅ¯stat tady, nedovedu si pÅ™edstavit
odejÃ-t od rodiÄ•Å¯, sourozencÅ¯, pouÅ¡tÄ›, konÃ-...Tyhle vÄ›ci bych nikde jinde nemohl
mÃ-t."
"Kerime, ale jÃ¡ bych tady umÅ™ela, to soustavnÃ©
horko bych nemohla snÃ¡Å¡et a ten vÃ¡Å¡ Å¾ivot je tolik jinÃ½. fakt ÃºplnÄ› ve vÅ¡em..
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byla bych tu za chvÃ-li hroznÄ› neÅ¡Å¥astnÃ¡â€¦â€œ
"JÃ¡ vÃ-m, a je mi z toho smutno, a proto tÄ›
nepÅ™emlouvÃ¡m. Chci abys mÄ›la Å¡Å¥astnÃ½ Å¾ivot...â€œ
"MÄ› je z toho taky smutno."
"Nemohu tÄ› nutit, abys tu zÅ¯stala, rÃ¡no to vysvÄ›tlÃ-m
otci."

"Bude se zlobit?"
"Bude ho to mrzet."

Nad hlavou jsme mÄ›li plnÃ© nebe hvÄ›zd, pod nÃ-m teÄ• uÅ¾ chladnÃ½ pÃ-sek a na nÄ›m se na
velbloudÃ- dece lÃ-bali dva lidi, co nemÄ›li vÅ¯bec nic spoleÄ•nÃ©ho, a i jejich
spoleÄ•nÃ¡ budoucnost se odmÄ›Å™ovala na hodiny...
KrÃ¡snÃ½ tmavÃ½ berberskÃ½ kluk a drobnÃ¡ evropskÃ¡ holka
...
"Habibti, opravdu tu nechceÅ¡ zustat??"
Bylo mi z tÃ© otÃ¡zky straÅ¡nÄ› smutno a najednou mi byla
Å¡Ã-lenÃ¡ zima. Muselo bÃ½t tÄ›snÄ› nad nulou, jeÅ¡tÄ› pÅ™ed chvileÄ•kou jsem to
necitila...
"Nemohu Kerime..â€œ
"NenauÄ•il jsem tÄ› z arabÅ¡tiny jedno dÅ¯leÅ¾itÃ©
slovo.â€•
JakÃ©?"
"Bahbek."
"A co znamenÃ¡?"
"Miluji tÄ›â€¦"

Kerim uÅ¾ dÃ¡vno odeÅ¡el, zaÄ•Ã-nalo svÃ-tat a jÃ¡ jsem poÅ™Ã¡d
jeÅ¡tÄ› nespala. Myslela jsem na to, Å¾e si nemohu v Å¾Ã¡dnÃ©m pÅ™Ã-padÄ› vzÃ-t Alaina,
kdyÅ¾ mne zajÃ-majÃ- jinÃ- muÅ¾i ... proto
jsem se asi podvÄ›domÄ› nechtÄ›la vrÃ¡tit k Petrovi a to, Å¾e hrÃ¡l na obÄ› strany, se
mi vlastnÄ› velice hodilo.
KdyÅ¾ jsem o tom pÅ™emÃ½Å¡lela, dospÄ›la jsem k nÃ¡zoru, Å¾e
nejvÃ-c mnÄ› k tomu, co jsem udÄ›lala, dohnalo to, Å¾e jsem byla zoufalÃ¡ zklamÃ¡nÃ-m,
jak Ä•lovÄ›k, kterÃ½ mi byl tak blÃ-zkÃ½ a kterÃ©mu jsem tolik dÅ¯vÄ›Å™ovala, by byl
schopen zavinit moje celoÅ¾ivotnÃ- neÅ¡tÄ›stÃ-..
Å½e kdyÅ¾ jsem se vyrovnala s touto skuteÄ•nostÃ-, klidnÄ›
jsem dokÃ¡zala hÃ¡zet jeho dopisy do koÅ¡e neÄ•tenÃ©.
UvÄ›domila jsem si, kolik problÃ©mÅ¯ mi v Å¾ivotÄ› zaviÅˆuje
moje impulsivnost a pochopila, Å¾e mÃ-t rÃ¡d neznamenÃ¡ milovat, a moje rozhodnutÃhttps://www.kudlanka.cz
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nejet do Francie je naprosto definitivnÃ-. MusÃ-m nÄ›koho milovat k zeÅ¡Ã-lenÃ-,
abych s nÃ-m mohla Å¾Ã-t celÃ½ Å¾ivot..
Ale co budu dÄ›lat, aÅ¾ Alain odjede?

Vstala jsem a zaÄ•ala balit deky, prvnÃ- rannÃ- paprsky
mi zasvÃ-tily do oÄ•Ã-.
Mustafa a Kerim se modlili...
pÃ-sek mÄ› chladil do bosÃ½ch nohou.. Byla jsem rÃ¡da, Å¾e
mezi Kerimem a mnou zÅ¯stalo jenom pÅ™i lÃ-bÃ¡nÃ-. ChtÄ›la jsem si tohle rÃ¡no
zapamatovat navÅ¾dycky.
Jako drobnÃ½ kamÃ-nek, kterÃ½ Ä•lovÄ›k najde mezi vÅ¡Ã-m tÃ-m
hebkÃ½m pÃ-skem a uschovÃ¡ si ho do kapsiÄ•ky, aby ho zahÅ™Ã¡l, aÅ¾ mu bude nÄ›kdy
smutno.
JeÅ¡tÄ› pÅ™ed snÃ-danÃ- za mnou pÅ™iÅ¡el Mustafa. Nic neÅ™ekl,
jenom mne pohladil po vlasechâ€¦

Alena,
Yukon
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