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ZatÃ-mco si Marius balil vÄ›ci, Å¡li jsme na obÄ›d do Matmata hotelu. RozhodnÄ› mÄ›li vÄ›tÅ¡Ã- vÃ½bÄ›r neÅ¾ v SidÃ- Driss. O
si objednali jako pÅ™edkrm brik tunisiene, ten jsem dÄ›lala uÅ¾ v La Marse, kdyÅ¾ mne Alain jednou vzal nakupovat. TvÃ¡Å™
toho tenkrÃ¡t dÅ¯leÅ¾itÄ› a nechtÄ›l mi Å™Ã-ct co to je, jenom "uvidÃ-Å¡!". VidÄ›la jsem, a do briku se zamilovala. Je to v podst
syrovÃ© vejce, zabalenÃ© do tenounkÃ© placky (to je to, co jsme koupili tenkrÃ¡t na marketu, prodÃ¡vali je tam na kusy).

KromÄ› vajÃ-Ä•ka se dajÃ- nacpat vÅ¡Ã-m
moÅ¾nÃ½m, hlavnÄ› se pouÅ¾Ã-vÃ¡ na drobno nakrÃ¡jenÃ© hovÄ›zÃ- nebo skopovÃ© maso,
pÅ™Ã-padnÄ› tuÅˆÃ¡k. Pak se to narychlo osmaÅ¾Ã- na pÃ¡nviÄ•ce a jÃ- se velice opatrnÄ›,
protoÅ¾e vajÃ-Ä•ko je vÄ›tÅ¡inou jeÅ¡tÄ› Å™Ã-dkÃ©.
Jako hlavnÃ- jÃ-dlo jsme si vybrali
"fatel mahci", papriky nadÃ-vanÃ© masem, pochopitelnÄ› opÄ›t s harisou.
To uÅ¾ se k nÃ¡m pÅ™idal Marius, rychle se najedl taky a Å™eÅ¡ili jsme, kam pojedeme
teÄ•. Mariovi bylo lÃ-to, Å¾e bychom se neÅ¡li podÃ-vat na skÃ¡ly, kterÃ© Matmatu
obklopujÃ-. JmenujÃ- se Monts des Ksour, ale Å™Ã-kÃ¡ se jim prostÄ› MatmatskÃ© vrÅ¡ky.
NejvyÅ¡Å¡Ã- je kolem 700 metrÅ¯. TÃ¡hnou se severnÄ› a jiÅ¾nÄ›, a jÃ¡, kterÃ¡ skÃ¡ly
miluje, jsem se nechala rychle pÅ™esvÄ›dÄ•it. Byl to ÃºÅ¾asnÃ½ kopec, nikde nikdo, jenom
pÃ¡r ovcÃ- se snaÅ¾ilo uÅ¾ivit na sluncem do hnÄ›da seÅ¾ehlÃ© trÃ¡vÄ›.

NÄ›kolikrÃ¡t jsme ztratili cestu a
nevÄ›dÄ›li jak dÃ¡l. Ani Marius tady jeÅ¡tÄ› nebyl, asi proto nÃ¡s sem vytÃ¡hl. NejhorÅ¡Ãbylo slunce. Byly dvÄ› odpoledne a bylo opravdu nelidskÃ© horko. UÅ¾ jsem si takÃ©
dÅ™Ã-v uvÄ›domila, Å¾e v tomhle horku vÅ¯bec uÅ¾ nezÃ¡leÅ¾Ã- na tom, co mÃ¡ Ä•lovÄ›k na
sobÄ›, proto lidi z pouÅ¡tÄ› nosÃ- tolik obleÄ•enÃ-; protoÅ¾e je pÅ™ed sluncem chrÃ¡nÃ-.
Asi v polovinÄ› kopce byla malÃ¡
jeskyÅˆka a stÃ¡do ovcÃ- na svazÃ-ch kolem. S tÃ-m Ä•lovÄ›kem, co tam Å¾il, jsme se
vÅ¯bec nedokÃ¡zali domluvit, ani Alainova francouzÅ¡tina moc nepomohla. DozvÄ›dÄ›li
jsme se, Å¾e se jmenuje Bahir a mluvÃ- jenom berbersky. Ale stejnÄ› z nÃ¡s mÄ›l
radost a shÃ¡nÄ›l, Ä•Ã-m nÃ¡s uctÃ-t. PÅ™edloÅ¾il nÃ¡m ovÄ•Ã- sÃ½r a mlÃ©ko a vlastnÃ- chleba
(takovÃ© tenkÃ© chleby, co jsme uÅ¾ znali od Jamela v Matmate). SÃ¡m je pekl, jako
si sÃ¡m dÄ›lal ostatnÄ› ÃºplnÄ› vÅ¡echno.
SnaÅ¾ili jsme se ho (hlavnÄ› posunkovou Å™eÄ•Ã-)
vyptÃ¡vat a dozvÄ›dÄ›li jsme se, Å¾e zÅ¯stal naprosto sÃ¡m a bez rodiny a tak se
odstÄ›hoval sem. Byl z nÄ›jakÃ© vesnice jeÅ¡tÄ› dÃ¡l na jih. MÄ›l obliÄ•ej samou
vrÃ¡sku, ale oboÄ•Ã- stÃ¡le Ä•ernÃ©. Nikdy jsem nevidÄ›la ruce, kterÃ© by vypadaly tak
udÅ™enÃ©, jako jeho. Vlasy mÄ›l ÃºplnÄ› bÃ-lÃ© a dlouhÃ© stejnÄ› jako Marius. Byl to
nÃ¡dhernÃ½ starÃ½ muÅ¾.
V jeho jeskyni byl chlÃ¡dek,
vÅ¯bec se mi z nÃ- nechtÄ›lo. PÅ™emÃ½Å¡leli jsme, co starÃ©mu Berberovi dÃ¡t jako dÃ¡rek
za pohoÅ¡tÄ›nÃ-, ale nic jsme u sebe nemÄ›li kromÄ› penÄ›z, straÅ¡nÄ› se brÃ¡nil, penÃ-ze
asi tÅ™ikrÃ¡t mÄ›nily ruceâ€¦ nakonec pÅ™ijal a myslÃ-m, Å¾e byl rÃ¡d. LouÄ•ili jsme se a
jÃ¡ jsem mu na rozlouÄ•enou dala pusu na tu starou vrÃ¡sÄ•itou tvÃ¡Å™. JeÅ¡tÄ› dlouho
stÃ¡l pÅ™ed jeskynÃ- a mÃ¡val. Alain mne vzal za ruku: "MusÃ- to bÃ½t tÄ›Å¾kÃ©, Å¾Ã-t
tady tak osamocenÄ›, v tomhle vÄ›ku..."
Dovlekli jsme se ÃºplnÄ› nahoru, na
nejvyÅ¡Å¡Ã- kopec v okolÃ-, mnohokrÃ¡t jsme museli odpoÄ•Ã-vat. MÄ›li jsme poslednÃlahev s vodou, kterÃ¡ se chystala kaÅ¾dou chvÃ-li snad uvaÅ™it. Pak najednou byly
vÅ¡echny ostatnÃ- vrÅ¡ky pod nÃ¡mi a hluboko pod sebou jsme vidÄ›li malinkatou tryglodytnÃvesnici, Matmatu. Horko, ve kterÃ©m jsme lezli, stÃ¡lo za toâ€¦ Jak je ta pÃ-sniÄ•ka,
co mi jeÅ¡tÄ› dneska znÃ- v hlavÄ›, kdyÅ¾ si na to vzpomenu? "To zatracenÃ½
vedro..."

Byla jsem rÃ¡da, kdyÅ¾ jsme se zase
koneÄ•nÄ› dostali dolÅ¯ a jÃ¡ jsem uloÅ¾ila svÃ© zmuÄ•enÃ© tÄ›lÃ-Ä•ko na mÄ›kkou sedaÄ•ku
auta. Z Matmaty jsme jeli do malÃ© vesniÄ•ky Haddej, pÃ¡r kilometrÅ¯ vzdÃ¡lenÃ©. Po
https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 28 November, 2020, 22:10

Kudlanka

Matmate se zdejÅ¡Ã- tryglodytnÃ- domy zdÃ¡ly velice omÅ¡elÃ© a lidi nebyli pÅ™Ã-liÅ¡
pÅ™Ã-jemnÃ-. V podstatÄ› jsem nechÃ¡pala, proÄ• tam jedeme, aÅ¾ z hovoru Alaina a
Maria jsem zjistila, Å¾e tady se mÄ›l v jenom ze zdejÅ¡Ã-ch jeskynnÃ-ch domÅ¯ narodit
Luke Skywalker.
Ach jo... Jak mohou relativnÄ› inteligentnÃlidi takhle zblbnout? Marius Alainovi ukazoval, kudy jet dÃ¡l. Bylo to legraÄ•nÃ-â€¦
Francouz, HolanÄ•an a ÄŒeÅ¡ka, a domlouvali jsme se spolu anglicky. Marius nÃ¡m
vyklÃ¡dal, Å¾e vlastnÄ› BerbeÅ™i byli pÅ¯vodnÄ› pirÃ¡ti, kteÅ™Ã- dÄ›sili svojÃ- krutostÃcelÃ© severoafrickÃ© pobÅ™eÅ¾Ã- v Å¡estnÃ¡ctÃ©m a sedmnÃ¡ctÃ©m stoletÃ-. Ti tehdejÅ¡ÃdivocÃ- a nespoutanÃ- lidÃ© Å¾ijÃ- dnes jako tryglodytÃ© na SahaÅ™e.
AutÃ-Ä•ko nÃ¡s vezlo dÃ¡l do hor.
PrvnÃ- vesnice byla Beni Zeltane, teda ona to ani nebyla vesnice, spÃ-Å¡ pouhÃ©
zÅ™Ã-ceniny. Nikdo tam nebydlÃ-, ale stejnÄ› jsme to vÅ¡echno proÅ¡li a prolezli.
Bylo tam nÄ›jakÃ© starÃ© nÃ¡Å™adÃ- na zemi, znÃ¡mky civilizace. Domy ÃºplnÄ› splÃ½valy s
okolÃ-m.

V pouÅ¡ti se stmÃ-vÃ¡ velice rychle,
neÅ¾ jsme se vrÃ¡tili k autu, byla uÅ¾ ÃºplnÃ¡ tma. Cestu jsme hmatali nohama,
drÅ¾eli se za ruce a klopÃ½tali pÅ™es kameny, aÅ¾ jsme koneÄ•nÄ› narazili na auto. Alain Å¡el do kufru pro sendviÄ•e (cous
kterÃ©
jsme koupili jeÅ¡tÄ› v Matmate na cestu), a mÄ› se zdÃ¡lo, Å¾e mu to nÄ›jak dlouho
trvÃ¡, tak jsem na nÄ›j zavolala, co se dÄ›je. Alain jen nÄ›co zabruÄ•el a Marius se
zvedl a Å¡el za nÃ-m. SlyÅ¡ela jsem je polohlasnÄ› se dohadovat za autem, neÅ¾ se vrÃ¡tili
s â€œradostnouâ€• zprÃ¡vou: "Asi tu budeme muset zÅ¯stat pÅ™es noc, upadly mi
nÄ›kde v pÃ-sku klÃ-Ä•e!"
VylÃ-tla jsem z auta, ale Marius
mne zastavil: "Baterku nemÃ¡me a v tÃ©hle tmÄ› je zbyteÄ•nÃ© nÄ›co hledat.
Jestli tady budem tancovat, zahrabem je do pÃ-sku a zÃ-tra muÅ¾em pÅ™esÃ-vat celou
Saharu!! Asi nÃ¡m nezbude, neÅ¾ tady pÅ™espat. PodÃ-vej, budeme spÃ¡t vlastnÄ› v
luxusu, mÃ¡me celÃ½ mÄ›sto sami pro sebeâ€œ. Alain jenom podotkl, Å¾e luxus si
pÅ™edstavuje troÅ¡ku jinak neÅ¾ na kameni s jednou dekou pro dva. VysvÄ›tlila jsem
mu, Å¾e mÅ¯Å¾e bÃ½t rÃ¡d, Å¾e tu deku vÅ¯bec mÃ¡me â€“ je to stejnÄ› jenom dÃ-ky mnÄ›,
protoÅ¾e mne pÃ¡lila sedaÄ•ka do nohou â€” jinak by byla taky v kufruâ€¦
"NÃ¡hodou, pÃ¡novÃ©, bude to
krÃ¡snÄ› dobrodruÅ¾nÃ½! NevÃ-te, nejsou tu aspoÅˆ lvi?" Alain zalkal:
"PaneboÅ¾e, a s touhle holkou jsem si chtÄ›l odpoÄ•inout na dovolenÃ©!" ALENA, YUKON
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