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ZA ROMANTIKOU NA YUKON - 23.
StÅ™eda, 21 Å™Ã-jen 2020

Musela jsem mu pÅ™ipomenout, Å¾e klÃ-Ä• v pÃ-sku ztratil on a jÃ¡ teda pÅ™emÃ½Å¡lÃ-m, jestli s takovÃ½m nezodpovÄ›dnÃ
Ä•lovÄ›kem mÃ¡m vÅ¯bec pokraÄ•ovat v cestÄ›. No, ale pro tentokrÃ¡t mu to patrnÄ› odpustÃ-m. Alain se zeptal, jestli to
odpuÅ¡tÄ›nÃ- je opravdu nutnÃ©. Zamyslela jsem se a odpovÄ›dÄ›la, Å¾e ano, protoÅ¾e odmÃ-tÃ¡m odsud jet stopem nebo na
velbloudu. ProstÄ› - pÅ™es vÅ¡echny ty problÃ©my jsme mÄ›li vÅ¡ichni vÃ½bornou nÃ¡ladu, i kdyÅ¾ nÃ¡m bylo jasnÃ©, Å¾e d
pÅ¯jdeme spÃ¡t o hladu.

NaÅ¡la jsem v autÄ› pÃ¡r Ä•okolÃ¡d a Marius pÅ™idal
nÄ›jakÃ© suÅ¡enky. Vody bylo naÅ¡tÄ›stÃ- dost, naÄ•epovali jsme u veÅ™ejnÃ© studny v
Haddej. PoctivÄ› jsme se rozdÄ›lili o hubenou veÄ•eÅ™i a Alain nÃ¡m sdÄ›lil, Å¾e zaÄ•Ã-nÃ¡
touÅ¾it po kuskusu v hotelu SidÃ- Driss.

Na obloze se tÅ™pytily hvÄ›zdy a mne napadlo,
Å¾e jsem jich nikdy nevidÄ›la tolik jako v pouÅ¡ti. Bylo troÅ¡ku sloÅ¾itÄ›jÅ¡ÃrozdÄ›lat oheÅˆ, protoÅ¾e tam bylo mÃ¡lo dÅ™evin, ale nakonec se nÃ¡m to povedlo.
JeÅ¡tÄ› jsme ve svitu ohnÄ› chvÃ-li koukali po klÃ-Ä•i, ale zbyteÄ•nÄ›.
Po dlouhÃ© dobÄ› jsem zase vzala do ruky
kytaru. Pak si ji ode mne pÅ¯jÄ•il Marius, takÅ¾e jsme mÄ›li holandsko-Ä•eskÃ½
veÄ•Ã-rek s hudbou. Zase mne chytila romantika ... ty podivnÃ© opuÅ¡tÄ›nÃ© domy,
slepenÃ© do sebe jako vÄ•elÃ- plÃ¡stve a semknutost kamarÃ¡dstvÃ- kolem ohnÄ›, i kdyÅ¾
jsme byli kaÅ¾dÃ½ odjinud ...

OheÅˆ uÅ¾ dohoÅ™el, zaÄ•ala nÃ¡m bÃ½t zima. Byli
jsme velice rÃ¡di, Å¾e neÅ¾ jsme Å¡li naveÄ•er do zÅ™Ã-cenin, tak jsme si s sebou
brali svetry, protoÅ¾e se uÅ¾ zaÄ•Ã-nalo ochlazovat.
"Å½e my nemÃ¡me baterku", obrÃ¡tila
jsem se na Maria, "je proto, Å¾e jsme ÃºplnÄ› blbÃ- a nenapadlo nÃ¡s to. Ale
proÄ• jÃ- nemÃ¡Å¡ ty?"
"ProtoÅ¾e jsem taky blbej a nechal jsem
ji vybÃ-t!", vysvÄ›tlil poklidnÄ›.

NaÅ¡e Å¡tÄ›stÃ- bylo, Å¾e Marius mÄ›l s sebou svÅ¯j
backpack. KdyÅ¾ jsme Å¡li prvnÄ› do zÅ™Ã-cenin, bral si prÃ¡vÄ› z nÄ›ho svetr a
nevrÃ¡til ho uÅ¾ zpÃ¡tky do kufru, nechal ho leÅ¾et na zadnÃ- sedaÄ•ce. Nacpali jsme
do nÄ›j jeÅ¡tÄ› naÅ¡i deku a vyrazili. Nebylo to daleko, ale jÃ¡ jsem Å¡eroslepÃ¡,
takÅ¾e jsem padala pokaÅ¾dÃ©, kdyÅ¾ mne nÄ›kdo nezachytil. Alain dal nakonec Mariovi
tlumok a vzal mne za ruku. MÄ›la jsem do krve odÅ™enou dlaÅˆ, jak jsem spadla na
ostrÃ½ kÃ¡men. Ale nestÄ›Å¾ovala jsem si, spanÃ- ve starobylÃ©m pÃ-skovcovÃ©m domÄ› mÄ›
lÃ¡kalo.
TÃ¡pali jsme kÅ™ivolakou uliÄ•kou plnou suti a
popadanÃ½ch kamenÅ¯, jednou rukou se pÅ™idrÅ¾ovali zbytkÅ¯ stÄ›n, nebo ji mÄ›li pro
jistotu napÅ™aÅ¾enou pÅ™ed sebe. Po nÄ›jakÃ½ch dvaceti metrech se obrysy zÅ™Ã-cenin
proti svÄ›tlejÅ¡Ã- obloze trochu rozestoupily a Marius, kterÃ½ Å¡el vpÅ™edu,
prohlÃ¡sil Å¾e jsme doma.
"VÅ¡iml jsem si tohohle mÃ-sta jeÅ¡tÄ› za
svÄ›tla, hned, kdyÅ¾ jsme pÅ™ijeli. Jsou tady dvÄ› stavby spojenÃ© do pravÃ©ho Ãºhlu a
ten kout je pÅ™eklenutÃ½ obloukem jako sklÃ-pek. Za nÃ-m je ve stÄ›nÄ› vchod do
nÄ›jakÃ© mÃ-stnosti, ale musÃ- se k nÄ›mu vylÃ©zt asi metr po kamenech. PoÄ•kejte
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tady, jÃ¡ to tam pÅ¯jdu prozkoumat".
Shodil mi k nohÃ¡m batoh a slyÅ¡eli jsme, jak
se Å¡krÃ¡be po kamenÃ-, pak zaklel, zafunÄ›l a ticho ... PÅ™edstavovala jsem si,
jakÃ© to musÃ- bÃ½t nepÅ™Ã-jemnÃ©, lÃ©zt ÃºplnÄ› poslepu do jakÃ©si dÃ-ry plnÃ© kamenÃ-, ohmatÃ¡vat
ten neznÃ¡mÃ½ Ä•ernÃ½ prostor, kde mÅ¯Å¾e bÃ½t cokoliv Å¾ivÃ©ho Ä•i mrtvÃ©ho ... brrrr ...
aÅ¾ mi zaÄ•al jezdit mrÃ¡z po zÃ¡dech. RadÅ¡i jsem honem nahmatala Alainovu ruku a
zaÅ¡eptala: "Proboha, co tam dÄ›lÃ¡ tak dlouho?"

To uÅ¾ ale bylo slyÅ¡et Maria â€” znÄ›lo to jako by
mluvil ze studny: "Jo, je to parÃ¡da ... dokonce je tady teplo, pojÄ•te
dovnitÅ™. PodÃ¡m vÃ¡m ruku a dejte pozor na ten velkÃ½ kÃ¡men pÅ™Ã-mo pod vchodem,
kdyÅ¾ na nÄ›j vlezete, tak se trochu zhoupne, ale je pevnÃ½."
S jednou rukou za zÃ¡dy jsem se drÅ¾ela Alaina,
v druhÃ© pÅ™ed sebou ranec jako nÃ¡raznÃ-k, jsem opatrnÄ› udÄ›lala pÃ¡r krokÅ¯ a ....
"auuu"....jeste Å¾e jsem spadla na ten nÃ¡raznÃ-k, ale do holenÄ› jsem se
praÅ¡tila poÅ™Ã¡dnÄ› ... hned mi hvÄ›zdiÄ•ek pÅ™ed oÄ•ima pÅ™ibylo.
"Tak uÅ¾ jsem naÅ¡la ten kÃ¡men,
Marie!"
"Hmm, slyÅ¡el jsem ... to uÅ¾ ses skoro
tady."
Å½e by se mi chtÄ›l posmÃ-vat? strÄ•ila jsem mu
do napÅ™aÅ¾enÃ© ruky popruhy backpacku, zhoupla se na schodu a zaÄ•la se Å¡krÃ¡bat do
tmy pÅ™ed sebou.
Za mnou se ozvalo francouzskÃ© zakletÃ- a mÄ›
bylo jasnÃ½, Å¾e Alain prÃ¡vÄ› naÅ¡el ten houpacÃ- schod. To uÅ¾ mne Marius tahal
nahoru a jÃ¡ se po Ä•tyÅ™ech rychle odsunula dÃ¡l, abych uvolnila mÃ-sto ve vchodu.

"BÄ›Å¾te aÅ¾ ke stÄ›nÄ› nalevo, je tam nÄ›jakÃ¡
slÃ¡ma nebo co, bude to bezva postel", ozval se Marius, kterÃ©ho jsem teÄ•
vidÄ›la proti svÄ›tlÃ©mu otvoru dveÅ™Ã-. ChvÃ-li tam Å¡ramotil, potom svÄ›tlÃ½ obdÃ©lnÃ-k
zmizel a Marius si odechl: "PÅ™ikolÃ-Ä•koval jsem pÅ™es dveÅ™e celtu, aby nÃ¡m
sem netÃ¡hlo, snad to bude drÅ¾et." MÄ›la jsem pod zÃ¡dy hromadu suchÃ© trÃ¡vy
nebo snad palmovÃ©ho listÃ-, bylo to pÅ™Ã-jemnÄ› mÄ›kkÃ©. KamennÃ¡ stÄ›na, prohÅ™Ã¡tÃ¡
saharskÃ½m sluncem, mi pÅ™ipomÃ-nala stÃ¡loÅ¾Ã¡rnÃ¡ kamna, co jsme mÃ-vali doma v
pokoji. V zimÄ› jsem se jako dÃ-tÄ› na nÄ› vÅ¾dycky chodila nahÅ™Ã-vat pÅ™ed spanÃ-m. A
hned mi to tady pÅ™ipadalo docela ÃºtulnÃ©. Byla jsem najednou Å¡Ã-lenÄ› unavenÃ¡,
zavÃ-raly se mi oÄ•i ... Alain mi nÄ›co Å™Ã-kal, ale nÄ›jak jsem nerozumÄ›la, jeÅ¡tÄ›
jsem ucÃ-tila, jak pÅ™ese mne pÅ™ehodil deku, stulila se k nÄ›mu a usnula.
DobrÃ¡ nÃ¡lada se nÃ¡m pÅ™enesla i do druhÃ©ho
dne, kdy nÃ¡s rÃ¡no probudil Marius: "Tak vstÃ¡vat, vstÃ¡vat!",
pokÅ™ikoval. "MÃ¡m hlad!"
Alain se zvedl, opÅ™el se o loket a Å™ekl, Å¾e
snÃ-danÄ› bude teprve, aÅ¾ se najdou klÃ-Ä•e.
"DalÅ¡Ã- vesnice je 16 kilÃ¡kÅ¯, dÃ-val jsem
se vÄ•era na mapu."
"Snad to nejsou zase ruiny, kde umÅ™eme
hlady!" zadoufal Marius.
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"MÃ¡me jeÅ¡tÄ› nÄ›jakÃ© jÃ-dlo v autÄ›, aÅ¾ se do
nÄ›j dostaneme", pÅ™ipomnÄ›la jsem."
Marius balil svÅ¯j backpack a Alain naÅ¡Ãdrahocenou deku. Najednou vykÅ™ikl bolestÃ-.
PodÃ-vala jsem se na nÄ›j a zbledla. Na prstÄ›
mu visel Å¡korpion ... ALENA, YUKON
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