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Tak tedy, mÃ¡te to mÃ-t. Zde je zÃ¡vÄ›reÄ•nÃ© pokraÄ•ovÃ¡nÃ- mÃ© mexickÃ© telenovely. PonÃ-Å¾enÃ-, stud, zloba, neÅ¡tÄ›
zoufalstvÃ-, bezmoc, roztÅ™Ã-Å¡tÄ›nost a spousta jinÃ½ch negativnÃ-ch emocÃ- se mnou cloumaly, kdyÅ¾ jsem se vracela do
svÃ©ho pÅ™echodnÃ©ho bydliÅ¡tÄ›. Rozhodnuta, Å¾e odjedu okamÅ¾itÄ› a opustÃ-m to neorganizovanÃ© a Å¡pinavÃ© mÄ›
jsem zaÄ•ala balit kufry a vÅ¡echny serepetiÄ•ky, kterÃ© jsem za rok v Mexiku nastÅ™Ã¡dala.

Sergio jeÅ¡tÄ› naÅ¡el odvahu, aby mi celou situaci vysvÄ›tlil, a tak jsme se seÅ¡li.

VysvÄ›tloval mi, Å¾e jeho rodina ctÃ- starÃ© tradice, o zasnoubenÃ- vÄ›dÄ›l, a takÃ© na to musÃ- pÅ™istoupit, jinak ho rodiÄ•e
VÃ-te, jak to v telenovelÃ¡ch chodÃ-, Å¾e?
MuÅ¾ se postavÃ- rodinÄ› i osudu a rozhodne se pro svou milovanou.

No, tak jÃ¡ jsem si zahrÃ¡la v telenovele bez happy endu.
MÅ¯j drahÃ½ se rozhodnul ctÃ-t tradice a oÅ¾enit se s domluvenou snoubenkou. Svatba mÄ›la bÃ½t za 14 dnÃ-.
Na svatbu jsem pochopitelnÄ› pozvanÃ¡ nebyla, a tak jsem se rozhodla opustit Mexiko okamÅ¾itÄ›.

MÅ¯j porouchanÃ½ mozek zaÄ•al opÄ›t fungovat a jÃ¡ jsem v sobÄ› naÅ¡la jeÅ¡tÄ› zbytky pragmatiÄ•nosti a logickÃ©ho uvaÅ¾o
kterÃ© mi zÅ¯staly.
KdyÅ¾ jsem se blÃ-Å¾ila k letiÅ¡ti, zdÄ›Å¡enÄ› jsem si uvÄ›domila, Å¾e uÅ¾ mÃ¡m propadlÃ© vÃ-zum, kterÃ½m se musÃ-m p
odletu.

ProtoÅ¾e jsem nechtÄ›la riskovat mexickÃ© vÄ›zenÃ- a s tÃ-m spojenou prohlÃ-dku dutin od tÃ© velkÃ© MexiÄ•anky, kterÃ¡ by
pravdÄ›podobnÄ› MexiÄ•an, musela jsem najÃ-t schÅ¯dnÃ© Å™eÅ¡enÃ-, jak tuto prekÃ©rnÃ- situaci elegantnÄ› vyÅ™eÅ¡it. V le
kiosku jsem zakoupila sadu obÃ¡lek, do jednÃ© obÃ¡lky jsem vloÅ¾ila jinou pÅ™eloÅ¾enou obÃ¡lku a 20 USD.
KdyÅ¾ jsem pÅ™ichÃ¡zela k pasovÃ© kontrole, mÄ›la jsem pÄ›knÄ› v kalhotÃ¡ch a se zatajenÃ½m dechem jsem doufala, Å¾e
finta vyjde.

PÅ™iÅ¡la jsem k celnÃ-mu policistovi, zamÃ¡vala jsem Å™asami, popotÃ¡hla jsem si vÃ½stÅ™ih u triÄ•ka a opravdu nenÃ¡padn
mu podala obÃ¡lku, kterÃ¡ vypadala velmi naditÄ›.
CelnÃ-k souhlasnÄ› kÃ½vnul, mrknul, strÄ•il obÃ¡lku rychle do kapsy, dal mi razÃ-tko a jÃ¡ mohla jÃ-t.

KdyÅ¾ uÅ¾ jsem s Ãºlevou sedÄ›la ve startujÃ-cÃ-m letadle smÄ›r Evropa, pÅ™edstavovala jsem si, jak se bude celnÃ-k divit,
jsem mu to podstrÄ•ila a neubrÃ¡nila jsem se Å¡kodolibÃ©mu ÃºsmÄ›vu pod knÃ-rkem.
PÅ™i pÅ™estupu v PaÅ™Ã-Å¾i mi jeden kufr vykradli a druhÃ½ ukradli ÃºplnÄ›.
Docela hoÅ™kÃ½ konec slibnÃ©ho dobrodruÅ¾stvÃ- v Mexiku...
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A tak jsem shodou neÅ¡Å¥astnÃ½ch nÃ¡hod pÅ™iÅ¡la o vÅ¡echny nevyvolanÃ© filmy, tÃ-m pÃ¡dem o vÅ¡echny fotografie, nebo
telefony s fotoaparÃ¡tem byly v tÃ© dobÄ› myÅ¡lenkou budoucnosti.
I tak mi zÅ¯staly veÅ¡kerÃ© vzpomÃ-nky, kterÃ© mi nikdo nevezme, pokud tedy nedostanu Alzheimera.

Asi po roce mi Sergio napsal e-mail, kde mi poslal fotky svÃ© dcerky. NeubrÃ¡nila jsem se slzÃ¡m, ale uÅ¾ to byla uzavÅ™enÃ¡
kapitola.

Po osmnÃ¡cti letech od pobytu v Mexiku si mÄ› Sergio naÅ¡el na Linkedin.

Happy end neÄ•ekejte.
NaÅ¡e osudovÃ¡ lÃ¡ska se smrskla na pÃ¡r zdvoÅ™ilostnÃ-ch frÃ¡zÃ-. Sergio je teÄ• vÃ½znamnÃ½m a uznÃ¡vanÃ½m architekt
a podÃ-lÃ- se na historickÃ½ch projektech.
Jsem na nÄ›j pyÅ¡nÃ¡ a doufÃ¡m pro nÄ›j, Å¾e je Å¡Å¥astnÃ½ i beze mÄ›.

Viva la Mexico!
VERONIKA, divoÅ¡ka posmutnÄ›lÃ¡
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