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SRPEN 
HORKÉ SRPNOVÉ ODPOLEDNE 

Byl začátek srpna, nad městem visela velká sluneční koule a snažila 
se jej svým žárem spálit. Alespoň nám to tak přišlo. Schovávali jsme 
se ve stínu vysokých palem, po tváři nám stékal pot a okolní ulice 
byly vyjma pár žebráků vyprázdněné. Nacházeli jsme se uprostřed 
vyprahlého největšího města Srí Lanky, Kolombo. Den se táhl, ostré 
paprsky si k nám stejně našly cestu a plánovaný výlet do historického 
centra jsme zavrhli. Jediné, na co jsem myslela bylo, jak skáču do 
ledového bazénu a mizím pod hladinou studené vody. Jak se celý 
svět potopí a zchladí. Z přemýšlení, jak uniknout teplu mě vytrhl 
rozkodrcaný barevný autobus na druhé straně silnice. Linula se z něj 
veselá hudba a mířil si to do čtvrti zvané Maharagama. Už měsíc jsme 
v ní s Michalem bydleli, a tak jsme na řidiče začali mávat, přeběhli 
ulici a za jízdy do něj naskočili. Už jsme věděli, jak to na Srí Lance 
s autobusy funguje. Kdo zaváhá, ten nejede.  
 
Otevřené dveře a okénka vpouštěly dovnitř čerstvý vzduch, a 
protože byla rachotina kupodivu poloprázdná, oba jsme se vyklonili 
z okének a nechali se teplým vánkem hladit po tváři. Bylo to po 
parném poledni a schovávání se před sluncem velmi osvěžující. 
Přitiskla jsem se k oknu a své dlouhé vlasy nechala tančit ve větru. 
Příjemné drkotání autobusu mě donutilo zavřít oči a na chvíli jsem 
se zasnila nad tím, jaké by to bylo, kdyby už byl podzim. 
 
V rázu jsem se ocitla se ve skotském Edinburghu, od Srí Lanky tisíce 
kilometrů vzdáleném. Paprsky zlatavého slunce se mísily se 
studeným vzduchem, který přinášel zimu z hor. Lidé kolem mě 
procházeli v tmavých dlouhých kabátech, pod rukama mi poletovalo 
barevné listí a namísto džusu z manga s kousky ledu jsem upíjela 
teplou kávu s dýňovým kořením. Procházela jsem se křivolakými 
uličkami historického města Edinburgh a nahlížela do uměleckých 
obchůdků a malých knihkupectví. Celá scéna se najednou změnila a 



 

 8 

do tváří mě začal štípal mráz. Přicházela zima. V šeru jsem chytila 
Michala za ruku, vynořili jsme se v uličce pod hradem a mířili si to 
do cihlového domku. Číst si v tlustých knihách, zapíjet je horkým 
čajem a zajídat sušenkami. A pozorovat, jak se s blížící zimou mění 
uschlé listí v ledové sněhové vločky.  
 
Autobus nadskočil a já prozřela. Nebyla jsem v Edinburghu, ve 
kterém poletoval sníh, ale pořád na exotické Srí Lance. Stále byl 
srpen, příšerné horko a my seděli v autobuse a byli na cestě do čtvrti 
Maharagama. Nic se nezměnilo. Zbývalo nám ještě půl hodiny, a tak 
jsem Michalovi pověděla vše, co mi prolétlo hlavou. Jak moc živé to 
bylo. I jemu se má představa zalíbila, a oba jsme začali přemýšlet 
nahlas. A možná i trochu přehánět. Mohli bychom se do Edinburghu 
přestěhovat, najít si v něm bydlení i práci a začít ve Skotsku další 
kapitolu našich životů. Michal by se mohl dál zlepšovat v angličtině 
a navštěvovat místní kurzy a já naopak získat zkušenosti k práci na 
rozvojových projektech. Během deštivých dnů bych mohla začít psát 
knihu, kterou už tak dlouho píšu. Alespoň ve svých představách. 
Mohli bychom hodně cestovat, na jaře projet zelenající se Skotsko. 
Nechali jsme se unést a probírali nejrůznější cesty k tomu, jak 
bychom se do Edinburghu, ale i jinam do Skotska nebo Anglie mohli 
vydat. Ostatně jsme oba země Velké Británie dobře znali a několikrát 
v nich i žili. Vždy ale jen na pár letních měsíců. Možná bychom si to 
mohli vyzkoušet už naostro. Malou překážkou bylo, že nás od září 
čekal život a studium v Praze. Oba jsme studovali na vysoké škole.  
  
Když jsme konečně dorazili do naší milé čtvrti Maharagama, 
zaprášené části Kolomba s pár pouličními obchody a trhy, rychle 
jsme si koupili v ušmudlaném bistru jídlo a odchytli řidiče tuk-tuku. 
Za pár rupií jsme pak zaprášenou ulicí pádili domů. Do hezkého 
pronajatého domku, který jsme sdíleli s dalšími stážisty z celého 
světa. Stál uprostřed úzkých uliček plných kokosových palem, 
potulujících se psů, bohatých vil, ale i velmi chudých přístřešků. Byl 
dvoupatrový, prostorný a hlavně, v každé místnosti měl klimatizaci! 
Pustili jsme se do pálivého kari s rýží, jedli, smáli se a povídali si 
s přáteli, se kterými jsme sdíleli náš srílanský domov. Brzy nato jsem 
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se vydala do svého pokoje, nechala naplno roztočit větrák, zabalila 
se do deky a za doprovodu studeného vzduchu, ve kterém mi 
poletovaly vlasy, začala vymýšlet plán.  
 

ROZLÉTNOUT SE 
Na Srí Lanku jsem se vydala hned po dokončení vysoké školy, po 
bakaláři a mínila ve studiu od září pokračovat dál. Michalovi, i přesto, 
že byl starší, stále rok školy zbýval. Myslím, že se od nás očekávalo 
dostudovat. Ale nebyla jsem si přesně jistá kým. Snad rodinou a 
společností, které jsme byli součástí. Studium se zdálo být jasným 
krokem pro úspěch a nejít na vysokou moc nepřicházelo v úvahu. 
Několikrát mě to napadlo, ale neměla jsem ponětí, kterým jiným 
směrem se vydat. Začala jsem studovat mezinárodní vztahy a pustila 
se do hledání své cesty. 
 
Jen málo věcí ve mě probouzelo podobné pocity šimrání v břiše, 
zápalu a směsi strachu s převažujícím nadšením než cestování. 
Myšlenky odjet na dlouho do zahraničí, hned po dokončení střední 
školy jsem však pokaždé smetla ze stolu. Vyrazit do neznáma 
znamenalo spoustu nejistot a strachů a já se rozhodla jít tou 
bezpečnou cestou. Nechtěla jsem riskovat a mít alespoň v něčem 
jasno. Spousta jistot se v té době okolo mě totiž rozpadalo. Nebyla 
jsem si úplně jistá, co přesně od života chci a kudy a kam se vydat. 
Všichni ostatní se hlásili na vysoké školy a já se rozhodla podobně. 
 
Mezi studiem jsem několikrát na celé léto odcestovala žít a pracovat 
do Anglie nebo Skotska. A brzy nato jsem se ocitla na rozehřáté Srí 
Lance jako dobrovolník rozvojového projektu. Pomalu jsem si plnila 
sen a poznávala svět, který jsem do té doby neznala. Objevovala jsem 
Zemi, na které všichni žijeme, její místa a lidi nejrůznějších pozadí a 
kultur. Fascinovalo mě, co nás všechny spojuje a rozděluje zároveň. 
Toužila jsem to prozkoumat víc. Hluboko uvnitř jsem to věděla 
dávno, ale až na Srí Lance jsem to vyslovila nahlas. Daleko od všeho 
známého a všeho čím jsem byla, jsem se začala doopravdy vnímat. 
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potemnělých ulic, ve kterých panovalo ticho a tajemno. Unavené 
jsme později padly na palandy v našem hostelu, kam už dorazilo i 
zbývající osazenstvo pokoje. Dohromady nás v něm bylo osm. 
Venku hrála hudba a klábosili lidé, neusínalo se úplně lehce, ale 
nakonec se to nám všem podařilo a probudily jsme se až ráno. Asi 
v šest hodin. 
 
Vzbudil nás budík jedné z našich spoluspících, což by nebylo hrozné, 
kdyby jí nezvonil každých pět minut a ona ho opakovaně nevypínala. 
Chvíli jsme to snášely, ale kolem půl sedmé jsme se oblékly a vyrazily 
do ulic probouzejícího se města. Už nebylo plné turistů jako 
předešlého večera a místo nich jsme míjely místní, kteří spěchali 
v oblecích do práce a usrkávali přitom horkou kávu z kelímku. Stále 
byla tma, ale obloha z černa pomalu přecházela do tmavě modra, 
foukal čerstvý ranní vzduch a východ slunce se blížil. To byl ostatně 
důvod, proč jsme se rozhodly vyrazit tak brzy ráno ven. Po pár 
minutách jsme dorazily k nenápadnému kopci zvanému Calton Hill, 
který se rozprostírá uprostřed města a je z něj neobyčejný výhled do 
okolí. Pokrývá jej několik významných monumentů a nejznámější 
fotky hlavního města Skotska jsou pořizovány právě z něj. Obvykle 
je poset turisty s fotoaparáty, toho dne v sedm hodin ráno na něm 
ale bylo pusto. Pouze my tři a pár jedinců, kteří měli podobný nápad. 
Usedly jsme na lavičku a pozorovaly, jak se obloha z tmavě modré 
mění na stále světlejší modrou a jak se za mraky vynořují červené 
proužky, ze kterých se najednou stávají proužky růžové a skrz ně na 
nás dopadají první sluneční paprsky nového dne. Třetího prosince. 
  
Najednou bylo docela jasno a nám se před očima otevřel 
probouzející se Edinburgh. Z jedné strany ohraničen mořem a z 
druhé obklopen horami. Na kopec se pomalu začali trousit první 
turisté a na nás už čekalo objevování ranního města a pořádná 
snídaně. Naše ráno začalo sice trochu nepříjemně a mohlo tak i 
pokračovat, my se však rozhodly nemilou situaci přeměnit v něco 
lepšího. V zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. A to mě 
donutilo se zamyslet. Nad tím, jak my lidé rádi jednáme podobně, 
ideálně stejně jako druzí, činíme málo spontánních rozhodnutí a 
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bojíme se dělat věci jinak. Nevstáváme na východy slunce, i přesto, 
že jsou dech beroucí a raději se spokojujeme s průměrnými zážitky. 
Se zážitky, které nás nestojí moc úsilí a které může prožít každý 
druhý. Neradi riskujeme, raději chodíme s davem a slepě 
následujeme ostatní. Bojíme se jinak přemýšlet, rozdílně vypadat i 
žít.  
 
Ranní chlad v nás rozpouštělo hřejivé slunce a také doutnající káva 
v zastrčené kavárně. Do odjezdu do Keswick nám zbývalo ještě 
několik hodin. Na Edinburghu se mi líbí, jak je malý a v podstatě se 
dá celý projít pěšky. Procházely jsme se jeho historickou částí, 
kochaly se vysokými budovami, ze kterých dýchala historie a také 
zabrousily do ulic tržiště Grass Market. Byly plné cihlových 
domků, obchodů veselých barev, rozvěšených girland a zvedající se 
páry z ulic. Jako by ta barevná čtvrť vypadla z pohádky. Zašly jsme i 
na druhou stranu města, na nákupní třídu Princess Street plnou 
obchodů jako Topshop, New Look, Primark nebo Lush. Pája byla 
v sedmém nebi. 
 
Z vlakového nádraží, hned vedle Princess Street, nás čekala 
dvouhodinová jízda do Lake District. Vybavené svačinou na cestu 
jsme nasedly do vlaku, k našemu zarezervovanému stolku a vyložily 
na něj všechny sendviče a jídlo. Brzy nato jsme vyrazili a vlak uháněl 
sluncem osvícenou krajinou, která se tolik lišila od Edinburghu. 
Míjeli jsme zelené louky plné ovcí, vesničky a domky, které stály 
uprostřed ničeho. Chvíli jsem se dívala z okna ven a nasávala tu 
třpytivou krásu a mamka s Pájou také. Poprvé v životě viděly 
Skotsko. Po chvíli se okolí začalo měnit a mě bylo jasné, že už brzy 
dorazíme do Penrith. Tam jsme nasedly na autobus a čekala nás 
poslední jízda dne. Do naší cílové destinace. Krajina se cestou 
měnila, okolo nás se začaly vynořovat kopce a hory nejrůznějších 
velikostí a mamka byla v úžasu. Prý si nepředstavovala, že jich bude 
tolik! 
  



KONEC UKÁZKY
Knihu najdeš na www.zahranicemi.eu


