
Jak jsem se stal restauračním kritikem

U Tří jablíček a borůvky, restaurace, jen co by bramboru hodil, na západ od
pole kukuřice, rostoucího od března, a jeho plotu. Tady jsem psal. S jedním
velkým klasem v ruce, na schodech před tím podnikem. Avšak nepředbíhejme
tolik a podívejme se na můj zážitek uvnitř. Hned jak jsem vešel, uviděl jsem
info o polévce dne, která byla moje oblíbená. S knedlíčky, pěkně uvařenými.
S nudličkami a též hráškem to byla dokonalost, pro moji pusu lepší než třeba
lanýžový krém. Na žízeň jsem si objednal půllitr kofoly a nečekal jsem na
něj dlouho. Asi dvě minuty. Servírce ta sukýnka moc slušela. Do začátku jsem
si dal jen panáka Becherovky. Jeden je ale málo a tak jsem dal ještě rum.
Jednu whiskey. Vepřové, na čistém talíři, sedm knedlíků, tak zněla moje
objednávka. Snad se ho dočkám tak rychle jako předtím. Rozhlížel jsem se po
interiéru, takový klasický venkovský styl. Vzbouzel chuť. Dostal jsem ještě
větší hlad. Na husičku, třeba pečenou. Nebo takové vdolky. Konečně donesli
to vepřo, s těmi knedlíčky, nezapomněli ani na zelíčko, samozřejmě s kmínem
a cibulkou. Já už hladový, lítalo to jak pečení holubi do pusy a za chvíli
bylo po všem. Nebyl na mě pěkný pohled, lidé si odsedávali, odvraceli oči.
Dvě jedenáctky a brandy to všechno dobře spláchnou. A pak ještě pivíčko.
Navrch kus sladkého tiramisu a zapít ho italským presem, ještě třeba přidat
jeden větrník. Nahmatat jeho strukturu a zakončit tenhle úžasný letní den.
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