erÍcké
barrr

siierika věřI'žemá v.NoveAngliíNEnnásilĚrŠipopzu svĚTI
:].:.]
misten
v tu&bu se!íh&iť!"4-9t
zeměstávánejnavštěvovanějŠím
'.' ;

,& *,

bare
tras'nejúžasnějších
nelepšÍch

tak newěňtelné'aŽvypadajijakt
ďsneylandov}itril{

cEsTovANl
!g

z nÍŽlelctonlji Byl to talový p.a
věk. 'c s. z. nnni dokoíce ohliŽcli
i NeÝyolčané'Na víkendjýne fuěli
je' někanr na venkov a !]ně se
ZoÚ|Jle nechlčlonrěnit nřďoďapy
v lom bušicin nrčstčza nějakédíy
! Conne.ti.uru a Massachusetts.
Nejšílenějšina VšeĎ byi progllnr'
Jestli jscm tomu správně rol!'
měl. bčli jsme sc jc! divat n! lisií'

Byl řijen |990 a j. jseň n)ěl
po.il. 'e jsme ! rurlu Psychopafů'
Lisrili
Pak jsen' dÝ! Jny ZÍll Da tu
kli
B'snit by ilnr sl7el dojctím
a Inrp'cslon'!tazáÝiŠti'
Anrclika ťěií' Že má nejkÍ'isnějši
podlim |!čta A nčco na tom ]e
Nová Anglie. šeý stólů v sclcro
východnÍn koutě zeĎě' je barelná
tak. Že nrátc pocil. Že ]e to nějaký
disneyIandovýpodvod'
vlPooeňte si, jak jste jeli ná pod2in autem a naiednou jsle uviděli
kiisné Í'hlo. kde stlomy by1y zma
bvané všemi bNJhi
podzinru'
v No!é An8lii je lo naopak:ďvÓéje'
tdyŽ nafi7íte 'a Dhto' které lá}ové

Američáné o toĎ Ď]uvi]i. jako
by Dám chtěli Dk&at sanu clause'

Řiká se tolnu doslova ďumová
lis|i' K.Ždý .o} sem }vůli tomu.jezdí

+,

nrilto.y uristů.Do lt,lassachuselrs p(xto., aby ulíkalypřed zimou áŽ
hln' kdc Užjnnby]odobře'Proloje
Ji.h |onijc. v řijn! domzil nilion.
2loho l]] ()(]()
ci7incú.
Na PodzinrJc v NoýéAnElii obrcvskákonccDtla
Nová An8lie dntťňclýmcÍlcmčis]o ce druhů'Třebádubůje tan osnrd.
jedna'Ne.háý' Zaseboui Kal'tbflrii sát.skorodvakál lic ncžv západní
a Ncw Yořk' Je lan narváno,
Evlopě'A proloje láĎ pálelabarev
k očÍnr
šlědřejši'
Ponláhá uké. Že
je ldĎ přes létotcpleji neŽu nás'
všc j.n kvůlilisli' cestovníklncc.
A ideálníjei ná']nořskávýška'
lářc' nčýa a vesniceÓabizejimapy
A tak jsou ta'n javory orežo.
tlas. ldc jsou nejlepši Ýýhledy lé i zlatéa rudé'ořešáty blonzo'
a neilcpší
bNy' K tomupÍůvodc€ !é. osiky oko!é' dDby šÚlarové
a leláky'Taky kalendďe.kterýdeí
budelclos ]is!ínejbÚevnější'
Je tÓ co]émoře barcv
A neni to je. nějakýobchodni
PÍokIetýbásni} Pau] ve.laine si
hik. Prď zíovía lády je podzim
ýýska1:Ó' podzime'jat leŠkíě
tvé
nejkásnějši? Prý za 10 núŽe doba
housielkají'hudboDtouuíyloudÚši
]édová.ZatíDco v Evropě neměly
iistíáčenvůlihorám kam ustupovat,
Je jasné.Že likdy nebyl v Nové
v Americe s€ sta|natéhory tá}úou Aí8lii v ňjnu.
od severukjihu' A tat strcmy něly
ila'",odicka@ ÍdÉs.cz
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