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Děkujeme za podporu vydání této knihy  
společnosti SAPA TRIP s.r.o.  
a Czech-Viet Travel s.r.o. 



Věnováno mým rodičům



Poděkování

Děkuji svému manželovi, že mě občas vyveze  
a vždy z toho vznikne krásný zážitek.

Děkuji svým dětem, že jsou mými kritiky a podporovateli.

Děkuji Ivanu M. za jeho myšlenku vydat mé zápisky  
a jeho neúnavnou podporu na celé té cestě.

Děkuji všem jeho kamarádům, kteří mají další kamarády, 
a kolo se rozběhlo.

Děkuji všem vám, kteří jste si mé první zápisky četli  
na facebooku, a psali jste, že se vám to líbí.

A také děkuji vám, kteří si tuto útlou knížečku koupíte  
a přečtete si ji.

Vám všem upřímně děkuji

Lenka Kovářová
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Jak jsem se sem dostala?

Jmenuji se Lenka Kovářová a  na  otázku, kdo jsem, ráda 
s oblibou odpovídám, že jsem Tatranka. Narodila jsem se 
na Slovensku. Pod Tatrami. V ten den, v únoru, svítilo slun-
ko. Asi proto mám celý život slunečný. Vystudovala jsem 
cestovní ruch a začala cestovat. Nejdříve sama, jen tak turis- 
ticky, pak se skupinami jako průvodce a pak už s rodinou. 
Ale to už bylo stěhování se. Ze Slovenska na Moravu, z Mo-
ravy do Čech. A teď už pár let žiju ve Vietnamu. Jak jsem se 
sem dostala? Manžel začal pracovat pro vietnamskou spo-
lečnost. První rok jsem za ním dojížděla. Na týden, na dva 
týdny, na měsíc, na dva měsíce. A pak jsem v práci řekla, 
že odcházím. I dětem jsem řekla, že odcházím. A tak jsem 
tady, mám vietnamské jméno Lan, nakupuji na  tržnicích 
mezi Vietnamkami, smlouvám, sleduji jejich život a nejsem 
členkou žádné skupiny cizinců žijících ve Vietnamu. Chci 
zažít život vietnamský. A o tom je tato útlá knížka. Zachy-
cuje to, co tady vidím, co tu zažívám, co mne tady pořád 
překvapuje. Protože i když jsou tu stejní lidé, vůbec nejsou 
stejní. 
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Z mého paralelního světa:  
Jak se ztrácím. Ráda

Já Hanoj miluji.
Je pořád jiná. To asi proto, že když si vyjdu na procház-

ku, zpravidla se ztratím. Když se ztratím, objevím něco no-
vého. I dnes jsem se ztratila. Ale vlastně já se neztrácím, já 
jenom bloudím. A když bloudím, tak cestu nehledám.

Obvykle vcházím do  starého města na  stejném místě. 
Přibližně. Mám ráda ulici, které říkám Semínková. V ošat-
kách jsou všechny možné i nemožné druhy luštěnin, semínek 
a rýže. Rýže kulatá malá, kulatá větší, rýže šišatá, podlouhlá 
i oválná, rýže bílá, bělejší i tmavší. A každá ta rýže voní. 

Pak obvykle zahnu do ulice Pytlíkové. Všechno na jed-
nom místě. Pytlíčky, pytlíky, pytle, sáčky papírové i plasto-
vé, s potiskem i se zipem, miniaturní i obří. 

Pak následuje ulice Zeleninová. Vyskládané limetky ze-
lené, limetky oranžové, zázvor bílý, zázvor růžový, feferon-
ky málo pálivé, feferonky mírně pálivé, feferonky středně 
více pálivé, feferonky hodně pálivé, cibule oloupaná, cibule 
neoloup.... No prostě ulice Zeleninová. 

Vůni zeleniny zanedlouho vystřídá nevůně sušených ryb 
a minikrevet. 
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