LONDÝN 2012
7. září 2012 byl pro nás tolik očekávaný den!
Měli jsme spatřit Londýn- každého tajný sen.
Cesta nám připadala nekonečně dlouhá,
tím více však rostla naše touha.
V okamžiku vjezdu do města mnozí spali,
o moc nepřišli- Angličané jen na zastávkách stáli.
V metru lidí jako včelí roj,
nastal s kufry těžký boj.
Naštěstí, když už nám pozbývaly síly,
vzhlédli jsme a zjistili, že jsme v cíli.
Důležité věci byly ihned vybaleny
a postele s vděčností obsazeny.
Neuplynula snad ani hodinka
a už vyrážela do města kultivovaná skupinka.
Nikdo vůbec nezaváhal,
Greenwich nás už k sobě lákal.
Ještě jsme zdolali pod Temží podchod,
a pak jsme museli zvládnout první rozchod.
Následného krásného, ale chladného raníčka
už opět putovala za zážitky naše partička.
Buckinghamský palác a výměna stráží,
všude okolo tolik nadšených tváří.
"Město vážně jako z pohádek!"
pocit při prohlížení všech dalších památek.
Další den opět každý rád vstal...
vzhůru do nekonečna - a ještě dál!
Kroky naše směřovaly do Camdenu,
tam totiž najdete vše za příhodnou cenu.
Věřte, chcete-li legraci při smlouvání mít,
jistě musíte na Camden Town Market taky jít.
Tak penízky rychle při nákupech mizely
a my se neradi na hotel zpátky vraceli.
Čas uháněl světelnou rychlostí pořád vpřed
a nás čekal prozkoumat ještě historický střed.
Westminster Abbey a Big Ben, pro historiky ráj,
ovšem nesmíme také zapomenout na London Eye.
Tower v některých vzbudil děs a hrůzu
v jiných probudil uměleckou múzu.
Když jsme si pak zalezlí v postýlkách povídali,
s těžkým srdcem jsme ještě poslední akce plánovali.
Ráno jsme cítili dobrodružství v nose,
každý se ten den vydal po své vlastní ose.
Science, Natural History museum- kouzelná to místa,
aspoň jedno každý navštívil, tím jsem si jista.
Všechno se kolem člověka tak rychle míhá,
pojmout všechny ty dojmy ani nestíhá.
Proběhnout Hyde Parkem na Oxford Street,
nakoupit to, co musíme na cestu zpět mít.
Sbalit se v rychlosti kulového blesku
a už si probíjet k autobusu cestu.
Domů se pak vracet zpět,
nuceni hledět už zas vpřed…
Londýne, budeš nám chybět!
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