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PotÅ™ebovala jsem jÃ-t na ÃºÅ™ad. NapÅ™ed jsem tam Å¡la se psem, jen se podÃ-vat, kolik tam bude lidÃ-. Super, sedÄ›l tam
jeden jedinÃ½ pÃ¡n. TakÅ¾e fofrem domÅ¯, odstrojit Kajouka, jeÅ¡tÄ› jsem si pÅ™ehodila bundu za lehÄ•Ã-, a uÅ¾ jsem klusal
No, a co mne tam pak Ä•ekalo: Ä•ekÃ¡rna zela plnotou :- ))). Ale nebylo to
tak dÄ›snÃ½; jak jsem si tak vÅ¡imla, jeden Ä•lovÄ›k byl â€žvyÅ™Ã-zenâ€œ cca za deset
minut, bylo jich pÅ™ede mnou teÄ• uÅ¾ Å¡est, takÅ¾e to se zvlÃ¡dneâ€¦

JenÅ¾e â€“ nikde Å¾Ã¡dnÃ½
Ä•asopis a Å¡Ã¡hnutÃ-m do kapsy jsem zjistila, Å¾e vÄ›rnÃ½ spoleÄ•nÃ-k v nouzi zÅ¯stal
zastrÄ•en do Å¡ÅˆÅ¯ry nabÃ-jeÄ•kovÃ©.
Byla jsem sice
jen deset minut pomalÃ© chÅ¯ze od naÅ¡eho domu, ale â€“ pÅ™eci nebudu tak trapnÃ¡,
abych nevydrÅ¾ela sama se sebou nÄ›jakou tu chvÃ-li? No, po pÃ¡r minutÃ¡ch jsem
zjistila, Å¾e sama sobÄ› moc zajÃ-mavÃ¡ nepÅ™ipadÃ¡m, a Å¾e to bude tvrdÃ½ nÅ¯Ä•o. Ach jo,
vÅ¡ichni kolem mÄ›li mobil v ruce, oÄ•i v nÄ›m a vÅ¯kol klidno, ticho. Na
odkladnÃ-m stoleÄ•ku byly jen dva dÄ›tskÃ© Ä•asopisy, nÄ›jakÃ© omalovÃ¡nky.
ProhrÃ¡bla jsem
kabelku, jestli mÃ¡m alespoÅˆ tuÅ¾ku a nÄ›co na psanÃ-, Å¾e tedy jako bych
vymÃ½Å¡lela nÄ›jakÃ© nÃ¡mÄ›ty pro kudlu. PapÃ-r jsem naÅ¡la, nÄ›jakÃ© ty zastrÄ•enÃ© ÃºÄ•ty
se vÅ¾dy najdou, ale tuÅ¾ka - ne-e.
JedinÃ½ nÃ¡mÄ›t,
kterÃ½ se mi do hlavy vryl: jak je mobilek bÃ¡jeÄ•nÃ¡ placiÄ•ka, Å¾e dovede
zpÅ™Ã-jemnit Ä•ekÃ¡nÃ-, nemluvÄ› o tom, Å¾e bych si mohla pÅ™ivolat pomoc, kdyby sem
nÄ›kdo silnÄ› naÅ¡tvanÃ½ vtrhnul a chtÄ›l nÃ¡s postÅ™Ã-let. CoÅ¾ mi pÅ™ipomÃ-nÃ¡, Å¾e v tÃ©
OstravÄ› asi nikdo o pomoc nevolalâ€¦ Ufff â€“ HrÅ¯za, co?

UvÄ›domila jsem si,
jako uÅ¾ po kolikÃ¡tÃ©, co novÃ½ch ÃºÅ¾asnÃ½ch vÄ›cÃ- uÅ¾ jsem jen za poslednÃ-ch tÅ™icet, Ä•i jen dvacet let zaÅ¾ila. I
maily. Videokazety. Skype. CÃ©dÃ©Ä•ka.
DÃ½vÃ½dÃ½Ä•ka. FleÅ¡ky. O mobilech ani nemluvÄ›. A my se na tom pokroku vezem jak na
pÅ™Ã-jemnÃ½ Å™ece, kolem nÃ¡s je stÃ¡le nÄ›co novÃ©ho a lepÅ¡Ã-ho, a hlavnÄ› pro mnohÃ© z nÃ¡s tÄ›Å¾ko
pochopitelnÃ©ho.
Tedy, jÃ¡ jsem
nÄ›jakÃ© to â€žpochopovÃ¡nÃ-â€œ velmi rychle vzdala, neb jsem absolutnÄ› netechnickÃ½
tvor. Ale pokrok a vÅ¡echny jeho projevy zboÅ¾Åˆuju. Jen obÄ•as dost hysterÄ•Ã-m,
kdyÅ¾ mi â€žtoâ€œ nejde, kdyÅ¾ â€žtomuâ€œ nerozumÃ-m, kdyÅ¾ nenÃ- zrovna syn v dosahu,
aby pomohl. NepÃ-Å¡u vysvÄ›tlil, protoÅ¾e, jak uÅ¾ jsem vÃ½Å¡e psala, vysvÄ›tlenÃneÅ¾Ã¡dÃ¡m, neboÅ¥ jÃ¡ vÄ›Å™Ã-m. V takovÃ©ho â€žsvatÃ©ho
Pokrokaâ€œ, kterÃ½, kdyÅ¾ se chovÃ¡m sluÅ¡nÄ›, mi zprostÅ™edkuje ono nevÃ-danÃ©,
neslÃ½chanÃ©, bÃ¡jeÄ•nÃ©.

No, a pak uÅ¾ se
objevilo na desce moje Ä•Ã-slo, uplynulo fakt devadesÃ¡t minut, bÄ›hem dalÅ¡Ã-ch pÄ›ti
jsem mÄ›la vÅ¡e vyÅ™Ã-zeno a Å¡la zpÃ¡tky, ke svÃ©mu drahÃ©mu (docela jo, nebyl
nejlevnÄ›jÅ¡Ã-) tak potÅ™ebnÃ©mu mobilu.
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LeÅ¾eli vedle
sebe, mÅ¯j pes i mobil. Tak jsme Å¡li
vÅ¡ichni tÅ™i spokojenÄ› ven.
d@niela
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