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ZAÅ½EHNÃ•VÃ•M PRÅ®Å VIHY â€“ 1.
ÃšterÃ½, 05 leden 2021

Za tÄ›ch pÃ¡r uplynulÃ½ch dnÅ¯ se jich stalo povÃ-cero. Pro dnes vÃ¡m popÃ-Å¡u tenhle: Na BoÅ¾Ã- hod na mne zazvonila,
zaklepala a zabouchala zoufalÃ¡ sousedka Milena, kterÃ¡ Å¡la vyhodit pytlÃ-k se smetÃ-m (coÅ¾ se jÃ- jedinÃ© povedlo), a
zapomnÄ›la si vzÃ-t klÃ-Ä•e od bytu. MÃ¡ dva syny. OvÅ¡em oba bydlÃ- daleko mimo Prahu, jeden dokonce v Irsku. A jak to tak
bÃ½vÃ¡, vybÄ›hla jen v domÃ¡cÃ-m a v pantoflÃ-châ€¦
DobÃ½vala se ke mnÄ›, protoÅ¾e vÄ›dÄ›la,
Å¾e jsem si podobnou zoufalou situacÃ- uÅ¾ proÅ¡la, a jednou jsem dlouhÃ½ Ä•as prosedÄ›la u nÃ-. Mj. â€“ jÃ¡ tohle zvlÃ¡dla
dvakrÃ¡t. Pokud se nÄ›komu ze Ä•tenÃ¡Å™ek a Ä•tenÃ¡Å™Å¯ nÄ›co podobnÃ©ho pÅ™ihodilo, tak
vÃ-te, Å¾e to opravdu nenÃ- levnÃ¡ zÃ¡leÅ¾itost. NehledÄ› na to, Å¾e tihle pÃ¡novÃ©
nepÅ™ijedou v cuku-letu, ale nÄ›jakou tu hodinku to trvÃ¡.
OK, uvaÅ™ila jsem jÃ- kafe a nabÃ-dla
svÃ© â€žzlodÄ›jskÃ©â€œ moÅ¾nosti: vidÄ›la jsem totiÅ¾, co ty dva litry, kterÃ© jsem za tu
pomoc musela vydat, obnÃ¡Å¡ejÃ-. DÃ-kybohu si jen zabouchla, takÅ¾e to nehrozilo
vÃ½mÄ›nou zÃ¡mku, ale stejnÄ›. Po kafi jsem naÅ¡la pÃ¡r nÄ›jakÃ½ch nepotÅ™ebnÃ½ch karet,
a jely jsme k nÃ-. VÃ½tahem o tÅ™i patra vÃ½Å¡. Jen jsem jÃ- Å™ekla, aÅ¥ se modlÃ-,
aby se to povedlo, protoÅ¾e pokud ne, tak ji holt to neÄ•ekanÃ© vydÃ¡nÃ- nemine. A
zkusila jsem pÅ™esnÄ› to, co jsem tenkrÃ¡t sledovala: projet kartou mezi dveÅ™mi a
futrem, kolem zÃ¡mku. Ne, neÅ¡lo to, dokonce jsem kartu porvala.
KdyÅ¾ uÅ¾ si zoufala a s brekem sedla
na schody, zkusila jsem to jeÅ¡tÄ› jinou, tentokrÃ¡t asi pevnÄ›jÅ¡Ã- kartou, a snad,
Å¾e jsem uÅ¾ byla trochu suverÃ©nnÄ›jÅ¡Ã- a drsnÄ›jÅ¡Ã- â€“ tak dveÅ™e povolily a se otevÅ™elyâ€¦
Milena vyskoÄ•ila, staÄ•ila jeÅ¡tÄ›
zakopnout a div si nohu nezlomit, zajÃ¡sala a vletÄ›la dovnitÅ™. Pak uÅ¾ jen
zhluboka povzdechla a vtÃ¡hla dovnitÅ™ i mne, na panÃ¡ka. Jen se mne jeÅ¡tÄ›
zeptala, jestli jÃ¡ mÃ¡m klÃ-Ä•eâ€¦
Tedy hrklo ve mnÄ›, ale mÄ›la jsem je.
TakÅ¾e jsem jÃ- â€“ a teÄ• i vÃ¡m â€“ nabÃ-zÃ-m Å™eÅ¡enÃ- pro vÅ¡echny:
Z vnitÅ™ku bytu jsem si na konec kliky namotala kousek tÃ© stÅ™Ã-brnÃ©
lepenky. Aby tam odloÅ¾enÃ© klÃ-Ä•e nespadly.

A tak VÅ½DY, kdyÅ¾ vejdu do bytu, prvnÃ- co udÄ›lÃ¡m, Å¾e si je na kliku povÄ›sÃ-m. Kdykoliv tedy chci vyjÃ-t ven, pÅ™i sÃ¡
na kliku beru vlastnÄ› do ruky i
klÃ-Ä•e â€“ takÅ¾e uÅ¾ mi nehrozÃ-, abych je ve zmatku zapomnÄ›laâ€¦

MÃ¡te taky nÄ›jakou podobnou vychytÃ¡vku?
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http://www.kudlanka.cz
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