Kudlanka

LEDNIÄŒKOVÃ• ANABÃ•ZE POKRAÄŒUJE...
NedÄ›le, 18 kvÄ›ten 2008

Tohle moje trápení zaÄ•alo 2. kvÄ›tna, tedy uÅ¾ pár dnÅ¯ tomu nazad :-))). LedniÄ•ka moje milovaná, objekt mého bílého
sexu, vzdala moÅ¾nost souÅ¾ití se mnou, chvilku na&scaron;tvanÄ› bublala (já v domÄ›ní, Å¾e se dala na cizí Å™eÄ•, tomu
nevÄ›novala velkou pozornost), aby se posléze zcela odmlÄ•ela. Vzhledem k tomu, Å¾e byla vÅ¾dy takový pÅ™íjemný
ticho&scaron;lápek, ani mi to nepÅ™i&scaron;lo...

První opraváÅ™ mi sdÄ›lil se sly&scaron;itelným despektem v hlase, Å¾e je nejspí&scaron; po ní a Å¾e si pÅ™í&scaron;tÄ
kupovat italskej &scaron;unt. Druhý pán, který uÅ¾ byl vÅ¯Ä•i jejímu skonu nedÅ¯vÄ›Å™ivÄ›j&scaron;í, pÅ™islíbil svou náv&sca
a koncem týdne i pÅ™i&scaron;el. PÅ™i&scaron;el, mou drahou útlobokou vytáhl z její skrý&scaron;e mezi linkou a zdí, smutnÄ
zazíral a dÄ›l: "Jo, &scaron;éfová, tohle bude na del&scaron;í lokte, pÅ™ijdu v pondÄ›lí!"
V pondÄ›lí mi v&scaron;echno vysv
tyhle chladící potvory mají v sobÄ› "zapÄ›novanou" jakousi kapiláru, nÄ›co, co kdyÅ¾ se ucpe, tak je to prostÄ› v&scaron;echno
háji, v tahu, dead... Ale Å¾e to pÅ™esto zkusí, Å¾e by jí byla &scaron;koda, kdyÅ¾ je holka je&scaron;tÄ› tak mladá (necelé Ä•
roky). Nanosil si v&scaron;echny potÅ™ebné nástroje, bomby atd. Profukoval, napou&scaron;tÄ›l, kontroloval,
o&scaron;ahával, mÄ›Å™il... Za 4 hodiny jsem zaplatila a hodný pan opraváÅ™ ode&scaron;el. Má bílá milovaná si zase
ti&scaron;e brumlala a já byla navýsost spokojená.
OkamÅ¾itÄ› jsem naslibovala synáÄ•kovi v&scaron;echno moÅ¾né, co
mu jednou, kdyÅ¾ - kdyÅ¾ mi nakoupí a pÅ™iveze... V sobotu jsem zaÄ•ala vaÅ™it: kuÅ™ecí polívÄ•iÄ•ku (údÄ›sná halda zele
nÄ›kolikero kuÅ™ecích stehýnek). Pak jsem si nachystala své oblíbené jogurtové kelímky, vychladlou krmi do nich
naporcovala a vloÅ¾ila zase do mrazáku.
TotéÅ¾ jsem je&scaron;tÄ› provedla jednou, tentokrát jsem místo kuÅ™ecího vloÅ
brambory a pÅ™isypala nÄ›co su&scaron;ených houbiÄ•ek, které mi právÄ› pÅ™i&scaron;ly po&scaron;tou. (Je&scaron;tÄ› jedn
pÅ™eveliké díky, Kamilo!) S hotovou bramborajdou jsem naloÅ¾ila stejnÄ› a celá blaÅ¾ená jsem si veÄ•er uvaÅ™ila svÅ¯j milo
hrneÄ•ek kafe. Je&scaron;tÄ› trochu mlíÄ•ka... A - bum ho. To mléko bylo docela vlahé...
Celá ne&scaron;Å¥astná jsem
stála, v ruce láhev s mlékem a v hlavÄ› totální temno. Ano, je to jasné, mÄ›la jsem vÄ›Å™it asi tomu prvnímu, i kdyÅ¾ jeho
diagnoza byla tak zlá ...
Ale - vÄ›Å™ili byste i vy? A tak mÄ› tahle zku&scaron;enost stála &scaron;estnáct stovek... KdyÅ¾
jsem pak druhý den volala nÄ›kolika rÅ¯zným odborníkÅ¯m, jen jsem si to ovÄ›Å™ila. Ta dotyÄ•ná kapilára prostÄ› vymÄ›nit nejd
ve stÄ›nách lednice, zapÄ›novaná. A mÅ¯Å¾e se to stát kaÅ¾dé. Na typu vlastnÄ› nezáleÅ¾í... ProstÄ› - jak se to jednou zanes
jeden jedinej cucek - je po v&scaron;em.
Je to sedmnáct dnÅ¯, co jsem si zkusila, jaké to je, Å¾ít v teplém bytÄ› bez
ledniÄ•ky. Jedno je jasné - kdybych nebyla tak &scaron;patnÄ› pohyblivá, nebylo by to zas aÅ¾ tak hrozné.
Nakoupí&scaron;, sní&scaron;. Hotovo. Takhle to jde ale také - zelenina vydrÅ¾í, tÄ›stoviny také. Nakonec je&scaron;tÄ› Å¾e
nejsem bezdÄ›tná: dvakrát uÅ¾ ode mne Robert nafofr odváÅ¾el jídlo z mrazniÄ•ky; jednu dávku má doma, druhou v
mrazáku v kanclu :-))).
Ale znovu vyvstalo velké dilema: kombinovaných lednic (tedy s mrazniÄ•kou) 50 cm &scaron;irokých
je minimum. V tÄ›ch samých rozmÄ›rech, tedy jen o cca 10-15 cm niÅ¾&scaron;í (o jeden mrazákový &scaron;uplík ménÄ›) je je
tahle: Baumatic BF256SS... Ubourat tedy zeÄ•? PÅ™idat je&scaron;tÄ› dal&scaron;í vydání za bourání, odvoz sutÄ›, nákup
materiálu, stavbu zídky nové a binec, binec.... - nebo?
Nakonec jsem se rozhodla: KaÅ¾dopádnÄ› je teÄ• na
v&scaron;echno dvouletá záruka, Å¾e? Tak jdu do cesty men&scaron;ího prÅ¯&scaron;vihu - snad to dopadne dobÅ™e :-))),
drÅ¾te mi palce!
A - slíbila jsem vám kontakt na onoho hodného opraváÅ™e (nejen lednic): Pavel Novotný, 737 037
677. d@niela
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