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StÅ™eda, 09 Ä•ervenec 2008

Ach jo - já FAKT nemÅ¯Å¾u mít nic normálnÄ›... UÅ¾ kdyÅ¾ jsem, celá naprogramovaná, témÄ›Å™ témÄ›Å™ pÅ™ipravená, v
olbÅ™ímího klepotajícího se ratlíka zvedala telefon (na kterém bylo "Ä•íslo neznámé"), Ä•uchala jsem nÄ›jaké to pÅ™ekvápko. A
taky Å¾e jo. Volali mi z nemocnice... Å½e prý mají narvaný plán, na plánovaný Ä•tvrtek se nevejdu a aÅ¥ tedy nejezdím...
JenÅ¾e: Robert si pÅ™eloÅ¾il nÄ›jakou zkou&scaron;ku právÄ› z dne&scaron;ního dopoledne na zítÅ™ej&scaron;í, ukec
kantora - a zpÄ›tnÄ› to uÅ¾ fakt ne&scaron;lo. Nu, a tak jsem teÄ• zas já, naoplátku, ukecávala nemocniÄ•ní sestÅ™iÄ•ky, zda
nebude vadit, jestli zítra nepÅ™ijedu do poÅ¾adovaných desíti, ale aÅ¾ k obÄ›du. :-))) Mám tedy je&scaron;tÄ› jeden den doma
navíc, k dobru (stejnÄ› jsem nezvládla plno vÄ›cí.) TakÅ¾e jedu aÅ¾ zítra, ve Ä•tvrtek, a na kudlu jde Kudla nÄ›kdy bÄ›hem dne
páteÄ•ního. Nojo - jenÅ¾e: já mÄ›la tu velkou dohodu se svatým Petrem, Å¾e ve Ä•tvrtek nebude hic, Å¾e to mÅ¯Å¾e pÅ™elo
jindy... :-)))
Ale, kdyÅ¾ uÅ¾ tu je&scaron;tÄ› stra&scaron;ím: vÄ›zte, holky a kluci, Å¾e jsem naprogramovala Kudlu asi na t
nedÄ›le dopÅ™edu. V&scaron;ak jsem vás taky setsakra otravovala, o Ä•láneÄ•ky upro&scaron;ovala... Tak snad budete mít
co Ä•íst, pod Ä•láneÄ•ky si co psát. Myslím, Å¾e se opravdu máte na co tÄ›&scaron;it - nÄ›které texty jsou fakt
úÅ¾asné!!! PochopitelnÄ›, Å¾e hned jak to bude moÅ¾né, tak se zas ozvu. Mj. dÄ›kuju v&scaron;em za tolik mooooc
pÅ™ekrásných pÅ™áníÄ•ek na cestu - to by v tom byl Ä•ert, aby se to nepovedlo a ta tajná operace (pÅ™edÄ›lat babu na Miss
Universe) se nepovedla. Mám dÄ›snÄ› plánÅ¯ - jak jinak - a doufám, Å¾e se mi pak alespoÅˆ desetina z nich povede uvést
do Å¾ivota.
Mj. malinko jsem uÅ¾ zprovoznila "GALERII" - ve &scaron;pitále tam budu vkládat dal&scaron;í a dal&scaron;í
fotky, takÅ¾e napÅ™. "Cesty do neskuteÄ•ných dálek", které absolvovaly Wendy & spol. a Igraine & a spol. budou koneÄ•nÄ›
zvelebeny jejich pÅ™ekrásnými fotkami. Musím se vám pÅ™iznat k super pÅ™ehmatu, který mi obÄ› hodné dÄ›vuchy kupodivu
odpustily (v&scaron;ak já to napravím): prostÄ›: ÄŒína, Tibet - &scaron;oupala jsem v&scaron;echny pÅ™iloÅ¾ené
fotky lehkováÅ¾nÄ› do jedné sloÅ¾ky a pak k jejich zápiskÅ¯m pÅ™ikládala. TakÅ¾e se pak navzájem divily, jak stejné zábÄ›ry
má ta druhá :-))). Nu, a posledni: sama jsem vylovila je&scaron;tÄ› z tÄ›ch "naprogramovaných" jeden Ä•lánek, který by tu
byl podruhé. Inu, kdyÅ¾ má nÄ›kdo jen jeden mozkový závitek, a je&scaron;tÄ› léty zrezivÄ›lý (a pÅ™edev&scaron;ím je takový
bordeláÅ™, jako já), není divu, Å¾e se pod jiným názvem skrývá nÄ›co stejného... Mj. nedávno si mÅ¯j choÅ¥ koupil
&Scaron;vandrlíka. Titul, který je&scaron;tÄ› nemÄ›l. (Já na tenhle humor moc nejsem, ale kdyÅ¾ se to nÄ›komu líbí...) A ejhle doma pak zjistil, Å¾e je to jen nové vydání staré vÄ›ci, je tam vepÅ™edu i vzádu "cosi" malilinko pÅ™idáno - a pochopitelnÄ›, za
zcela fungl souÄ•asnou cenu. OK, tak - pokud by se mi náááááhodou podobný úlet zase povedl, prosím o toleranci :))). Ta je pÅ™eci dÅ¯leÅ¾itá nejen v manÅ¾elství :-)))
Tak, v&scaron;echno snad zaÅ™ízeno - a já si jdu koneÄ•nÄ› pÅ™ip
sebou.... d@niela
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