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GELMÃ•NIE
PondÄ›lÃ-, 17 listopad 2008

Jednou jsem, v duchu hesla &bdquo;kdyÅ¾nevítecobynajdetetovobi", zakoupila nÄ›kolik krabiÄ•ek barevných gelÅ¯ k výrobÄ› sv
Dlouho leÅ¾ely ve &scaron;pajzu na poliÄ•ce témÄ›Å™ zapomenuty, a moÅ¾ná by tam leÅ¾ely v klidu a míru dodnes, kdyby s
&Scaron;tÄ›drý den ráno nevtÄ›lil zlomyslný domácí skÅ™ítek do zapomnÄ›tlivého dítka, které fÅˆukající pÅ™icupitalo ráno do
kuchynÄ›, Å¾e nemá dárek pro babiÄ•ku.
I byly vytaÅ¾eny barevné krabiÄ•ky s onou osudnou hmotou, rendlíky, vaÅ™eÄ•ky, lÅ¾íce, skleniÄ•ky a zaÄ•ala výroba
dárku. Mezitím proloupli oÄ•ka ti zodpovÄ›dnÄ›j&scaron;í, kterým Å¾ádný dárek nechybÄ›l, a pod záminkou sourozenecké
pomoci se radostnÄ› zapojili do práce. Snesli své zásoby mu&scaron;liÄ•ek, penízkÅ¯, korálkÅ¯, na zahradÄ› mi oholili
jalovec a v kuchyni vybrakovali koÅ™enky. V pÅ¯l desáté do&scaron;ly skleniÄ•ky, knoty a nejÅ¾ádanÄ›j&scaron;í barvy gelu. I
nastartovali jsme vÅ¯z a vyrazili do Obi.
Já nevím, jestli jste nÄ›kdy na &Scaron;tÄ›drý den zkou&scaron;eli koupit malé
levné skleniÄ•ky, ale nedÄ›lejte to. KromÄ› Obi jsme nav&scaron;tívili Baumax, Bauhaus, Hornbach, Tesco, Ikeu a Prior.
DomÅ¯ jsme se vrátili o tÅ™i hodiny pozdÄ›ji se &scaron;esti sklenkami a zasmu&scaron;ilým manÅ¾elem.
DÄ›ti se samozÅ
o skleniÄ•ky nejprve popraly - zkuste spravedlivÄ› rozdÄ›lit &scaron;est skleniÄ•ek na Ä•tyÅ™i díly. I vysypala jsem nÄ›jaké
&scaron;roubky z malých zavaÅ™ovaÄ•ek a spravedlnost se vrátila na tento svÄ›t (nebo alespoÅˆ do na&scaron;í kuchynÄ›). V
tÅ™etí bylo dílo zkázy dokonáno.
Dodnes jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ena, Å¾e gel na výrobu svíÄ•ek je vedlej&scaron;í produkt vý
NASA. Je to materiál neuvÄ›Å™itelnÄ› pÅ™ilnavý, odolávající v&scaron;em známým Ä•istícím prostÅ™edkÅ¯m a popírající záko
zachování hmoty.
Po hodinÄ› usilovné práce se na odkapávaÄ•i bly&scaron;tÄ›la hromada kastrÅ¯lkÅ¯ a lÅ¾ic, taktéÅ¾ s
podaÅ™ilo do pÅ¯vodního stavu uvést kachlíÄ•ky, linku i sporák a v kuchyni stály Ä•tyÅ™i vymydlené dÄ›ti.
Ov&scaron;em z
bytu ponÄ›kud pÅ™ipomínal slum, natoÅ¾ aby byl ozdoben stromek nebo naklepán jediný Å™ízek. NicménÄ› jsme nakonec do
v&scaron;em &scaron;tÄ›droveÄ•erním tradicím, akorát ti men&scaron;í u rozbalování dárkÅ¯ tro&scaron;ku usínali. Po
vánoÄ•ních náv&scaron;tÄ›vách jsme pak místo krabic s cukrovím rozdávali krabice se svíÄ•kami.
Je to uÅ¾ drahnÄ› let, ale
pÅ™esto se rok co rok s pÅ™íchodem listopadových mlh pohled mého muÅ¾e stává nejistým, stále prolézá v&scaron;echny
komory, skÅ™ínÄ›, &scaron;pajzky a kÅ¯lny a uji&scaron;Å¥uje se, Å¾e jsme letos opravdu, ale opravdu, nekoupili Å¾ádný gel.
MÅ¯ra
- DÄ›tiÄ•ky - tedy tyto tÅ™i kousky - ve patÅ™iÄ•ném nálevu
- DÄ›tiÄ•ky - pro úplnost celý poÄ•et
UPOZORNÄšNÍ: SoutÄ›Å¾ trvá do 30. 11. 2008 Prosím, své texty posílejte na a
zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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