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Halloween má fakt nÄ›co do sebe. Je to uÅ¾ skoro týden, co na kaÅ¾dém kroku potkávám nÄ›jaká stra&scaron;idýlka.
Obdivuju bájeÄ•nou bezprostÅ™ednost, s jakou tady nama&scaron;kaÅ™ení a rozesmátí lidé - v&scaron;eho vÄ›ku! - chodí po
ulicích, jak se dovedou perfektnÄ› odvázat.

Mají své ko&scaron;íÄ•ky na koledu a koledují kdekoliv - ponejvíce v obchodech s dobrotami :-). DÄ›ti jsou v maskách sna
v&scaron;echny - vidÄ›la jsem jen pár mrÅˆouskÅ¯, co nemÄ›li masku - jinak asi pÅ™ed Halloweenem bez masky prostÄ› dítÄ› n
ulici nemÅ¯Å¾e :-))). Nebo spí&scaron; by si to maminka neriskla, aby mu to potÄ›&scaron;ení nedopÅ™ála... Kdybyste vidÄ›li,
jak nesmírnÄ› váÅ¾nÄ› to své pÅ™evleÄ•ení berou, jak se nesou... KaÅ¾dý den je nÄ›kde nÄ›jaká ta zábava, soutÄ›Å¾, akce
a v&scaron;echno pochopitelnÄ› v maskách. ..
V nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích maskách jsou i zvíÅ™ata, potkala jsem i nÄ›kolik
pÅ™estrojených psÅ¯ (neuvÄ›Å™itelné kreace!) a jak jsem tak pozorovala, vÅ¯bec jim to nevadilo. NÄ›Ä•ím halloweenové blázn
pÅ™ipomíná na&scaron;e Velikonoce - taky se koleduje o nÄ›co dobrého, tady pÅ™edev&scaron;ím o kvanta v&scaron;ech
moÅ¾ných bonbonÅ¯. A v&scaron;imla jsem si, Å¾e se dokonce prodávají &bdquo;úsporné" bonbonky, takové ty co
nejlevnÄ›j&scaron;í, které se dávají, dostávají a pak nejspí&scaron; vyhazují - protoÅ¾e &bdquo;to bys pÅ™eci dÄ›tem sníst
nedovolila..." Ale tradici je zadost uÄ•inÄ›no, dÄ›ti si pÅ™ijdou na své. .
Jo, vydovádí si i dospÄ›lí. Byla jsem minulý týden
narozeninách jednoho jednadevadesátiletého taneÄ•níka - neuvÄ›Å™itelnÄ› sviÅ¾ný pán. A celé to bylo, jak jinak, pojaté
v duchu halloweenu. KdyÅ¾ jsem vidÄ›la ty holky o dvacet i více let mlad&scaron;í neÅ¾ on, které tam rozvernÄ› skotaÄ•ily
v maskách... hned jsem si Å™ekla, jak je to prima vyvádÄ›t bez ohledu na vÄ›k :-))).
PochopitelnÄ›, Å¾e jsem si s sebou na
narozeniny vzala foÅ¥ák - jak jinak. JenÅ¾e, jedna z vÄ›cí, kterou jsem zapomnÄ›la v Praze, byl kabílek na pÅ™ipojení foÅ¥áku
k PC (na stahování fotek). TakÅ¾e teÄ• vyndám fle&scaron;kartu, zasunu do notebooku... A samozÅ™ejmÄ› o pár hodin
pozdÄ›ji zjistím, Å¾e ta mizerná karta zÅ¯stala doma a foÅ¥ák hlásí, Å¾e tedy on nepracuje a nepracuje.
PevnÄ› doufám, Å
snad získám fotky od jedné té taneÄ•nice :-))). Je to holka zvící 65 jar, ohnivÄ› rudých vlasÅ¯ a závidÄ›níhodné
mr&scaron;tnosti. VidÄ›la jsem ji na parketÄ› a jak Å™íkám: závist mnou lomcovala...
Ale zpátky do ulic. Jak vidíte z n
dne&scaron;ních fotek, chodí tu po ulicích opravdu super ma&scaron;kary. Zítra je dokonce obrovská halloweenová
soutÄ›Å¾, tak z té vám pak také nÄ›co ukáÅ¾u. Jo, a taky vám ukáÅ¾u, jak tu chodí oblíkaní.
NÄ›kdo má tlustou bundu, uv
je&scaron;tÄ› tlustý svetr, tlustou &scaron;álu omotanou kolem krku, zimní Ä•epici - a pravdÄ›podobnÄ› je mu akorát. StejnÄ› tak
je tu plno lidí jen v totálnÄ› letním obleÄ•ení.
ProstÄ› nÄ›kdo se obléká podle data - poslední den Å™íjna, nÄ›kdo podle teplo
tu kolem 26°C a zítra má být je&scaron;tÄ› víc... Taky je tu (podle poslední módy) hodnÄ› vidÄ›t dívky v tlustých vysokých
huculkách aÅ¾ pod kolena a nahoÅ™e minisukni s triÄ•kem. Tedy - teÄ• mluvím o bÄ›Å¾ném oblékání, ne o maskách. Jen si ta
Å™íkám, jestli se jim v tom zdej&scaron;ím pÅ™evelice vlhkém poÄ•así nepotí nohy...
RozhodnÄ› je na co koukat, co kudlánci? Dal&scaron;í fotky jsou tady, v galerii - kliknÄ›te si...d@niela (Zítra budu pÅ™idávat...)
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