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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - KUDLANKA NA ZÃ•LETECH...
PondÄ›lÃ-, 01 kvÄ›ten 2017

Mám za sebou upr&scaron;ený a dusný týden, který v&scaron;ak byl závÄ›rem - snad &bdquo;za odmÄ›nu&ldquo; korunován nádherným, vyloÅ¾enÄ› letním poÄ•asím. No uznejte &ndash; dvaatÅ™icet stupÅˆÅ¯ Celsia &ndash; to je nÄ›co,
zvlá&scaron;tÄ› kdyÅ¾ je je&scaron;tÄ› duben... Ov&scaron;em musím svÅ¯j záÅ¾itek lokalizovat: uÅ¾ívala jsem si tento teplot
záhul v New Yorku, kam jsem musela na pár dnÅ¯ pÅ™evelice úÅ™ednÄ›.

OstatnÄ› - nejmÄ›nivÄ›j&scaron;ím roÄ•ním obdobím v New Yorku je právÄ› doba konce bÅ™ezna aÅ¾ kvÄ›ten. PoÄ
&bdquo;lítá&ldquo; nahoru dolu &ndash; kam se na tamÄ›j&scaron;í zvraty hrabeme u nás doma! Navíc je v New Yorku
podstatnÄ› vÄ›t&scaron;í vlhko a dusno; Ä•lovÄ›k si musí uvÄ›domit, Å¾e je to vlastnÄ› pÅ™ímoÅ™ský stát, umístÄ›ný podobn
TakÅ¾e obÄ•as máte pocit, Å¾e jste ryba a dýcháte vodu... Ov&scaron;em kvÄ›tinám tamÄ›j&scaron;í poÄ•así svÄ›dÄ•í nesm
MÄ›sto vÅ¯kol je celé rozkvetlé - dokonce tam i snÄ›Å¾í kvÄ›tinovÄ› :-)))
Bylo to v&scaron;echno dost nároÄ•né - dlouhá a
nepÅ™íjemná cesta tam, propr&scaron;ený týden a dlouhá a nepÅ™íjemná cesta zpÄ›t. Proto, a jen proto jsem se nechala
umluvit, abych své chlupaté potÄ›&scaron;ení nechala v Praze a zbyteÄ•ným cestováním ho netrápila. Odevzdala jsem
ho tedy jeho osudu - konkrétnÄ› dvÄ›ma bájeÄ•ným dÄ›vÄ•atÅ¯m, která ho tu pak vyloÅ¾enÄ› rozmazlovala. KdyÅ¾ jsem si pro
sobotním odpoledni dojela, vrátily mi místo "mírnÄ› zavadlého psiska" bÄ›loskvoucího voÅˆavého ply&scaron;áÄ•ka. Dostal s
sebou ta&scaron;ku s vybavením: misky na vodu i na jídlo, Åˆamky, krmení, vodítko i "postroj", pár nejmilej&scaron;ích
hraÄ•ek, "spací hnízdo" atd. Ale stejnÄ› bylo v&scaron;echno jinak. Pesan si dÄ›vuchy docela &scaron;ikovnÄ› obtoÄ•il kolem
svých drápkÅ¯, je&scaron;tÄ› ten den veÄ•er jsem dostala sms, Å¾e papal kuÅ™ecí masíÄ•ko a Å¾e si lebí na kÅ™esle.
Do
pak trumfovaly, u které je dýl a kde a jak dlouho u které spí. No, je to jednoznaÄ•nÄ› playboy, je vidÄ›t, Å¾e to s Å¾enskými doc
slu&scaron;nÄ› umí... d@niela
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