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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - DOCELA FAJN!
PondÄ›lÃ-, 15 kvÄ›ten 2017

Moje pÅ™edÄ›lávání byteÄ•ku pokraÄ•uje. Jde to sice tempem "krok-sun-krok", ale i tímhle zpÅ¯sobem se Ä•lovÄ›k Ä•asem
dohrabe k cíli :-). Znáte ten pocit, kdy se po vyÄ•erpávajícím dni koneÄ•nÄ› blíÅ¾íte k domovu, nesete tÄ›Å¾kou ta&scaron;ku
tÄ›ch posledních nÄ›kolik desítek metrÅ¯ vám pÅ™ipadá uÅ¾ nekoneÄ•ných, nezdolatelných... Tak pÅ™esnÄ› tak se cítím dne
zbývá jen poslední hromádka knih. UÅ¾ to odhaduju tak na sotva dvÄ› stovky kníÅ¾ek.

DodÄ›lávám totiÅ¾ obÄ› knihovny. Jednu v loÅ¾nici, druhou z opaÄ•né strany v pÅ™edsíni. Sestavit je, pÅ™iÅ™íznout nÄ›kte
nanosit knihy z obýváku zase zpÄ›t a rozdÄ›lit je, aby to nebyl totální maglajz. Zítra je&scaron;tÄ› vyvrtám dirky na Ä•udlíky,
nakterých drÅ¾í fochy, pak tam narovnat kníÅ¾ky a bude to z vÄ›t&scaron;í Ä•ásti hotové. Pak je&scaron;tÄ› jen nÄ›jaké drobné
zkrá&scaron;lovací úpravy a obÄ› knihovny budou zase hotové... Objevila jsem úÅ¾asnou spoustu knih, o kterých vám
Ä•asem napí&scaron;u, tedy, budu se je snaÅ¾it vám doporuÄ•it. A dokonce i pár tÄ›ch, které jsem je&scaron;tÄ› neÄ•etla. Ty
jsem si totiÅ¾ pÅ™inesla ze &scaron;katulí od kontejnerÅ¯... Minulý rok se tu pÅ™edÄ›lával nÄ›jaký byt a noví majitelé
jednodu&scaron;e kníÅ¾ky nandali do krabic a ... Je&scaron;tÄ› &scaron;tÄ›stí, Å¾e je alespoÅˆ nevyhodili do toho hnusu v
kontejnerech. Tak si je dávám do &scaron;tÅ¯sku na okenní parapet. Tohle je knihovna v loÅ¾nici. Jak vidíte, uÅ¾ je tu jen
pár volných polic. Ta druhá, vÄ›t&scaron;í knihovna, je z druhé strany. Jak Å™íkám, je&scaron;tÄ› pár drobností
(li&scaron;ty - namoÅ™it je a pÅ™ilepit), a tenhle kousek práce bude za mnou.
Je fajn, Å¾e uÅ¾ je hezké poÄ•así. Å½e mÅ
mít dokoÅ™án otevÅ™ené okno... Kayo je na svém uÅ¾ stálém a výsostném místeÄ•ku jak vy&scaron;itej.

Taky je potÅ™eba pÅ™ivrtat drÅ¾ák na televizi. KdyÅ¾ bude ta placka na stÄ›nÄ›, nebude pÅ™ekáÅ¾et+ nehledÄ› na to, Å
koupila drÅ¾ák, který televizi otáÄ•í do stran, zvedá nahoru i sklápí dolu. ÚÅ¾asný... UÅ¾ se na to nesmírnÄ› tÄ›&scaron;ím. Je
drÅ¾ák na televizi postelovou, tedy usínací. Já vím, usínat u televize je ne&scaron;var, ale vzhledem k tomu, Å¾e v ovladaÄ•i
je nastavení, které umoÅ¾Åˆuje nastavit televizi tak, aby se po urÄ•ité dobÄ› sama vypnula, je jasné, Å¾e nejsem jediná, kdo ji
pouÅ¾ívá místo prá&scaron;ku na spaní :-))). A pak uÅ¾ jen smotat koberce, nechat je odvézt, vyÄ•istit a zase pÅ™ivézt,
udÄ›lat - Ä•i nÄ›jak "zchrastit" psací stÅ¯l a haldu sklenÄ›ných polic na zeÄ• vedle nÄ›j... Abych nezapomnÄ›la, taky si musím p
garnýÅ¾e a u&scaron;ít záclony... Ale to uÅ¾ jsou jen "maliÄ•kosti". To nejhor&scaron;í je za mnou. Dovolím si jednu takovou
dost oÅ¾ehavou otázku: Kolikrát jste vy nÄ›jak ve vÄ›t&scaron;í míÅ™e pÅ™estÄ›hovávali svÅ¯j byt, mÄ›nili jeho dispozice? N
bydlíte stále ve stejném uskupení? d@niela, co neumí poÄ•ítat do dvou...
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