Kudlanka

SÃ•DLIÅ TNÃ• "NAJÃ•DA"
StÅ™eda, 31 kvÄ›ten 2017

Dobrý den, milé Kudlanky. Ráda bych se zeptala na vá&scaron; názor. Bydlím v 1. patÅ™e panelového domu. Tedy v
podstatÄ› dole. Vedle na&scaron;eho domu je druhý dÅ¯m, oba spolu svírají pravý úhel a plocha mezi nimi je zatravnÄ›ná.
Jedná se o mírný svah, který v zimÄ› slouÅ¾í k sáÅˆkování a celoroÄ•nÄ› jako výbÄ›h pro psy (i kdyÅ¾ tu Å¾ádné takové ozna
MÅ¯j byt je orientovaný na tuto stranu; jediný výhled, který mám, je právÄ› na zatravnÄ›ný svah a pak na okolní domy,
parkovi&scaron;tÄ›, smyÄ•ku trolejbusu atd. Ale nejrad&scaron;i se dívám do zelenÄ›, na stromy a keÅ™e, ráda se podívám
na hrající si dÄ›ti a psy. Problém mi ale v poslední dobÄ› dÄ›lá jedna sousedka z na&scaron;eho domu.
Jakmile se slunce
otoÄ•í na tuto zelenou plochu, obleÄ•e se do plavek a tady si lehne a opaluje se zde celé odpoledne. Má s sebou svaÄ•inu,
pití a knihu, takÅ¾e tu vydrÅ¾í docela dlouho. BohuÅ¾el, také velmi Ä•asto a velmi nahlas telefonuje; má nepÅ™íjemný a vyso
hlasu. V sobotu odpoledne sousedka zmÄ›nila své umístÄ›ní a lehla si témÄ›Å™ pod mÅ¯j balkón.
Ona Å¾ije sama s dospÄ›
dcerou, takÅ¾e moc práce doma nemá, a tak tráví u mne pod okny dlouhé hodiny. A proÄ• vlastnÄ› pí&scaron;u a co mi
vadí? Vadí mi, Å¾e leÅ¾í v plavkách na veÅ™ejné plo&scaron;e, kdy ji mohou sledovat obyvatelé cca 25 bytÅ¯, opodál je
cesta, kde chodí docela dost lidí; vadí mi, Å¾e kdyÅ¾ si otevÅ™u dveÅ™e, tak musím poslouchat její hlasitý a pisklavý hlas, kd
telefonuje. A telefonuje Ä•asto, ráda a pÅ™edev&scaron;ím dlouho. A je to tak hlasité, jakoby byla u mne v bytÄ›.
Podotýkám, Å¾e nemám partnera, který by ji sledoval - to pí&scaron;u proto, aby si nÄ›kdo nepomyslel, Å¾e snad Å¾árlím;
nevadí mi ani Å¾eny, které jsou v plavkách, nikdy jsem netrpÄ›la nÄ›jakým komplexem ménÄ›cennosti. Jsem spokojená s tím,
jak vypadám, prostÄ› nemám tu klasickou &bdquo;Å¾enskou závist&ldquo;.
Jen mi tu prostÄ› vadí. Vadí mi svou
bezosty&scaron;nou ordinérností, jak se na veÅ™ejné plo&scaron;e rozvaluje, vadí mi svým hlasitým projevem, vadí mi, Å¾e
nebere na nikoho ohled.
(ilustraÄ•ní foto)

Vím, Å¾e je na veÅ™ejné plo&scaron;e, odkud ji nikdo vyhánÄ›t nemÅ¯Å¾e, ale pÅ™eci jen? Za celá ta léta to nikoho jinéh
nenapadlo, ani Å¾ádná jiná Å¾ena tam nechodí. StejnÄ› tak kolemjdoucí na ni koukají dost vyjevenÄ›. PÅ™eci jen, jsme témÄ›
samém centru mÄ›sta...
Co vy na to, pÅ™átelé, milé Kudlanky? NONA

http://www.kudlanka.cz
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