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BAKTERIE, CHLAPEÄŒEK,CHRYZANTÃ‰MY A JEÅ TÄš NÄšCO...
PondÄ›lÃ-, 30 Å™Ã-jen 2017

Tak teÄ• nejspí&scaron; nevíte, o Ä•em to zase pí&scaron;u... A docela urÄ•itÄ› si Å™íkáte, Å¾e uÅ¾ nevím, co roupama vymy
v&scaron;echno je jinak... MÄ›la jsem totiÅ¾ ve Ä•tvrtek narozeniny. To by zas nebylo nÄ›co tak extra, protoÅ¾e Ä•ím vícekrát
mi pÅ™ihodí, tím jsou uÅ¾ fádnÄ›j&scaron;í, uÅ¾ je to jen taková síla zvyku a slabota v nad&scaron;ení z té Ä•íslice.

Nojo, jenÅ¾e, jak si mí milovaní a hlavnÄ› databázistky v&scaron;imly, nÄ›jak jsem poslední dobu vyloÅ¾enÄ› prochcípáva
Jednou dole, jednou nahoÅ™e. A víceménÄ› "furtcumfurt nadraka". ZaÄ•alo to fádnÄ› - asi nastydlá, tak laboratoÅ™ a
antibiotika, která mÄ›la vyhubit fujtajbl bakterie. JenÅ¾e - nÄ›jak se to nedaÅ™ilo, brala jsem stále dal&scaron;í a dal&scaron;í,
aÅ¾ se mi udÄ›lalo mizernÄ› víc neÅ¾ bÄ›Å¾nÄ›, a já skonÄ•ila na Ä•trnáct dnÅ¯ v nemocniÄ•ní posteli...
Dostávala jsem t
infuze, injekce, v&scaron;echna moÅ¾ná vy&scaron;etÅ™ení, i dal&scaron;í prá&scaron;ky. TeÄ• mám prý v&scaron;echny
výsledky v poÅ™ádku a mÄ›la bych se fakt uzdravit.
Pro mne ale nejvÄ›t&scaron;í dilema pÅ™ed cestou na Homolku bylo, kam s mým milovaným chlupáÄ•kem? Padlo i
Å™e&scaron;ení, Å¾e bude sám doma, jen ho ráno a v podveÄ•er pÅ™ijede syn vyvenÄ•it. JenÅ¾e on (syn) potÅ™eboval být
Prahu a Å¾e by jezdil dálavu jen kvÅ¯li pár minutám? Nakonec to dopadlo dobÅ™e, vzala si ho moje moc hodná
kamarádka, která bydlí ve vedlej&scaron;ím domÄ›. Sláva! Sice jsem mÄ›la hrÅ¯zu, jak u ní doma budou sná&scaron;et
celodenní pobyt mého divoÄ•áka - mají taky pejska, mírnou a nesmírnÄ› hodnou dvanáctiletou boloÅˆaÄ•ku - ale nakonec to
v&scaron;ichni pÅ™eÅ¾ili ve zdraví.
O tom, Å¾e pÅ¯jdu koneÄ•nÄ› domÅ¯, jsem se dozvÄ›dÄ›la aÅ¾ slavný den ráno. By
nad&scaron;ená a za pár minut sbalená, k odjezdu pÅ™ipravená... V&scaron;ak tam na kaÅ¾dou postel stojí pomyslná
fronta. Víte, kdyby se tam nechodilo nemocnÄ›t, tak bych napsala, Å¾e jsem zaÅ¾ila nesmírnÄ› pÅ™íjemnou dovolenou.
Spolupacientky milé a hodné. SestÅ™iÄ•ky fantastické, doktoÅ™i jakbysmet (zvlá&scaron;tÄ› primáÅ™ interny - áááách!).
Jak Å™íkám, jen ty nepÅ™íjemnosti okolo, kdyby nebyly :-))).
Vrátim se je&scaron;tÄ› k sestÅ™iÄ•kám - a dávám vám
v&scaron;em otázku, na kterou bych moc ráda znala vá&scaron; názor:
Sestry tam chodí neustále nÄ›koho
píchat, jo, buÄ• zavádÄ›jí kanylu, nebo ji mÄ›ní, dávají infuze, berou krev, aplikují rozliÄ•né injekce.. A to se dÄ›je celý den.
Problém, kterého jsem si v&scaron;imla, byl, Å¾e se musí neustále sklánÄ›t (a Å¾e hodnÄ›) k leÅ¾ícímu pacientovi. Tak jsem
jedné zeptala, zda ji nebolí záda? A víte, Å¾e jo? Dokonce si - kvÅ¯li bolavým zádÅ¯m - k lÅ¯Å¾ku pÅ™iklekávala... Napadlo
mne, Å¾e by snad mohla být Å™e&scaron;ením obyÄ•ejná Å¾idliÄ•ka s koleÄ•ky. TakÅ¾e by mohla ojet a opíchat pacienty v p
bez bolavých zad... :-)))))
Vím, Å¾e je tu pár lidí, kteÅ™í s touto profesí mají zku&scaron;enosti z té "bílé strany"; tak by m
zajímal jak jejich názor, tak i názor ostatních, tedy nás opichovaných...
Nebo myslíte, Å¾e je to zbyteÄ•nost?
Doma jsem pak dostala (mj.) obrovskou kytici chryzantém (díky, synku). Já vím, Å¾e se jim Å™íká hÅ™bitovní kvítí, al
miluju. UÅ¾ snad odmala a fest! Dokonce jsem se jeden Ä•as - ve v&scaron;í slu&scaron;nosti - kamarádila se
zahradníkem, kterému jsem velmi ráda chodila pomáhat do skleníkÅ¯, abych pak k narozeninám od nÄ›j fasovala moje
milované kytiÄ•ky. Ale ono asi svÅ¯j ke svému, ony nejsou kvÄ›tinky zrovna filigránské, a mnÄ› je taky kus... A tak vÅ¾dy
dopoledne si z lodÅ¾ie pÅ™inesu dvÄ› velké brou&scaron;ené vázy (po babiÄ•ce), v nichÅ¾ trávily noc moje chryzántémy a
pak je&scaron;tÄ› pÅ™ekrásné lilie, které jsem dostala o nÄ›co pozdÄ›ji.
Má vtipná a nápaditá odnoÅ¾ Å¾enského rodu m
nadÄ›lila také kytici, ale tentokráte jedlou. Komplet celá je vytvoÅ™ená z ovoce! Tuhle mám ustájenou v lednici a
chodím ji tam párkrát za den ozobávat.

Z dal&scaron;ích dárkÅ¯ mne je&scaron;tÄ› zaujal skvostný slaný &scaron;trÅ¯dl, který byl pÅ™ekvapením pro v&scaron;ec
moje chuÅ¥ové kanálky. Výhodou je (je&scaron;tÄ› ho mám), Å¾e je chuti ostré, aÄ• velice pÅ™íjemné - takÅ¾e vÄ›t&scaron;í
ho sníst najednou nelze - alespoÅˆ pro mne :-))).
Bylo toho v&scaron;eho víc, sladkého, sklenÄ›ného, malého i velkého dokonce i dvÄ› pro mne zvlá&scaron;tní rostlinný potvÅ¯rky, se kterými si moc nevím rady, protoÅ¾e jsem je doposud osobnÄ›
neznala. Ale urÄ•itÄ› mi hodnej strejda google poradí...

P.S. ChtÄ›la bych v&scaron;em tÄ›m bájeÄ•ným kamarádkám
a kamarádÅ¯m,
co mi v&scaron;ude moÅ¾nÄ› gratulovali,
http://www.kudlanka.cz
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moc a moc podÄ›kovat!

Byla jsem tak dojatá....
d@niela zas o rok star&scaron;í a tÄ•. zdravá:-)))
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