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PÅ™estavujeme dÅ¯m. Díky tomu víme, Å¾e &bdquo;pÅ™estavovat dÅ¯m&ldquo; znamená &bdquo;udÄ›lat celou Å™adu úpln
chybných rozhodnutí, které stojí spousty penÄ›z, a pak v nich aÅ¾ do smrti bydlet&ldquo;. Napravit svá chybná rozhodnutí
totiÅ¾ zpravidla neznamená nic jiného neÅ¾ je nahradit nÄ›jakými jinými, je&scaron;tÄ› pitomÄ›j&scaron;ími rozhodnutími. A
protoÅ¾e chybami se Ä•lovÄ›k uÄ•í, tak se toho díky novým a novým hloupým rozhodnutím stra&scaron;nÄ› moc nauÄ•í a na sk
Å¾ivota se pak z nÄ›j stává svrasklý mudÅ™ec.

KromÄ› &scaron;patných rozhodnutí, na jejichÅ¾ realizaci jsme si objednali firmu, existuje v domÄ› je&scaron;tÄ› celá Å™ada
prací, které si Ä•lovÄ›k musí udÄ›lat sám. Není nad onen pocit, kdy si vyhrnete rukávy, vlastníma rukama uchopíte krumpáÄ•
a v&scaron;í silou ho zarazíte do vodovodní trubky. V takovou chvíli si totiÅ¾ uvÄ›domíte, Å¾e se pÅ™ed vámi otevírá dlouhá
cesta, na níÅ¾ se nauÄ•íte spoustu vÄ›cí a na jejímÅ¾ konci stanete jako v&scaron;estranný fachman. Já se tÅ™eba hodnÄ› n
pokusu postavit si ze starých &bdquo;fo&scaron;en&ldquo; (tak Å™íkáme my fachmani prknÅ¯m) nÄ›jaký pÄ›kný bytelný
&bdquo;regál&ldquo; (tak Å™íkáme skÅ™íÅˆce s poliÄ•kami). PouÅ¾il jsem k tomu &bdquo;ocasku&ldquo; (to je taková pila)
a &bdquo;kladivo&ldquo; (to je takový mechanický ruÄ•ní nástroj, který umoÅ¾Åˆuje pÅ™edat rázovým pohybem kinetickou ene
nÄ›jakému jinému tÄ›lesu). Myslel jsem si, Å¾e postavit nÄ›co takového bude pro stÅ™ednÄ› zku&scaron;eného intelektuála
otázkou nÄ›kolika hodin primitivní fyzické práce, ale po nÄ›kolika hodinách primitivní fyzické práce se ukázalo, Å¾e
postavit regál je spí&scaron; otázkou urÄ•itého fortelu. S pÅ™ibývajícím Ä•asem zaÄ•ínalo být jasné, Å¾e v mém pÅ™ípadÄ› ne
o nÄ›jakém fortelu ani Å™eÄ•; dokonÄ•ení polic se tak stalo výhradnÄ› otázkou cti a nakonec, pÅ™i sestavování celého moloch
v soudrÅ¾ný celek, dokonce i otázkou Å¾ivota a smrti. Z nevyrovnaného souboje jsem ode&scaron;el vítÄ›znÄ›, jen
s pochroumanou nohou a sedÅ™enou rukou. MÅ¯j mega-regál se teÄ• rozkládá ve vÄ›t&scaron;inÄ› na&scaron;ich sklepních
prostor a tváÅ™í se, jako by se uÅ¾ nemohl doÄ•kat, aÅ¾ na jeho police uloÅ¾ím kusy tan-kÅ¯ a motory z ponorek. Dal&scaro
praktické zku&scaron;enosti jsem nabral poté, co jsem si poÅ™ídil elektrické bourací kladivo. To je takový velký kus Ä•ínské
hmoty, kterou kdyÅ¾ zapojíte do zásuvky, zaÄ•ne se vám tÅ™ást v rukou. Hlavní funkcí bouracího kladiva je zvy&scaron;ovat
ve svém majiteli koeficient chlapáctví, a to i v pÅ™ípadÄ›, Å¾e je to Å¾ena. AlespoÅˆ já se vÅ¾dycky cítil jako chlapák, kdyÅ¾
svíral v rukou &ndash; rozhodnÄ› víc, neÅ¾ kdyÅ¾ jsem svíral tÅ™eba odsávaÄ•ku hlenÅ¯ pro kojence. Díky bouracímu kladivu
se nauÄ•il: 1. zapínat bourací kladivo, 2. bourat zdi, 3. pochopit rozdíl mezi pÅ™íÄ•kou a nosnou zdí, 4. v rekordním Ä•ase sehn
statika a zedníky s ocelovou traverzou, 5. bourat pÅ™íÄ•ky, 6. proklínat ÄŒíÅˆany, 7. reklamovat bourací kladivo zpátky do ÄŒí
svým novým fachmanským schopnostem se dnes uÅ¾ ne-bojím vzít do ruky vingl, mafl, flexu nebo jakoukoli jinou nÄ›mecky
znÄ›jící vÄ›c a zaÄ•ít s ní opravovat dÅ¯m. A kdyÅ¾ Å™íkám &bdquo;dÅ¯m&ldquo;, myslím tím &bdquo;celý dÅ¯m kromÄ› sklep
Do sklepa se bojím, protoÅ¾e v jeho temnotách na mÄ› Ä•íhá mÅ¯j regál. Jan Fla&scaron;ka, autor je fu&scaron;er
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