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KAMARÃ•DKA ZA KAÅ½DOU CENU
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MÄ›la jsem jednu bezva kamarádku. Tenkrát, bylo to zrovna období, kdy jsem mÄ›la docela dost hluboko do kapsy.
Spí&scaron; by se dalo napsat, Å¾e jsem mÄ›la ty kapsy zcela za&scaron;ité :-). Ona, architektka, se v té dobÄ› Å¾ivila jako
parÅ¥aÄ•ka nÄ›kolika chlapÅ¯, co obÄ•as pracovali na nÄ›jaké té stavbÄ›.

TeÄ• se tomu Å™íká "rekonstrukce". Jednodu&scaron;e - dávali staré byty "do rychtyku", pÅ™ípadnÄ› opravovali závady v
tÄ›ch novÄ›j&scaron;ích. ObÄ•as chodila po práci ke mnÄ› na kus Å™eÄ•i. ProtoÅ¾e jsme mÄ›ly pomÄ›rnÄ› stejné chutÄ›, dáv
vzájemnÄ› i podobné dárky - jednou pÅ™inesla ona bandiÄ•ku s dr&scaron;Å¥kovou (kousek od nás bejvalo Å™eznictví, kde ji
vaÅ™ili, a &scaron;piÄ•kovou!), podruhé jsem jí dala bramboraÄ•ku a kramfleky. Ona mi vyprávÄ›la o té své práci respektive o zajímavostech z onÄ›ch bytÅ¯... Dost Ä•asto pracovala na úpravách starých Å¾iÅ¾kovských nebo vinohradských b
a kdyÅ¾ mi vyprávÄ›la, jak to tam vypadalo, pÅ™ípadnÄ› mne nÄ›kdy vzala s sebou (byty byly zcela prázdné), pÅ™ipadala jsem
obÄ•as jak v JiÅ™íkovÄ› vidÄ›ní...
VlastnÄ› jsem tak díky ní ve&scaron;la do dávných Ä•asÅ¯... NeuvÄ›Å™itelnÄ› vysoké stro
pÅ™ekrásné &scaron;tukování, pokojíÄ•ky pro sluÅ¾ky, pokojíÄ•ky tajné - ano, mnohdy tam byly opravdu i místnÅ¯sky, které
nebyly na první pohled vidÄ›t... Velké dveÅ™e mezi pokojem a vnitÅ™ní chodbou, dvojité - tedy jedny a po cca pÅ¯lmetru
druhé, úÅ¾asné kuchynÄ› s vestavÄ›nými &scaron;pajzlíky... Jo, teÄ• zpÄ›tnÄ› lituju, Å¾e je&scaron;tÄ› nebyly mobily :-)))). T
trvalo asi Ä•tyÅ™i roky. Ona mÄ›la semtam nÄ›jakého toho pÅ™ítele, takÅ¾e jsme se stýkaly pÅ™eváÅ¾nÄ› jen v pracovní dn
kdyÅ¾ mÄ›la "sexuální pauzu" - zrovna jednoho z nich poslala k brdiÄ•kÅ¯m - tak nÄ›kdy pÅ™i&scaron;la na kafe i o víkendu.
Ten prÅ¯&scaron;vih se odehrál pak jednu nedÄ›li, na kterou naplánovala velké pouÄ•né taÅ¾ení Prahou, které jsem mÄ›la
absolvovat i s rodinkou. DÄ›ti byly zrovna v té nejhnusnÄ›j&scaron;í pubertÄ›, takÅ¾e plán, Å¾e se budou dívat na staré praÅ¾
sochy, balustrády, zajímavé stavby, Å¾e najdeme pár kiláskÅ¯ jen proto, abychom jim ukázaly nÄ›jaké pradávné
"&scaron;utráky", je zrovna nelákal. Mj. je&scaron;tÄ› dnes si na jeden supr vzpomínám: krásnÄ› stra&scaron;idelný
rohový patník stojí od pradávna ve Starém MÄ›stÄ› na rohu ulic Husovy a Na Per&scaron;týnÄ›, dal&scaron;í zajímavý je na roh
brány do nemocnice Pod PetÅ™ínem - nároÅ¾ní ochranný patník ve tvaru velké boty - no, obe&scaron;ly jsme s dÄ›tmi tÄ›ch
patníkÅ¯ opravdu hafo... KdyÅ¾ bylo k veÄ•eru, v nohách jsme mÄ›ly pÄ›t hodin po památkách, i já byla uÅ¾ ucabrtaná, dÄ›ti
jak dvÄ› otrávené mumie, navrhla jsem kamarádce, Å¾e dal&scaron;í pouÄ•nou procházku necháme na pÅ™í&scaron;tÄ› a
vydáme se radÄ›ji k domovu. JenÅ¾e ta mne pÅ™ekvapila velice, pÅ™evelice striktním naÅ™ízením, Å¾e kdyÅ¾ uÅ¾ nám te
svÅ¯j Ä•as a moudro (takhle pÅ™esnÄ› to sice neÅ™ekla, ale vyznívalo to tak), Å¾e tedy se plán a program dodrÅ¾í a hurá na
protoÅ¾e má pro nás je&scaron;tÄ› historii a historky k tamÄ›j&scaron;ímu karpatskému kostelíku sv. Michala...Byla témÄ›Å™
vzteklá, protoÅ¾e mÄ›la v&scaron;echno nastudované, s sebou je&scaron;tÄ› podle svých slov "vlekla" kníÅ¾ku s obrázky
vnitÅ™ku (byla to tenká broÅ¾ovaná kníÅ¾eÄ•ka), a tedy Å¾e v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› nehrozí!!!
Byla jsem tak unavená, Å¾
moc dlouho neprotestovala, vyjely poslu&scaron;nÄ› lanovkou nahoru, na&scaron;ly kostelíÄ•ek, obe&scaron;ly ho,
vyslechly její na&scaron;tvanou pÅ™edná&scaron;ku a odebraly se v&scaron;ichni dom. A já se v té chvíli zaÅ™ekla, Å¾e s ní
uÅ¾ na Å¾ádnou výpravu opravdu nikdy! PÅ™esnÄ› na tuhle situaci jsem si vzpomnÄ›la, kdyÅ¾ mi jiná kamarádka asi pÅ™
týdnem smutnÄ› Å™íkala, Å¾e jí na víkend pÅ™ijede na náv&scaron;tÄ›vu kamarádka s manÅ¾elem a dÄ›tmi. Jsou odnÄ›kud
hranic se Slovenskem a rozhodli se právÄ› teÄ• nav&scaron;tívit Prahu. JenÅ¾e "to oznámili" a tím "to haslo" ... KdyÅ¾ jim
kamarádka napsala, Å¾e má nemocná záda, Å¾e leÅ¾í a nemohla by se jim vÄ›novat, striktní odpovÄ›Ä• znÄ›la: nevadí,
mÅ¯Å¾e&scaron; klidnÄ› leÅ¾et, hlavnÄ› Å¾e pÅ™espíme, nakoupíme si a kdyÅ¾ tak ti i uvaÅ™íme... Kamarádce je tak mizer
sestra píchat injekce. Podotýkám, Å¾e kamarádka bydlí v garsonce a tahle "záplava" jí urÄ•itÄ› moc nepomÅ¯Å¾e. Ale - také se
nedokázala vzepÅ™ít a má tedy o budoucí víkend postaráno. Jo, já vím, tehdy jsem mÄ›la být kategorická, Å™íct ne, a jet s
dÄ›tmi domÅ¯. Ale - stejnÄ› jako ta má kamarádka souÄ•asná - jsem to nezvládla. Víte, jinak se Å™e&scaron;í podobná
situace pozdÄ›ji, kdyÅ¾ uÅ¾ je Ä•lovÄ›k fit, ale v dané situaci, kdy je vám ouvej, je to tÄ›Å¾ké... V&scaron;ak tím to na&scaron;
tehdej&scaron;í kamarádství ochoÅ™elo a pozdÄ›ji zvadlo zcela.
ZaÅ¾ili/y jste také nÄ›co podobného?
d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 24 November, 2017, 14:56

