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Jak uÅ¾ jsem psala, mám dva kluky. KdyÅ¾ byli malí, jezdili jsme kaÅ¾dý rok na dovolenou na VysoÄ•inu. Otec mých dÄ›tí pra
na jednom úÅ™adÄ›, který vlastnil Ä•tyÅ™i rodinné chaty. A ty byly krásnÄ› zaÅ™ízené, kousek od nich byl pÅ™ímo luxusní ryb
nádherný les. Takový malý ráj. Tam rostly nejen houby, ale byly tam i maliny a spousta borÅ¯vek.

TakÅ¾e jsme si vÅ¾dycky nasbírali na koláÄ•, na plnÄ›né knedlíky a je&scaron;tÄ› jsme si vezli borÅ¯vky domÅ¯. Ale jezdila j
tam s dÄ›tmi sama. Jejich otec nás tam vÅ¾dycky odvezl a po týdnu pro nás pÅ™ijel. A tak jsem na jednu takovou dovolenou
balila a balila, bylo toho potÅ™eba hodnÄ›, protoÅ¾e VysoÄ•ina je v poÄ•así zrádná a proto jsem musela vézt s sebou i
teplej&scaron;í obleÄ•ení. A jak jsem tak pÅ™ipravovala a Å¾ehlila, ozval se najednou kÅ™ik, protoÅ¾e mlad&scaron;í syn mu
zkusit, jestli je ta Å¾ehliÄ•ka vÅ¯bec zapojená&hellip; Popálenou mÄ›l celiÄ•kou dlaÅˆ. Pofoukat, ovázat, a po chvíli byl klid.
Dal&scaron;í den jsme tedy vyjeli smÄ›r VysoÄ•ina. Docela jsem se tÄ›&scaron;ila. VeÄ•er jsem chtÄ›la dÄ›tem uvaÅ™it krupico
ka&scaron;i. Na chatÄ› byl - na rozdíl od domova -elektrický sporák. Zapnula jsem plotýnku, a &scaron;la jsem si pro mléko
a pro krupici. A najednou opÄ›t Å™ev. Ten mÅ¯j zvídavý kluk si to chtÄ›l asi zase vyzkou&scaron;et a tu zdravou dlaÅˆ poloÅ¾il
rozpálenou plotýnku&hellip; NeuvÄ›Å™itelné. ChudáÄ•ek, mÄ›l pak celou dovolenou zavázané obÄ› ruce a moc si to uÅ¾íval a
opatroval&hellip;

Na chatÄ› se klouÄ•kÅ¯m nechtÄ›lo po obÄ›dÄ› spávat a tak jsem jim v pokojíÄ•ku zavÅ™ela venkovní okenice, budiÅ¾ tma, a
za chvíli spali. A já? Dala jsem si pÅ™ed chatu lehátko a zaÄ•ala se opalovat. A jelikoÅ¾ kluci spali a byl tam klid, usnula jsem
i já. A to byla moje veliká chyba. DÄ›ti spinkaly dlouho a já téÅ¾. KdyÅ¾ jsme se v&scaron;ichni probrali, byla jsem ne
Ä•ervená, ale fialová. Kluci mÄ› mazali bílým jogurtem a vÅ¯bec mÄ› opatrovali. A tak jsme byli spálení dva&hellip; Otec
mých dÄ›tí slíbil, Å¾e bude v dobÄ› na&scaron;í nepÅ™ítomnosti malovat. Ale znáte to (tedy, snad, nÄ›které z vás&hellip;). Obý
zmastil úplnÄ›, kuchyni namísto plánované oranÅ¾ové vymaloval na takové divné fialovo-rÅ¯Å¾ovo a dÄ›tský pokoj &ndash;
ten byl jedna veliká pohroma. On totiÅ¾ maloval tak, Å¾e to vzal fofrem kolem záclon a závÄ›sÅ¯! VÅ¯bec je nesundal, ale
jen to tak &bdquo;vrznul kolem&ldquo;. Bylo to dÄ›lané narychlo, aby splnil, co bylo naplánováno a mÄ›l co nejvíc Ä•asu.
(Jak jsem pak zjistila, tak celý týden trávil se svojí kolegyní.) Musela jsem nakonec pozvat odborníka a celá akce se
musela zopakovat. Jo, takové záÅ¾itky jsem mÄ›la se svými kluÄ•íky a tím velkým ... HANKA TULIPÁN
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