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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - ZA PÅ˜Ã•ÄŒINOU ÃšMRTÃ•...
NedÄ›le, 04 bÅ™ezen 2018

Za pÅ™íÄ•inou úmrtí disku se u nás nevrtÄ›lo a nevrtÄ›lo... No, podle v&scaron;eho je chorobnej i dlouho nepotÅ™ebovanej
laptop, mÅ¯j drahej surface, který si tedy postavil hlavu, Å¾e jako dýl jak 5 - 10 minut ne-e... Ale mÅ¯j úhlavní ajÅ¥ák, drahej
syn, i pÅ™es svoje faktický ochoÅ™ení a právÄ› v tÄ›hle chvílích mající pÅ™ed sebou pár dÅ¯leÅ¾itých pracovních termínÅ¯, s
totální úmrtí disku, snaÅ¾í ho pÅ™ehrát na novej. Jojo, Ä•ím máme dokonalej&scaron;í krámy, tím je s nimi Å¾ivot
sloÅ¾itÄ›j&scaron;í.

Nojo, ale jak vyuÅ¾ít Ä•as, který se tu tak najednou, a v podstatÄ› nezván, vyvrbil? Nejspí&scaron; mÄ› nÄ›jaká Sv. uklíze
tímto nutí, abych pokraÄ•ovala v bohu (ale ne mnÄ›) libém uklízení, pÅ™edÄ›lávání svého byteÄ•ku zase na jiný.
TakÅ¾e pÅ
náv&scaron;tÄ›vÄ› lodÅ¾ie jsem zahlédla &scaron;katuli, vypadala jako &scaron;katule s obkladaÄ•kami. Dobrá, nechám si
jimi obloÅ¾it vnitÅ™ky kuchyÅˆského ostrÅ¯vku. Tam bude jedno, jaké jsou barvy, tvaru, hlavnÄ›, Å¾e pÅ¯jdou obÄ•as umejt a
nádobí, co tam je na policích uloÅ¾eno, bude sladce hnípat v Ä•istu.
UÅ¾ pÅ™edem jsem oznámila jednomu svému
&scaron;ikovnému kámo&scaron;ovi-Å™emeslníkovi, chlápkovi, co na co sáhne, to umí, Å¾e tedy jako by byla práce, esli
by, a kdy by&hellip; Souhlasil, takÅ¾e jsem se rozhodla: PochopitelnÄ› zmÄ›Å™it, kolik jich vÅ¯bec budu potÅ™ebovat a
nakoupit Dojít pro ty pozÅ¯statky na lodÅ¾ii a spoÄ•ítat je Sehnat dal&scaron;í dobrou du&scaron;i, která mi ty nový
doveze domÅ¯ Vyklidit to v&scaron;echno (pÅ™i té pÅ™íleÅ¾itosti zase poÅ™ádnÄ› probrat a skrouhnout mnoÅ¾ství) uÅ¾ plánovitÄ› rozmÄ›Å™it budoucí police, podle toho, co kde bude A jak to tak bývá, zaÄ•aly problémy, pÅ™ímo rÅ¯st probl
a problémy rÅ¯stu: na lodÅ¾ii jsem zjistila, Å¾e tam je cca 30 obkladaÄ•ek, z toho tak polovina uÅ¾ jen trosek, takÅ¾e radÄ›ji
exkomunikovat do kontejneru. Co teÄ•, kdyÅ¾ uÅ¾ je práce domluvená? Bylo by to fajn a já si na budoucí vzhled, sice
je&scaron;tÄ› ponÄ›kud nejasný, uÅ¾ zvykla&hellip; ZaÄ•ala jsem tedy plánovat. Víte, já se matematiku vÅ¾dy snaÅ¾ila nÄ›jak
okecat, kupodivu jsem i maturitou docela úspÄ›&scaron;nÄ› prolezla a vej&scaron;ky, ty jsem volila jen z oborÅ¯
humanitních.TeÄ• musím naplánovat, kolik, jak velkých, kolik navíc, jak to bude poloÅ¾eno&hellip; uff.
OhlednÄ› mého milovaného Kayouka: je jasný, Å¾e aÄ• mi uÅ¾ mozek nefunguje tak, jako ve tÅ™iceti, tak stále nejsem takov
"tentononc", abych v nejvÄ›t&scaron;ích mrazech dala ostÅ™íhat svého miláÄ•ka a nepostarala se o jeho náhradní koÅ¾ich.
Ne&scaron;lo to zas aÅ¾ tak moc odloÅ¾it, protoÅ¾e jsme museli nejprve na pÅ™edoperaÄ•ní vy&scaron;etÅ™ení, jestli je zd
coÅ¾ se tedy stoprocentnÄ› potvrdilo. No, nevím jak kterej, ale mýmu chlupatci rostou jeho chlupy &scaron;ílenÄ› rychle (asi to
bude tím, Å¾e jsme uÅ¾ "takÅˆák" na stejnym - mnÄ› taky rostou vlasy skoro viditelnÄ›), a jít se stÅ™apatym bezdomovcem ke
sliÄ•ným paním a sleÄ•nám doktorkám, - ne, to jsem mu udÄ›lat nemohla. Má pÅ™ekrásný zimní teplý obleÄ•ení na ven i na
doma - to na doma mÄ›l jen první den po stÅ™íhání, páÄ• u nás doma se uÅ¾ léta netopí, takÅ¾e je tu pÅ™íjemných max 18 s
Celsia. Na chvíli tedy dostal "to", co vidíte na pÅ™iloÅ¾ený fotce... Hele, von je v tom tak kouzelnej... Ne, od té doby je zase
doma jen tak, jen ve svym :-))). x x x x x A je&scaron;tÄ› nÄ›co: aÅ¾ budu mít zase poÄ•ítadlo v poÅ™ádku, a nebudu psát jen
kousíÄ•kách - tak vám sem napí&scaron;u, proÄ• uÅ¾ asi moc nebudu jíst nic kuÅ™ecího. No, úplnÄ› nepÅ™estanu, to zas asi
ale to, Å¾e je kuÅ™ecí masíÄ•ko zdravé, tak o tom teÄ• vím pravý opak. Tedy - jak které... Proto jsem na doporuÄ•ení zakoupila
flákotu krÅ¯tí, takové to tmavé (krÅ¯ty prý mají maso devíti druhÅ¯, víte nÄ›kdo, jaké to ty druhy jsou?), a udÄ›lám si krÅ¯tí
ftáky. Dám to do svého milovaného líného hrnce, nÄ›co sním hned, nÄ›co pozdÄ›ji a to zbylé nÄ›co dám zmrazit. Slibuju, Å¾e
pokud se to povede, dám vám podrobný recepis i s fotkama. Tak, takhle je teÄ• u nás doma.... d@niela
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