Kudlanka

JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - MALUJU A UKLÃ•ZÃ•M
PondÄ›lÃ-, 28 kvÄ›ten 2018

PotÅ™ebovala jsem vymalovat. Vzhledem k tomu, Å¾e to je Ä•innost, kterou uÅ¾ nezvlÃ¡dÃ¡m, rozhodla jsem se najÃ-t pÅ™iÄ
muÅ¾e, kterÃ½ za jistÃ½ obnos nabÃ-dku pÅ™ijme a prÃ¡ci rychle a dobÅ™e odvede. No, malÃ-Å™Å¯ je vÅ¡ude hafo, jak jsem
Jsem uÅ¾ delÅ¡Ã- dobu spokojenÃ¡ s poptÃ¡vkovou sluÅ¾bou, kam zdarma zadÃ¡te poÅ¾adavek a pak se vÃ¡m ozvou zÃ¡jem
blÃ-zka i okolÃ-. PrvnÃ- Ä•Ã¡st vyÅ¡la dobÅ™e, chvilku po zveÅ™ejnÄ›nÃ- mi zaÄ•al drnÄ•et mobil...

JeÅ¡tÄ› jsem si na netu zjistila, za kolik by
to tak asi mohlo bÃ½t. Ceny byly rÅ¯znÃ©, jak jinak. Od docela dost, aÅ¾ po ÃºdÄ›snÄ›
moc. VÅ¡ichni vstÅ™Ã-cnÃ-, barvy nÃ¡dhernÃ©, zametou a vytÅ™ou... ByteÄ•ek bude jako
klÃ-cka... Nakonec jsem zjistila, Å¾e prÅ¯mÄ›rnÃ¡ cena je tÅ™icet korun za metr
Ä•tvereÄ•nÃ-.
V sobotu pak Ãºderem devÃ¡tÃ© porÃ¡nu malÃ-Å™
pÅ™iÅ¡el a brzy po polednÃ- bylo vymalovÃ¡no, a jakÅ¾takÅ¾ i vytÅ™eno. StraÅ¡nÃ¡
prÃ¡ce ovÅ¡em pÅ™edtÃ-m - pÅ™ipravit vÅ¡echno, straÅ¡nÃ¡ prÃ¡ce potom - vÅ¡echno zase
nÄ›jak uklidit.
Ale: k Ä•emu mÃ¡me nedÄ›li? TakÅ¾e jsem kontaktovala dalÅ¡Ã- dobrou
duÅ¡i, Å¡ikovnou holku ve sprÃ¡vnÃ½ch letech, kterÃ¡ si uklÃ-zenÃ-m bytÅ¯ vydÄ›lÃ¡vÃ¡ na
Å¾ivobytÃ-. MÃ¡m ji rÃ¡da, uÅ¾ mi pÃ¡rkrÃ¡t pomohla, kdyÅ¾ jsem potÅ™ebovala vzÃ-t
za vÄ›tÅ¡Ã- kus prÃ¡ce. MilÃ¡, pÅ™Ã-jemnÃ¡, Å¡ikovnÃ¡ opravdu, a rychlÃ¡. U nÃ¡s je tedy vymalovÃ¡no, lehce
uklizeno (ne, opravdu to jeÅ¡tÄ› nenÃ- OK, to bude trvat alespoÅˆ dalÅ¡Ã- tÃ½den) a jÃ¡
se mohu vÃ-c vÄ›novat prochÃ¡zkÃ¡m s Ä•ubÃ¡Ä•kem, okukovÃ¡nÃ-m svÃ½ch nejnovÄ›jÅ¡Ã-ch
hodinek - dostala jsem od syna hodinky, co zvlÃ¡dnou nesmÃ-rnÄ› moc vÄ›cÃ- - FITBIT.
Kdo mÃ¡te zÃ¡jem, kouknÄ›te
se... LÃ-bi se mi, jsou spojenÃ© s mobilem a majÃ- i svou vÃ¡hu :-))). TakÅ¾e si
obÄ•as listuju v mobilu a snaÅ¾Ã-m se tomu trochu vÃ-c porozumÄ›t. JedinÃ©, co je mi
lÃ-to, Å¾e jsem je nemohla mÃ-t uÅ¾ tak pÅ™ed tÅ™iceti lÃ©ty. JenÅ¾e - to zas tenkrÃ¡t
nebyly, to uznÃ¡vÃ¡m.
Fajn na nich je, Å¾e jsou nesmÃ-rnÄ› motivaÄ•nÃ-.
Je to tak bezva, kdyÅ¾ vÃ¡s pochvÃ¡lÃ-, Å¾e jste dnes uÅ¡li svÅ¯j plÃ¡novanÃ½ kus cesty,
dokonce â€žtolik a tolikâ€œ minut opravdu zÄ•erstva, Å¾e hubnete, Å¾e jste spali tolik
a tolik hodin, Å¾eâ€¦ a Å¾eâ€¦. Je tam v nich vÅ¡echno moÅ¾nÃ©. ChodÃ- do nich
esemesky, jsou-li spÃ¡rovanÃ© se sluchÃ¡tky, tak cestou mÅ¯Å¾ete poslouchat muziku,
pÅ™Ã-padnÄ› vÃ¡s zkouÅ¡ejÃ- ze slovÃ-Ä•ekâ€¦ Jo, je to takovÃ¡ super hraÄ•ka pro dospÄ›lÃ© :-))
D@niela
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