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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - O DVA CHLUPY LÃ•P
ÃšterÃ½, 18 prosinec 2018

Potvora virÃ³za, kterÃ¡ mne â€žosÃ-dlilaâ€œ, se jen velmi, velmi tÄ›Å¾ko odhodlÃ¡vÃ¡ mne opustit. Jak jsem si pÅ™eÄ•etla, ta
kterÃ½ nÃ¡s oslabÃ-, byl v tÄ›le jiÅ¾ dÃ¡vno pÅ™edtÃ-m, a Ä•ekal jenom na vhodnÃ½ okamÅ¾ik, kdy bude moci zaÃºtoÄ•it, tj.
oslabenÃ- organismu zpÅ¯sobenÃ© napÅ™Ã-klad prochladnutÃ-m.â€œ A - Å¾e neexistuje Å¾Ã¡dnÃ© oÄ•kovÃ¡nÃ-. A v podsta
lÃ©ky.

TÄ›ch vÃ-ce neÅ¾ 100 rÅ¯znÃ½ch
druhÅ¯ rhinovirÅ¯ (viry vyvolÃ¡vajÃ-cÃ- zÃ¡nÄ›t hornÃ-ch cest dÃ½chacÃ-ch), kterÃ©
existujÃ-, nemÃ¡ proti sobÄ› zatÃ-m Å¾Ã¡dnÃ© â€žnepÅ™Ã-teleâ€œ, takÅ¾e nezbÃ½vÃ¡, neÅ¾ to nÄ›jak
pÅ™etrpÄ›t, protrpÄ›t. Tak si to s rhinovireÄ•ky uÅ¾ tÅ™etÃ- tÃ½den uÅ¾Ã-vÃ¡m.
RozhodnÄ› jsem jeÅ¡tÄ› tenhle
model nemÄ›la. Slabost neskuteÄ•nÃ¡, mizernÄ› se mi dÃ½chalo, tedy skoro vÅ¯bec, rÃ¡no jsem byla
cca 183 let starÃ¡, sotva jsem se unesla, oÄ•i pÃ¡lily, ucho, krkâ€¦ a o kostech ani
nemluvÄ›. KaÅ¾dÃ¡! Fakt, skoro kaÅ¾dÃ¡ kost v tom mÃ©m velkÃ©m obstaroÅ¾nÃ-m tÄ›le o
sobÄ› dÃ¡vala setsakra vÄ›dÄ›t.
Po tÃ½dnu jsem navÅ¡tÃ-vila svou
milou panÃ- doktorku, kterÃ¡ mÄ› nechala od sestÅ™iÄ•ky bodnout, vycucnout kapiÄ•ku
krve a doÅ¡la k zjiÅ¡tÄ›nÃ-, Å¾e tedy bakterie neee, Å¾e je to opravdu
eklhaft virÃ³za. A â€“ Å¾e se jen musÃ- vyleÅ¾etâ€¦ PoctivÄ› jsem se tedy doma
povalovala, jen rÃ¡no a v podveÄ•er se vyhrabala spolu s mÃ½m chlupatÃ½m
souloÅ¾nÃ-kem ven, abychom obeÅ¡li blok. PÃ¡rkrÃ¡t mi bylo tak, Å¾e jsem
jen vyÅ¡la pÅ™ed dÅ¯m a nechala pesÃ¡tko, aby se proÅ¡lo samo. Pak jen do
pytlÃ-ku sebrat, do kontejneru vyhodit a Å¡up zas domÅ¯â€¦ Ani tu televizi jsem moc
nevnÃ-mala, je to velmi, velmi nepÅ™Ã-jemnÃ¡ forma, tahle zÃ¡leÅ¾itostâ€¦
Ale jak se Å™Ã-kÃ¡, vÅ¡eho do Ä•asu,
tak uÅ¾ je mi o nÄ›co lÃ-p. Ne, Å¾e bych se cÃ-tila nÄ›jak "Ã³moc" lÃ-p, ale zas mne chytajÃ- roupy â€“
pÅ™emÃ½Å¡lÃ-m, co a jak bych zas mohla udÄ›lat, pÅ™edÄ›lat, tuhle skÅ™Ã-nku Å¡oupnu sem,
tady by mohla bÃ½t poliÄ•ka, a taky bych uÅ¾ mohla na zeÄ• povÄ›sit ty renovovanÃ©
obrÃ¡zky. I jsem upekla tvarohovou buchtu.

Jo, a jeÅ¡tÄ› s nÄ›Ä•Ã-m se
musÃ-m pochlubit:
UdÄ›lala jsem si sulc. PÅ™ed
cca Ä•tyÅ™mi dny. A pak jsem ho, nÃ¡sledujÃ-cÃ- Ä•tyÅ™i dny, jedla. ProtoÅ¾e ven, do
obchodu, to bylo jako kdybych mÄ›la jÃ-t pÄ›Å¡ky VÃ¡clavÃ¡k tam a zpÃ¡tky. OvÅ¡em
povedl se mi, byl bÃ¡jeÄ•nÃ½, coÅ¾ potvrdil i mÅ¯j pes. JemnÃ½, libovÃ½ a pevnÃ½.
NejspÃ-Å¡ si ho zase Ä•asem udÄ›lÃ¡m.

A jak jsem na nÄ›j pÅ™iÅ¡la?
JeÅ¡tÄ› pÅ™ed tÃ-m jsem naÅ¡la v sÃ¡moÅ¡ce umÄ›lohmotnou krabiÄ•ku se sulcem,
koupila, ochutnalaâ€¦ Ale kdyÅ¾ jsem si spoÄ•Ã-tala, Å¾e za dvÄ› mini-krabiÄ•ky budu mÃ-t
velkou mÃ-su, tak jsem se dala do dÃ-la.
Mj.
jak sulc dÄ›lÃ¡te vy?
DÄ›lÃ¡te
ho vÅ¯bec? Nebo uÅ¾ je to v podstatÄ› jÃ-dlo z historie?
http://www.kudlanka.cz
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