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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - MÄšLA BYCH VYBALIT
PÃ¡tek, 26 duben 2019

U nÃ¡s doma jest binec jako krÃ¡va. KdyÅ¾ jsem odlÃ©tala, bylo zasnÄ›Å¾eno, teÄ• je nÃ¡dhernÄ›, na triko a lehkÃ½ kalhoty. T
je jasnÃ½, Å¾e jsem byla pryÄ• docela dost dlouho... No, a protoÅ¾e u jednÃ© z pÅ™edminulÃ½ch nÃ¡vÅ¡tÄ›v New Yorku jsem
psala a dala tedy svÄ›tu vÄ›dÄ›t, Å¾e doma nikde nikdo, tak mi byteÄ•ek vybÃ-lili. Proto o tom pÃ-Å¡u aÅ¾ teÄ•... Co mÃ¡m pov
byl to zÃ¡Å¾itek, ten nÃ¡vrat...

V lednici jsem nechala
nÄ›jakÃ© ovoce a zeleninu, aby si to kluk vzal. Nevzal. KdyÅ¾ jsem teÄ• po pÃ¡r
mÄ›sÃ-cÃ-ch otevÅ™ela lednici, byl to tedy zÃ¡hul. Po probrÃ¡nÃ- se ze zÃ¡sahu pachem
a puchem jsem mÄ›la hned co dÄ›lat :-).
Ale musÃ-m syna
pochvÃ¡lit, vÅ¡echny kytky pÅ™eÅ¾ily a vypadajÃ- docela k svÄ›tu. Jsou prostÄ› uÅ¾
otrlÃ©.

TakovÃ½ nÃ¡vrat po delÅ¡Ã- dobÄ›
je super vÄ›c. PrvnÃ-, co Ä•lovÄ›k vidÃ-, je vÅ¡echno, co by se mÄ›lo vyhodit (ano,
PepÃ-, snad mi to odhodlÃ¡nÃ- vydrÅ¾Ã- a jÃ¡ vÄ›tÅ¡inu krÃ¡mÅ¯ fakt vyhodÃ-m,
slibuju). Hned druhÃ½ den jsem slib dodrÅ¾ela a odnesla prvnÃ- velkou taÅ¡ku
do zdejÅ¡Ã- plechovÃ© Å¡katule (charita). A budu se snaÅ¾it i nadÃ¡le.
NejvÄ›tÅ¡Ã-m problÃ©mem vÅ¡ak jsou "serepetiÄ•ky".

PÅ™Ã¡telÃ©, kamarÃ¡dky - co s
nimi dÄ›lÃ¡te vy? MÃ¡m plno moc hezkÃ½ch a obÄ•as i cennÃ½ch drobnostÃ-, nehledÄ› na
to, Å¾e o kaÅ¾dÃ© tÃ© blbosti bych mohla vyprÃ¡vÄ›t, od koho jsem ji dostala, a jakÃ©
vzpomÃ-nky ve mnÄ› vyvolÃ¡vÃ¡ - na tu dotyÄ•nou osobu, pochopitelnÄ›. A teÄ• - to to
mÃ¡m vyhodit do kontejneru na odpadky?

TakÅ¾e to je mÅ¯j velkÃ½ dotaz
a vlastnÄ› i prosba o radu, kam s tÃ-m, co s tÃ-m?

Tu dalÅ¡Ã- vÄ›c, zbavovÃ¡nÃ- se
vÄ›cÃ-, kterÃ© mi nejsou nebo delÅ¡Ã- dobu nenosÃ-m, uÅ¾ jsem vlastnÄ› vyÅ™eÅ¡ila,
nabalÃ-m velkou igelitku a odnesu na tu sbÃ-rku. Jen se nedokÃ¡Å¾u zbavovat knih,
jak mi tu bylo taky doporuÄ•eno. ProstÄ› knihy, to je mÃ¡ velkÃ¡ modla, a i kdyÅ¾
jsou uÅ¾ jen pietnÄ› uloÅ¾eny v knihovnÃ¡ch, nedokÃ¡Å¾u vyhodit ani jednu. NehledÄ› na
to, Å¾e jÃ¡ i mÃ¡ma, po kterÃ© jsem taky dost velkou knihovnu zdÄ›dila, jsme
kupovaly jen knihy kvalitnÃ-... Proto i kdyÅ¾ dnes Ä•tu ve Ä•teÄ•ce, tak - ne, knihy jÃ¡
vyhazovat nebudu :- ))) d@niela
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