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ÃšterÃ½, 12 Å™Ã-jen 2010

KdyÅ¾ jsem ráno pÅ™i ranním buzení své dcery zjistil, Å¾e je tÅ™eba otÅ™epat z peÅ™iny malou závÄ›j, napadlo mnÄ›, Å¾e
nejvy&scaron;&scaron;í Ä•as zaÄ•ít shánÄ›t zimní výbavu. V&scaron;ak taky, jakmile moje malá,
stosedmdesáticentrimetrová My&scaron;ka pÅ™i&scaron;la k vÄ›domí, rovnou mi navrhla, Å¾e na&scaron;la nedaleko
peeeeeeerfektní sekáÄ•, a Å¾e je naÄ•ase, abychom ho nav&scaron;tívili. Tedy .. ne Å¾e bychom na tom byli tak zle....

No, ale je fakt, Å¾e tyhle obchody mívají nÄ›kdy nesmírnÄ› zajímavé zboÅ¾í - a taky je fakt, Å¾e nÄ›kde na svoje cigarety,
povÄ›trné Å¾en&scaron;tiny u&scaron;etÅ™it musím, Ä•ili proÄ• ne na vlastním dítÄ›ti, Å¾e?
Hned jak jsem se vrátil z práce
My&scaron;ka ze &scaron;koly, rozbili jsme kreditní prasátko a vyrazili. Musím pÅ™iznat, Å¾e ten bazárek pÅ¯sobil
sympaticky; nejen vÄ›ci v nÄ›m, ale ani majitelka nevypadala obno&scaron;enÄ›. PomÄ›rnÄ› brzo jsme na&scaron;li první vhodn
svetr, takovy ten spravný huÅˆáÄ• s vysokým límcem, na zip. Záhy se objevil druhý kandidát, pak tÅ™etí .... PÅ™iznám se, Å¾e
sám bych si nevybral, ale na&scaron;tÄ›stí má My&scaron;ka i "muÅ¾ské" geny, co mnÄ› chybí, takÅ¾e jsme tam nemuseli
pÅ™enocovat. CoÅ¾ by po vÄ•erej&scaron;ích celodenních nákupech uÅ¾ bylo moc i na mnÄ›.
Zkou&scaron;eli jsme svetÅ
vymý&scaron;leli, k Ä•emu se hodí, k Ä•emu ne a hlavnÄ› se uji&scaron;Å¥ovali, který z nich má nejvÄ›t&scaron;í
teplozadrÅ¾itelnost, protoÅ¾e o tu &scaron;lo v první Å™adÄ›. ÄŒím dál tím víc výbÄ›r smÄ›Å™oval k tomu jednomu vyvolené
jsem si Å™ekl, Å¾e se porozhlídnu i po ostatních vÄ›cech, Ä•lovÄ›k nikdy neví.
NeomylnÄ› jsem zamíÅ™il k pokladnÄ›, pro
by zku&scaron;ený muÅ¾ mÄ›l hledat nejpÅ™esnÄ›j&scaron;í informace .. tÅ™eba o tom, jestli náhodou nemá majitelka nÄ›jak
veÄ•er chuÅ¥ na kafe, pÅ™ípadnÄ› nepotÅ™ebuje pomoci s inventurou.
JenÅ¾e ouha! Sotva jsem se vzdálil zmínÄ›ným sm
nápadnÄ› pÅ™ibylo klukÅ¯ v prostoru Å¾enských zimních svetrÅ¯. Musím pÅ™iznat, Å¾e mÄ› tyhle pÅ™esuny pobavily, a tak m
la&scaron;kování jsem zaÄ•al sledovat dÄ›j. My&scaron;ka zkou&scaron;ela vybraný svetr, samozÅ™ejmÄ› jen tak poloÅ¾ením
sebe a zji&scaron;Å¥ovala pÅ™ípadné nedostatky. Na ty dostatky mÄ›la pozorovatelÅ¯ dost a dost, a já si uvÄ›domil, Å¾e nám
zaÄ•íná úplnÄ› nová Å¾ivotní etapa... A tak místo kafíÄ•ka zaplatil jsem svetÅ™íÄ•ka, a po chvilce jsme zamíÅ™ili s My&scaron
domÅ¯.
V podstatÄ› je fakt, Å¾e s ní mi chutná stejnÄ› nejlíp a kdo ví, jak dlouho si ho s ní je&scaron;tÄ› budu dávat.
Hezký den, kudlanky,Roman
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