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SOUSEDKA MI NEPODRÅ½ELA
NedÄ›le, 16 Ä•ervenec 2017

DoteÄ• mi vÅ¾dycky podrÅ¾ela, kdyÅ¾ soused Pepan byl v práci. A zrovna jsem to dost potÅ™eboval. UdÄ›lal jsem si to tedy
Ale není to prostÄ› to vono, jako kdyby podrÅ¾ela. Teda - mám rad&scaron;i, kdyÅ¾ mi podrÅ¾í Pepan, na oplátku zase já
podrÅ¾im jemu a taky mu nemusim pokaÅ¾dý vysvÄ›tlovat, jak nejlíp podrÅ¾et. DoteÄ• mi vÅ¾dycky podrÅ¾ela, kdyÅ¾ sous
v práci. A zrovna jsem to dost potÅ™eboval.

UdÄ›lal jsem si to tedy sám. Ale není to prostÄ› to vono, jako kdyby podrÅ¾ela. Teda - mám rad&scaron;i, kdyÅ¾ mi podr
Pepan, na oplátku zase já podrÅ¾im jemu a taky mu nemusim pokaÅ¾dý vysvÄ›tlovat, jak nejlíp podrÅ¾et.
Ale kdykoliv neby
Pepan doma, vÅ¾dycky mi ta jeho podrÅ¾ela. Ale dneska má migrénu (blbost, je voÅ¾ralá, líná, zase má v sobÄ›
fla&scaron;ku vodky). Tak jsem si to musel udÄ›lat sám. Byla to docela fu&scaron;ka. Musel jsem se&scaron;roubovat
dvÄ› Å¾brdlení od dÄ›tský postýlky na nepÅ™eskoÄ•itelnou koÄ•iÄ•í vej&scaron;ku. Furt se to nÄ›kde vyvracelo, bylo to jak Å¾
vyvracelo se to jak Å¾ivý. Stahoval jsem to porÅ¯znu drátem, pak vrtal díry, pak se&scaron;roubovával, pak zase
oddÄ›lával sdrátování. Jak blbec. A staÄ•ilo by mi, kdyby mnÄ› nÄ›kdo na chvíli podrÅ¾el. A pak bylo dal&scaron;í nepodrÅ¾en
naznaÄ•it díry pro panty na zeÄ• a pÅ™itom drÅ¾et hotový dvíÅ™ka ve správný poloze. NÄ›jak jsem teda tu se&scaron;roubova
závoru podloÅ¾il literaturou a &scaron;palíÄ•kama, naznaÄ•il na zdi díry, vyvrtal díry, nacpal hmoÅ¾diny. No, výsledek jakÅ¾ ta
ale vlastnÄ› shit. AspoÅˆ to krapet drÅ¾elo. Taky dobrý! TakÅ¾e dneska znova, to uÅ¾ pant po pantu, hmoÅ¾dina po hmoÅ¾d
hÅ¯Å¯Å¯Å¯. Jestli nÄ›kdo nÄ›kdy vrtal novou díru, prÅ¯mÄ›r 8 mm asi pÅ¯l centimetru vedle starý díry, rozumí mi. Ale zase mám
skvÄ›lou zku&scaron;enost, Å¾e kdyÅ¾ mi sousedka nepodrÅ¾í, umim si to udÄ›lat i sám.
A to v&scaron;echno kvÅ¯li koÄ•c
na ni nemohl mrcha sousedovic Xaver. Jestli by nÄ›kdo Ä•ekal, Å¾e to koÄ•ka aspoÅˆ trochu ocenila - mýlí se.
A je&scaron
jeden koÄ•iÄ•í záÅ¾itek mnou vÄ•era doÄ•ista otÅ™ásl. Mám doma v kvÄ›tináÄ•i kytku, o který absolutnÄ› nic nevím,
nev&scaron;ímám si jí, obÄ•as ji zaleju, to ale spí&scaron; náhodou. A kytka docela prospívá, takÅ¾e mi ani nevadí. Nechala
mi ji tady (zÅ™ejmÄ› za odmÄ›nu za skvÄ›lou dlouholetou spoleÄ•nost) bývalá partnerka! Velkorysé dÄ›vÄ•e! MnÄ› ta kytka nev
mÄ› nezajímá. Ale koÄ•ka teÄ• v kytce na&scaron;la zalíbení, coÅ¾ mÄ› krapet znervózÅˆuje; sly&scaron;el jsem totiÅ¾, Å¾e k
oÅ¾írá kytky, tak potom blije. TakÅ¾e - o kytku mi nejde, ale o to blití. Zatím jsem kytku vystÄ›hoval z koÄ•iÄ•ího dosahu na
pávlaÄ•, ale ani nevím, co tam s ní. Hrozí, Å¾e ji tam spálí slunce. DOTAS: Poradí nÄ›kdo, co je to za kytku a zda je v
syrovym stavu koÄ•kou poÅ¾ivatelná? (fotka jak vidno pÅ™iloÅ¾ena) Dík. A uÅ¾ jen pár krátkých odpovÄ›dí k dotazÅ¯m k
pÅ™edchozímu Ä•lánku. Jinak nemám k pÅ™ímým reakcím pÅ™ístup, mám udÄ›lenej trvalej dobrovolnej dy&scaron;tanc.
Sebekriticky jsem uznal, Å¾e nedokáÅ¾u slu&scaron;nÄ› reagovat na nÄ›který pÅ™íspÄ›vky Svatý Trojice. Musel bych reagova
jedinÄ› velice neslu&scaron;nÄ›, a to zase nechci kazit zdej&scaron;í pohodu. TakÅ¾e Mí&scaron;o: KoÄ•ka nebo Ä•uba v pos
je mi furt i nadále silnÄ› nepÅ™íjemná. Myslím, Å¾e to uÅ¾ pochopila i AneÅ¾ka. TakÅ¾e Deeres: V rasách se absolutnÄ›
nevyznám, ale tahle moje Ágnes by údajnÄ› mÄ›la bejt Ä•istokrevná ruská stÅ™íbrná koÄ•ka. Ale fakt pí&scaron;u, jak jsem
koupil. Nerozumím tomu. Jen mÄ› zrovna teÄ• napadlo, Å¾e by moÅ¾ná fakt bylo lep&scaron;í, vydávat ji za Britku, protoÅ¾e s
ruskou modrou bych snadno mohl být oznaÄ•en za Kremlofila a Putlerovce, coÅ¾ by mi do smrti bylo líto. Brejden
v&scaron;em. NÄŒ.
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