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JUPÃ•Ã•Ã•. JDE TO I SE ZOHAVENÃ•M ÃšDEM!
ÃšterÃ½, 29 srpen 2017

Je&scaron;tÄ› se vracím k povzdechu "JE KONEC, UÅ½ SI NEVRZNU", kde jsem úpÄ›l nad nedokonÄ•enou
náv&scaron;tÄ›vou u lékaÅ™e se svým zohaveným údem, odkud jsem v zoufalství, po asi tÅ™ech hodinách Ä•ekání, zbabÄ›le
zdrhl. PÅ™ecijen mi to pak nedalo a pro zmÄ›nu jsem nav&scaron;tívil renomovanou praÅ¾skou nemocnici. Tam jsem
dokonce vydrÅ¾el aÅ¾ k pozvání do ordinace...
LékaÅ™ mi vysvÄ›tlil, Å¾e zákrok se v Å¾ádném nebude dÄ›lat v lokále, bude to jakási polonarkóza s dvoudenní
hospitalizací, pÅ™edtím spousta vy&scaron;etÅ™ení a pak asi mÄ›síc neschopnosti ruky k Ä•emukoliv. A navrch, coÅ¾ mÄ› u
naprosto neÄ•ekanÄ› - pozvou mÄ› k operaci tak cca za 6 mÄ›sícÅ¯ (!!!). Doslova: "Jste aÅ¾ na konci pÅ™edlouhé Å™ady".
jsem se z tÄ›ch &scaron;okÅ¯ asi po týdnu vzpamatoval, pÅ™ehodil jsem na jedné z hor&scaron;ích kytar struny opaÄ•nÄ› a
zkusil maÄ•kat pravou rukou. Prvotní odhodlání rychle vyprchalo, to se uÅ¾ prostÄ› po 50 letech z levé na pravou pÅ™edÄ›lat
nejde! No, aspoÅˆ jsem to zkusil. Struny nÄ›kdy zase pÅ™ehodím nazpátek.
ÄŒasem mi to ov&scaron;em zase nedalo a n
&scaron;panÄ›lce s neobrácenými strunami jsem zaÄ•al zkou&scaron;et. A jóóó! Po chvíli jsem na to pÅ™i&scaron;el.
Jde
Jen se musí malík nechat úplnÄ› pod hmatníkem (nesmí pÅ™ijít nahoru) a samozÅ™ejmÄ› pak pouÅ¾ívat jen tÅ™i prsty. A jde
Dokonce i nÄ›které barré. Sice to není ta paráda na v&scaron;ech &scaron;esti strunách, ale dá se to o&scaron;idit,
kdyÅ¾ se k tomu o to víc hlasitÄ›ji huláká.

Po mnoha letech jsem i podÄ›koval své mladické frajeÅ™inÄ›, s kterou jsem kdysi zvládl devítkové akordy, které jsem
celkem nikdy k niÄ•emu nepotÅ™eboval, ale zato okolí vÅ¾dy Ä•umÄ›lo "jak tam ty devítky strkám".
To uÅ¾ mÄ› dÅ™ív daleko víc bavily tÅ™ináctky (myslím akordy, samozÅ™ejmÄ›!!!), ty ale bez malíku prostÄ› nejdou. Ale
jsou teÄ• k nezaplacení, ty malík vÅ¯bec nepotÅ™ebují a výbornÄ› mi nahrazují sedmiÄ•ky, které bez malíku jdou vesmÄ›s
stra&scaron;nÄ› blbÄ›. Tak teÄ• cviÄ•ím asi 3x po pÅ¯lhodinÄ› dennÄ›, prsty zase po dvou letech nehraní dostávají mozoly a já
jsem blaÅ¾en, Å¾e zase jednou zvítÄ›zila inteligence a vytrvalost nad blbou hmotou (i nad narkózou, brrrrr!). Díky v&scaron;em
kteÅ™í (které) jste zohavení mého údu se mnou proÅ¾ívaliâ€Š a poskytliâ€Š nezi&scaron;tné rady.
Brejden. NÄŒ Pozn. red.: Na tý fotce je je Pepíno sám osobnÄ›, cca pÅ™ed sto léty.
Hádanka: poznáte, kde to hra
Ve kterém slavném sále?
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