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MÄšÅ˜Ã•M, Å˜EÅ½U, MÄšÅ˜Ã•M, Å˜EÅ½U...
ÄŒtvrtek, 22 bÅ™ezen 2018

A obÄ•as u toho sakruju, ale to asi by dÄ›lal kaÅ¾dej. PÅ™iÅ™ezávám si totiÅ¾ poliÄ•ky do kuchyÅˆskýho "ostrÅ¯vku". Kdysi js
nechala udÄ›lat, ale &scaron;ikovní "pat-a-matové" to zprasili tak, Å¾e kaÅ¾dý otvor má jiný rozmÄ›r. Tedy - cca plus minus pÅ
centimetru aÅ¾ centimetrÅ¯ pÄ›t. Byly v tom police, na nich nádobí a bylo to super. JenÅ¾e - Ä•as nazrál a já, nemaje co jinýho
co na práci (prosím, nesmÄ›jte se), rozhodla jsem se ostrÅ¯vek zkrá&scaron;lit obkladem.

Samo poÅ™ízení obkladÅ¯ by bylo na nÄ›kolikadílnou reportáÅ¾, ale povedlo se, drahý synek mi potÅ™ebný "matr
obchodu domÅ¯ dovezl, drahý (sice jinak, ale taky) Å™emeslník obloÅ¾il a teÄ• pÅ™i&scaron;ly na poÅ™ad dne ony fochy.
jsem psala, ty &scaron;teláÅ™e jsou absolutnÄ› podle ruského vzoru: "ja rysovál, i ono sluÄ•ílos" - takÅ¾e jinej rozmÄ›r nahoÅ™
jinej o pÄ›t centimetrÅ¯ níÅ¾, a aby se to nepletlo, tak po tom obloÅ¾ení je i ta &scaron;íÅ™ka jiná - v&scaron;ude. NahoÅ™e,
uprostÅ™ed... TakÅ¾e je nutno police Å™ezat víceménÄ› kudrnatÄ›...
A tak si Å™íkám: jak to, Å¾e nÄ›který Å¾enský m
sebe Ä•i kolem sebe tvora - majitele "&scaron;ikovných Ä•eských ruÄ•iÄ•ek"?
Já mÄ›la doposud kliku na kecálisty. Jo, bylo s
nimi obÄ•as pÅ™íjemnÄ›, zábava, dali se poslouchat, ale kaÅ¾dej hÅ™ebík jsem si musela nÄ›kam vrazit sama.
Tak tu
mÄ›Å™ím, Å™eÅ¾u... a sakruju.
Kdyby vás zajímalo, jak nám obÄ›ma (tedy Kajoukovi a mnÄ›) je? Tak oba jsme celkem
Pesánek uÅ¾ - mimo flekÅ¯ od desinfekce - je docela fit. A já v podstatÄ› taky. KdyÅ¾ pominu takový malichernosti, jako
nosokap, bolokrk Ä•i furtoka&scaron;el. Holt, Ä•lovÄ›k musí mezi lidi a i kdyÅ¾ se snaÅ¾ím, tak se mne nejspí&scaron; nÄ›jaká
slabá zmr&scaron;enina nastuzení pÅ™eci jen chytla.
DÄ›lám si na to úÅ¾asnej lék - kafe z kafovaru od kluka, kterej
jsem pÅ™ed lety dostala k VánocÅ¯m a uÅ¾ dlouhou dobu tu stál opu&scaron;tÄ›ný. Doposud jsem pila kafe jen rozpustný, neb
to je zcela beznámahový, ale kdyÅ¾ mi jeden Å™emeslník touto tekutinou opovrhl, s tím, Å¾e vyvaÅ™ený fusekle on nepije, ta
se zas rozhodla pro zprovoznÄ›ní kávovaru. Je to po dlouhý dobÄ› novinka, sice pracnÄ›j&scaron;í (nasypat do sejtka,
uhÅˆohÅˆat, vloÅ¾it, za&scaron;mrdlat, urovnat, nalejt vodu, páÄ• tam stopro od minule nejni, nahÅ™át, pustit, hlídat, zavÅ™ít,
vyndat zasr-sejtko, vyklopit lógr, osladit kafe), ale - novinky sou novinky, aÅ¾ to bude staÅ™inka, vymyslim nÄ›co novýho.

A jak Å™íkám - v meziÄ•ase si v pÅ™edsíni Å™e&scaron;u fochy.... Ve dvÄ› jdeme spolu s Kayou ke kadeÅ™nici. Výjim
mne doprovází, neb musím hlídat jeho prázdnej fusak. Ale je hodnej... nedrbe, nelíÅ¾e... Jen prÅ¯bÄ›Å¾nÄ› oblejzá
v&scaron;echny svoje pelechy, chvilku tady, chvilku tam. Podle toho, kde je men&scaron;í kravál... Tohle je v závÄ›tÅ™í
pÅ™ed vchodovejma dveÅ™ma. Ve dvÄ› zasednu u kadeÅ™nice,drÅ¾te mi palce.d@niela
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