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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - KLÃ•Å TÄš, TÅ˜EÅ NÄš, CHUTÄš
PondÄ›lÃ-, 24 Ä•erven 2019

Zamilovala
jsem se. No, vlastnÄ› ne tak moc, ale troÅ¡ku joooo. Do svÃ©ho pejska.
ProtoÅ¾e se ke mnÄ› chovÃ¡ tak, jak v Å¾ivotÄ› nikdo. MÃ¡ mne rÃ¡d bez
sebemenÅ¡Ã-ch vÃ½hrad, lÃ-bÃ-m se mu, aÅ¥ vypadÃ¡m jakkoliv, je mi vdÄ›Ä•nÃ½ za
mou pÅ™Ã-tomnost a - a obÄ•as mi nÄ›co pÅ™edÃ¡... Ano, tentokrÃ¡t
mi pÅ™edal klÃ-Å¡tÄ›!!! Tedy, jÃ¡ ho vÅ¾dy po pÅ™Ã-chodu z venku
probÃ-rÃ¡m, proÄ•esÃ¡vÃ¡m... A hup, ta mrcha, co ji svÃ½m nezÃ¡jmem (dÃ-ky chemii) odpudil
Kayouk, se zahryzla do mne!

A jak se tak Ä•lovÄ›k semotamo podrbe, najednou jsem zacÃ-tila v podpaÅ¾Ã-,
spÃ-Å¡ smÄ›rem k zÃ¡dÅ¯m, divnou bouli. MusÃ-m se pochlubit, Å¾e asi nejsem zas
tak normÃ¡lnÃ- Å¾enskÃ¡, protoÅ¾e jsem hned netuÅ¡ila rakovinu. V koupelnÄ› pÅ™ed
zrcadlem jsem uvidÄ›la docela sluÅ¡nej Ä•ervenej ranec kolem vystouplÃ© boule, a
uvnitÅ™ si hovÄ›lo k prasknutÃ- nacucanÃ© klÃ-Å¡tÄ›â€¦
Nebudu vÃ¡m povÃ-dat, jak jsem se vydÄ›sila, ani jsem si na nÃ¡zev tÃ© oÅ¡klivÃ©
nemoci, boreliozy, hned nevzpomnÄ›la, jen jsem si Å™ekla: â€žHa, zase budu mÃ-t pÃ¡r tÃ½dnÅ¯
ta hnusnÃ¡ antibiotika.â€œ A jala jsem se drÃ¡t tu mrchu ven. PochopitelnÄ›, jak
jsem ho maÄ•kala, vstÅ™Ã-kla jsem si jeho obsah do sebe, urvala jsem ho od
hlaviÄ•ky a setsakra si zmordovala celÃ© okolÃ-. Vypadalo to velmi, velmi
pÅ™Ã-Å¡ernÄ›.
No, musÃ-m vÃ¡m napsat, Å¾e to bylo v pÃ¡tek po obÄ›dÄ›, a i kdyÅ¾ jsem pak
oblezla zdejÅ¡Ã- vÅ¡echny doktory â€“ nikde uÅ¾ nikdo nebyl, poliklinika, balÃ-k
praktickÃ½ch doktorÅ¯, vÅ¡ichni moÅ¾nÃ- specialistÃ©, klinikaâ€¦ Nikde nikdo.
A nejbliÅ¾Å¡Ã- pohotovost aÅ¾ veÄ•er, asi 5 stanic metrem.

Je pondÄ›lÃ-, splasklo to, a kdyÅ¾ jsem se tak lehce koukla, usoudila jsem, Å¾e
neÅ¾ se trmÃ¡cet pÅ¯l hodiny po slunci nÄ›kam k felÄ•arum, kde pak budu hodinu sedÄ›t, radÄ›ji zÅ¯stanu doma. Ano, plÃ¡nova
jsem,
Å¾e â€žnÄ›kamâ€œ pÅ¯jdu rÃ¡no, jenÅ¾e jsem usnula aÅ¾ kolem Ä•tvrtÃ©, Ä•ubÃ¡k byl stoÄ•enÃ½
nÄ›kde dole u mne a taky nevzbudil. Tak uvidÃ-mâ€¦StejnÄ› si myslÃ-m, Å¾e uÅ¾ nenÃ- zas aÅ¾
tak moc co spÄ›chat. Pokud ty borelie, pokud do mne vÅ¯bec vlezly, snad do zÃ-tÅ™ejÅ¡Ã-ho rÃ¡na
vÄ›tÅ¡Ã- paseku neudÄ›lajÃ-â€¦
Byla jsem na trhu, v domÄ›nÃ-, Å¾e tam budou Ä•eskÃ© tÅ™eÅ¡nÄ›, Å¾e si tak kilÄ•o koupÃ-m a udÄ›lÃ¡m bublaninu. Pendre
TÅ™eÅ¡nÄ› mÄ›li, snad byly opravdu Made in CR, ale stÃ¡le stÃ¡ly "kilo za
kilo". JÃ¡ urputnÄ› trvÃ¡m na tom, Å¾e by naÅ¡e tÅ™eÅ¡nÄ› mÄ›ly stÃ¡t mÃ-Åˆ...
Kdyby byly aspoÅˆ za pade, ale tohle? TakÅ¾e si udÄ›lÃ¡m bublaninu bez ovoce? No, jeÅ¡tÄ› mÃ¡m moÅ¾nost z dovezenÃ½ch
merunÄ›k, dovezenÃ½ch jablek, dovezenÃ½ch blum... Ne, namaÅ¾u to tvarohem. Ten snad je nÃ¡Å¡. Ale kdo vÃ-? ChutÄ›. MÃ
celoÅ¾ivotnÃ- smÅ¯lu, Å¾e jsem na sladkÃ©. KdyÅ¾ jsem dÅ™Ã-v, v tom minulÃ©m stoletÃ-, kdyÅ¾ byly jeÅ¡tÄ› doma dÄ›ti, p
cukrovÃ-, byly to moje orgie. Pekla jsem vÅ¾dy vÃ-c neÅ¾ deset druhÅ¯, a uÅ¾ pÅ™i jejich vÃ½robÄ› jsem se tÄ›Å¡ila, jak to v
sama snÃ-m, Ã¡ch... JenÅ¾e, tenkrÃ¡t jsem na svou vÃ½Å¡ku 174 cm mÃ-vala maximÃ¡lnÄ› 62 kg. To se to dlabalo, kdyÅ¾ to
nikde nebylo vidÄ›t... TeÄ• vypadÃ¡m pÅ™esnÄ› podle mÃ©ho dÃ¡vnÃ©ho hesla: "Prach stÃ¡Å™Ã- na mne usedÃ¡, a zvolna m
tuk." A
s tÃ-m zas tak moc nenadÄ›lÃ¡m. TakÅ¾e si s nechutÃ- pÅ™ipravuju bÃ¡jeÄ•nÃ©
zeleninovÃ© salÃ¡ty, kterÃ© pak z donucenÃ- jÃ-m, a stejnÄ›, kdyÅ¾ si pak rÃ¡no
stoupnu na ÃºhlavnÃ-ho nepÅ™Ã-tele - vÃ¡hu, tak to skonÄ•Ã- jen povzdechem. Loni
se mi - nÄ›jak touhle dobou - podaÅ™ilo po velkÃ©m utrpenÃ- shodit osm
kilo, abych je pak, kdy jsem nemohla spolu se psem "polykat kilometry",
zase poctivÄ› nabrala.A tak chutÄ›, kterÃ© mi zÅ¯staly, a Å¾e nejsou jen na jÃ-dlo, posÃ-lÃ¡m do pryÄ•.
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