Pracovní výprava 15 – 17. 10. 2010 – STŘECHA
Uplynulý víkend byl ten poslední v akci nazvané "Kulový blesk". Počasí nevěstilo nic
dobrého a pátek začal, jak večer dušičkový. Drobně mrholilo a na krásně klouzající střechu se
nám moc nechtělo, takže práce se scvrkly pouze na pozemní přípravu. Rychle se začalo šeřit a
do malebného lesního zákoutí se potichoučku vkrádala vlhká mlha a rychle nás zahnala
k voňavým praskajícím kamnům. Bylo nás pět - dva dědci, Helenka, Váša, Karlos. Každou
chvíli někdo vyhlížel spoře osvětleným oknem jestli se z mlhy nevyloupne Bajz. Podle lesa
pomali letěla červená světluška a zanedlouho zaklepal na dveře pan Lorenc.
Z mlhy vystoupila hrůzostrašná postava a blížila se rychlým krokem k chalupě. Byl to
Dominik s kytarou na zádech. Po skromné večeři Kristově doplněné o šunku a zeleninu se
začaly přetřásat staré historky - můj nejlepší kamarád a soužití s ním. O půlnoci nás bolely
všechny břišní svaly a s jasným cílem, že pětiletku musíme splnit, i kdyby měla trvat deset let
jsme se odebrali na kutě.
Brzo ráno jsme začali obcházet chalupu s připravenými žebříky a přemítali : "vylízt, či
nevylízt?". V tom dorazil Bořek stavitel (Dušánek). Ještě neměl druhou nohu z auta venku a
už se sápal na střechu. V závěsu se přiřítili Pivovarníci, dorazili od vlaku Badíkovci, z
Janštejna Štrajtovci, HTčkovi, Duběna, Roky + 1, řvounek s rodiči, Šamanovci, Olinka + 2.
Z lesa vyrazil černý pes, za ním kouř a potom Megajvr. To už bylo veselejší. Jako mravenci
okolo veliké hromady pobíhali dělnící sem a tam a tašky putovaly ze země na střechu. Mezi
vzdycháním a hekáním se občas z vrcholu mraveniště ozvalo : "Kozel!" Ten pak postupně
putoval řetězem až na místo určení. Do oběda byla zdolána víc než polovina a po vyřešení
složité matematické úlohy rozmístění lichého počtu větracích tašek se konečně slezlo k
výbornému obědu. Porce byly takové abychom se mohli hýbat.
Zpevnila se norma kladení tašek a vyčlenila se malá stavební skupina ve které
"Ukrajinky" předváděly, jak pracuje míchačka betonu. Zdárně se podařilo usadit a
zabetonovat všechny patky. Občas se objevily neřešitelné problémy a Megajvr se svým
týmem nestačil plést z h.... bič. Oplechovaly se boky a usadil vikýř. V neděli dorazil ještě
Smrk, oplechoval se komín, dokončily hřebenáče a skoro přesně v poledne byla položena
poslední taška. Opravdu poslední. Vůbec nic nezbylo. Davídek ze střechy křičel vyfotit,
vyfotit, ale nikdo již neměl sílu ani k focení.

