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NECHYBÃ• VÃ•M KORELA?
ÃšterÃ½, 02 zÃ¡Å™Ã- 2008

Takhle ráno jsem pÅ™emluvila Luká&scaron;e, mého nejmlad&scaron;ího bratra a spolubydlícího na pokoji, aby se mnou
a psy &scaron;el na procházku (docílila jsem toho hrozbou, Å¾e mu jinak nezadám heslo na poÄ•ítaÄ•). Sotva jsme
pro&scaron;li na&scaron;í ulicí k nádraÅ¾í Braník, pÅ™echázíme silnici a najednou nám pÅ™ed oÄ•ima tÅ™epá kÅ™ídly nÄ›ja
Luky&scaron;ák vykÅ™ikl: "Jé, korela!", Ä•ímÅ¾ se potvrdilo, Å¾e náv&scaron;tÄ›vy v pÅ™írodovÄ›deckém krouÅ¾ku ne
plýtvání Ä•asem. ProtoÅ¾e nám jednou taky uletÄ›l papou&scaron;ek, hned jsem dospÄ›la k rozhodnutí, Å¾e toho opeÅ™ence
musíme chytit, pokud to bude jen trochu moÅ¾né. VÅ¾dyÅ¥ na&scaron;eho pyrury se také ujali v nedalekém sídli&scaron;ti a
po týdnu, kdyÅ¾ si u nich odpoÄ•al a zaÄ•al kousat i v novém domovÄ›, jsme ho zase mÄ›li zpÄ›t.
Navíc - mít doma &scaro
nebo sedm papou&scaron;kÅ¯, to uÅ¾ mi stejnÄ› nepÅ™ijde jako velký rozdíl...
TakÅ¾e jsem zalehla psy opodál a nechala
Luká&scaron;e, aÅ¥ se zkusí ke korele pÅ™iblíÅ¾it. Moc se jí to nelíbilo, ale byla zÅ™ejmÄ› uÅ¾ dost vyÄ•erpaná, takÅ¾e pop
vÅ¾dycky jen pár metrÅ¯. Chvíli jsem pÅ™emý&scaron;lela nad otázkami slu&scaron;nosti a nakonec jsem Å™ekla bráchovi,
aÅ¥ si triÄ•ko radÄ›ji sundá on, a snaÅ¾ili jsme se s ním korelu pÅ™ikrýt (sledovali jsme dlouho Lovce krokodýlÅ¯). PÅ™ipojil se
nám i Å™idiÄ• kropícího auta, který nabíral vodu z nedalekého hydrantu. Muselo být komické, jak tÅ™i lidé honí malého ptáÄ•ka
který jim poÅ™ád nÄ›kam ulétá; na&scaron;tÄ›stí jsme ho tak alespoÅˆ drÅ¾eli dál od hlavní silnice.
Nakonec to korela vzda
podaÅ™ilo se mi ji vlastnoruÄ•nÄ› chytit za ocas, Luká&scaron; ji zabalil do triÄ•ka a upaloval s ní domÅ¯, zatímco já
pokraÄ•ovala se psy k VltavÄ›, aby z procházky taky nÄ›co mÄ›li. TeÄ• korela (samice, jak mi Luká&scaron; vysvÄ›tlil) spí v klec
u nás v pokoji (je v karanténÄ› kvÅ¯li na&scaron;im ostatním papou&scaron;kÅ¯m) a vymý&scaron;líme bojový plán na
rozvÄ›&scaron;ení letákÅ¯ po okolí. Kdybyste náhodou vÄ›dÄ›li o nÄ›kom v okolí Bráníka, HodkoviÄ•ek, ModÅ™an nebo snad
Chuchle, komu uletÄ›la korela, ozvÄ›te se buÄ• sem, tady do komentáÅ™Å¯, nebo na e-mail Daniele do redakce - daniela
zavináÄ• kudlanka teÄ•ka cz. A spÄ›chejte - ná&scaron; hlavní papou&scaron;káÅ™ totiÅ¾ odjíÅ¾dí k moÅ™i a pták bude tak v
na milost pejskaÅ™Å¯m... KateÅ™ina P.S. Obrázek je jen ilustrativní,
dotyÄ•ná korelka vypadá jinak...
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