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A ZASE KRUTÄš O KRÅ®TÄš...
PÃ¡tek, 14 listopad 2008

Tato historka není moje - ale mé kamarádky, tehdá samoÅ¾ivitelky, matky dvou holÄ•iÄ•ek. Bylo pÅ™ed vánoci, kamarádka
pekla, vaÅ™ila smaÅ¾ila a podobnÄ› - chtíc svým dÄ›tem zajistit pÅ™íjemné vánoce. TÄ›snÄ› pÅ™ed vánoci jí onemocnÄ›la ta
mlad&scaron;í holÄ•iÄ•ka, tak si kamarádka docela s potÄ›&scaron;ením vzala tzv. paragraf a mohla - peÄ•ujíc o nemocné dítÄ›
je&scaron;tÄ› do&scaron;Å¯rovávat a dopékat cukroví.
Jednoho dne odpoledne zaskoÄ•ila na chvilku ke své sousedce. KdyÅ¾ se vrátila, nalezla v bytÄ› úplnÄ› vyjevenou holÄ•i
a obrovský pytel, který se hýbal. HolÄ•iÄ•ka vysvÄ›tlila, Å¾e nÄ›kdo zvonil a kdyÅ¾ otevÅ™ela, stál tam nÄ›jaký chlap a ptal se
doma maminka. KdyÅ¾ se dovÄ›dÄ›l, Å¾e není, Å™ekl jen: "No, to nevadí, tak ji pozdravuj" - hodil na zem ten pytel a
ode&scaron;el.
KdyÅ¾ ten pytel otevÅ™eli, vypochodovala z nÄ›j obrovská krÅ¯ta - Å¾ivá!!!! Kamarádka byla na infarkt.
VÅ¯bec nevÄ›dÄ›la , co má dÄ›lat. Mezitím dorazila ze &scaron;koly star&scaron;í holÄ•iÄ•ka. Ta byla milovnice zvÄ›Å™e a tak
rozhodla, Å¾e si krÅ¯tu "vochoÄ•ej". Pak nastal týden absolutního hororu. KrÅ¯ta ve Ä•tyÅ™i ráno, ledva proloupla oÄ•i, zaÄ•ala
a vzbudila celý panelák. Pak lítala po bytÄ› a nedala na sebe sáhnout.
NeblbÄ›j&scaron;í zvíÅ™e na svÄ›tÄ› není slepice, ja
lidé mylnÄ› domnívají, ale krÅ¯ta. Jen ty nervy ji nakrmit - u kaÅ¾dého kousku rohlíku dÄ›lala, jako by po ní holky hodily
molotovÅ¯v koktejl.
Kakat chodila zásadnÄ› do koupelny na karmu, a to tak, Å¾e se namoudu&scaron;i - strefila zrovna do
toho koleÄ•ka, co je tam vÄ›Ä•ný plamínek. To "vÄ›Ä•ný" je eufemismus. Po prvním vykonání krÅ¯tí potÅ™eby ten plamínek zha
rodina byla bez teplé vody, protoÅ¾e samosebou, kamarádka musela vypnout pÅ™ívod plynu, aby nakonec v&scaron;ichni (i
s krÅ¯tou) nevyletÄ›li do povÄ›tÅ™í.
Tohle trvalo týden a nakonec se jí podaÅ™ilo ukecat skladníka u nich v podniku, aby s
krÅ¯tu pÅ™ijel a odvezl si ji - zadarmo. To víte, jak dáváte nÄ›komu nÄ›co zdarma, tak v nÄ›m automaticky vzbudíte podezÅ™en
Å¾e na nabízeném pÅ™edmÄ›tu je nÄ›co v nepoÅ™ádku.
Já to znám, na tuto povÄ›ru naráÅ¾ím kaÅ¾dý druhý rok, kdy
nadúrodu nádherných, sladkých a &scaron;Å¥avnatých jablek. Nakonec mu namluvila, Å¾e jsou vegetariáni - skladník
pÅ™i&scaron;el, odlovil krÅ¯tu a za zoufalého Å™evu obou holÄ•iÄ•ek, které stále doufaly, Å¾e si z krÅ¯ty udÄ›lají domácího
miláÄ•ka, nacpal opeÅ™ence do pytle a odjel.
Od té doby si s té kamarádky v&scaron;echny dÄ›láme pÅ™ed vánocemi
legraci, kdyÅ¾ se dotazujeme, zda bude letos zase krÅ¯ta. Ona se totiÅ¾ dodnes na jakýkoli druh krÅ¯tího masa nemÅ¯Å¾e ani
podívat. A do dne&scaron;ka neví, kdo jí tam tu krÅ¯tu tenkrát dal.
Alena Puntík
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