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A máme tu dal&scaron;í pokraÄ•ování ságy rodu MÅ¯ry a spol., respektive dÄ›jepis jedné Ä•ásti jejího zvÄ›Å™ince. Nikdy
nepochopím, jak si nÄ›kdo mÅ¯Å¾e rozumÄ›t s ptákem, hadem, Å¾elvama... Ale co, já jsem jistého Ä•asu byla úplnÄ› mimo z
rybiÄ•ek - a od tÄ›ch se fakt Å¾ádný extra zpÄ›tný kontakt Ä•ekat nemÅ¯Å¾e :-)))
Å˜íjen 2005
VÄ•era jsem usoudila, ze dost bylo segregace a v&scaron;ichni zelení opeÅ™ení obyvatelé na&scaron;í
domácnosti byli spoleÄ•nÄ› VYPU&Scaron;TÄšNI. PomÄ›rnÄ› shodnÄ› (a to byla asi jediná vÄ›c, na které se shodli) se rozhodli,
Å¾e pozice a vzájemné vztahy v hejnu je tÅ™eba si vyÅ™izovat na mých zádech, popÅ™ípadÄ› obliÄ•eji. Záhy se vytvoÅ™il ve
harmonující pár Zuzana - Kyselina. Zuzana byl tak &scaron;Å¥asten, Å¾e se opÄ›t shledává se svým malým pÅ™ítelem, Å¾e a
desetkrát za sebou zopakoval své oblíbené Ä•íslo - volá &bdquo;ano" a zuÅ™ivÄ› u toho kýve hlavou.
Pak se
vá&scaron;nivÄ› drbali, aÅ¾ to skoro vypadalo, Å¾e se blahem rozteÄ•ou. ProstÄ› láska je láska a Å¾ádná Å¾enská jim do toh
kecat nebude. Na MÅ¯ru má Kyselina dost jednoznaÄ•ný názor: dostihnout a zakousnout.
Pecka, vÄ›rná svému jménu, sedÄ›la opodál, pozorovala dÄ›ní a Å¾uÅ¾lala vÄ›tviÄ•ku. Malý cholerik tak prudil MÅ¯ru, Å¾e
vykoledoval úklid zpÄ›t do klece. KdyÅ¾ ztratil objekt své touhy, Zuzana se vrátil k MÅ¯Å™e a chtÄ›l ji trosku podrbat. Ta
ov&scaron;em byla tak vy&scaron;okovaná z Kyseliny, Å¾e nejdÅ™ív Zuzanu dÄ›snÄ› seÅ™vala.
Teprve asi aÅ¾ na tÅ™e
pokus pochopila, Å¾e bude obírání, nikoli vraÅ¾da. BÅ™ezen 2006
Nastal den D a Zuzany dostaly svoji budku. PrávÄ› ji
kolaudují a srandovnÄ› u toho mÅˆoukají. Synkové se zaradovali, Å¾e budka pÄ›knÄ› tlumí zvuky a uÅ¾ se shánÄ›jí po nÄ›Ä•em
zacpali otvor (s papou&scaron;ky uvnitÅ™), aby ráno nebyli ru&scaron;eni a mohli déle spát. ZuzanÅ¯v Å¾ivot koneÄ•nÄ› získal
smysl - stane se StráÅ¾cem Budky!
I pyrury dostaly svou budku a tráví v ní 23 hodin dennÄ›. Jaro je tady.
Duben 2006
nového pÅ™ineslo jaro?
Pyrury vytáhly do boje s novým heslem: kdo není s námi, je proti nám, ... A TO JSOU V&Scaron;ICHNI! KoordinovanÄ›
zakusujou kaÅ¾dýho na potkání bez rozdílu bratra. Zuzana z nich má trauma a já obÄ› prokouslé ruce: levá = výmÄ›na zrní,
pravá = výmÄ›na vody a horní ret = blbÄ› jsem se koukala.
MÅ¯ra nemá trauma, protoÅ¾e je zvyklá. TeÄ• ji ov&scaron;em
kromÄ› Kyseliny loví je&scaron;tÄ› Pecka.

KvÄ›ten 2006
Dnes podle plánu najely obÄ› venkovní voliéry na ostrý provoz. Zuzanky byly u vytrÅ¾ení z rozkvetlé vÄ›tve hlohu, MÅ¯ra si
doÄ•ista zalepila zobák.
Kyseliny zabydlovaly novou budku. Teda Pecka zabydlovala a Kyselina se jako správný chlap válel venku na bidle.
Pecka v pravidelných intervalech vystrkovala hlavu z budky a pokaÅ¾dé po nÄ›m plivla jedovatou slinu. Nakonec psychicky
nevydrÅ¾ela a skoÄ•ila. Zásah byl pro Kyselinu tak pÅ™ekvapivý, ze se oba zÅ™ítili z bidla a je&scaron;tÄ› se pak nÄ›jakou ch
mydlili na zemi. Po bitvÄ› má Kyselina z Pecky evidentnÄ› respekt, ale i tak - malovat loÅ¾nici a &scaron;oupat skÅ™ínÄ›ma
prostÄ› nepÅ¯jde a nepÅ¯jde. MÅ¯ra Sa&scaron;a(pokraÄ•ování pÅ™í&scaron;tÄ›) Ze Å¾ivota drÅ¯beÅ¾e I.Ze Å¾ivota drÅ¯be
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