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Moje potÅ™e&scaron;tÄ›ná paniÄ•ka se jednou zbláznila a zamilovala se. Znamená to, Å¾e najednou zaÄ•ala vÄ›novat svÅ¯j Ä
a pozornost nÄ›komu jinému neÅ¾ mnÄ›, coÅ¾, jak je jistÄ› kaÅ¾dému jasné, je nehoráznost. Musel jsem pochopitelnÄ›
podniknout protiakci, jenÅ¾e ne proti paniÄ•ce, protoÅ¾e ta by se jen tak nedala, ale proti páníÄ•kovi, protoÅ¾e ten nechce
paniÄ•ku urazit tím, Å¾e by mÄ› komandoval.

PodÄ›lím se s vámi o svou strategii: Tak za prvé, kdyÅ¾ je paniÄ•ka s páníÄ•kem jako na procházce s vámi, ale pÅ™itom s
drÅ¾í za ruce nebo se, nedej boÅ¾e, objímají, musíte se pokusit proniknout mezi nÄ› a pÅ™ekáÅ¾et. Jestli ale do vás vytrvale
strkají tak dlouho, Å¾e budete muset vyklidit pole, seberte klacek, pokud moÅ¾no s ostrými konci, a dÄ›lejte, jako Å¾e si chcete
páníÄ•kem hrát. Poskakujte s klackem pÅ™ed ním, povrÄ•ávejte a po&scaron;tÄ›kávejte a kdyÅ¾ se ani tím nedá
vyprovokovat, zaÄ•nÄ›te ho klackem bodat do nohy.
KdyÅ¾ se koneÄ•nÄ› rozhodne, Å¾e vám klacek sebere a hodí, aby s
alespoÅˆ na chvíli zbavil, drÅ¾te klacek a tahejte pryÄ•, aby se musel páníÄ•ek chytit klacku obÄ›ma rukama a paniÄ•ku pustit.
Pokud ale ona ztratí trpÄ›livost a Å™ekne vám, abyste klacek pustili, radím vám dobÅ™e, poslechnÄ›te ji. Jinak k vám pÅ™ijde
pouÅ¾ije znaÄ•nÄ› neférový hmat a dokonce vám obÄ•as klacek zbaví! A protoÅ¾e paniÄ•ka má jasná kritéria, jaké klacky se
smí nosit a jaké ne (jen takové, u kterých pÅ™íli&scaron; nehrozí, Å¾e se zabodnou aÅ¾ do krku), tak vám bude chvíli trvat, ne
si najdete nový.
Za druhé, pokud páníÄ•ek muchluje paniÄ•ku, musíte na nÄ›j skoÄ•it, pÄ›knÄ› ho pÅ™i&scaron;pendlit k zem
rozplácnout se na nÄ›j, abyste se nedali snadno sundat a za mohutného vrtÄ›ní ocasu mu mohli oblízat celý obliÄ•ej. PáníÄ•ek
tak nebude moci mluvit a paniÄ•ka se bude smát, takÅ¾e to bude chvíli trvat, neÅ¾ vás zase vyhodí. NedoporuÄ•uji kousání,
protoÅ¾e to se paniÄ•ka smát pÅ™estane a hned vám jednu pÅ™i&scaron;ije.
Za tÅ™etí, pokud se rozhodnou spát v jedné
posteli nebo v jednom stanu, budete potÅ™ebovat komplice. PaniÄ•ka vás totiÅ¾ klidnÄ› vyhodí, aby mohla spát vedle páníÄ•ka
ale nedovolí si vyhodit páníÄ•kovu Sáru. S tou se musíte domluvit, aby si lehla pokud moÅ¾no úplnÄ› na nejlep&scaron;í
místo doprostÅ™ed, a protoÅ¾e paniÄ•ka ví, Å¾e tu páníÄ•ek nevyhodí, nechá to být a lehne si jinam. AÅ¾ si lehne i páníÄ•ek,
ho jistit z druhé strany, neÅ¾ leÅ¾í Sára, aby nemÄ›l &scaron;anci nÄ›co podnikat. Sára se mÄ› snaÅ¾í zastoupit i v dobÄ› mé
nepÅ™ítomnosti, ale protoÅ¾e je mnohem ménÄ› cílevÄ›domÄ›j&scaron;í neÅ¾ já, páníÄ•ek s paniÄ•kou mají pár trikÅ¯, jak ji p
Jinak mám páníÄ•ka docela rád, umí napÅ™íklad házet balónky mnohem dál neÅ¾ paniÄ•ka, vÅ¾dycky má po ruce nÄ›co m
dobrého a narozdíl od paniÄ•ky s tím ne&scaron;kudlí. Taky Sára se zkou&scaron;í se mnou pÅ™etahovat o klacky, ale bÅ¯h
ví proÄ• ji to baví míÅˆ, kdyÅ¾ poÅ™ád vyhrávám. Jen by se páníÄ•ek mÄ›l nauÄ•it, Å¾e paniÄ•ka je na svÄ›tÄ› výhradnÄ› pro
a ostatní se mÅ¯Å¾ou jít klouzat.
Ale dost moÅ¾ná jsem si tu paniÄ•ku &scaron;patnÄ› vychoval. zapsala paniÄ•ka Katka L.
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