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CHCETE-LI PSA, POÅ˜Ã•DNÄš SE ZAMYSLETE...
StÅ™eda, 26 srpen 2015

Následující text - urÄ•itÄ› uÅ¾ dlouho koluje internetem, ale já ho vidÄ›la teprve dnes - víceménÄ› varuje pÅ™ed nÄ›kterými
záludnostmi souÅ¾ití s Ä•tyÅ™nohým chlupáÄ•em psího druhu. No, pokud tak na to zírám, myslím, Å¾e to zdaleka nevypovíd
v&scaron;ech moÅ¾ných "eventunelitách"...

NEÅ½ SI POÅ˜ÍDÍTE &Scaron;TÄšNÄš: * Vylij studenou vodu na koberec a probÄ›hni se tudy bosky a potmÄ›. (Hor&scaron
je, kdyÅ¾ potmÄ› vejdete na totálnÄ› shrnutý koberec - pejsek se probíhal - a tak tak Å¾e si nerozbijete nos.)
* Hned po probuzení, vyskoÄ•, nÄ›jak se oblékni a postav se do de&scaron;tÄ› a usilovnÄ› opakuj: "Hodný pejsek, Ä•Å¯rej,
pospÄ›&scaron; si drahou&scaron;ku, dÄ›lej.. tak honem, hovínko..." (zÅ¯staÅˆ tam tak dlouho, dokud nebude&scaron; durch
a není vytvoÅ™en patÅ™iÄ•ný exkrement.* Vyválej své nejlep&scaron;í obleÄ•ení v psích chlupech. Pro svÄ›tlé obleÄ•ení pouÅ
tmavé chlupy, pro tmavé obleÄ•ení zase svÄ›tlé. KromÄ› toho nech pár chlupÅ¯ (na barvÄ› nezáleÅ¾í) zaplavat zahÅ™ívací kol
ranní kávÄ›. * Hraj si s mokrým oslizlým tenisákem, nech si ho párkrát sklouznout po obliÄ•eji. (Pche, lep&scaron;í je se
probudit s oslintaným obliÄ•ejem...)* Sprintuj v ponoÅ¾kách snÄ›hem pÅ™es dvÅ¯r, abys rychle zavÅ™el branku do zahrady.
(Uznávám, není to zlé, ale hor&scaron;í je vyletÄ›t v noÄ•ní ko&scaron;ili na chodbu - bez klíÄ•Å¯ od bytu - a honit Ä•okla kolem
výtahu) * Vysyp kolem sebe ko&scaron; Ä•istého, vyÅ¾ehleného prádla a roztahej to po celém bytÄ›. * VyskoÄ• z kÅ™esla tÄ›s
pÅ™ed koncem svého oblíbeného televizního poÅ™adu a upaluj ke dveÅ™ím s kÅ™ikem: "Ne, ne, udÄ›lej to aÅ¾ venku."
Zme&scaron;kej konec tohoto poÅ™adu. (Vzpomínám na to veeeeeeeelice dobÅ™e!)* Nechej své &scaron;pinavé spodní
prádlo leÅ¾et v obýváku, protoÅ¾e tam je pes stejnÄ› donese. Zejména pokud bude&scaron; mít zrovna náv&scaron;tÄ›vu. *
Vezmi &scaron;roubovák a vrtej dírky do nohou jídelního stolu - &scaron;tÄ›nÄ› zde bude zanedlouho pokraÄ•ovat. (ObÄ›tovala
jsem mu rohy psacího stolu...)* Na procházce nesmí&scaron; jít po chodníku, ale kÅ™íÅ¾em kráÅ¾em pÅ™es bláto a louÅ¾e.
na to, abys mÄ›l kalhoty a boty poÅ™ádnÄ› &scaron;pinavé. (Na&scaron;tÄ›stí moje psisko je princátko, pro které je bláto a
louÅ¾e fÅ¯Å¯Å¯Å¯Å¯Å¯Å¯Å¯j)* Vezmi teplou a mÄ›kouÄ•kou deku ze su&scaron;iÄ•ky na prádlo a zabal se do ní. PÅ™esnÄ› tento
bude&scaron; mít, aÅ¾ ti tvoje &scaron;tÄ›nÄ› usne na klínÄ›. (Spí a tichounce mi funí do ucha, o pol&scaron;táÅ™ se dÄ›líme

d@nielaMj. pro ty, kteÅ™í nevÄ›dí, co je za rasu Ä•istokrevný vestaj (vesnické tajemství)
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