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Dnes jsem neodolala a zase na&scaron;la jeden moc krásný archivní Ä•lánek, který vás urÄ•itÄ› potÄ›&scaron;í :-))) Je od
Pavly-VodomÄ›rky, která mi dnes poslala i velmi hezký cestopis, na který se uÅ¾ mÅ¯Å¾ete dopÅ™edu tÄ›&scaron;it...A teÄ• u
slovo VodomÄ›rka: Tak mi to na&scaron;e psisko zas vyvedlo husarský kousek, který jen potvrdil v&scaron;echny mé
teorie, Å¾e máme psa fajn&scaron;mekra, který - kromÄ› toho, Å¾e by obÄ•as seÅ¾ral, na co pÅ™ijde - pozná a umí ocenit la
a náleÅ¾itÄ› si je vychutnat.
A Å¾e po takovémto poÄ•inu umí skvÄ›le relaxovat; stejnÄ› jako jeho paniÄ•ka... Tak jsem vám dnes pÅ™i&scaron;la
z pravidelného pondÄ›lního plavání pÅ™íjemnÄ› unavená, stihla jsem je&scaron;tÄ› vyzvednout nové knihy z knihovny, abych
mÄ›la co Ä•íst, a tÄ›&scaron;ila jsem se na to, aÅ¾ si udÄ›lám kafe v mém novém pressu a vyvalím se na gauÄ• s nÄ›kterou
z pÅ¯jÄ•ených knih. Kafe nemÄ›lo chybu, pÄ›na byla krásná hustá a vysoká, dolila jsem si hrníÄ•ek mlékem jako vÅ¾dy a na
tácku spolu s polomáÄ•enými su&scaron;enkami si ten boÅ¾ský nápoj odnesla do obýváku. Bylo hezky horko, navzdory
slibovanému srpnovému ochlazení, které jsem jaksi ani nepostÅ™ehla, tak jsem zapnula vÄ›trák, tácek poloÅ¾ila vedle
sebe, zaÄ•etla se do knihy a.... a tak nÄ›jak neplánovanÄ› jsem se odporouÄ•ela do Å™í&scaron;e snÅ¯. Probudila jsem se asi
za hodinu, posílená na tÄ›le i na duchu, pes leÅ¾el vedle mÄ›, spokojenÄ› oddychoval a kdyÅ¾ jsem se pohnula a protáhla,
tak se vzbudil a protáhl taky, posílen na tÄ›le i duchu stejnÄ› dobÅ™e jako já. Natáhl se ke mnÄ›, aby mi na uvítanou olízl
bradu a slastnÄ› si protahoval pÅ™ední i zadní tlapky jak na&scaron;i atleti na olympiádÄ›.
No nic, kafe bude tak akorát
na krásu, ale v tom horku je to stejnÄ› jedno, studené kafe je je&scaron;tÄ› lep&scaron;í neÅ¾ horké, a do padesáti prý to na
tu krásu je&scaron;tÄ› funguje. Sáhla jsem po hrníÄ•ku a ouha - byl prázdný, dokonce byl jako vzornÄ› umytý, po kafi ani
stopy. No a po su&scaron;enkách na talíÅ™ku vedle zbyla jen Ä•okoládová &scaron;mouha. No jo, ten ná&scaron;
pesan je prostÄ› milovník kávy a vlastnÄ› i v&scaron;eho, co jeho paniÄ•ka právÄ› jí nebo pije. Ale zlobte se na nÄ›ho, kdyÅ¾
na vás vykulí ty jeho psí oÄ•i, Ä•okoládová kukadla, velká a dojemná, a zaÄ•ne se lísat a vrtí ocasem tak razantnÄ›, Å¾e mu
celá zadní polovina vibruje ze strany na stranu.
Ov&scaron;em není to nic oproti nedÄ›lnímu veÄ•eru. Vracela jsem se
domÅ¯, zazvonil telefon. Volala mi dcera, Å¾e jde za kámo&scaron;kou a vrátí se tak akorát (takÅ¾e kolem pÅ¯lnoci) a Å¾e
mi nechala na stole v kuchyni na veÄ•eÅ™i jableÄ•né lívaneÄ•ky. &bdquo;Má&scaron; jich tam sedm, to ti snad bude staÄ•it."
&bdquo;UrÄ•itÄ› bude," souhlasila jsem. No - slintala jsem málem uÅ¾ do telefonu, jak mi to Å™íkala, protoÅ¾e tyhle lívane
s nastrouhanými jablky sypané skoÅ™icovým cukrem prostÄ› miluju. Zrovna jsem mÄ›la i chuÅ¥ na nÄ›co dobrého, sladkého, ta
jsem se tÄ›&scaron;ila jak malé dítÄ›. KdyÅ¾ jsem do&scaron;la domÅ¯, tak jsem se ani nezouvala a vrhla jsem se do
kuchynÄ› jak hladový vlk. Na stole sice stál talíÅ™, mastný od lívancÅ¯, ale prázdný a opu&scaron;tÄ›ný. Vedle nÄ›j stál hrnek
s kakaem a to bylo asi tak v&scaron;echno. Ve dÅ™ezu byly dal&scaron;í dva talíÅ™e, taky prázdné, na sporáku stála
prázdná pánviÄ•ka a na lince je&scaron;tÄ› byla konvice s kakaem. ToÅ¥ v&scaron;e, váÅ¾ení. Po lívancích ani vidu, ani
slechu. Sice mi bylo divné, Å¾e mÄ› pes nevítá, ale napadlo mÄ›, Å¾e si ho dcera vzala s sebou ven.
Zavolala jsem na syna ahoj a vydala se za ním do pokoje, optat se na osud mých odloÅ¾ených lívancÅ¯, jestli je náhodou
ten vÄ›Ä•nÄ› hladový skoro dvoumetrový drobek právÄ› nespoÅ™ádal. NeÅ¾ jsem se vymotala z kuchynÄ›, tak mÄ› zarazil d
z obýváku. V tu chvíli do kuchynÄ› ve&scaron;el synátor, v ruce drÅ¾el polovinu lívance, za ním poskakoval pes, natahoval se
po tom lívaneÄ•ku a olizoval se od ucha k uchu.
&bdquo;Mami, on ti snÄ›dl asi jeden lívaneÄ•ek, tohle jsem mu stihl sebrat."
Polovina ubohého uslintaného lívaneÄ•ku se tváÅ™ila provinile, zatímco pes se tváÅ™il spokojenÄ›. Pachatel byl odhalen. Jen
se upÅ™esnil poÄ•et snÄ›zených lívancÅ¯. Nebyl to jeden, bylo jich celkem tedy &scaron;est a pÅ¯l. Poslední polovinu jsem mu
uÅ¾ sama darovala, i kdyÅ¾ bych si ji nejradÄ›ji dala sama. Svou chuÅ¥ po sladkém jsem se marnÄ› snaÅ¾ila umoÅ™it krupi
ka&scaron;í. Ty lívance by byly lep&scaron;í. No jo, co uÅ¾ teÄ•. HlavnÄ›, kdyÅ¾ aspoÅˆ jemu chutnaly.
Asi jsem mu za trest mÄ›la sníst jeho porci granulí, aby to bylo fifty fifty.
PAVLA VODOMÄšRKA

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 27 April, 2018, 01:28

