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KdyÅ¾ jsem se poprvé vdala, neumÄ›la jsem vÅ¯bec vaÅ™it. Ale snaÅ¾ila jsem se a po nÄ›kolika vyhozených (spálených) hrnc
jsem obÄ•as i uvaÅ™ila cosi jedlého. MÅ¯j exmanÅ¾el mÄ›l tetiÄ•ku lékaÅ™ku, která byla velice prima. A tak mi i rÅ¯znÄ› radíva
NapÅ™íklad kdyÅ¾ jsem byla oblej&scaron;í po porodu, doporuÄ•ila mi, aÅ¥ manÅ¾elovi vaÅ™ím erotická jídla a hned mi dala
smaÅ¾eného ochutnat.
Bylo to jako jemný Å™ízek, chutnalo to velmi dobÅ™e a na mÅ¯j dotaz co to je, mi tetiÄ•ka se spikleneckým úsmÄ›vem odv
&bdquo;No pÅ™ece jedno z erotickejch jídel - tohle jsou bejÄ•í koule". Zírala jsem na ni v nÄ›mém úÅ¾asu a tetiÄ•ka-lékaÅ™k
Ä•ábelsky rozchechtala a povídala mi: &bdquo;Hele holka, kaÅ¾dej chlap myslí nejdÅ™ív Å¾aludkem, tj. Å¾e chce nakrmit a a
to i rajcovalo, tak nakup bejÄ•í koule... a uvidí&scaron;, nebude&scaron; litovat".
Nedo&scaron;lo mi, Å¾e je parné léto a
zakoupila jsem rovnou 3 kg býÄ•ích Å¾láz, protoÅ¾e mÅ¯j exmanÅ¾el miloval smaÅ¾ená jídla. UÅ¾ jsem si plánovala, jak ho
pÅ™íjemnÄ› naladí, kdyÅ¾ bude mít dostatek této dobroty, lékaÅ™sky provÄ›Å™ené jeho tetiÄ•kou. První neúspÄ›ch se dostav
pokusu odblanit kluzké býÄ•í Å¾lázy, které z mých rukou létaly po kuchyni jako kusy mokrého prádla a pleskaly sebou o
zem, o zeÄ• o okna - no v&scaron;ude.
KdyÅ¾ jsem dohonila poslední kousek, vzdala jsem odblanÄ›ní a namoÄ•ila je do ml
s nadÄ›jí, Å¾e zkÅ™ehnou a pak snad jejich následné zpracování pÅ¯jde lehÄ•eji. Opak byl pravdou, nicménÄ› po neskuteÄ•né
usilovné námaze se mi podaÅ™ilo obalit a osmaÅ¾it celou tu obrovskou haldu. Vyskládala jsem &bdquo;Å™ízky" na
staroÅ¾itnou mísu po manÅ¾elovÄ› babiÄ•ce a pÅ™ipravila jsem v&scaron;e (v blaÅ¾eném oÄ•ekávání vÄ›cí pÅ™í&scaron;tíc
vyzdobený stÅ¯l. VeÄ•er po návratu z práce byl mÅ¯j exmanÅ¾el viditelnÄ› pÅ™íjemnÄ› pÅ™ekvapen. Usedli jsme spolu ke sto
zapálili si svíÄ•ky a pÅ™ipili si dobrým vínkem.
Pak jsme si popÅ™áli dobrou chuÅ¥ a manÅ¾el se zaÄ•al pokou&scaron;et
nakrájet &bdquo;Å™ízky". KdyÅ¾ to moc ne&scaron;lo, ukusoval vÄ›t&scaron;í kusy pÅ™ímo z vidliÄ•ky a cca po tÅ™ech snÄ
kouscích mi pochválil ve&scaron;kerou mou snahu s tím, Å¾e se mne zeptal, copak Å¾e to vlastnÄ› máme za Å™ízeÄ•ky. Já ve
své naivitÄ› hrdÄ› odpovÄ›dÄ›la, Å¾e to je erotické jídlo doporuÄ•ené tetou Evou a Å¾e se to jmenuje a &bdquo;bejÄ•í koule".
chvíli dostalo v&scaron;e rychlý spád. MÅ¯j exmanÅ¾el vytÅ™e&scaron;til oÄ•i za svými brýlemi, zaÄ•aly se mu podivnÄ› nafuko
tváÅ™e a on vydával sténavé zvuky. Pak se chytil za ústa a za Å¾aludek souÄ•asnÄ› a prchnul smÄ›rem k WC, které jsme
mÄ›li aÅ¾ na pavlaÄ•i. KdyÅ¾ se vrátil, byl bledý jako stÄ›na a s omluvou mne poÅ¾ádal, abych uÅ¾ nikdy, ale opravdu nikdy
nezkou&scaron;ela vaÅ™it erotická jídla podle jeho trhlé tetiÄ•ky-lékaÅ™ky, protoÅ¾e on prý odmala nesná&scaron;í vnitÅ™no
ani Å¾ádná jídla, jako jsou býÄ•í Å¾lázy Ä•i vemínko apod.
SkonÄ•il chudák nakonec v nemocnici, kde mu museli pomoci lé
protoÅ¾e jeho odpor k tomu, co snÄ›dl k veÄ•eÅ™i, byl tak velký, Å¾e nemohl zastavit vyprazdÅˆování svého Å¾aludku. Byla js
ráda, Å¾e v&scaron;e nakonec dobÅ™e dopadlo a uÅ¾ nikdy jsem nezkou&scaron;ela Å¾ádné osvÄ›dÄ•ené recepty na erotick
jídla.

Jana K. UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do 20. 12. 2007. Prosím, texty posílejte na adresu:
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