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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - PAN UÄŒITEL A RÅ®Å½ENKA
NedÄ›le, 26 listopad 2017

Tak jsem brzy ráno v pÅ¯l deváté koneÄ•nÄ› vylezla ven, pevnÄ› rozhodnutá, Å¾e dnes to bude opravdu velká ranní
procházka. A vydala jsem se tedy opaÄ•ným smÄ›rem neÅ¾ obvykle - tedy ne jen obejít blok, sebrat a odloÅ¾it Kayovy hovínka
poÄ•kat, dokud z nÄ›j nevykape poslední Ä•Å¯rání - a namíÅ™ila si to kolem Billy nÄ›kam dozadu. Asi po dvaceti minutách jsme
potkali krásnou sleÄ•nu v nádherném, jednoznaÄ•nÄ› na míru &scaron;itém kabátku.

SleÄ•inka to byla psí, mladá ani ne tÅ™i Ä•tvrtÄ› roku, a boloÅˆaÄ•ka. Kayo se k ní choval s nejvy&scaron;&scaron;í noble
vynechal nÄ›jaké ty sexuální nabídky a nakonec se kolem nás jen honili a po&scaron;Å¥uchovali. Pán, majitel, a její velký
milovatel, byl velmi pÅ™íjemný.
Povídal, Å¾e jeho paní vÅ¯bec, ba dokonce kategoricky - nechtÄ›la v bytÄ› psa. Za Å¾á
cenu! Ale on si nakonec tohle malé psí klubíÄ•ko - mÄ›la tehdy sotva kilo - pÅ™inesl a slíbil, Å¾e se o ni bude starat absolutn
sám, a Å¾e v&scaron;eciÄ•ko, co bude jeho RÅ¯Å¾enka potÅ™ebovat, zvládne. A sám. Mají doma v koupelnÄ› umyvadlo na
desce, takÅ¾e po pÅ™íchodu z venku tam pejsku odloÅ¾í, ona poÄ•ká, aÅ¾ se pán svlékne a nastane rituál mytí - tahle Å¾ínk
na noÅ¾iÄ•ky, tahle na prdelku a pipku, tahle na tlamiÄ•ku. Pak usu&scaron;it jejím osobním ruÄ•níkem - a teprve mÅ¯Å¾e na
:-))).
Po bytÄ› má nÄ›kolik pelí&scaron;kÅ¯, ale jak to tak bývá, nakonec se probojovala do postele. Ov&scaron;em nebylo to prý vÅ¯bec jednoduché: paniÄ•ka naÅ™ídila, Å¾e tohle jednoznaÄ•nÄ› tolerovat nebude a &scaron;mytec! TakÅ¾e
pelí&scaron;ek u postele, kdyÅ¾ páníÄ•ek usíná, tak ji jednou rukou, spu&scaron;tÄ›nou z postele, hladí a uspí... JenÅ¾e - tak t
bylo první dva tÅ™i mÄ›síce jejího bydlení s nimi. Pak jeli v&scaron;ichni tÅ™i na náv&scaron;tÄ›vu na chalupu k pÅ™íbuzným,
nebyla jiná moÅ¾nost (hahaha), neÅ¾ aby spala stulená v posteli...
KdyÅ¾ se vrátili zase zpÄ›t, tak RÅ¯Å¾enka mechan
veÄ•er vhupsla nahoru. JenÅ¾e, jak se Å™íká, se zlou se potázala - paniÄ•ka zaÄ•ala lamentovat, nadávat, jeÄ•et, vyhroÅ¾ov
a nakonec to pan uÄ•itel vyÅ™e&scaron;il následovnÄ›: podíval se na&scaron;tvaným okem na manÅ¾elku a Å™ekl: "KdyÅ¾ o
i já!" A stáhl si deku i pol&scaron;táÅ™ vedle postele, a lehl si k RÅ¯Å¾ence... No, jak Å™íkám - RÅ¯Å¾enka nakonec zvítÄ›zila
blaÅ¾enÄ› si funí uvelebená na pol&scaron;táÅ™i, v Ä•olíÄ•ku mezi pánovým krkem a hlavou, a od té doby tak oba spÄ›jí.

Co mne je&scaron;tÄ› nesmírnÄ› potÄ›&scaron;ilo: pán mi prozradil, Å¾e byl uÄ•itelem; já totiÅ¾ obdivovala, jak pÅ™íje
povídá, jaký má perfektní sloh. A tak mi i prozradil, Å¾e dokonce pí&scaron;e kníÅ¾ku: ale jen pro své vnuÄ•ky, aby vÄ›dÄ›ly, Ä
v&scaron;ím a kudy v Å¾ivotÄ› pro&scaron;el. Pí&scaron;e prý o v&scaron;ech svých adresách... ÚÅ¾asné téma!
Byl to krá
záÅ¾itek, to popovídání si s tak milým a &scaron;Å¥astným Ä•lovÄ›kem.
d@niela
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