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KOÄŒKY? TY FAKT NEMUSÃ•M!!!
StÅ™eda, 20 prosinec 2017

KoÄ•ky nemusím! Není to tak dávno, co moje averze ke tvoreÄ•kÅ¯m s hebkou srstí a úÅ¾asnýma oÄ•ima byla realitou. Dnes se
stydím, a tento fakt nejde vymazat. Snad v&scaron;e mÄ›lo na svÄ›domí pÅ¯sobení okolí v mém dÄ›tství. Kolem padesátých let
(aspoÅˆ v mém okolí) se na koÄ•ky koukalo skrz prsty a hlavnÄ› byl roz&scaron;íÅ™en názor, Å¾e její koÅ¾ka je dobrá jako de
na nemocné ledviny, a ta Å¾ivá je jen na chytání my&scaron;í..

V&scaron;e je minulost. Nejsem na ni hrdý (není také na co, Å¾e), ale zaÄ•nu od zaÄ•átku... Poslední adventní pátek
pádím z mÄ›sta. Sypu si to na chalupu v&scaron;e pÅ™ipravit na pÅ™íjezd rodiny a pÅ™íchod &Scaron;tÄ›drého dne a posléze
Nového roku. ProstÄ› uklidit, vyvÄ›trat a naÄ•inÄ•at. Povedlo se! Do chalupy i pÅ™es haldy snÄ›hu jsem dorazil je&scaron;tÄ› za
svÄ›tla. VyvÄ›trám, zatopím v krbu, verandu vystelu chvojím a &ndash; a hupky na prkýnka. Po horní louce rovnou do pÅ™íjemn
vytopené boudy u Kulaté báby. Neodolám a podlehnu vÅ¯ní jeÅ™abinkové, &scaron;kvarkÅ¯m a Ä•erstvému chlebu. Dnes
majitelku zastupuje její dcera. Å˜íká, Å¾e mamka si jen na den odskoÄ•ila. NeÅ¾ mi pÅ™inesou na stÅ¯l, uÅ¾ se na mém klín
jejich Micka. StoÄ•í se do klubíÄ•ka a nÄ›Å¾nÄ› pÅ™ede. Hladím krásnÄ› lesklý koÅ¾i&scaron;ek a vzpomenu si, jak jsem byl u
vzat jejich Ä•íÄ•ou na milost&hellip;
Svého Ä•asu totiÅ¾ koupila dcera se zeÅ¥ákem domek se zahradou na kouzelném
okraji mÄ›sta. Upravili jej dle svých pÅ™edstav a jasnÄ›, Å¾e pÅ™i&scaron;el na poÅ™ad dne pes. Pes hlídací. Netrvalo to dlo
bylo potÅ™eba udÄ›lat pÅ™ítrÅ¾ my&scaron;kám, které byly stále drzej&scaron;í a drzej&scaron;í. &Scaron;up a v domÄ› byla
koÄ•iÄ•ka. Jak uÅ¾ jse pÅ™edeslal - koÄ•ky nemusím &ndash; coÅ¾ platilo i pro tuto nÄ›Å¾nou krasavici. S touto Ä•íÄ•ou jsem
Å¾e jsou krásné, nÄ›Å¾né, ale i nesmírnÄ› chytré a mazané. Netu&scaron;ím, proÄ• si mne vybrala za cíl své touhy, touhy b
vÅ¾dy v mé pÅ™ítomnosti schoulená na mém klínÄ›, necht se hladit, nechat si laskat krásný koÅ¾í&scaron;ek a potichu si pÅ™
Umanula si to a pomalu pracovala na úkolu, který si dala. &Scaron;la na vÄ›c opatrnÄ› a jako dáma.
Jsem jen Ä•lovÄ›k a
tak se ji to povedlo, kapituloval jsem a nelituji toho. Dnes je to pravidlo a oba se na spoleÄ•né chvilky tÄ›&scaron;íme. Jen
zeÅ¥ák Å¾árlí. Ke mne pÅ™ijde vznÄ›&scaron;ená dáma a s elegancí si mne ochoÄ•í. On si ji musí odchytit&hellip;
PÅ™eji v&scaron;em kudlankám a kudlankÅ¯m hezké proÅ¾ití vánoÄ•ních svátkÅ¯ a úplnÄ› v&scaron;e nej... v tom
dal&scaron;ím Novém roce 2018, a pochopitelnÄ› téÅ¾ hezké chvilky s na&scaron;imi mazlíÄ•ky.
-doktor-
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