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MÃ¡m novofundlanÄ•Ã¡ka Loena; koÅ¾ich mÃ¡ jak do mrazÅ¯ a zaÄ•Ã-nÃ¡ Ä•erven. Asi uÅ¾ Ä•tvrtÃ½m rokem na jaÅ™e ho ne
stÅ™Ã-hat. Letos jsem to nÄ›jak prokauÄ•ovala, zaÄ•Ã-nÃ¡ Ä•erven a jemu je hic, mÄ› ostatnÄ› taky, ale to je jinÃ¡ kapitola... Dn
rÃ¡no jsem byla na nohou uÅ¾ v pÅ¯l Ä•tvrtÃ© a tak jsem Å¡la vzbudit slepice a kohouta, ten se tedy divil. KdyÅ¾ bylo 8 rÃ¡no, m
jsem uÅ¾ hotovÃ©:

- nakrmenÃ¡
kuÅ™ata a kuÅ™Ã¡tka, slepice, koÄ•ku, psy, dala jsem vÅ¡em Ä•erstvou vodu, umyla jim
misky, udÄ›lala vÅ¡em jÃ-dlo na zÃ-tÅ™ek, mrkla se do vÄ•el, umyla lednici, vyprala
prÃ¡dlo, poÅ¾nula rebarboru, Å¾e udÄ›lÃ¡m kolÃ¡Ä•, byla se psy v lese - Ã¡Ã¡Ã¡ch,
jak tam krÃ¡snÄ› Å™vali ptÃ¡Ä•ci po rÃ¡nu - s nadÅ¡enÃ-m a euforiiÃ- jsem si
udÄ›lala si krÃ¡snÃ© vÃ¡ziÄ•ky po celÃ©m domÄ›, uklidila kuchyÅˆ, umyla sporÃ¡k, dala si
snÃ-dani a pÅ™i nÃ- pÅ™emÃ-tala, jak mi to Å¡lo vÅ¡echno dnes pÄ›knÄ› od ruky, a byla
jsem se sebou na vÃ½sost spokojena.

Pak
jsem brnkla Vendulce, to je kamarÃ¡dka tady ve vesnici, jestli uÅ¾ vstala, a Å¡la
k nÃ- na kafÃ-Ä•ko. Tam jsem si drobet orazila, a kdyÅ¾ jsem se vrÃ¡tila, rozhodla
se sama ostÅ™Ã-hat Loenka. Sebrala jsem vÅ¡echnu kurÃ¡Å¾, skoÄ•ila si do podkrovÃ- pro
strojek, nÅ¯Å¾ky, a dole vzala z vÄ›Å¡Ã¡ku vodÃ-tko. Loenek byl natÄ›Å¡enej, Å¾e RastÃ-Ä•ka
(to je jeho kÃ¡moÅ¡) nechÃ¡me za plÅ¯tkem, a budu se vÄ›novat jen jemu, to on mÃ¡ moc
rÃ¡d, je dÄ›snÄ› Å¾Ã¡rlivej ... ostatnÄ› nejen on...

Å li
jsme spolu do stÃ-nku ke dÅ™evnÃ-ku, stÃ¡l a drÅ¾el, jako sprÃ¡vnej chlap, kdyÅ¾ se mu
vÄ›nujete, a prohrabÃ¡vÃ¡te mu nejen koÅ¾ich. Å lo mi to napoprvÃ© docela pÄ›knÄ›,
chvÃ¡lila jsem sebe i Loenka, jacÃ- jsme Å¡ikovnÃ-, a jak nÃ¡m to s tou maÅ¡inkou
pÄ›knÄ› jde. Po
hodinÄ› si lehl; tak jsem mu vzala vÅ¡echno, co bylo navrchu, po dvou hodinÃ¡ch uÅ¾
to na nÄ›j bylo dlouhÃ½, ostatnÄ› i na mÄ› â€¦ zaÄ•al bÃ½t netrpÄ›livÃ½, stoupl si a stÃ¡l
a stÃ¡l (funÄ•ovÃ© jsou tvrdohlavci).
No,
kdyÅ¾ ho chcete mÃ-t ostÅ™Ã-hanÃ©ho tak, aby byl symetrickÃ½, musÃ-te mu vzÃ-t i bÅ™icho.
A kdyÅ¾ nechce leÅ¾et na zÃ¡dech, lehnete si pod nÄ›j jako pod auto a pokraÄ•ujete
podvozkem. Trochu se divil, ale stÃ¡l dÃ¡l... A jÃ¡
pak mÄ›la ke svÃ©mu pÅ™ekvapenÃ- chlupatÃ¡ prsa ... To se mi za pÅ¯l stoletÃ-, co na svÄ›tÄ›
jsem, jeÅ¡tÄ› nestalo, tÃ¡ta by Ä•umÄ›l!
Docela se nÃ¡m to za neustÃ¡lÃ©ho RastÃ-kova
bulenÃ-, Å¾e je tam sÃ¡m, zdaÅ™ilo. Nakonec jsem Loenkovi vzala i hlavu a nohy. Je
straÅ¡nÄ› lechtivej, takÅ¾e to byl dalÅ¡Ã- zÃ¡Å¾itek pro oba...
KdyÅ¾
jsem ho dÃ¡vala zpÄ›t na zahradu, zaÄ•al RastÃ-k vyvÃ¡dÄ›t, Å¾e tam vedu cizÃ-ho psa (a
pak Å¾e psi vidÃ- Å¡patnÄ›), tak ho mocnÄ› oÄ•uchal, zjistil, Å¾e smrdÃ- stejnÄ› jako
ten pÅ¯vodnÃ- s koÅ¾ichem. JeÅ¡tÄ› chvÃ-li ho obchÃ¡zel ze vÅ¡ech stran, oÄ•uchÃ¡val
ho a neÅ¾ se uklidnil, Å™Ã-kala jsem mu: â€žNedÄ›lej vlny, stejnÄ› budete zÃ-tra vonÄ›t
oba stejnÄ›, protoÅ¾e je v plÃ¡nu Å¡ampÃ³novÃ¡nÃ- smarÄ•ochÅ¯.â€œ
Za
chvÃ-li se uklidnil a bylo dobÅ™e.
RastÃ-k
je svÄ›tlej a mÃ¡ od Å™etÃ-zku Ä•ernoÄ•ernÃ½ krÄ•ek, bude doÄ•ista doÄ•ista, to je jistÃ½â€¦
jsem si pro pohrÃ¡blo a Å™Ã-kala si, zda nebrnknout Pepovi DrÃ¡bkovi, zda to nechce
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na spÅ™edenÃ-. Pepa je kluk nejen krÃ¡snej, co vÅ¡echno umÃ-, ale je i straÅ¡nÄ›
Å¡ikovnej. TeÄ• se pÅ™estÄ›hovali s KÃ¡jou z bytu na chalupu a zaÄ•ali Å¾Ã-t vesnickÃ½m
Å¾ivotem; onehdÃ¡ pletl mÃ³c krÃ¡snÃ½ svetry, tak by to pro nÄ›j mohla bÃ½t vÃ½zva, myslÃ-m,
Å¾e pÅ™edenÃ- jeÅ¡tÄ› nezkouÅ¡el. Budou dlouhÃ½
zimnÃ- veÄ•ery a moÅ¾nÃ¡ nÃ¡vrat ke starÃ½m zapomenutÃ½m Å™emeslÅ¯mâ€¦.

A
byla jsem z toho tak urvanÃ¡, necÃ-tila jsem zÃ¡da, takÅ¾e jsem nakonec ty hektary
chlupÅ¯ shrÃ¡bla do obrovskÃ½ho pytle a Å¡la se osprchovat.
V
hlavÄ› se mi honilo, jestli chlapy, co jsou chlupatÃ½, ty jejich prsa taky tak
kouÅ¡ou. SplÃ¡chla jsem nakonec vÅ¡e do kanÃ¡lku, natoÄ•ila si z limonÃ¡dovnÃ-ku pÅ¯llitr
citronÃ¡dy, hodila ho do sebe a uÅ¾ Ä•istÃ-m strojek.

Ale
neÅ¾ ho uklidÃ-m, protoÅ¾e jsem praktickÃ¡ Å¾ena, vezmu si jeÅ¡tÄ› hned i JulÄ•u na Ä•Ã¡rku;
kdyÅ¾ uÅ¾ se tedy shazuje ta tepelnÃ¡ izolaceâ€¦ A s heslem â€žbobry dolÅ¯â€œ jsem konala.
Jsem sice doma sama, ale nikdy nevÃ-Å¡â€¦
KaÅ¾dopÃ¡dnÄ›:
dnes uÅ¾ se na vÅ¡echno dalÅ¡Ã- vykaÅ¡lu, a jdu si na terasu lehnout do whirpoolky;
jsem nadÄ›lanÃ¡ jako dort ...

Inka z BretanÄ›

P.S. tu JulÄ•u vÃ¡m ukazovat nebudu ..
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