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Povím vám o potvorách, jen nevím, jestli jsou ty správné moÅ™ské. A o pláÅ¾ových krokodýlech. PÅ™edem musím Ä•tenáÅ™
upozornit, Å¾e pokud Ä•ekají na krvelaÄ•né hrátky s tÄ›mito roztomilými plazíky, budou zklamáni. Tato historka je totiÅ¾ úplnÄ›
nevinná (nu - skoro...). TakÅ¾e odhoÄ•me pÅ™edstavu lovce Pampalíniho, jak nahání zcela jistÄ› nafukovací pÅ™í&scaron;er
svým náÅ™adíÄ•kem a pojÄ•te si poslechnout, co se událo.
Toho léta jsem byl jako studentík za tÄ›Å¾ce vydÅ™ený peníz po brigádách na své poÅ™ádné první dovolené u moÅ™e
poÅ™ádné? No jasnÄ› proto, Å¾e byla bez rodiÄ•Å¯ a byla to dovolená s partiÄ•kou a s mojí holkou, tak jsem se tÄ›&scaron;il, Å
poÅ™ádnÄ› uÅ¾iju a uÅ¾il jsem si, jen co je pravda. DovÄ•a super, znáte to. Válení na pláÅ¾i, flákání se, popíjení, prostÄ›
pohoda. NicménÄ› - po pár dnech u nás zaÄ•ínala ponorka ( je to pÅ™eci jen Å¾enská a ty jsou prý z Venu&scaron;e), tak jsem
s kámo&scaron;em &scaron;el k veÄ•eru vyhodit bok na pláÅ¾ a uÅ¾ z dálky jsme vidÄ›li, Å¾e se tam dÄ›je opravdu nÄ›co vel
zajímavého.
Jak jsme se blíÅ¾ili, tak to vypadalo stále lépe, takÅ¾e jsme sebou plácli co nejblíÅ¾e centra dÄ›ní. Jo, vy neví
co &scaron;lo, Å¾e? No pÅ™eci o baby, krásný, opálený a vnadný &Scaron;panÄ›lky, co tam plácaly do míÄ•e a
pokou&scaron;ely se napodobovat pláÅ¾ový volejbal ( pí&scaron;u, jak mi zobák narostl, lingvisti prominou).ZÅ™ejmÄ›
trénovaly na místní soutÄ›Å¾ outsider teamÅ¯, ale to nám bylo úplnÄ› fuk. Zkuste si to pÅ™edstavit: leÅ¾íte na zádech a pÄ›kn
zezdola se kocháte v&scaron;emi tÄ›mi tvary, které nejsou nahoÅ™e vÅ¯bec zakryté Å¾ádnou z tÄ›ch zbyteÄ•ností, co tam nos
na&scaron;e holky. A dovedete si tu parádu pÅ™edstavit pÅ™i poÅ™ádný smeÄ•i u sítÄ›?
NÄ›které zÅ™ejmÄ› jiÅ¾ odkojily
dojÄ•encÅ¯, ale naopak jiné byly - ách - skvostné baby k nakousnutí. Jak plynul Ä•as a my se kochali, tak kámo&scaron;
zahlásil zmÄ›nu polohy a pÅ™etoÄ•ili jsme se na bÅ™icho. Ne, Å¾e bysme mÄ›li lep&scaron;í výhled, ale bohuÅ¾el urÄ•ité an
vÄ›ci jsou tak zaÅ™ízené, Å¾e jsou viditelné i okolí a my si nechtÄ›li pÅ™ipadat jak dva pubo&scaron;i, co oÄ•umují holky okýn
spr&scaron;e. (Musím pÅ™iznat, Å¾e v tý dobÄ› by nás vzru&scaron;ily snad i dobÅ™e zapíchnutý napínáÄ•ky na fotce Dádulk
Patrasojc.) Na bÅ™i&scaron;e to bylo fajn, nikdo nic nevidÄ›l, nikdo nic netu&scaron;il a my si dál uÅ¾ívali pozorováním
panorámat.
No jo, ale uÅ¾ se pomalu stmívalo a tak jsme usoudili, Å¾e bysme mÄ›li vyklidit pole, aby ty na&scaron;e
princezniÄ•ky ve stanu nám nedaly Ä•oÄ•ku a je&scaron;tÄ› k tomu nakyselo, pokud moÅ¾no zapíjenou citronovou
&scaron;Å¥ávou (to by nám ty pÅ™iblblý úsmÄ›vy rychle slezly z fasády).Kámo&scaron; vymyslel geniální plán: &bdquo;
Hele vole, teÄ• vstát nemÅ¯Å¾em, ví&scaron;, jak bysme se znemoÅ¾nili?, tak to prostÄ› doplazíme do vody po bÅ™i&scaron;e
tam studená voda dá vÄ›ci do pÅ¯vodního stavu. NormálnÄ› se okoupem jako slu&scaron;ný lidi a dem dom."
Nápad to
byl super, tak jsme ho zaÄ•li realizovat. Tak hezky na lokty a ráz dva, pÅ™ísun, odsun pozadu, je&scaron;tÄ› párkrát tuhle
proceduru a jsme ve vodÄ›. Super, zvládli jsme to, gratulujem si s kámo&scaron;em. Najednou sly&scaron;íme dÄ›snej
smích, teda ono to spí&scaron; znÄ›lo jak stra&scaron;nej Å™ev Sirén. V&scaron;echny ty polonahý, vnadný baby si ukazovaly
na&scaron;ím smÄ›rem a kácely se v záchvatech smíchu. Nevím, co pÅ™edtím hulily, ale v Drop inu by z nich mÄ›li radost. No a
ptáte se, co je tak pobavilo? Ehm, tak, pÅ™edstavte si (pro ty bez fantazie - vemte si tuÅ¾ku a malujte dle návodu): Jste na
bÅ™i&scaron;e, plazíte se smÄ›rem vzad a hlavnÄ› to podstatný: jste pubertální floutek, u kterého v&scaron;e funguje tak, jak
má. TakÅ¾e v písku zÅ¯stávaly krásné doliny po na&scaron;ich kolenou a - hlavnÄ› rýha po na&scaron;í muÅ¾ské
pý&scaron;e, takÅ¾e výsledný efekt pÅ™ipomínal stopy plazícího se krokou&scaron;e na pláÅ¾i...
A jak to v&scaron;echno
dopadlo? Studená voda z nás udÄ›lala zase ctnostné mladíky a my se rad&scaron;i zdekovali, ale je&scaron;tÄ› hodnÄ›
dlouho nám v u&scaron;ích znÄ›l ten zvonivý, zákeÅ™ný smích...
Tak tohle je mÅ¯j záÅ¾itek s moÅ™skými pÅ™í&scaron;e
omlouvám se, pokud nÄ›kdo Ä•ekal dal&scaron;í historku vÄ›nující se gastrointestinálnímu traktu a popisÅ¯ toho, jak sedím
s lavórkem na oné místnosti a uÅ¾ívám si plodÅ¯ moÅ™e je&scaron;tÄ› dlouho poté, co jsem je pozÅ™el. A pro v&scaron;echn
kteÅ™í si chtÄ›jí také hrát na pláÅ¾ové krokodýly: je to super záÅ¾itek, ale jen do urÄ•itého vÄ›ku, pak uÅ¾ by vás mohli povaÅ
za pedofily ... Zdraví a hodnÄ› dobrou chuÅ¥ s tÄ›mi pravými "moÅ™skými potvÅ¯rkami..." v&scaron;em pÅ™eje
&Scaron;tÄ›pán UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾ trvá do 17. 2. 2008. Prosím, texty posílejte na adresu: redakce - zavináÄ• kudlanka.cz díky, d@niela
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