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Teda nevím, jak to bývá u vás doma, ale u nás se obÄ•as vyskytne takový to &bdquo;dusno", ne nÄ›jaká Itálie s lítacíma
talíÅ™ema, ale to plíÅ¾ivý napÄ›tí, kdy obÄ› strany mají absolutní pravdu, ale bohuÅ¾el, kaÅ¾dej svou. A pak jeden musí udÄ
krok. No krok ...To bych jako beran beranovitá nezkousla. Já totiÅ¾, dámy a pánové, dÄ›lám vstÅ™ícné gesto.

Nabídku smíru, chápete? (to pÅ™eci zní úplnÄ› jinak...teda ne Å¾e by to nebylo stejný, nebo Å¾e to dÄ›lam Ä•asto, pÅ™í
boÅ¾e ráda...). No, a takhle jednou jsem naznala, Å¾e uÅ¾ je &bdquo;to" zase tady. Å½e je to zase na mnÄ›; Å¾e tohle uÅ¾ p
neukecám. Rozhodnutí tedy padlo, jdu na to. A kdyÅ¾ gesto, tak s velkým G.
ProstÄ› - vyblejskat kvartýr, dÄ›ti pÅ™evelet k
sestÅ™e, uvaÅ™it... uvaÅ™it tÅ™eba... Jo, uÅ¾ vím.PÅ™eci ten úÅ¾asnej recept na Královský krevety. Pravda, v originále ma
tro&scaron;ku jiný suroviny - tak tÅ™eba tygÅ™í krevety já nahradím mraÅ¾enejma loupanejma, skotskou koÅˆakem od naroze
ale bacha - &scaron;lehaÄ•ku, tu dávám stejnou. Výsledek, pÅ™átelé: dÄ›snÄ› dobrý, dÄ›snÄ› rychlý a nesmírnÄ› efektní.
M
potvory milujeme a dámy, ono to je prý taky afrodisiakum, Å¾e ano? VÅ™ele doporuÄ•uju!
Vymy&scaron;leno, provedeno. Jo
dobrej scénáÅ™ dÄ›lá divy. Dokonce mi zbylo je&scaron;tÄ› pár minutek na vytvoÅ™ení &bdquo;Å½eny vampa", paráda.
Odkládám tedy pánev s krevetkami na linku, staÄ•í pak jenom polít koÅˆakem a zapálit. Padám fofrem do koupelny...
Je&scaron;tÄ› pustit Piafku, ta je k tomu pÅ™esná. A - uÅ¾ je tu antré - vcházím se záÅ™ivým úsmÄ›vem do kuchynÄ›,
pÅ™ipravena elegantnÄ› podat lahodnou krmi muÅ¾i svého Å¾ivota.
Ale... Ale.. NÄ›co je úplnÄ› &scaron;patnÄ›. Ale teda ú
kuchyni stojí u otevÅ™ené lednice mÅ¯j muÅ¾skej a ve dÅ™ezu je PRÁZDNÁ pánev.
Ty... Ty si to uÅ¾ snÄ›d? Já? A co
pÅ™eci to na tý pánvi, pÅ™ece... Na jaký pánvi, prosím tÄ›?Válela se tady na lince, tak jsem ji dal do dÅ™ezu a teprv koukám
co bych snÄ›d.
Zoufale a bezradnÄ› se rozhlíÅ¾ím a.... a.... No jo, scénáÅ™ mÄ›l maliÄ•kou chybiÄ•ku.
Na oknÄ› sed
kocourek Koule a nedbale, totálnÄ› nev&scaron;ímavÄ› se umývá. ManÅ¾el koukl na mÄ›, pak na kocoura, zase na mÄ›....
Å¾e to vlastnÄ› bylo?
Královský krevety - uÅ¾ jsem jenom &scaron;pitla a vampí maska mi pomalu stékala z obliÄ•eje...
N
mu jenom zacukalo, ale pak se rozchechtal naplno.
Hele, bÄ›Å¾ se umejt, frkni nÄ›co na sebe a padáme na véÄ•u, ju?
doby vím, Å¾e moÅ™ský potvory jsou fakt afrodisiakum, i kdyÅ¾ - na tu veÄ•eÅ™i jsme si dali smaÅ¾ák v hospÅ¯dce naproti.
mi potom trochu vrtalo hlavou, kdoÅ¾e udÄ›lal to vstÅ™ícný gesto? Já? ManÅ¾el? Nebo snad ten kocour? ZdeÅˆka UPOZO
SoutÄ›Å¾ trvá do 17. 2. 2008. Prosím, texty posílejte na adresu: redakce - zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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