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MILÃ•ÄŒKU, DOSTAÅ‡ MÄš VEN...
PondÄ›lÃ-, 02 duben 2007

MiláÄ•ku, jsi to ty? Jak kdo volá? Já! PÅ™ece tvoje p*delka... MiláÄ•ku, stal se problém... Neee, nejsem v tom. MiláÄ•ku, s
tím tvým novým stÅ™íbrným miÄ•ubiÄ•i bude nÄ›co v nepoÅ™ádku... Neee, cédéÄ•ko uÅ¾ nepÅ™eskakuje. Tos opravil moc p
Ví&scaron; trochu se odÅ™elo... Ne cédéÄ•ko... AutíÄ•ko...

Ne, rám i elektrony jsou v poÅ™ádku. Ale - MiÄ•ubiÄ•i je jako ohnutej... Tak tro&scaron;ku. Ze strany....
Jak - z který strany? Z obou stran pÅ™ece.
PromáÄ•knutý?
A ty se ani nezeptá&scaron;, jestli se mi nÄ›co nestalo? Ty uÅ¾ mÄ› nemiluje&scaron;? Ne, nic se mi nestalo.
Jsi tak pozorný, Å¾e se ptá&scaron;. Miluju tÄ›.

Já vÅ¯bec nevím, jak se to stalo. To oni...
Oni se na mnÄ› domluvili a schválnÄ› na mÄ› zaÄ•ali najíÅ¾dÄ›t.
VidÄ›li Å¾enskou za volantem a ... Prasáci!

No, pÅ™eci jako Å™idiÄ•i...
Jako Å™idiÄ•i od tramvají. Jsou tak bezohlední...
No... já ji chtÄ›la pÅ™edjet ...
a v tom se v protismÄ›ru objevila druhá... Oni jezdí jak prasata...

Jako u Karláku, ví&scaron;. Kousek pÅ™ed tím butikem.
Já myslela, Å¾e nÄ›kam uhne.

JasnÄ› Å¾e vím, Å¾e tramvaj jezdí po kolejích.
....NeÅ™íkej mi krávo!!!
VÄ•era veÄ•er jsi mi Å™íkal úplnÄ› jinak, kdyÅ¾ jsem ti ho ....
A vÅ¯bec - jak to Å¾e tramvaj neuhne? VÅ¾dyÅ¥ si mi Å™íkal, Å¾e kdyÅ¾ je vpÅ™edu ten ochranný rám...
tak Å¾e kaÅ¾dej je&scaron;tÄ› rád uhne....
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Tys mi to &scaron;patnÄ› vysvÄ›tlil!!
Já nevím, jestli je to prohnuté. UrÄ•itÄ› asi ano, ne?

Nemluv tak nahlas, já tÄ› sly&scaron;ím dobÅ™e...
BohuÅ¾el se nemohu dojít podívat. Já nemÅ¯Å¾u ven!
Ne!!
Ani pÅ™es centrál.

Ano zavolala jsem policajty.
Nic neÅ™íkají!
Jen se blbÄ› smÄ›jou, devianti. Bude&scaron; si na nÄ› stÄ›Å¾ovat?

MiláÄ•ku, dostaÅˆ mÄ› odsud. Prosím. K tobÄ› do pelí&scaron;ku...
JasnÄ› Å¾e vím, kolik stojí tÅ™ívrstvá metla.
Já vím Å¾e je MiÄ•ubiÄ•u na lízink. Lízink ty rád, ne ... chichi.

Ty to s tou poji&scaron;Å¥ovnou nÄ›jak udÄ›lá&scaron;....
Jsi nejlep&scaron;í.

JasnÄ› Å¾e se tÄ›&scaron;ím, aÅ¾ mÄ› dostane&scaron; do ruky.

Pa zlato, paaaa...

(P.S.) prosím laskavé Ä•tenáÅ™e, aby - pokud chtÄ›jí vidÄ›t doprovodnou fotografii - si klikli na modÅ™e zvýraznÄ›nou vÄ›tiÄ•k
vý&scaron;e v textu...)
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