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MOJE NÃ•MÄšSÃ•ÄŒNÃ• MANÅ½ELKA
NedÄ›le, 25 leden 2009

Na to, Å¾e moje manÅ¾elka obÄ•as mluví ze spaní, jsem si uÅ¾ zvykl, stejnÄ› tak i na skuteÄ•nost, Å¾e promlouvá ve tÅ™ech
jazycích (Ä•esky, rusky a anglicky). Máme za sebou ale nÄ›kolik pÅ™íhod, které se bÄ›Å¾nému mluvení ze spánku vymykají a
které bych dokonce oznaÄ•il jako námÄ›síÄ•nictví.

PÅ™íhoda první: Miminko vypadlo z dupaÄ•ek!

Probudil jsem se, bylo to je&scaron;tÄ› pÅ™ed svatbou, Visnery sedÄ›la na posteli a cosi huhlala. Otázal jsem se jí, co se
dÄ›je, na coÅ¾ mi odvÄ›tila, Å¾e "Miminko vypadlo z dupaÄ•ek." Nechápal jsem, takÅ¾e jsem se udivenÄ› zeptal "CoÅ¾e?" Od
byla shodná, akorát podaná s podstatnÄ› vÄ›t&scaron;ím dÅ¯razem. Å˜íkám jí: "Ty spí&scaron;? NÄ›co se Ti zdá?" "Ne,"
znÄ›la rezolutní odpovÄ›Ä•. "Jaký miminko, z jakých dupaÄ•ek?" ptal jsem se tedy nechápavÄ›. "Ty se&scaron; úplnÄ› blbej. Pro
miminko vypadlo z dupaÄ•ek!" odpovÄ›dÄ›la mi, naÄ•eÅ¾ se svalila a usnula. Ráno samozÅ™ejmÄ› o niÄ•em nevÄ›dÄ›la...

PÅ™íhoda druhá: Hororová

Byla tmavá noc, já tvrdÄ› spal, kdyÅ¾ mÄ› probudil nÄ›jaký pohyb. Visnery sedÄ›la na posteli a sápala se mi rukama po oÄ•
PÅ™itom vydávala zvuk jako "&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;." V první chvíli jsem se lekl a
zeptal se jí, co dÄ›lá. NeodpovÄ›dÄ›la, jen po mnÄ› dál natahovala ruce a dÄ›lala
"&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;." ZatÅ™ásl jsem s ní, jako bych ji chtÄ›l probudit.
Reakce byla pÅ™ekvapivá - ulehla a spala, Spala klidnÄ› a jako dudek.

PÅ™íhoda tÅ™etí: Klobásy a víno

ManÅ¾elka si opÄ›t cosi povídala ze spaní. ZatÅ™ásl jsem s ní a zeptal se, zda spí. Zvedla se na lokty, podívala se za mne
pronesla: "Klobásy a víno," naÄ•eÅ¾ znovu ulehla. Tím mÄ› samozÅ™ejmÄ› ponÄ›kud vyvedla z míry, nicménÄ› uÅ¾ jsem poÄ
Å¾e je ve stavu námÄ›síÄ•ných, tak jsem se rozhodl ji tro&scaron;ku otestovat. "Chce&scaron; mi Å™íci, Å¾e za mnou vidí&sca
klobásy a víno?" OpÄ›t se zvedla na loktech, podívala se za mne a odpovÄ›dÄ›la "Jo, klobásy a víno!"
Tak si Å™íkám - inu c
tÅ™eba ji konverzací pÅ™ivedu do stavu bdÄ›losti, takÅ¾e jsem se znovu, o nÄ›co dÅ¯raznÄ›ji zeptal: "VáÅ¾nÄ› mi chce&scar
Å¾e za mnou vidí&scaron; klobásy a víno?" Situace se opakovala, pÅ™iÄ•emÅ¾ manÅ¾elka pouze zapochybovala o tom, co v
tekutinu: "No, prostÄ› je to svÄ›tlé, no." KdyÅ¾ jsem se zaÄ•al nahlas smát, dozvÄ›dÄ›l jsem se, Å¾e jsem hloupý a nic nechápu
Na to Visnery usnula.
PÅ™íhoda Ä•tvrtá: Tady má&scaron; notebook!

Po Ä•istÄ› konverzaÄ•ních a jednom mírnÄ› pohybovém námÄ›síÄ•nictví Visnery postoupila do dal&scaron;ího levelu: zaÄ•a
manipulovat s hmotnými pÅ™edmÄ›ty. KonkrétnÄ› mÄ› nÄ›kdy ve dvÄ› v noci probudila a drÅ¾ela v ruce svÅ¯j notebook Asus E
který bÄ›Å¾nÄ› na noc pokládá vedle své postele. "Co je?" zeptal jsem se jí. "Na, tady má&scaron;! Vezmi si ho k sobÄ›!"
odpovÄ›dÄ›la mi. "Ale já mám v &scaron;uplíku svÅ¯j notebook," zareagoval jsem. "To nevadí. Vezmi si ho k sobÄ›,"
podávala mi dál svÅ¯j rÅ¯Å¾ový minipoÄ•ítaÄ•. Vzal jsem tedy její notebook a uloÅ¾il ho ke svému do &scaron;uplíku. Oba jsme
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pak spokojenÄ› usnuli.
Ráno jsem se probudil a v&scaron;echno jsem zaspal. KdyÅ¾ jsem následnÄ› otevÅ™el &scaron;uplí
podivil jsem se, co v nÄ›m dÄ›lá manÅ¾elÄ•ino Eee. Na&scaron;tÄ›stí se mi vybavila celá ta noÄ•ní pÅ™íhoda. KdyÅ¾ se Visne
ráno probudila, zeptal jsem se jí, kde má notebook. Podívala se vedle své postele a divila se, Å¾e tam není. KdyÅ¾ jsem jí
vyprávÄ›l, Å¾e mi ho v noci dala, nechtÄ›la mi vÄ›Å™it. UvÄ›Å™ila aÅ¾ kdyÅ¾ jsem jí ukázal, Å¾e je její notebook v mém &sc
UpÅ™ímnÄ› - jsem docela zvÄ›davý, jaká dal&scaron;í námÄ›síÄ•nická vystoupení si má choÅ¥ je&scaron;tÄ› pÅ™ipraví. ÄŒis
konverzaÄ•ní scénky jsou celkem zábavné, ale jak se mi minule sápala po oÄ•ích.... vÄ›Å™te, z toho jsem nemÄ›l zrovna
pÅ™íjemný pocit. Snad mÄ› jednou neu&scaron;krtí a nebude se pak ráno divit :-))). A co vy? Máte nÄ›jaké podobné
záÅ¾itky? Karel K.
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