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Bojím se pavoukÅ¯ - stra&scaron;nÄ› MOC. Víc neÅ¾ Ä•ehokoli na svÄ›tÄ›. Normální zvíÅ™e, aÅ¥ je to krokodýl nebo my&scar
má oÄ•i. KdyÅ¾ vidí Ä•lovÄ›ka, tak se klidí. Pavouk je ov&scaron;em Ä•lenovec. Sice má sloÅ¾ená oka, nicménÄ› bÅ¯hví co jim
vidí... a tak houby ví, po Ä•em vlastnÄ› leze. Bydlím na venkovÄ›, kde jsou pavouci hnusný, hnÄ›dý a veliký jak mokka
pod&scaron;álek.

Potvory.
VÄ›Ä•nÄ› lezou do baráku, v&scaron;ude poÅ™ád pavuÄ•iny - ani je nestaÄ•ím smetat, ale mouchu v nich ne
BÅ¯hví, co ty mrchy jedí, ale mouchy stopro ne. Nemít pod stÅ™echou troje jiÅ™iÄ•ky a jedny vla&scaron;tovky v prádelnÄ›, tak
nás (ty mouchy) seÅ¾erou zaÅ¾iva. TakÅ¾e - vím zcela urÄ•itÄ›, Å¾e povídaÄ•ky a báchorky o "pavoucích - lovcích much" jso
pravdivé, jako ty o jeÅ¾cích, nosících na zádíÄ•kách jablíÄ•ka.
Kdysi za komou&scaron;Å¯ býval v televizi poÅ™ad "co chce
vÄ›dÄ›t" - tam hovoÅ™ili odborníci a radili, co si poÄ•ít: nejsou-li kupÅ™ dÄ›tské punÄ•ocháÄ•e, prací prá&scaron;ky, dámské v
a podobnÄ›. Vzpomínám, jak tenkrát byly paneláky zamoÅ™eny tzv. faraony (brablenci) a na toto téma byla i beseda s
diváky. Diváci volali a kladli dotazy a odborníci odpovídali a doporuÄ•ovali. Najednou tam volala nÄ›jaká paní (patrnÄ› moje
spÅ™íznÄ›ná du&scaron;e) a dotazovala se, kterak se zbaviti pavoukÅ¯.
I povstali odborníci jako jeden muÅ¾ a sdÄ›lili, Å¾e
pavouky nesmí v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› hubit, nebo jsou chránÄ›ný (ti pavouci) - a té paní, (která se stejnÄ› jako já pavoukÅ¯
&scaron;ílenÄ› bála), bylo doporuÄ•eno, aby pavouka doma odlovila, dala ho do skleniÄ•ky od hoÅ™Ä•ice a pÅ™ikrývajíc skleni
dlaní (aby pavouÄ•ek nedejboÅ¾e nevypadl a nezlomil si noÅ¾iÄ•ku) a odnesla ho do pÅ™írody.
No, tak to si dovedu pÅ™
pÅ™edstavit sama sebe, jak tohle dÄ›lám. PatrnÄ› by to bylo to poslední, co bych v Å¾ivotÄ› udÄ›lala... NicménÄ› odborníci dod
"HospodyÅˆky, pozor!!!! PÅ™i úklidu dávejte pozor, abyste pavouÄ•ka nevyluxovaly, neb prach v pytlíku mu ucpe otvory v
hlavohrudi a pavouÄ•ek zemÅ™e." - "Tak v hlavohrudí, Å™íkáte!!" zajásala jsem a od tÄ›ch dob pavouky luxuju. TakÅ¾e pokud
pavouÄ•ek zÅ¯stane pÄ›knÄ› v pÅ™írodÄ›, nic mu nehrozí, jak ke mnÄ› strÄ•í nos - nebo co to má, Ä•eká ho pytlík od luxu, nebo
koÄ•ka...
Jednoho dne (vlastnÄ› noci) leÅ¾ím v posteli a najednou jsem mÄ›la nepÅ™íjemný pocit, Å¾e na mÄ› nÄ›kdo Ä•um
taky Å¾e jo! Na stropÄ› byl pavouk velkej jak talíÅ™. Tak jsem se vymr&scaron;tila, bafla lux a &scaron;la na vÄ›c. Ale ta mrcha
spadla do postele a já ji vcucla, akorát kdyÅ¾ bÄ›Å¾ela mému muÅ¾i kolem hlavy. V hadici to cvaklo, mÅ¯j muÅ¾ se
vymr&scaron;til a celej rozespalej vykÅ™ikoval: "Coje! coje! co se dÄ›je!" -"nic!", Å™íkám mu, "spi", a vypla jsem lux. (Byly tÅ™
ráno.) Druhý den mi u snídanÄ› muÅ¾ Å™íká. "Ty, hele, mnÄ› se zdál blbej sen, Å¾e jsi v noci luxovala!" "No, to má&scaron; z
toho chlastu!" odpovÄ›dÄ›la jsem, a bylo. Alena - Puntíkovaná
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