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VLEZLA MI ROVNOU DO POSTELE!
ÃšterÃ½, 11 Ä•ervenec 2017

Ne, Å¾e bychom se neznali. Jde totiÅ¾ o kamarádku mé dcery. Znám ji úplnÄ› odmaliÄ•ka. Jmenuje se AneÅ¾ka, vÅ¾dycky s
mi líbila, ale nikdy by mÄ› nenapadlo, Å¾e by k tomu mohlo dojít. SebÄ›hlo se to tak, Å¾e mÄ›la svýho Ä•asu byt s mojí dcerou
jak &scaron;lo pár let, moje dcera mÄ›la jiné plány neÅ¾ AneÅ¾ka, jiné úmysly, a tak najednou se musely rozejít.

AneÅ¾ka pak pÅ™ebývala tu tam, tu onde, nikde natrvalo, aÅ¾ se mi jí zÅ¾elelo a poskytl jsem jí svÅ¯j, sice skrovný, ale vÅ
uklizený, byteÄ•ek i s pavlaÄ•í. A veÄ•er mi pak AneÅ¾ka vlezla do postele.... Mladá krásná pruÅ¾ná koÄ•ka v posteli starobníh
pensisty! No, ale nebudu napínat. ProstÄ› jsem ji odehnal, Å¾e chci spát a Å¾e si ráno musíme teprve váÅ¾nÄ› promluvit.
Pochopila, nechala mÄ› být. ???

Pak bylo ráno, AneÅ¾ka seÅ¾rala porci koÄ•iÄ•ích granulí, k tomu z misky vodu, vydÄ›lala se do mísy se stelivem
Mike&scaron; a vydala se po pávlaÄ•i na první prÅ¯zkum. Netu&scaron;ila, Å¾e pávlaÄ• má spoleÄ•nou se sousedovic
kocourem Xaverem.
Ale vtom uÅ¾ se zahlídli a pak to bylo jak ve zpomalenym filmu: Vzdáleni od sebe asi 6 metrÅ¯, plíÅ¾ili
se k sobÄ› oba po bÅ™i&scaron;e rychlostí asi 1 cm/sec, ocasy 3x tlust&scaron;í, neÅ¾ je bÄ›Å¾ný.
Po asi pÅ¯lminutÄ› Xaver vystÅ™elil, zasyÄ•el, jak jsem ho je&scaron;tÄ› nikdy nesly&scaron;el, AneÅ¾ka téÅ¾ zasyÄ•ela a
do bytu. Sotva jsem staÄ•il Xaverovi pÅ™ed Ä•umákem zabouchnout dveÅ™e. PÅ™ed tÄ›ma dveÅ™ma pak vydrÅ¾el Ä•íhat c
dopoledne, zatímco AneÅ¾ka celej den strávila doma pod postelí, bez jakýhokoliv úmyslu, je&scaron;tÄ› nÄ›kdy vylézt ven.
Druhej den jsem tedy zrobil vysoký zábradlí s pantama, pÅ™i&scaron;rouboval na zeÄ• a tak pÅ™edÄ›lil pávlaÄ• jakoby
vrátkama, aby Xaver nemohl k mejm dveÅ™ím. Ale vydÄ›&scaron;ená AneÅ¾ka je&scaron;tÄ› ani po dvou dnech nepochopila,
Å¾e uÅ¾ na ni Xaver nemÅ¯Å¾e, a tak ..... Pozn. pro redakci: Hele, Daní kurnik, ono by to mohlo mít je&scaron;tÄ› nejménÄ›
pokraÄ•ování, ale: zajímá to vÅ¯bec nÄ›koho? Není to tentokrát Å¾ádnej nesmírnÄ› poutavej cestopis na víc stránek. Tak
abych se s tim nematlal zbyteÄ•nÄ›.
V&scaron;em pÅ™eju brej den. NÄŒ, tÄ•. neprdÅ¯ch na plnej úvazek
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