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MoÅ™ské potvory....Tak to je lahÅ¯dka. Prý... A protoÅ¾e je nikdo z nás neumí poÅ™ádnÄ› pÅ™ípravit, rozhodli jsme se s pÅ™
jednoho dne - spí&scaron; veÄ•era - nav&scaron;tívit luxusní hradeckou restauraci La Rochelle. Zamluvili jsme si stÅ¯l u
okna, sváteÄ•nÄ› se oblékli a vyrazili do velkého svÄ›ta. ÄŒí&scaron;ník nás usadil, pÅ™inesl jídeláky a my se dali do
lu&scaron;tÄ›ní.

KaÅ¾dý jsme si objednali nÄ›co jiného - znáte to: praxe z Ä•ínských restaurací. Pak vÅ¾dycky talíÅ™e kolujou mezi stolov
kdyby nÄ›co nÄ›komu u&scaron;lo? Objednala jsem si to napÅ¯l s moÅ™em a rybníkem - krevetový koktajl a Å¾abí stehýnka.
ManÅ¾el si dal ústÅ™ice a &scaron;ampáÅˆo, neb byl jiÅ¾ trochu v náladiÄ•ce. Kámo&scaron;ka objednala moÅ™skou rybu, je
jméno i název úpravy znÄ›ly naprosto &scaron;ílenÄ›, takÅ¾e ji objednala slovy: "A já si dám tu 421 prosím.. " Její muÅ¾ si
poruÄ•il langustu. Byli jsme veselí do té doby, neÅ¾ nám to naservírovali...
Koktajl byl super, ale moje Å¾áby nebyly
upravené tak, jak jsem byla zvyklá, ale plavaly v jakési omáÄ•ce, byly samá kost a já je lovila (ke
&scaron;kodolibému pobavení ostatních) zprvu pÅ™íborem, posléze rukama, nakonec listem salátu a ve finále jsem to
vzdala. A na rtech se slavným sloganem "svinÄ› klouzavý" jsem se dala do dal&scaron;ího chodu, který ke mnÄ› pÅ™iputoval o
mého muÅ¾e Jaroslava. ÚÚÚstÅ™ice...
PochopitelnÄ› Å¾e se klouzaly! A v&scaron;ichni to chtÄ›li zkusit taky. Joska nám p
jak se správnÄ› srkají - nastalo ticho, jeho Å¾ena do toho &scaron;ílenÄ› kýchla, pak Joska naprosto nespoleÄ•ensky zasrkal a
nato jsme v&scaron;ichni zaÄ•ali Å™vát smíchy, neboÅ¥ sice ústÅ™ici spolk s malíÄ•kem pÄ›knÄ› odtaÅ¾eným a elegantním ru
pohybem, ale shodil si pÅ™itom do klína bagetku namazanou bylinkovým máslem, pÄ›knÄ› tou namazanou stranou na
naÅ¾ehlené puky boÅ¾íhodových kalhot. Jak jinak, Å¾e.
No, mÄ›l Ä•as si je vyÄ•istit, protoÅ¾e svou porci uÅ¾ taky vzdal.
pÅ™inesli tu celou langustu, pÄ›knÄ› obloÅ¾enou, nazdobenou, tak vÅ¯bec nevÄ›dÄ›l, jak se do ní pustit. A tak k ní takto pÄ›kn
promluvil : "Ty potvoro jedna, z moÅ™e vytaÅ¾ená, to je v p*d*li, jak se jí&scaron; ? Å½e já si nedal utopence!" Nakonec jí
nÄ›jak poÄ•oubal.
MÅ¯j muÅ¾ v pohodÄ› pil &scaron;áÅˆo a uÅ¾ neexperimentoval, ale &scaron;el si nabrat zeleninový salá
samoobsluÅ¾ného pultíku. A Jitka? Dost dlouhou dobu je&scaron;tÄ› kýchala, pak se &bdquo;trochu" pÅ™idusila, osypala - a
mazali jsme pryÄ•. Byla jí zji&scaron;tÄ›na alergie "na nÄ›které druhy moÅ™ských ryb". To se prý u astmatikÅ¯ stává...
Od té
doby chodíme do hospody U kocoura, kde se podává svíÄ•ková, gulá&scaron; a smaÅ¾ený sýr. Ceny jsou tam mírné,
obsluha rychlá, a mÅ¯Å¾e tam s námi i ná&scaron; pes.
Dobrou chuÅ¥ k dne&scaron;nímu i dal&scaron;ím obÄ›dÅ¯m vám v&scaron;em pÅ™eje Wendy UPOZORNÄšNÍ - SoutÄ›Å¾
do 17. 2. 2008. Prosím, texty posílejte na adresu: redakce - zavináÄ• - kudlanka.cz díky, d@niela
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