Malá ranní báseň inspirovaná panem Erbenem

Omlouvám se pane Erbene, ale…. prostě to tak přišlo:
Kelímek s žervé na lince stojí,
Talinka si ho nedala.
Též zbylé pochutiny
netknuty zůstaly.
I přišla pánčička z venku toho rána,
a s Rumíčkem se divili.
As zželelo se Talince
pánčičky svojí.
A duše její se zklidnila.
A tak kelímek i snídaně
dál na lince si stojí,
aniž by Tali cokoliv požila.
Pan Erben zajisté promine, že jeho tklivá Mateřídouška mi byla inspirací, když jsem se ve
středu ráno vrátila z Rumíčkovenčení a shledala, že Talimůra nevyužila nabídnutého a
hleděla si čistě jen svého konga a způsobně ležela na pelíšku přes to, že do kůchně bylo
záměrně ponecháno otevřeno. Stejně tak, jako tam záměrně zůstal “nestřežen” chlébik se
šunkou. Jen zhlehýnka chráněný konvicí s čajem. Leč co to pro Talimůru je, žeáno. Nějaká
konvice jí těžko zabrání, když ona bude chtít. Co nebylo v plánu byl ten kelímek s žervé. Ten
tam zůstal osamocen poté, co jsem naplnila konga a šla s Rumíčkem ven. Tam jsem si
uprostřed venčení a metání balonků vybavila, že jsem ho tam nechala a …. říkala si, že to už
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na ní bude moc, že to jí vtáhne a ona to rozbalí ve velkým. Každopádně už to bylo jedno, tak
jsem pokračovala dál v metání balonků
Leč! Překvapivě – asi byl nějakej dobrej den, ale byla vzorná. Nebo…… nebo…. tak pitomá
to je taky možný . Páč jako si nevšimla tý kočky v hospodě, tak si možná nevšimla, že má
otevříno do tý kuchyně. Nepřekvapilo by mě to . Na druhou stranu občas to takhle
nechám, že jdu pryč a rozvolním jí prostory, aby si zvykala se chovat normálně a ne
uspořádat mejdan pokaždý, když budeme z dohledu .
Tak uvidíme příště. Každopádně, když jsem přišla dom a viděla jí jak leží způsobně na
pelíšku a oko mé zjistilo, že vše je tak, jak jsem to opustila, napršelo jí na ten pelíšek moooc
a moooc piškůtůch. Doslova napršelo. Páč jsem hrábla do kabeličky, nabrala hrst piškotů a
zasypala jí tím . K jejímu nezřízenýmu nadšení. A pochopitelně jsem musela nafedrovat i
Rumíčkovi, kterej vzorovaně seděl na zadničce na rohožce, aby nebyl škodnej.
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