O prasátku – díl druhý a jsem zvědavá, ešivá nebude už poslední :D

Jak už víme, milé děti, prasátko si našlo novýho kamaráda.Teda kamarádku. Ta z něj byla
taaaak moc nadšená! A oba byli, jeden jako, druhý hrozně moc spokjený, že KONEČNĚ
někdo, s kým si budou rozumět. Jen teda k překvapení pánčičky si s prasátkem jeho nová
kamarádka nechtěla hrát, když bylo prásátko moooc drsný a prdělo ji do tváří. To bylo velmi
zajímavé a překvapivé zjištění. Protože se dal očekávat přesný opak, že bude boj a bitka.
Zdrženlivost v projevu bylo to poslední co by kdo očekával.
Ale možná zvolilo prasátko dobrou strategii???? No uvidíme, uvidíme. Protože když panička
vyndala milé prasátko ze skříně potřetí, tak i tentokrát to prasátko přežilo v úplně
kompletním stavu. Panička ho vyndala hlavně proto, aby si jeho nová kamarádka měla s kým
hrát, když ten malý zrzavý pejsek dostal jako dárek novýho krásnýho paprikovýho plyšáka.
Tak aby jí to nebylo líto, přiběhlo na scénu i prasátko.
A tooo bylo radostný shledání!! Oba se zase moc radovali a prdělo se do všech stran. Ale pak
se, milé děti, stalo něco moc zvláštního. Když se prasátkova flekatá kamarádka rozdováděla
a hra byla v nejlepším, vyskočila do vzduchu a plnou parou na prasátko skočila předníma
tlapkama. Prasátko ovšem tentokrát vůbec nezaprdělo. Vůbec. Ono totiž…….příšerně
zaječelo! Úplně tím zmrazilo milou flekatou kamarádku v pohybu. A totálně ji vyděsilo.
Pravděpodobně se lekla, že milé prasátko ubezdušila a staly se z ní opět zaražený vidle.
Odcouvala pár kroků a podezřívavě na prasátko čučela.
A od té doby s prasátkem spíš tak jako nemluví. Natož aby si s ním hrála. Když je vybídnuta,
aby prasátko podala, jednou to zkusí, opatrně vezme prasátko do zubů a ono si zaprdí. To
způsobí povolení čelistí a proměnu hroudy z fleků ve vidle, otočku a odchod. A tak prasátko
zase posmutnělo, že se zase nemá s kým kamarádit. Pro prasátko to má ale jednu výhodu.
Nemusí být zavřené ve skříni, ale má volný pohyb po bytě. Aby nebylo ale prasátko úplně
smutný, popadne ho občas ten malej zrzatej pejsek a chvíli ho poponáší a běhají a prdí spolu
bytem.
P.S. :
Flekatá si našla nového kámoše. Je tichý a neječí. A hezky se žmoulá. A dobře se s ním chodí
bytem sem a tam a dělá se důležitá. A má to jedno velký plus. JE TO KRADENÝ! Ano ano,
Flekatá čórla Zrzavýmu jeho narozeninový dárek a děsně si to užívá. A já taky. Užívám si to,
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že konečně není hračka jen o tom, že bude nutně jen rozsápána a zkonzumována. Ale taky o
tom, že si s ní prostě doopravdy hraje. Takže teď už je to pátý den, kdy máme po bytě volně
loženého pana Zajíce, PaprikŠtajna a prasátko. A všichni tři ještě žijí. Takový malý sasrak.
A navíc….. Tali chodí s PaprikŠtajnem ráno vítat, další velmi nevídaná věcička.
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