Na skok u Danušky

V úterý byl den kratšího venčení, páč bylo po víkendu. Pro nás po víkendu, že jo, páč jsme
měli v pindělí tu dovču.
Ohařiska po třech dnech na chalupě utahaný, takže se venčilo civilizačně. Pak jsem se
pustila do výroby škvarkový pomazánky, abychom měli co na stůl až v pátek přijede
velkonávštěva, a tak jako podobně. A když byla domácnost obhospodařená, řekla jsem si, že
skočíme s Rumíčkem za Danuškou a dáme jí ten malej dáreček, co jsme jí pořídili.
Koupila si před časem taky velkou lucernu do okna a když jsem jí tam v pondělí po návratu z
chalupy nesla čerstvý kopřivy, všimla jsem si, že jí tam dohořívá zbyteček svíčky. A! Protože
Brtnik jel v úterý dopoledne akurát do Ikei, poprosila jsem ho, aby mi tam pro ni koupil
jednu svíčku jako překvápko. Ona toho překvapení moc nemívá, život jí nasolil hlavně
starosti. Ať už, když zůstala s klukama sama a nebo teď, když se stará o svoje rodiče, který ji
pekelně využívají. Mám ji ráda a tak jsem jí chtěla udělat malou radost.
Rumíčka jsem vzala s sebou a on s sebou vzal svýho narozeninovýho medvídka, páč jí ho
potřeboval ukázat. Když jsem zazvonila u dveří, pustil se samou radostí, že Danušku uvidí,
do šílenýho rejdění v chodbě. Tak jsem ho usadila, řekla mu ať si drží medvěda a sedí.
Otevřel Honza, protože Danuška zrovna telefonovala. Rumouš na nic nečekal a vjel do bytu
jak sanita s houkačkou. A uuuuuž se jako preclik řítil za svou milovanou Danuškou. A narval
jí radostně medvěda, ať se podivá, co von to má. Vzhledem k tomu, že se medvědem trefil
tak akorát do rozkroku, začla se Danuška smát a bylo po telefénování, předala svou máteř
Honzovi, ať si taky popovídá s babičkou a šla se věnovat rozjásanýmu Rumíčkovi.
Toooo bylo radováníčkaááááá. Voni jsou děsný milenci totiž, no! Děsně se milujou. Rumíček
jí umyl gezicht a pak jí 100x oběhnul s medvědem, aby si ho mohla prohlídnout. Jen ale
prohlídnout!! Páč….. “Nepučíím, nepučííím, heheee!” jezdil tam v kruzích jakou dobu.
Než……
Než si všimnul, že má Danuška na křesle. AAAAAAAAAAAAA!!! KRYSŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮ
VASILISŮŮŮŮŮŮŮ! Ani se nezeptal, ešivá může, flusnul velevzácnýho medvěda na zem a
normálně tu krysu čórnul! Šla jsem po něm, ale Danuška se smála, ať ho nechám a bavila se
tím, jak se baví on. Pravděpodobně má v sobě nějaký utajený motorkářský geny, páč zase
jezdil v kruzích jak po motodromu v Brně
. Občas vyběhnul teda i do předsíně, tam udělal
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přemet a zase se připreclíkoval k nám. Když se ho Danuška se smíchem zeptala, ešivá by
teda třeba nechtěl i toho plyšovýho měsíce, co trůnil na křesle původně i s tou krysou,
hluboce se zamyslel. Držíc krysu stále v hubě přihopíkal k Danušce, zcela vážně prozkoumal
milýho měsíce a……JO! Ten by se mi taky hodil. Pustil krysu a drapsnul měsíc. A znova začal
jezdil prostorem.
Hele to už jste z něj kolikrát vyloženě unavený, jak von furt jezdí sem a tam a raduje se
. Zaplať pánbůh, že milej měsíc aspoň už nesvítil. No, původně prej v sobě měl nějaký
svícení. To by ho nejspíš rozradostnilo natolik, že by nepřestal jezdit až do skonání světa .
Chudák Honza. Nejen že teda musel převzít telefonování s babičkou, ale taky to vypadalo, že
se nejspíš kvůli Rumíčkonávštěvě nedočká večeře, kterou měla Danuška rozdělanou.
A tak jsem v momentě, kdy Rumouš zrovna projížděl kolem mě, vzala do ruky krysu. A! Ha!
Krysa……… upustil měsíc a drapsnul krysu. Vrátila jsem milýho měsíce zpátky na křeslo a
před tím ho trochu vopucovala. A doufala, že mi tenhle trik vyjde znovu. Vzala jsem do ruky
medvěda a když Rumouš projížděl po třistapadesátým kolečku kolem mě, ukázala jsem mu
medvěda. A! Ha! Medvídek….. upustil krysu, s kterou jsem provedla totéž co s měsícem a už
jsem nás pakovala z bytu na chodbu. Cestou ještě Rumouš stačil zjistit, že NĚKDE v předsíni
se nachází něco vysoce zajímacího, flusnul medvěda na zem a začal dělat impalu. Neboli se
postavil na zadní jak impala co okusuje keříky a jal se zkoumat regály vestavěný skříně.
“Tak hele, Rumouši, přestaň bejt zvědavej jak tetka z rynku a padej domů!” doporučila jsem
mu. Páč bych nerada způsobila hladovění u sousedůch. Nakonec jsem ho musela málem
domů dokopat, páč tam bylo prej skutečně něco zajímacího. Eh, to zas byla návštěvička!!

P.S. Ze svíčky měla Danuška radost a trefila jsem její nákup fakt přesně, neb když jsme
odcházeli domů, mihotal se tam už jen zbytkovej plamínek.
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