Je to pěknej buřtik!

Pravil Brtnik v sobotu večer, když si hladil Mourese.
“Neměla bys mu moc dávat, bude fakt megatlustej, podivej!” dodal. “Hmm.” zamumlala jsem
od plotny. “Tak já jsem mu už trošku ubrala, protože teď je tu sousedky vnučka každej den
třikrát a tak mu dává hlavně ona. Koukej, už jsem mu dala jen půlku, aby neřeknul, že
nedám. Je furt hladovej a spucnul by klidně ohaří večeři.” ukázala jsem muži svému zbytek
paštičky jako důkaz.
“Noo jo, ale je prostě klustej, pupek má jako buben, je přežranej, vyžranej, bude obézní a
brzo cípne!” šel do mě furt dál. Jako kdybych mu asi tak měla jít vypumpovat žaludek nebo
co asi. Pravdou bylo, že pupek měl teda narvanej fakt jako hodně. Hodně a nezdravě. “Ty jo,
aby se mu tam nerozmnožily škrafky! Když je klustej takhle najednou. To nebyl přece!”
“Prosim Tě škrkavky, nebuď katastrofická, je klustej, moc ho krmíš.” Tlačil výčitky dál. “No,
tak ho krmit nebudu a cípne na vyčerpání zimou! Je to kočka venkovní, nebydlí v noci doma,
umrzne, neci aby umrznul!”
Každopádně fakt ten bachor byl slušnej. Když jsem pak v podvečer shodou okolností mluvila
s Fifi, taky ji jako první napadlo silný začervení škrkavkama. No, sem to řikala, zase budu
mít pravdu, mlela jsem si v duchu. Musím se hlavně dohodnout se sousedkou, na nějakým
tom ošetření, když se tady povaluje s ohařema na pelechu.
Mno…………….. jo…………… škrkafky…………………….. jojo, škrkafky…………
Ráno jsem toho výtržníka (a to doslova, jak zjistíte posléze ) nesla k sousedům, protože jsem
slyšela, jak přijelo auto. Dobře jsem udělala, protože pravnučka paní sousedky už tam
Mouríse hledala. Její maminka přišla k brance a obě jsme shodně holčičce potvrdily, že si
příště má prostě pro Mourese v klidu dojít, že se nemusí ničeho bát. Páč prostě je to jejich
kocourek přece. No jejich kocourek – výtržník. Protože jak mi vnučka sousedky sdělila, včera
odpoledne jí při pečení cukroví (odbočím, ale prostě to musím – jak se všechno dá skloubit,
když se chce. Paní se chce starat o svou babičku a taky péct cukroví, a tak ho peče u ní a s
ní, aby nebyla sama. To je háský!), no takže při pečení cukroví slyší najednou nějaký tichý
mlaskání a ………když se otočila…… tak zjistila, že jí Moures nedožera sežral PŮL PLECHU
neupečenýho lineckýho!!
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Pak ten vůl nemá mít pupek jak buben! Škoda, že jsem to nevyfotila, měl prostě na krku
buřtik, pak obří pupek a na zadku další fald. Proto taky tak zrychleně dejchal, lotr Babinskej.
Byl přecpanej k prasknutí a hrozilo, že fakt pukne.
Takže Fifijová- žádný škrkafky, ale linecký v tom pupku měl
A na závěr jeden trošku mázlej krabicák

Moures dostal krabici

Moures zakous krabici
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Moures se ubytovává v krabici

Tali zkoumá krabici

Krabice jezdí prostorem
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