Jednoho krásného dne jsem se
vydal sm rem k Wilsonovu
nádraží. Tou dobou už u
pokladen postával Mat j s Irenou. Na poslední chvíli se
na nástupišti zjevil i Starouš a tak jsme mohli vyrazit do
Hradce. První zastávka byla u oblíbeného rychlého
ob erstvení s tím nejvíc mega hambá em co jste kdy
jedli. Obstoupeni mladi kou hav tí v „gala“, která z ejm
mí ila na první tane ní(proboha ten as letí tomu už bude
7 let co jsem takhle šaškoval já). Dále skrz No ní
centrum jsme prosvišt li bílým svatebním kabrioletem ale v ž byla zav ená tak jsme pelášili
nakoupit. Cestou jsme potkali zábradlí a rukavice na rukavicích a nebudete mi v it ale
v jednom par íku mají tu nejkrásn jší zelenou travi ku na sv t a tak jsme si na momentík
lehli a sedli a travi ka zelená to je naše pot šení....
Z nákup jsme se dotrmáceli na autobus a po té za
doprovodu vzd laného místního mladého
kamaráda Paentbolového sportu jsme se dobelhali
do Rosnic do p ekrásné chaloupky, tentokráte bez
ku í nožky(která je momentáln na ortopedii).
Ráno raní ko dávno po té co vyšlo sluní ko jsme
nasedli na
kovové o e
z roku 1850
nebo možná o
n co starší.
Zdárn jsme vyšplhali k Žižkovu stolu a dále po své trase
sm r Hrádek u Nechanic což je ten nejluxusn jší
nejhez ej ejší a nejkrásn ji d evem obložený záme ek
v okolí Nechanic(dovolím si i íct jeden z nejzajímav jších
co jsem vyd l). Cestou se ned lo nic co stojí za zmínku
snad jen, že Starouš z n jakých m blíže nepochopitelných
d vod zu iv slovn zaúto il na svou šlapku u kola
na ež(což se dalo ekat) se šlapka urazila a p estala s ním (i
s námi) komunikovat. Marné byly Mat jovy snahy tuto
nezbytnou ást nahradit ovocem kolem cest rostoucím. (asi
stejn marné jako moje snahy ud lat makro fotografii srš
v ovocných stromech bydlících). Nicmén a pro starouše
zna n namáhavý le pou ný a krásný výlet jsme zakon ili
v úžasné hosp dce kde nejen že m li kule ník ale také a to
p edevším výborn ale úžasn va ili. Lepšejší
bramborá ky(6 kousk jen za dvaadvacet korun eských)
snad d lá už jen maminka(a to íkám jen z úcty ke svým p edk m). Ostatní si dali sýr a
hermelín po kterém se mohli utlouct. A ta domácí tatarka!!!

Za svitu blika ek jsme bez
úrazu dojeli do ráje Jungle
speedu, ku at(pe ených)
fazolí(karetních) a po
urputném boji s Carmen
jsme se dopracovali až ke
špagetám, Jazzu a
samoz ejm k Bengu. a
Beng beng až se nám ve 3
hodiny za aly o i ka klížit
a tak jsme se zachumlali
do spacá k a sladce spinkali dokud nás
Morgnštern a Bondi nevzbudili. Po ranním
ping-pongu a sb ru o ech , jablek a hrušek jsme se ješt
na nádraží
po ádn
posilnili
barevnejma
kuli kama
a fr eli dom.
A jak to
Doufám
bude p íšt ?
že to bude
ješt
zábavn jší a
hlavn , že
pojedete
taky.

