Tož vitajte drazí,
si představtě, že sme si třištvrtě roka pečlivě vybíraly dovolenú v exotice. Googlily
a googlily sme dněm i nocú, až se nám o vemeno opřela ta pravá cestovka. Našly
sme výbornú cestovnú agentúru MILKARAJZEN, která se specializuje na destinace
pro náročnú klientelu – TO JSME MY.
Sbalily sme kuferky, šminky, dežodoranty, dobrú náladu a fičely sme. Přistály sme
kděsi na Moábské planině. Ubytovaly sme sa ve špičkově luxusovém hotelu
nazvaném KRAVSKÝ DVŮR s výběhovou lúčkou, kam až kráva může dohlédnuť. Tož
sme neváhaly a vypravily sme sa přechrústať předpolednú svačinu (zaplatily sme
si ALL INCLUSIVE), a zrovna sme přežvejkávaly pár čerstvých stébélek trávy, když
v tom… sa z horní lúky přihasila jakási mašina s názvom VEGEBUS. Tož sme sa
zaradovaly, že si budeme VEGETIT na jakýms fantastickým rajzu – víte, jak sú ty
fakultativné výlety – a ono ne. Z mašiny vyskákalo stádo hyperaktivních ječících
mláďat a mířilo si to přímo do našeho exklusivního hotela. Telata to nejsú, to
bychom jistojistě poznaly. Je to jakýsi nově vyšlechtěný druh. Až nám z toho
zděšení zvadla oháňka a vyschlo vemeno. Je po klidu. Tož si pravíme, co naplat,
musíme sa vybičovať k velkému výkonu, přispúsobiť sa a začleniť. Přeca si
nenecháme pokaziť dovolenku.
Mláďata si vypakovaly svoje kuferky do 4* apartmanú a už to cinkalo příborama
na ešusy. Jen co to přijelo, chtělo to jesť. Šéfkuchaři bleskově zareagovali
a nachystali pravú vegetariánskú stravu (až na ten kuř. vývar).
Pak sa rozdělili na menší stádečka, ve kterých sa hecovali k velkým výkonům.
Trochu nás děsí, co tu chcú robiť, jen sme kravským uškom zaslechly, že budú
bořiť hradby či co. Snaď dovolenku přežijeme a něbuděme sa museť evakuovať,
ach. MOW. Budě to akční… Snať to nejsú rekruti tajných státních služeb, protože
se to šlo mydliť na lúku, ale asi ta hra byla nebezpečná, bo si před tím
zkontrolovali, jestli majú dosť kvalitní toaleťák. Ukázalo sa, že kvalitní byl (přeca
jen byl třívrstvý a voněl po kravách), ale ze hry sa neposmolily, takže ho zas

zrulkovali zpátky a schovali do příštího boje. Pak se trénovali, kdo z koho, a
ukázalo se, že tu sú samí silní a odolní jedinci. Jediné co jim chybí, je naučiť sa
upřednostniť Fair play před vítězstvím za každú cenu.
Pak to zase mělo hlad. Večer si zapálili (nebojtě, cigáro neéé ) krásný velký oheň,
ke kterému přitáhli jakúsi stříbrnú židlu a dokonce nás pozvali, abychom si ohřáli
kopýtka u jejich ohně. Asi jim vadilo, že na ně furt zíráme jak telata na nová vrata.
Četlo sa, zpívalo, mluvilo a to nejzajímavější (pro nás) - rozdávalo sa tam zlato!!! –
chceme sa s nimi kamarádiť . Vypadá to, že to nejsú žádné držgrešle, když majú
stříbrnú židlu a kopu zlata. Že by byli z Kataru? Musíme to zjistiť. VEMENO NA TO!
Příště se musíme náležitě ozdobiť pravú českú bižu, abychom udělaly dojem a bylo
jasné, že nejsme ledajaké obyčejné krávy, ale že máme úroveň.
Tož pak to zalezlo do apartmánů a nebývale rychle spokojeně oddychovalo.
Tímto naše mise pro dnešní den skončila a my sme sa odebraly připraviť na zítřejší
náročný dovolenkový den. Naložily sme sa do lázně, přeleštily kopýtka, postříkaly
Antimuchínom a hurá chrupkať.
Tož mow mow,
Vaše čupr kravky.

