
Dneska v noci jsem n¥jak ²patn¥ spala. Asi jsem si p°ed spaním nem¥la
dávat to t¥ºké jídlo tvo°ené kroupami a houbami. Nebo to zp·sobila p°edchozí
£ást ve£e°e? S její p°ípravou jsem za£ala uº týden p°edem a ani to nebylo
moc sloºité. Sta£ilo mi k tomu kilo ²peká£k·, dv¥ cibule, litr vody a o n¥co
mén¥ octa, trocha cukru a ho°£ice, n¥kolik feferonek a pár kuli£ek nového
ko°ení a pep°e.

Taky za to moºná ve£e°e v·bec nemohla. Podve£er jsem strávila slepová-
ním a odpoledne pln¥ním formi£ek. Co ºe jsem to do t¥ch formi£ek cpala? Uº
p°esn¥ nevím, ale ur£it¥ v tom byla spousta vla²ských jader, másla, mouky
a cukru. A neº jsem se pustila do pe£ení, naládovala jsem se tou £ernou p°i-
pálenou v¥cí, kterou jsem p°edtím vytáhla z trouby. Ach, jak nádhern¥ ten
plech vypadal, neº jsem ho dala péct! Úpln¥ vidím to krásné hladké lité t¥sto,
ze kterého na m¥ vykukují t°e²n¥.

Ob¥d jsem zakon£ila výsluºkou z kamarádovy zabija£ky. Byl to neur£itý
kus je²t¥ teplého va°eného masa, ale kdyº jsem si k n¥mu dala trochu k°enu,
váºn¥ mi p°i²el k chuti. Rozhodn¥ víc neº ta smaºená placka pokrytá £esne-
kem, ke£upem a sýrem. Ale tou jsem se jen snaºila zahnat p°í²ernou chu´
produktu svého p°edchozího snaºení: osolené vody s octem, koprem, kmínem
a vají£ky, ve které plavaly houby spolu s kousí£ky brambor. Je²t¥ ºe tu b°e£ku
trochu zjem¬ovala smetana.

Kdyº nad tím tak p°emý²lím, asi mi váºn¥ bylo ²patn¥ z téhle vraºedné
trojkombinace. Druhý ob¥d se zkrátka v·bec nepovedl. To ten první byl
mnohem lep²í. Hlavní jídlo bylo snadné p°ipravit; cht¥lo to p°edev²ím spoustu
zeleniny. Pouºila jsem t°i papriky, n¥kolik raj£at a cibuli, k tomu vají£ko a
to£ený salám. Zato s prvním chodem jsem si vyhrála. Nejd°ív jsem nadrobno
krájela maso, brambory a zelí, a kdyº to bylo hotové, musela jsem hlídat dva
hrnce najednou. V tom druhém se totiº va°ila velká £ervená °epa. Tu pak
bylo pot°eba nastrouhat a dusit se strouhanou mrkví, s cibulkou, pep°em,
solí a nakrájenými raj£aty. A aby toho nebylo málo, musela jsem nakonec
v²echno smíchat a hlídat, aby hrnec nep°etekl. Ale kdyº se do n¥j p°idala
zakysaná smetana a trocha petrºele, výsledek vypadal famózn¥.

Moºná mohou ko°eny mojí nevolnosti sahat aº k tomu, co jsem spáchala
ke snídani. Druhá £ást byla pom¥rn¥ jednoduchá � rozmíchaná vají£ka se
²petkou soli sta£ilo chvilku smaºit na pánvi£ce a nakonec t°eba ozdobit tro-
chou zeleniny. To jsem zvládla snadno. Zato první £ást mi dala zabrat. Bez
úhony na oleji osmaºit trojúhelní£ky vyrobené z kuku°i£né placky byl výkon
v¥ru nadlidský. A ty chilli papri£ky m¥ v puse pálí je²t¥ te¤. Moºná jsem
trojhránky m¥la rad¥ji posypat olivami, z t¥ch by mi ²patn¥ ur£it¥ nebylo.
Kaºdopádn¥ chápu, pro£ jsem se uº ráno probudila s pocitem, ºe m¥ £eká
náro£ný den.
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