
DRAMA V KRÁLÍKÁRNĚ

„A hrome, je to v pytli …“ pravil Český strakáč, který se díval skrz zrezivělé pletivo králíkárny 
„…  zahýbá  k nám  červená  škodovka,  to  zas  jedou  mladý  z města  k dědkovi  a  bábě  na 
návštěvu …“

„A proč …? „ otázala se Bílopesíkatá samice z vedlejšího kotce „Je přece dobře, když se mladí  
a staří navštěvují, udržují rodinné vztahy …“

„Jéžišmarjá“ zoufale vypískl Francouzský beran zespoda„ Ty seš tak blbá, že v příštím životě 
budeš blondýna. Možná, že ti to ani nebude moc dlouho trvat ... Přece když mladý přijedou, 
tak jim bába dycky dá sebou na zpáteční cestu brambory ze zahrádky, slepicím sebere vejce, 
donese zavařené okurky … no - a hádej co ještě dál přihodí - staženýho králíčka.“

„… spíš dva“ vmísil se do hovoru Siamský „ Z toho mám největší bobky .. .“

„Největší bobky tu má Belgický obr, protože moc žere“ ozval se z levého kotce Český albín 
„Ale za to já jsem poslední dobou skorem nic nežral a hodně jsem zhubl … asi na mne leze 
nějaká myxomatóza .. no na mně si nic nevezmou, jsem kost a kůže ... a ani ty kožky teď prej 
moc nevykupují...“.

„A  já  už  tu  myxomatózu  mám,  jsem  úplně  nepoživatelnej“  křičel  Francouzský  beran  s 
rodokmenem, jehož šlechtický otec skončil jako gibelotte de lapin.

„Já jsem tady chovná, mně se nemůže nic stát“ zdůraznila Bílopesíkatá samice.

„Budeme losovat“ navrhl Belgický obr.

„Všichni jste duté králičí hlavy“ řekl rozvážně Český strakáč „dobré leda tak do polívky. To si 
jako myslíte, že dědek bude na to brát nějaký ohledy? Kam šáhne, tam šáhne. Tomu je jedno 
čí  uši  nahmátne.  Dyť  to  má úplně vypitý.  Zrovna včera jsem ho slyšel,  jak  –  když  přišel 
z hospody - bábě lže, že nám dal nažrat. Prdlačku nám dal. Když si jeden vzpomene, že kvůli  
takovému tu riskuje život …“ .

„Nejvíc  by mne naštvalo“  pravil  Český  albín a  odplivl  si  do  sena „kdyby  mne sežral  ten 
mladej – to je pěknej ksindl. Jednou v létě tady všechny schválně krmil šlupkami od melounů 
a měl strašnou srandu z toho, když byla králíkárna prochcaná až na zem. A ta velká louž pod 
ní.. Vyprávěla mi to máma .. ta už je taky na pravdě boží … o Martinským posvícení to bude  
rok … nenažrancům nestačila husička.“

„Třeba bysme jim mohli vysvětlit“ napadlo Bílopesíkatou samici „že jíst maso není pro starý  
lidi už zdravý …“

 „Z toho nic nebude“ skepticky pravil Český strakáč „Jednak jsem slyšel bábu, jak říká přes 
plot starý Vondráčkový, že pan doktor Podlaha v Receptáři zdůrazňoval, že králičí maso je 
chutný,  lehce  stravitelný  a  tudíž  extra  vhodný  pro  seniory  a  jednak  –  i  kdybychom  je 
přesvědčili, načpak by nás potom krmili … pochcípali bychom hlady ...“

„A hele“ všimla si Bílopesíkatá samice  „Dědek jde přes dvůr a nese si takové festovní bukové 
polínko … asi chce přiložit do kamen.“


