
Tam-Tam 10
Rychlé Šípy na statku

Rychlonožkův děd pozval Rychlé Šípy na pravý český statek.
Zpočátku ono pozvání vypadalo lákavě. Červenáček se těšil na
kraj medem či strdím oplývající. Na polích poroste pšenice nebo
bob. Budou tam jistě taky kobyly, jejichž malé boky nenechají
nikoho chladným. Lesem se budou prohánět jeleni prahnoucí po
troše piva. Tento idealismus sem však ostatní nechtěli tahat.
Mirek Dušín zavelel: „Žádné flákání nebudu trpět, všichni se
obujte do kecek, vyrazíme. Mým cílem je tvrdá práce. Tímto
mávám naší klubovně.“ Jarka Metelka se pomodlil. Pak mu pop
pověsil křížek na krk. Lehce jej objal: „Já Ti rovněž mávám, aby
ses vrátil nezraněn.“ Jarka byl tímto poselstvím nesen až ke
statku Rychlonožkovy rodiny.

Před statkem stálo několik Toyot Rychlonožkova příbuzenstva.
Tu děda pravil: „Jindro, zapomeň na město, potop se do víru
vesnických radovánek.“ „Vždyť už to dělám, právě mísím boby se
pšenicí. Ruší mě ovšem to množství sjetých tet – ty do kecek
těžko obujeme.“

Na to Červenáček slabounce píp: „Jak já míním, s některou ze
svých tet se určitě rád setkáš, tak co tady šílíš.“

Rychlonožka se z těch příbuzných skoro zbláznil a odběhl kamsi
do lesa. Trnulo mu oko, sotva lapal po dechu, ale chtěl být co
nejdál od těch strašných bab. Když se oko umoudřilo, řekl si:
„Tak takový je život na venkově...“
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