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Tylko, já je prostě miluju! Zepředu mi jsou krásně vidět prsty, jéžiš, musím na pedikúru… No 

a na boku jsou vykrájené, kdybys je viděla… A bacha, vzadu, vzadu mají normálně zip! 

Pohoda, nazout, zazipovat, jít. Bože, to ti jsou tak perfektní boty!  

 

No na to si sedni, to je úplná story. Jsem měla v kanclu polední pauzu, že jo, tak jsem si 

trochu serfovala po netu, tam článek o botách, chápeš. Ho rozkliknu, jsem zrovna boty 

potřebovala, a uviděla tyhle miláčky! Jsem udělala jenom Jéééžiš!!! A trapas!  Za mnou stál, 

podrž se, Richard. Jo, Richard!  

 

No kolega. Teda, byl kolega, teď už u nás dělá jenom externě, protože už je dost těžce za 

vodou. On je tak strašně chytrý a dost dobře vypadá, ti řeknu. Mě teda fakt mrzelo, když od 

nás odešel, protože jsem z něj trochu hotová, chápeš.  

 

Teď on hned chtěl samozřejmě vědět, co si prohlížím, že u toho tak ječím. Tak jsem mu ty 

boty ukázala, chvíli je řešíme a já vidím: značka Chanel, cena neuvedena. No, jsem botičkám 

jenom zamávala, protože v téhle kategorii se teda fakt nepohybuju, to je ti jasný, že jo. Pak už 

přišla šéfka, Richard se radši pakoval, abych neměla průšvih, ona je fakt hrozná kráva.   

 

No a teď se podrž! Dojdu domů, na ty Chanelky už jsem fakt ani nemyslela, mám plno jiných 

starostí, chápeš. A vtom za dveřma zvonek! Otevřu, tam poslíček, že jo, a dává mi krabici. Já 

vůbec netušila, co to má jako být, ani ve snu! No a teď tu krabici otevřu a v ní ty boty! Jo, ty! 

Jsem myslela, že to se mnou šlehne, fakt.  

 

On mi je poslal, chápeš?! Normálně mi je poslal! Tylko, tyhle botičky už rozhodně nikdy 

nesundám. Protože to znamená, víš, co to znamená, že jo? Normálně se mu líbím! To je ale 

teda taková romantika! 

 

I když, Tylko, mezi náma… Chvílema mě dost řežou přes prsty, víš. A taky mi trochu dělají 

puchýře, dost to bolí, teda. Ale nesundám, jasně že ne, co myslíš? Ani omylem! To by byla 

zrada! Romantika v čudu! Ty boty prostě miluju! No chápeš to, že jo? Jau! 


