Úúúúž to začíná

nebo to ani neskončilo????

Americký svátek zamilovaných je už dávno za námi. Nu musím se přiznat, že jsem té mánii a
masírce sdělovacích prostředků trochu podlehl a taky udělal malou radost. Ale co kdybych třeba 8.
března zapomněl ??? :-))) Fuj to je Jitko, ale alibismus, že?
Stejně se však chová i letošní zima-nezima a asi jsem se nějak nakazil nebo co?? Jako každý
podzim i ten loňský jsme po výletu z Wroclavi s Jitkou poctivě zazimovali. U mě to znamená, že si
vždycky slíbím poctivě umýt a naleštit motorku, vyndat baterii atd. Taky oblečení by chtělo trochu
odmušit a nabalzámovat. Sliby chyby a zhruba měsíc zpátky mě napadlo aspoň připojit postupně obě
baterky k nabíječce a trochu je oživit. Je jasné, že až budeme zase usedat někdy na jaře do sedel,
perfektně vysušené zbytky hmyzu budou opět pěkně zažrané a dostat lak do formy, no to bude
prácička…...
Á propos, ta letošní zima. To je tedy úkaz!!!! Teploty leckdy atakují desítku a sníh jsem tady v
Ostravě viděl letos jen jednou. Vyjet si někam nebo ne??? Sem tam nějaké nedočkavce pozoruji.

popojíždějí městem sem a tam, člověka to docela zblbne.
Hnedle mi to cuká zápěstím, ovšem na tohle máme s Jitkou jednoduchý recept. Vzpomeneme si na
loňský návrat ze Slovinska a 600 deštivých kilometrů ve stejných teplotách jaké panují nyní. Brrrrr,
tohle nééé. Počkáme si alespoň na patnáctku. A doufám, že to letos už bude brzy a možná, na rozdíl od
loňského jarního hnusu začneme letos jezdit třeba už v březnu. Tak pojď sluníčko, zveme tě k nám z
jižní polokoule, už se tě nemůžeme dočkat!!!
Zatím se tedy věnujeme nákupům. Vypadá to, že si Jitka dá konečně říci a na obzoru je nová přilba,
možná kalhoty a snad i boty???? Budu moc rád, když se něco povede, já už mám koupeno nové plexi a
pinlock a vybírám pneu, možná páteřák by se konečně hodil ????
Slibně vypadají i plány letošního motopoznání. Dva výlety jsou už napevno v kalendáři a cesta do
francouzských Alp , joj to bude něco!!! Začíná se s plánováním tras a to je paráda, tohle mě fakt baví.
Jen to nezakřiknout!!!

Tak pojď jaro čekáme tě!!
P.S. Tak aspoň zase seběhnu do garáže připojit nabíječku a co ty hadry, že bych je nějak vypucoval??

P.P.S. Povedlo se!!!! Jelikož jsem nestačil vložit toto povídání na naše stránky, o čtrnáct dní později už
máme nakoupeno. Včera, v památný to první březnový den roku 2014, se konečně podařilo nakoupit dle
Jitčiných představ novou přilbu, rukavice a kalhoty!!! Že bychom to dnes jeli otestovat ???

