
Pnběh póty:

Jok kozo Rózo novštívilo kozu Lizu

Že se o víkendu poiede no vylet, bylo rozhodnuto
u póleční veče e. Kozo Rózo próvě umylo o ut elo nódo bí o když ie ulcžílc

do poličky, obrótilo se no monželo:
,ry,tóto, odlož prosím no chvilku noviny, něco mě nopodlo.'
Kozel Arnošt odložil ,,Kozí novinky" o otočil se k Róze.

,,l)žisme dlouho nebyli u noší Lízinky," zočolo kozo. ,,Noše vnouČoto

rostou ioko z vody, móm stroch, oby iim nebyly mo|é ty proužkovoné

kolhoty, co isem iim koupilo."

,,Toky se mi po nich už st, skó," ekl kozel.

,,Tok vidíš, totínku. Dopoledne ledy umyi outo o po obědě mt3Žerre

vyrozil."
Jenže ió móm zílrq folbo|," zorazil se totínek.

,,Tok si p ivstoneš. Hlósili, žezítra bude teplo o bez mróčků."

Koze! Arnošt něco zobruče|, pok vo| h|ovou o opět se do! do čtenÍ.

Kozo Rózo to povožovolo zo souhlos o vyšlo ven s konvičkou zolít květinY

zo okny. Zbylek večero stróvilo u televize o ieií monžel luštil kffiovkY o

sudoku.
V sobotu bylo oprovdu krósné počosí, slunce h ólo, outo se bl' skolo

o kozo dovó eto oběd. Dívolo se p i tom čosto z okno, iestli se uŽ vrocí

kozel z folbotu domů. Kuchyní voněto bromboročko o v p edsíni stól košik

zeleninov, ch dobrot o botík s dórky. Jenže kozel nikde. Vtom zoalonil
telefon.

,,Mominko, nelekei se, ole poronil isem si koleno. Doli mi ho do sódry

o vž mě veze sonitko domů," by|o slyšel z telefonu.

,,No, totínku, htovně že isi noživu," vzdychlo kozo o prost elo

k obědu.
A tok se sto|o, že kozo Rózo ieště odpoledne upeklo monželovi zeln

zóvin, p emístilo svó zovozodlo do velkého botohu o vydolo se no nódroŽÍ-

Vtok s ní zomí il do město, kde bydlelo ieií dcero Lízo s monželem Hynkem

o dvěmo synky, Moimírem o Kozimírem.
Koze| Hynek už no bobičku čekot no nódroží s oulem, pěkně ii P ivfrol

azochvíli se iiž všichni obiímo|i o rodovoli ze setkóní. Stróvili spolu pnigmnY

večer u mrkvového dortu o okótového víno, kozlíci oni trochu nezlobili o
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