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NEBOJÁCNÁ NIKITA
Nebojácné Nikitě nevadí neosvětlená náměstí, ni noční návraty neviditelným
návrším.
„Nikito, návrší nejsou nejbezpečnější! Našlapují nimi naháči!“
„Naháči nevadí, naopak. Nemusím narážet na nestřízlivé nácky, nedodržující noční
nehlučnost, ni nuzáky naplněné nikotinem.“
„Naháči nevadí?!?“
„Nene, naháči nabízí něhu.“
No nazdar! Nikita Naháče neminula!
„Napgzdar, nechceš nocdležbníka?“
Nikita naklonila nos nad naháčova ňadra, nasála: „No nalitýho ne!“
„Nefjstem naptlitej.“ Nepřijímá naháč nařčení.
„No nejlíp nevyslovuješ.“
„Nothák, nepboj, nejkoušu.“
„Navíc nevoníš nejvábnějc!“
„Noták, nelmápm nirkoho, negmáem něhu, nemápm ndic.“
„Nic? Nalejváš nitro neplatíc?“
„No něgrgkdy, něrkdy Norbegfrta nalgfhejvaj neznámýt.“
Nuzák nařiká: „Nredáhš-li Nofrbertozvi, nezpoznáš neuzvěřitelfné.“
Neoblomná Nikita naháče neobjala, nýbrž Norberta nakopla někam.
Naháč nadává, Nikita nevzrušena naříkáním nastartovala nohy, neohroženě
našlapuje neznámem.
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Na Nádraží
Dominik dělá domácí dýňový džem, dědu Davida dusí doutnající dříví. "Dědo, džem
dovařen!"
Dědeček dušně dýchá, dráždivý dým doráží dveřmi do drátenické dílny.
"Dobrej džem, dědo. Dodrátuj, dlabej."
Děda drátuje dál.
Dominik džem dojídá: "Dělej, dědo, džem dochází!"
Děda dodrátoval děravý džbán, doběhl, dosedl.
"Dones dlabanec," dupne dopáleně."Dělej!"
"Džem dojeden!"
"Dojeden? Děsné!"
Děda dostal depresi, dotírá: "Dělej další!"
Dominik donesl další dýni, dělá druhou dávku džemu.
Děda dýchavičně: "Dožiju?"
Dominik: "Doufám.
Nuzák Norbert nasává. Nemá na nájem, nocuje na nádraží. Nadává: „Nemám nic/na
nic: nemám nutelu, nocleh, nic nemám, ni nakoho nalehnout.“
Najednou na nocležišti našel novou, neponičenou Nokii, navíc nádherný náramek.
Nadšeně notuje: „Nemáš nic? Navštiv nádraží, něco najdeš.“
Nepřestává nacházet: nerez nůž…. Nakonec náš nešťastný nuzák Norbert našel
nohatou nádheru.
„Nemáš nikoho?“
„NE.“
„Neváhej, nalehni.“ nabádá nádhera Nina Norberta.
„Nemůžu. Nemám na nahotu.“
„Nenabízim nahotu, nabízím noční něhu.“
Nuzák nádheru neodmítl.
„Nejprve naleju Napoleona,“ naplánovala Naďa.
„Nalej, Naděnko, nalej.“
Nádražní nocležníci Napoleona ničí.
Norbert nadále nocuje na nádraží. Neni nešťastný! Nalezení Nadi nabilo Norberta
novou nadějí.
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