Kudlanka

Å½IVOT JE KRÃ•SNÃ• VÄšC...
ÄŒtvrtek, 27 bÅ™ezen 2008

Dnes ráno jsem byl v pekárnÄ›. Byl jsem tam ve frontÄ› snad dvacet minut. KdyÅ¾ jsem vy&scaron;el ven, stála policajtka u
auta a vypisovala blokovou pokutu. Tak jsem &scaron;el k ní a Å™ekl jí: Ale no tak, zlato, to takovýmu fe&scaron;ákovi, jako
jsem já, nemÅ¯Å¾e&scaron; dopÅ™át ani malou pÅ™estávku?" Ignorovala mÄ› a dál zapisovala pokutu. Nazval jsem ji tedy
nenaÅ¾ranou policajtkou.
Podívala se na mÄ› a zaÄ•ala vypisovat dal&scaron;í pokutu za sjeté pneumatiky. Tak jsem ji je&scaron;tÄ› nazval blbou
&scaron;lapkou. Tu zaÄ•ala psát tÅ™etí pokutu! Tak to &scaron;lo dal&scaron;ích 20 minut. ÄŒím víc jsem jí nadával, tím víc
pokut napsala... MnÄ› to bylo ale jedno ... já tam byl pÄ›&scaron;ky, krááásnÄ› jsem se odreagoval!
- ChviliÄ•ku pÅ™ed zapoÄ•etím smuteÄ•ního obÅ™adu se obÅ™adník v síni otoÄ•í ke staÅ™iÄ•ké vdovÄ› a ptá se: "Kolik bylo
va&scaron;emu manÅ¾elovi?" "Devadesát vosum", odpoví vdova, "byl o dva roky star&scaron;í neÅ¾ já." "TakÅ¾e vám je
tedy devadesát &scaron;est", podotkne obÅ™adník. Dáma odpoví: "Nojo, tak to asi uÅ¾ skoro nemá cenu chodit domÅ¯,
co?"
- Zamyslel se takhle jeden: UÅ¾ jsem opravdu starej! Mám dva bypassy a umÄ›lej kyÄ•elní kloub a koleno, bojuju s
rakovinou prostaty, s cukrovkou, jsem napÅ¯l slepej, nesly&scaron;ím nic ti&scaron;&scaron;ího neÅ¾ startující letadlo, beru
Ä•tyÅ™icet rÅ¯zných lékÅ¯, z kterých jsem malátnej a mám vokna. Demence na postupu, mizernej krevní obÄ›h, v rukách a
nohách nemám cit. UÅ¾ si nepamatuju, jestli je mi vosumdesátvosum nebo devadesátjedna. UÅ¾ jsem pÅ™i&scaron;el o
v&scaron;echny pÅ™átele. Chválapánubohu, Å¾e mám aspoÅˆ ten Å™idiÄ•ák.
- Cítil jsem, Å¾e mám tÄ›lo absolutnÄ› z formy a tak jsem se pÅ™ihlásil do fitnessklubu. Rozhodl jsem se, Å¾e budu chodit na
cviÄ•ení pro seniory. To vám byl záÅ¾itek... Ohýbal jsem se, kroutil, svíjel, skákal a potil se skoro hodinu, ale neÅ¾ jsem se
koneÄ•nÄ› navlík do cviÄ•ebního úboru, tak cviÄ•ení skonÄ•ilo.
- Star&scaron;í dáma se rozhodla pÅ™ipravit svoji poslední vÅ¯li a sdÄ›lila svému duchovnímu svá dvÄ› poslední pÅ™ání.
Jednak si pÅ™ála být zpopelnÄ›na a za druhé si pÅ™ála být rozptýlena v obchodním domÄ› Tesco. "V Tescu", uÅ¾asl duchovn
"proÄ• zrovna v Tescu?" "Budu mít jistotu, Å¾e za mnou dÄ›ti pÅ™ijdou aspoÅˆ jednou za tejden".
- PamÄ›Å¥ uÅ¾ mi neslouÅ¾í jako dÅ™ív.... Jo, a taky pamÄ›Å¥ mi uÅ¾ neslouÅ¾í jako dÅ™ív.
- Jak zabránit tvorbÄ› vrásek? Cpát se dokud se kÅ¯Å¾e nenatáhne.
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