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KDYÅ½ PAROHY, TAK CHYTÅ˜E
StÅ™eda, 21 kvÄ›ten 2008

MÅ¯j kamarád Å¾ije v jedné stÅ™edoÄ•eské vesnici v pÄ›kném domku se zahradou, má docela pohlednou manÅ¾elku a dost
Ä•ilého souseda. A ten soused mu tu jeho Å¾enu pÅ™ed Ä•asem svedl. Jednou, dvakrát a ta jejich avantýra stále pokraÄ•uje.
Ptáte se, co udÄ›lal kamarád, kdyÅ¾ zjistil, Å¾e mu chot zaná&scaron;í? Vzal na ni sekyru? Zmlátil souseda? Rozvedl se?
Samá voda, pÅ™átelé...

Taky mÄ› to zajímalo, pochopitelnÄ› ... a stejnÄ› tak by mÄ› zajímal vá&scaron; názor na "ponÄ›kud svérázný zpÅ¯sob pÅ
nevÄ›ry". Ale, kdyÅ¾ o tom tak uvaÅ¾uju, tak oni vlastnÄ› v&scaron;ichni zúÄ•astnÄ›ní jsou docela spokojeni... Jen Ä•tÄ›te:
nehne brvou, i kdyÅ¾ si v dotyÄ•né vsi o jeho velikých parozích uÅ¾ &scaron;tÄ›betají i ti pÅ™ísloveÄ•ní vrabci na stÅ™echách
Ná&scaron; paroháÄ• veÄ•er co veÄ•er pravidelnÄ› nav&scaron;tÄ›vuje hospodu a tam v druÅ¾ném hovoru s kamarády, a
zcela imunní proti obÄ•asným naráÅ¾kám na své parohy, s vyrovnaným úsmÄ›vem na tváÅ™i dÄ›lá svých pravidelných deset
kouskÅ¯. DomÅ¯ se nikdy nevrací dÅ™íve neÅ¾ pÅ™ed tÅ™iadvacátou hodinou, aby svou Å¾enu se sousedem náhodou nepÅ
nejlep&scaron;ím. Nedávno jsem se ho ptal, proÄ• se uÅ¾ dávno nerozvedl?
Budu doslovnÄ› citovat, co mi Å™ekl:

"ProÄ• bych se, prosím tÄ›, rozvádÄ›l? Pro tÄ›ch deset minut hekání? Takovou hodnou Å¾enu uÅ¾ bych nena&scaron;el, skvÄ
vaÅ™í, v domácnosti nemusím na nic sáhnout a je&scaron;tÄ› se mi nestalo, Å¾e bych nemÄ›l Ä•istou ko&scaron;ili. V hospodÄ
mÅ¯Å¾u kaÅ¾dý den sedÄ›t jak dlouho chci, a kapesné mám pÅ™ímo královské. Jak se mi nÄ›co podÄ›lá na baráku, tak jdu a
poprosím souseda o pomoc. VÅ¾dy pÅ™iloÅ¾í ochotnÄ› ruku k dílu a za práci nevezme ani korunu. A kdyÅ¾ mám jednou za
chuÅ¥ tam na &bdquo;to", tak mi staÄ•í jenom kývnout hlavou a manÅ¾elka je okamÅ¾itÄ› v posteli.
Kdo z tÄ›ch ostatních
co si ze mÄ› u piva dÄ›lají p*del, se má tak jako já? Ani jeden!"
A k tomu uÅ¾ ne&scaron;lo dodat vÅ¯bec NIC!" Myslíte, Å
"urÄ•itých okolností" lze nevÄ›ru tolerovat?PÅ™ípadnÄ› - je tohle vlastnÄ› je&scaron;tÄ› nevÄ›ra?VÅ¾dyÅ¥ ta dotyÄ•ná je vÄ›rn
zúÄ•astnÄ›ným... d@niela
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