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HrÅ¯zné aÅ¾ hororové situace, týkající se vymÄ›&scaron;ování (a zvlá&scaron;tÄ› kdyÅ¾ pÅ™ípadná situace byla pÅ™evelice
zoufalá), zná asi kaÅ¾dý z nás. Obeslala jsem pár drahých milovaných nÄ›kolika námÄ›ty a hle, co pÅ¯vabného se mi od
vás schází... První z toto téma je "O tom, jak Wendy zneuctila státníka"...

ZáÅ¾itek, který jsem sly&scaron;ela, jistÄ› jen tak netrumfneme - rodina na dovolené vlastním vozem, vjíÅ¾dí do Budapesti,
na paní pÅ™ijdou tak váÅ¾né stÅ™evní problémy, Å¾e zaÅ™ve na muÅ¾e : "OkamÅ¾itÄ› zastav!"! sama otvírá dvíÅ™ka, v le
kalhotky a se zadkem nad obrubníkem koná potÅ™ebu. Nebo ta z BakaláÅ™Å¯ - opÄ›t rodinná dovolená, tentokrát auto s
obytným pÅ™ívÄ›sem, ve kterém spí paní. Je veÄ•er, uÅ¾ tma, paní signalizuje manÅ¾elovi nutnost zastavení v lese, vybíhá s
toaleÅ¥ákem v ruce do kÅ™oví a koná. Vtom zafouká vítr, zabouchne dveÅ™e pÅ™ívÄ›su... a manÅ¾el, v domnÄ›ní, Å¾e uÅ¾
startuje a odjíÅ¾dí...
Za ním vybíhá z lesa postaviÄ•ka v noÄ•ní ko&scaron;ili a zoufale, leÄ• marnÄ› jeÄ•í a mává. Umííte si
pÅ™edstavit ? Ve Francii, jazyykovÄ› nevybavena, jediným vybavením je roliÄ•ka toaleÅ¥áku ...tomu Å™íkám situace.
No,
aÅ¾ "takový" dramatický záÅ¾itek nemám. &Scaron;li jsme jednoho únorového veÄ•era s nastávajícím z piva, kde jsme
posedÄ›li s pÅ™áteli. Já vypila Ä•tyÅ™i velké PlznÄ› - to jsem nikdy dÅ™íve nedokázala - a spÄ›chali jsme domÅ¯. Na Ulrichov
námÄ›stí, tenkrát GottwaldovÄ›, nyní opÄ›t Ulricháku, na mÄ› pÅ™i&scaron;la neodkladná potÅ™eba vyÄ•Å¯rat se. JednoznaÄ•
prostÄ› bych uÅ¾ nedo&scaron;la. Soudruh Klement Gottwald míval na svém námÄ›stí sochu a za ní pÄ›kné kÅ™ovinoÅ™adí.
jsem tam zaplula - a to vám byla krásná úleva! Vtom sly&scaron;ím : "Soudruhu, copak tady dÄ›láte, copak
nepokraÄ•ujete?!"
On byl právÄ› ten VítÄ›zný únor, a pÅ™íslu&scaron;níci byli proto patÅ™iÄ•nÄ› bdÄ›lí a ostraÅ¾ití! Tak se
snaÅ¾il v klidu vysvÄ›tlit, coÅ¾e se to v tom kÅ™oví dÄ›je.
PÅ™íslu&scaron;ník mÄ› vyzval : "SoudruÅ¾ko, vylezte ven, tam
"Ráda bych soudruhu, ale je&scaron;tÄ› nemám kalhotky." já na to.
PoÄ•kal si, aÅ¾ jsem je mÄ›la, a vylezla s blaÅ¾eným
výrazem ve tváÅ™i ven. Pívo ze mÄ› táhlo na tÅ™i metry, ale museli jsme si vyslechnout pÅ™edná&scaron;ku na téma
"ZnÄ›svÄ›cení pomníku". Na&scaron;tÄ›stí soudruh mÄ›l nakonec pochopení a nezatkl nás. UrÄ•itÄ› je&scaron;tÄ› zkontroloval,
jsem tam nenakladla bombu...
Zajímalo by mÄ› ale, jak to napsal do hlá&scaron;ení....
Wendy
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