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TA PRÃ•CE, MATKA POKROKU
PÃ¡tek, 29 srpen 2008

Jsem v poslední dobÄ› naprosto zdÄ›&scaron;enej, co se u nás v BrnÄ› dÄ›je. V&scaron;ude samý úspÄ›&scaron;ný mladý rybíz
Ä•erný vohoz, bílá ko&scaron;ile, dokonalá &scaron;lajfka, dokonale vypucovane polobotky, kaÅ¾dý má &scaron;ííílenÄ› ustaran
dÅ¯leÅ¾itý výraz v ksiftÄ›, mobil u dr&scaron;Å¥ky, pije to jedinÄ› bez bublin, bez lógru, bez alkoholu, nekouÅ™í to, Å¾ere to be
má to vysoké &scaron;koly a univerzity, niÄ•emu to nerozumí....

vo Å¾ivotÄ› to ví uplný hov*o, vyhazuje to lidi z práce &scaron;krtem péra, likviduje v&scaron;e, na co pÅ™ijde, chce to Å™íd
ZemÄ›kouli, coÅ¾ je tomu Ä•asto umoÅ¾nÄ›no, vÅ¾dy za cenu nevratných omylÅ¯ a z nich plynoucích ohromnejch ztrát. Chráp
ráno do 8mi hod, do pr to chodí v 9.30, pak to tam smrdí do veÄ•era... co vlastnÄ› maj kur*a ze Å¾ivota?
Pak se sejdu se sv
dcereÄ•kou; do práce chodí na 9.30, dom pÅ™ichází za soumraku, u&scaron;tvaná, chytrá jak motorový dudy, já su uplnÄ›
blbé. Kdybych ju nemÄ›l rád, nebavil bych se (i tak se vyhejbám). Nezlobim se na ni, mám ju moc rád a mám o ni
velkou starost - kam to takhle chce dovést ?
Pak zase tudle mÄ› sprdnul synek, taky Å™iditel ZemÄ›koule, nelíbÄ›jí se mu
nÄ›jaké úpravy, co jsem udÄ›lal ve SVÉ chalupÄ›, pÅ™í&scaron;tÄ› to musim s nim vÅ¾dy pÅ™edem zkonzultovat. Taky je
u&scaron;tvané ale suverénní, rozhodný, mající VÅ½DYCKY pravdu, já uplnÄ› blbé... Nezlobim se na nÄ›j, mám ho rád a
mám o nÄ›j tím pádem velkou starost. Kam to takhle chce dovést? V&scaron;ude v&scaron;ichni jen do práce, do
práce, do práce. Doprde*e!
Tak si manÄ› vzpomínám na bol&scaron;evickou Internacionálu: "...ta práce, matka
pokroku a s ní armáda votrokÅ¯...". Dost výstiÅ¾né, dokonale nadÄ•asové, hlavnÄ› s tÄ›ma votrokama! To uÅ¾ je tu zÅ™ejmÄ›
generaÄ•ní výmÄ›na, co se vo ní teÄ• hodnÄ› mluví i pí&scaron;e. A tak se uÅ¾ uplnÄ› váÅ¾nÄ› chystám do starého Å¾eleza.

Cejtim, Å¾e pÅ™ekáÅ¾im.
Jarek
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