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Já bývám nÄ›kdy úplnÄ› mimo, zvlá&scaron;tÄ› kdyÅ¾ poslouchám rozhovor mého bratra programátora s jiným
programátorem. To je samé NEWSLETTER - UPGRADE - FIREWALL - GROUPWARE - a mnÄ› to pÅ™ipadá stejné, jak
kdyÅ¾ spolu hovoÅ™í dva ufoni. Dost dlouho jsem také nechápala, kdyÅ¾ tito dva ve vzájemné komunikaci pouÅ¾ívali sloveso
&bdquo;pípni".
Ne&scaron;lo mi na rozum, proÄ• se dvÄ› rozumnÄ› uvaÅ¾ující bytosti vybízejí k projevu nÄ›jakého ptaÄ•ího citoslovce. AÅ¾ po
Ä•asu jsem zjistila, Å¾e se nejedná o sloveso, ale o název webhostingové spoleÄ•nosti...
Kdysi jsem také byla hodnÄ› mimo
kdyÅ¾ jsem na internetu v rÅ¯zných diskuzích a pÅ™íspÄ›vcích Ä•etla smÄ›sici písmen ve tvaru IMHO. Stále mi vrtalo hlavou, c
znamená, a &bdquo;dle mého skromného mínÄ›ní" mi v&scaron;ichni pisatelé, uÅ¾ívající tuto zkratku, pÅ™ipadali jako blázni.
No, Ä•lovÄ›k se stále uÄ•í. (Taky bývám dost mimo, kdyÅ¾ s bráchou zru&scaron;íme láhev irské whisky, ale to sem nepatÅ™í,
to tu nebudu moc ventilovat...)
ÚplnÄ› mimo v&scaron;ak byla jedna má známá, která naprosto nepatÅ™iÄ•nÄ› uspokojovala
potÅ™eby svého manÅ¾ela. VaÅ™ila mu kaÅ¾dý den teplé veÄ•eÅ™e, tahala domÅ¯ v ta&scaron;kách lahvové pivo, dokonce
byl páníÄ•ek spokojený, tak mu nosila do práce svaÄ•iny, pÅ™iÄ•emÅ¾ on ji neopomnÄ›l pokaÅ¾dé seÅ™vat - buÄ• Å¾e jsou
gumové nebo salám zasmrádlý. Ta byla tak mimo, Å¾e jí ani nevadilo, kdyÅ¾ ji manÅ¾ílek zahrnoval lichotkami typu:
&bdquo;Jsi na svÄ›tÄ› úplnÄ› na ho*vno, akorát vydejchává&scaron; ostatním lidem kyslík." Byla naprosto mimo, kdyÅ¾ jí
poklad jejího srdce oznámil, Å¾e odchází ke své milence, a je&scaron;tÄ› dal&scaron;ích pÄ›t let si myslela, Å¾e se jedná
pouze o fázovou nevÄ›ru a Å¾e se drahou&scaron;ek vrátí.
Dost mimo byl také jeden mÅ¯j kamarád, kterému odjela
manÅ¾elka na &scaron;est týdnÅ¯ do lázní. Paní domu, znala schopností svého partnera, a z dÅ¯vodÅ¯, aby dokázal pÅ™eÅ¾ít
udrÅ¾et domácnost v relativnÄ› zachovalém stavu, napsala mu následující lísteÄ•ky s pokyny. TakÅ¾e napÅ™íklad v koupelnÄ
cedule: NEPER PRÁDLO V PRAÄŒCE! NEPOUÅ½ÍVEJ BÄšLÍCÍ PROSTÅ˜EDKY!! NEPOUÅ½ÍVEJ HORKOU VODU!
NEPOUÅ½ÍVEJ TEPLOU VODU! NEPOUÅ½ÍVEJ Å½ÁDNOU VODU !!!!
V kuchyni na parapetu zase leÅ¾ela cedulka:
PETÚNIE ZALÉVEJ DENNÄš! FUKSIE ZALÉVEJ OBDEN! FÍKUS ZALÉVEJ JEDNOU TÝDNÄš! UMÄšLOU KYTKU NE
NIKDY!!!
Ten mÅ¯j chudák kamarád byl z toho úplnÄ› hotový. Do toho dne vÅ¯bec netu&scaron;il, Å¾e existuje nÄ›jaká
fuksie nebo petúnie, natoÅ¾ aby vÄ›dÄ›l, co to je. Asi po 14 dnech odlouÄ•ení od hospodyÅˆky mi volal, jestli bych mu nemohla
pÅ™ijít najít v lednici vajíÄ•ko, protoÅ¾e mu Å¾ena na ledniÄ•ku nepÅ™ipíchla návod, jak postupovat pÅ™i hledání potravin. P
pÅ™íleÅ¾itosti mÄ› také poÅ¾ádal, abych mu pomohla urÄ•it, která z kytek v domácnosti je ta umÄ›lá.
Jednou byl mimo také
ná&scaron; pes, taková krvelaÄ•ná bestie, která pokousala asi dvacet lidí a Ä•tyÅ™i uÅ¾ seÅ¾rala. KromÄ› svého pána vrÄ•í na
v&scaron;echny, vÄ•etnÄ› mÄ›, kdyÅ¾ mu dávám Å¾rádlo do misky. Jednoho dne tenhle pes, pÅ™ipomínající znaÄ•nÄ› pÅ™e
kance, poprvé v Å¾ivotÄ› spatÅ™il Å¾ábu. No Å¾ábu - spí&scaron;e Å¾abiÄ•ku, Å¾abineÄ•ku velikosti ping-pongového míÄ•
zaujatý tímhle zjevením, pÅ™ibÄ›hl k Å¾abiÄ•ce a asi pÅ¯ldruhého metru od ní se s nÄ›mým úÅ¾asem zastavil. Chvíli se oba p
naÄ•eÅ¾ to Å¾abku pÅ™estalo bavit a udÄ›lala skok smÄ›rem k psovi. Ten se v naprostém zdÄ›&scaron;ení otoÄ•il a rychlostí
vystÅ™eleného &scaron;ípu uhánÄ›l domÅ¯, kde zalezl pod stÅ¯l a tam se aÅ¾ do veÄ•era klepal. Nejen, Å¾e ten den na mÄ›
nevrÄ•el, ale dokonce ani vÅ¯bec neÅ¾ral.
HodnÄ› mimo byl jeden dobrodruh podnikající výpravu po Alja&scaron;ce ( ne - ne
to Toulavej :-)). NÄ›kdo mu nakukal, Å¾e v noci musí ve&scaron;keré potraviny zavÄ›sit mezi dva stromy, aby mu je neseÅ¾ral
medvÄ›d, a navíc, aby odpudil divou zvÄ›Å™, tak Å¾e má kolem svého noÄ•ního pÅ™íbytku rozmístit pouÅ¾ité ponoÅ¾ky. Ten
uÄ•inil v&scaron;e podle dobÅ™e mínÄ›né rady a pak spokojenÄ› usnul ve svém stanu. KdyÅ¾ se ráno vzbudil, zjistil, Å¾e zmiz
nejen ve&scaron;kerá potrava a ponoÅ¾ky, ale dokonce i jeho jediné koÅ¾ené boty, které neprozÅ™etelnÄ› zanechal pÅ™ed
stanem.
Pouze v náhradních ponoÅ¾kách a bez bot pak u&scaron;el znaÄ•ný kus cesty, neÅ¾ narazil na srub, který obýval
Indián. Poté, kdyÅ¾ mu vylíÄ•il, co ho potkalo, dal se Indián do hurónského smíchu (aniÅ¾ by to byl Hurón), pÅ™iÄ•emÅ¾ ze s
v jednom sledu vyráÅ¾el stále to samé slovo - &bdquo;glutton" (Å¾rout - nenasyta). Nakonec, kdyÅ¾ se uklidnil, vysvÄ›tlil
udivenému greenhornovi, Å¾e o jídlo i obuv ho s nejvÄ›t&scaron;í pravdÄ›podobností pÅ™ipravil rosomák, ten starý li&scaron;á
který seÅ¾ere v&scaron;e na co pÅ™ijde (tedy i koÅ¾ené boty) a hlavnÄ› pro nÄ›j není problém obstarat si potravu i nejdÅ¯mys
ukrytou, byÅ¥ by tÅ™eba byla zavÄ›&scaron;ena mezi stromy... No a co vy - kdy vy jste byli naposledy &bdquo;mimo" ?A z
Ä•eho? ObÄ•asný "mimoÅˆ" Mí&scaron;a
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