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JAK SNADNO A RYCHLE UDÄšLAT Z CHLAPA TOTÃ•LNÃ•HO DEBILA?
NedÄ›le, 11 zÃ¡Å™Ã- 2016

NÄ›které dámy k tomu mají pÅ™ímo talent od Boha. Na jejich obranu ov&scaron;em musím Å™íct, Å¾e si to mnohdy ani
neuvÄ›domují... Uvedu pár pÅ™íkladÅ¯. Tak tÅ™eba takhle jednou mÄ› jedna JaniÄ•ka, kdyÅ¾ zase byl její manÅ¾el na sluÅ¾
ukecala, Å¾e pÅ¯jdeme na veÄ•eÅ™i do blízké italské hospody "pÅ™eci nebudeme poÅ™ád vaÅ™it doma".
Ale já jsem byl zrovna nÄ›jak otrávenej z práce, ani se mi moc nechtÄ›lo, prostÄ› jsem mÄ›l spí&scaron; takový negativní
naladÄ›ní. Ale &scaron;li jsme. Objednali jsme si milánské &scaron;pagety, pÅ™inesli nÄ›co jako rajskou omáÄ•ku
rozmáÄ•enou vodou, se &scaron;pagetama s kouskama mletýho neidentifikovatelnýho masa. Porce asi za stovku. No, sníst
to nakonec &scaron;lo. JenÅ¾e pak já blbec, povídám: "tak tohle bych dokázal udÄ›lat sám, a daleko líp, za pár korun
(byl jsem fakt nÄ›jak blbÄ› naladÄ›nej).

A ta krásná pusinka mÄ› utÅ™ela nezapomenutelnou vÄ›tou: "Hele, já si TO taky umim udÄ›lat sama a daleko líp, nÄ›Å¾ mi T
dÄ›lá&scaron; ty. ObÄ•as se ale zmÄ›na docela hodí." Co jí na to odpovÄ›dÄ›t? Nevim. NeodpovÄ›dÄ›l jsem. HÅ¯Å¯Å¯Å¯! x x x

Nebo pak zase tÅ™eba Marcelka. MÄ›la Forda Fiestu a chtÄ›la se projet. Já jsem zase mÄ›l chalupu daleko od Prahy, takÅ¾
jsme vyrazili. Å˜ídila celkem dobÅ™e, na mÅ¯j vkus trochu zbrkle, ale &scaron;lo to. Cestu jsem znal jak svý boty, tak jsem
obÄ•as poradil. Pak, skoro u cíle, asi kilometr, neÅ¾ pÅ™i&scaron;la kÅ™iÅ¾ovatka, kde hlavní silnice uhýbá ostÅ™e doprava,
my musíme na vrcholu zatáÄ•ky odboÄ•it z hlavní doleva, ostÅ™e na vedlej&scaron;í, jsem zase promluvil. Tam to totiÅ¾ je
skuteÄ•nÄ› "vo dr&scaron;Å¥ku", protoÅ¾e do protismÄ›ru skoro není vidÄ›t a bouraÄ•ek uÅ¾ tam bylo dost. Tak povidám: "bac
asi po kilometru budem pÅ™etínat hlavní doleva a je to tam zcela nepÅ™ehledný, tak pomalu". Prosvi&scaron;tÄ›la to stovkou,
bravurnÄ› uhnula doleva.... V tý chvíli se mi ztopoÅ™ily v&scaron;echny chlupy i orgány (aÅ¾ teda na jeden, kterej naopak celej
zalezl hluboko do dutiny bÅ™i&scaron;ní). A povidám: "Ví&scaron;, Å¾e jsme klidnÄ› mohli bejt oba po smrti?" A ta dobrá
du&scaron;e jen odvÄ›tila: "Co ti je? VÅ¾dyÅ¥ se nic nestalo." HÅ¯Å¯Å¯Å¯!

Pak jsme ráno nemohli Fiestu natoÄ•it (baterka v hajzlu). Po roztlaÄ•ení jsme dorazili do provinÄ•ního mÄ›steÄ•ka. Kde je tam
jakej servis, to jsem nevÄ›dÄ›l. Tak se ptám místního venkovana z vedlej&scaron;ího auta, kde jako se tam dá koupit
baterka. JistÄ›Å¾e jsem vÄ›dÄ›l jakou koupit, jen jsem nevÄ›dÄ›l kde. Ale Marcelka v trenkách tak sotva do pÅ¯l prdelky se s ním
okamÅ¾itÄ› dala do Å™eÄ•i "A jakou baterku byste nám nejlíp doporuÄ•il? A myslíte, Å¾e ji pak zvládneme namontovat?" A já
stojim jak neschopnej idiot!!!! HÅ¯Å¯Å¯Å¯! Ten dobrák v holinách od hnoje doporuÄ•il, Å¾e uplnÄ› nejlíp bude, vzít tu samou, co
tam máme teÄ• (kdo by to Å™ekl, Å¾ejo?). Tak jsme pak do&scaron;li do servisu, kde ov&scaron;em nemÄ›li 55Ah, nýbrÅ¾ jen
45Ah. Povidám jí, Å¾e pro benzinovej motor 1.300 je to v podstatÄ› uplnÄ› fuk. Marcelka si to ov&scaron;em je&scaron;tÄ›
dvakrát musela ovÄ›Å™it u servismana. A já tam zase stojim jak neschopnej idiot!!! HÅ¯Å¯Å¯Å¯Å¯. x x x

Taky je&scaron;tÄ› ta Marcelka potÅ™ebovala zavÄ›sit poliÄ•ku na dva blbý kvÄ›tináÄ•e. Jasan, chce to dva vingly, dvÄ› hmo
a asi &scaron;est vrutÅ¯. MÄ›l jsem ale v autÄ› jen vrtaÄ•ku, tak jsme vyjeli do Bauhausu pro ostatní. Zatimco vybírám
nejvhodnÄ›j&scaron;í vingly, tak ona v tÄ›ch pÅ¯lprdelkovejch trenýrkách zpovídá prodavaÄ•e: "Víte, my potÅ™ebujeme uchytit
poliÄ•ku, co byste nám doporuÄ•il? A jaké hmoÅ¾dinky? A jaké vruty? " A já furt jak neschopnej idiot!!!! HÅ¯Å¯Å¯Å¯Å¯.
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