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NÄ›jak mÄ› uÅ¾ del&scaron;í chvilku pobolívá jeden z mých neÄ•etných zoubkÅ¯, hejbe se a vÅ¯bec. Zkou&scaron;el jsem i
vyplachování své obstaroÅ¾ní tlamy speciálním, pro mÄ› uvaÅ™eným, vícestupÅˆovým BÅ™ezÅˆákem a to pÅ™ímo v pivovaÅ
ov&scaron;em nÄ›jak to moc nepomáhá. Respektive, dokonale to pomáhá, ale jenom na tu chvíli, kdyÅ¾ v pivovaÅ™e jsem;
pak je to je&scaron;tÄ› hor&scaron;í.
ProstÄ› nÄ›co stejného nebo podobnýho, co se vykládá o sexu a zubech, taky to prej pomáhá, ale taky jenom na tu
malou chvilku. Ale za zkou&scaron;ku by to moÅ¾ná stálo, kdyby to Ä•istÄ› náhodou stálo. TÅ™eba kdyby se nade mnou
ustrnula nÄ›jaká obstaroÅ¾ní stÅ™ekovská dÄ›va, samozÅ™ejmÄ› jenom z horního StÅ™ekova, kdyÅ¾ uÅ¾ jsem ten starej v
zaslouÅ¾ilej vojenskej veterán.
PÅ™emý&scaron;lel jsem - co zkusit si zoubek vytrhnout sám - nejsem ov&scaron;em na
samotÄ› Dálného východu jako ten sovÄ›tský Ä•lovÄ›k, slouÅ¾ící tam pÅ™ed dávnými a dávnými lety své vlasti, lékaÅ™ - hrdin
si sám urÄ•il diagnózu a sám na sobÄ› bez umrtvení provedl pÅ™ed kapesním zrcátkem operaci slepého stÅ™eva. Dokonce se
v sovÄ›tské literatuÅ™e se kdysi tvrdilo, Å¾e to v&scaron;echno pÅ™eÅ¾il. Sem sice dost dobrej, ale zase ne tak moc dobrej. S
to byly historky ze Å¾ivota sovÄ›tského hrdinného lidu nÄ›kdy (skoro furt) k neuvÄ›Å™ení vÄ•etnÄ› plazícího se Meresjeva, dos
nepochopitelné.
Taky v sedmdesátých letech minulého století existoval (samozÅ™ejmÄ› jenom neoficiálnÄ› a v úzkém kruhu
rodinném, dá-li se desítky lidiÄ•ek povaÅ¾ovat za rodinu) test a zkou&scaron;ka inteligence a jedna z dÅ¯leÅ¾itých otázek byla
&bdquo; Jmenuj aspoÅˆ tÅ™i vynálezy, které nevznikly moudrostí ruských Ä•i sovÄ›tských vÄ›dcÅ¯!" Nebyla na to prostÄ› a
jednodu&scaron;e odpovÄ›Ä•. Za mého útlého mládí existovala kniha - VyprávÄ›ní o ruských a sovÄ›tských vynálezcích a
objevitelích. Vydání 1953, 636 stránek, 22 celobarevných pÅ™íloh za neuvÄ›Å™itelnou cenu 53 korunek Ä•eskoslovenských (d
v aukcích za 1500 a více korunek pouze Ä•eských). Cenu docela chápu. Tu knihu napsat, to uÅ¾ musí&scaron; mít
vy&scaron;&scaron;í druh fantazie a spoleÄ•enskou objednávku k tomu. Masírovat a vyplachovat lidem mozky, na to byl
sociálismus velice dobrej. Propaganda jako fík, Gobbels by se divil a Å¾e to byl nÄ›jakej lháÅ™ profesionál. &Scaron;tÄ›stí,
e&scaron;tÄ› Å¾e jsme nedo&scaron;li aÅ¾ ke komunismu, dopadli bychom jako Severní Korea. ProstÄ› mír se musí chránit
v&scaron;emi bojovými prostÅ™edky.
Fakt nebyla jediná vÄ›c na svÄ›tÄ›, kterou tito lidiÄ•kové nevynalezli. Dokonce i jakýsi
JabloÄ•kov dávnou a dávnou pÅ™ed Edisonem vynalezl Å¾árovku, t.zv. JabloÄ•kovovu svíÄ•ku. Jenom ta carská vláda mu
nÄ›jak nezavedla do vesnice elektriku, takÅ¾e jí nemohl prakticky vyzkou&scaron;et. Ale prvenství patÅ™í nepochybnÄ› jemu, t
dá pÅ™eci rozum.
Dneska jezdíte bÄ›Å¾nÄ› automobilem. Víte vy vÅ¯bec, kdo automobil vymyslel, sestrojil a provozoval?
Nemáte ani &scaron;ajnu, Å¾e jo ... to pÅ™eci byl povÄ›stný ruský vynálezce a konstruktér &Scaron;am&scaron;urenko a to v
roce 1752, v originále to znÄ›lo asi tak...samochodna koljaska bez lo&scaron;adÄ›j... (lo&scaron;aÄ• = kÅ¯Åˆ) uÅ¾ ten název je
v&scaron;eÅ™íkající. A aby cestující vÄ›dÄ›l kolik jede, byl na "palubÄ›" pÅ™ístroj.. tedy tachometr v originále...Ä•asa vÄ›rstomÄ
to jeho pokraÄ•ovatel Kulibin... to byl jin&scaron;í sekáÄ•. TakÅ¾e kdyÅ¾ vám bude nÄ›co vykládat o nÄ›jakém Daimlerovi a
ostatních, tak jim samozÅ™ejmÄ› nevÄ›Å™te, tady máte psanej dÅ¯kaz... Franta Bou&scaron;ka
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