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STÃ•TNICKÃ• LISTINA NA VYSOKÃ‰ ÃšROVNI
PondÄ›lÃ-, 25 zÃ¡Å™Ã- 2017

NÄ›kolik poznámek k mezikulturnímu dialogu ve stylu 17. století. Jak velmi zÅ™etelnÄ› vidno, v&scaron;ichni dne&scaron;ní
svÄ›toví politici se mají je&scaron;tÄ› hodnÄ› co uÄ•it, pokud jde o jednání s muslimy a jejich absurdními poÅ¾adavky a vydírán
Následující Ä•tení je vopravdu, ale vopravdu pÄ›kný!

V roce 1676 napsal turecký sultán Mehmet VI. tento dopis kozákÅ¯m ze ZáporoÅ¾í:
Já sultán, NejjasnÄ›j&sc
z Jasných, syn Mohameda, bratr slunce, mÄ›síce a hvÄ›zd, vnuk a vicekrál Alláha, vládce celého království Makedonie,
Balylonu, Jeruzaléma, Horního a Dolního Egypta, císaÅ™ nad v&scaron;emi císaÅ™i, panovník nad panovníky, výjimeÄ•ný rytíÅ
nikdy neporaÅ¾ený, vytrvalý stráÅ¾ce hrobky JeÅ¾í&scaron;e Krista, správce vybraný samotným Alláhem, nadÄ›je a útÄ›cha
muslimÅ¯ a jejich velký ochránce, vítÄ›z nad kÅ™esÅ¥any - naÅ™izuji vám, záporoÅ¾ským kozákÅ¯m, abyste se mi dobrovolnÄ
bez odporu podÅ™ídili a zdrÅ¾eli se obtÄ›Å¾ování nás dal&scaron;ími útoky.
OdpovÄ›Ä• kozákÅ¯:
ZáporoÅ¾&scaron;tí kozáci tureckému sultánovi! Ó sultáne, turecký Ä•áble a pÅ™íteli a potomku Ä•ábla, tajemníku
samotného Lucifera. Jaký Ä•ábelský druh rytíÅ™e to jsi, kdyÅ¾ nedokáÅ¾e&scaron; zabít jeÅ¾ka s holou p*delí? ÄŽábel se*e,
vojsko Å¾ere. NepodÅ™ídí&scaron; si, ty zku*vysynu, kÅ™esÅ¥anské syny; nebojíme se tvojí armády a budeme proti ní bojova
na zemi i na moÅ™i, matkom*de.
Ty babylonský kuchaÅ™i, makedonský koláÅ™i, sládku z Jeruzaléma, ovcomr*de z
Alexandie, pasáku chcíplejch prasat z Horního a Dolního Egypta, arménské kÅ™ivé prase, podolský zlodÄ›ji, tatarský
pohádkáÅ™i, popravÄ•í z Kamence a hlupáku celého svÄ›ta a podsvÄ›tí, tupej idiote pÅ™ed Bohem, vnuku hada, ty vÅ™ede na
svém vlastním malým ptákovi. Shnilej praseÄ•í rypáku, kobylí p*deli, jateÄ•ní pse, nepokÅ™tÄ›ná hlavo, pÅ™eÅ™ízni místo blb
válÄ•ení rad&scaron;i svou vlastní matku!
Tak prohla&scaron;ujeme my záporoÅ¾&scaron;tí, ty uboÅ¾áku.
Nebude&scaron; nám pást ani na&scaron;e kÅ™esÅ¥anská prasata. Tím konÄ•íme, protoÅ¾e neznáme datum a nemáme
kalendáÅ™; mÄ›síc je na nebi, Léta pánÄ›, ten samý den jako kaÅ¾dý jiný, takÅ¾e si polib p*del!
Ataman Ivan Sirko s celým záporoÅ¾ským vojskem
Ten krásný slovník, ty krásné výrazy a krásnÄ› nakladená slova...
Tak by mÄ›la vypadat státnická listina na vysoké úrovni. PromiÅˆte mnoÅ¾ství hvÄ›zdiÄ•ek, kterými je dopis od atamana
vy&scaron;perkován, neboÅ¥ nemÅ¯Å¾eme riskovat, Å¾e bychom se dotkli nÄ›Å¾ných zrakÅ¯ nÄ›kterých Ä•tenáÅ™ek.
Tehdej&scaron;í korespondenci na&scaron;el a pro Kudlanku poslal FRANTA BOU&Scaron;KA Z OUSTÍ
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