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SANTA VERSUS MIKULÃ•Å , O JEÅ½Ã•Å KOVI ANI NEMLUVÄš
NedÄ›le, 10 prosinec 2017

Milé dÄ›ti. UÅ¾ se vám to blíÅ¾í. TeÄ• je ten správný Ä•as udÄ›lat poÅ™ádek v tÄ›ch va&scaron;ich malých kebulkách. Na trhu
máme dva chlapy s pytlem, kteÅ™í rozná&scaron;í dárky. JeÅ¾í&scaron;ka tentokrát vynecháme, protoÅ¾e stejnÄ› nikdo neví,
jak vlastnÄ› vypadá. (Mimochodem, uÅ¾ nÄ›kdo nÄ›kdy vidÄ›l mimino rozná&scaron;et dárky? Aha.)

TakÅ¾e: Kdo ví, jakej je rozdíl mezi Mikulá&scaron;em a Santa Clausem? Nikdo? Aha. Tak popoÅ™ádku.

Mikulá&scaron; je ná&scaron;. Bydlí tady a celý rok se dívá, jak zlobíte nebo nezlobíte. Ví o vás v&scaron;echno. Å½e se
v koupelnÄ› dloubete v nose, místo abyste si Ä•istily zuby, Å¾e házíte starý svaÄ•iny za postel a Å¾e chodíte do lednice na tata
Å½e mámÄ› kradete Ä•okoládu z její tajný skrý&scaron;e, tátovi vybírate z kapes drobný. (O tom, Å¾e prdíte, kde se vám
zachce, ví taky!) Santa celej rok chrápe v Americe. Neví nic. I pÅ™esto nám ho sem, pÅ™ekvapivÄ› obvykle z Polska a po
okreskách, ve v&scaron;ech moÅ¾ných podobách dováÅ¾ejí Ä•ervené kamiony. Má kolem sebe celej tým reklamních
agentÅ¯, který se mÅ¯Å¾ou pÅ™etrhnout, aby byl Santa na v&scaron;em. Na ponoÅ¾kách, trenkách, na pyÅ¾amu, na plechov
se su&scaron;enkama. Nepohrdnou ani záchodovým papírem. (..nepÅ™emej&scaron;lej, no)

Mikulá&scaron; nemá Å¾ádnou agenturu, chodí pÄ›&scaron;ky a pije svaÅ™ák. Proto je &scaron;tíhlý a ztepilý! Santa chlastá
CocaColu a vozí si zadek v sobím spÅ™eÅ¾ení. Proto je tlustej a celkovÄ› se&scaron;lej.
Mikulá&scaron; má s sebou andÄ›la a Ä•erta - symboly dobra a zla, protoÅ¾e má rád spoleÄ•nost a je druÅ¾ný. Nezkazí
Å¾ádnou legraci. KlidnÄ› nechá Ä•erta, aby vás &scaron;oupnul do pytle a ponosil po vsi. (Psychiatra vám ale pak uÅ¾ platí
va&scaron;i rodiÄ•e). Dárky a brikety pro vás nosí v ko&scaron;íÄ•ku a osobnÄ› vám je pÅ™edává, kdyÅ¾ si je zaslouÅ¾íte.San
jezdí sám a dárky hází komínem, aby nemusel nikoho potkat. JakÅ¾to asociální neurotik bude s nejvÄ›t&scaron;í
pravÄ›podobností na Prozacu.

A na závÄ›r.Ani Santa ani Mikulá&scaron; neexistují. Tuhle trapnou tradici udrÅ¾ují va&scaron;i rodiÄ•e, aby vás mohli
vydírat. Je na Ä•ase, abyste pochopily, Å¾e za to, Å¾e se chováte dobÅ™e, nikde nic nedostanete. ÄŒím dÅ™ív to pochopíte,
DobÅ™e se totiÅ¾ chováte kvÅ¯li sobÄ›. Aby byl svÄ›t lep&scaron;í místo k Å¾ivotu.Aby máma nebyla ve tÅ™iceti
&scaron;edivá.Aby nebyly války. Aby v&scaron;echny bytosti byly &scaron;Å¥astné.
A teÄ• dÄ›Å¥átka, kdyÅ¾ znáte celou pravdu,mÅ¯Å¾eme v&scaron;ichni spoleÄ•nÄ› Santovi nakopat
prdel. www.nocnikneohrozenezeny.cz
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