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TOHLE NEÄŒTÄšTE, JE TO STARÃ•...
ÄŒtvrtek, 04 leden 2018

MÄ›l jsem v noci sen. Tak hrozný, aÅ¾ jsem se zpotil. Zdálo se mi, Å¾e se zavádÄ›ním inkluze do &scaron;kol by se mÄ›lo jít
dál, aÅ¾ do státní správy. Na kaÅ¾dém ministerstvu by mÄ›lo být povinné procento mentálnÄ› retardovaných úÅ™edníkÅ¯, ve
vládÄ› povinné procento mentálnÄ› retardovaných ministrÅ¯...
Jo, a v parlamentu povinné procento mentálnÄ› retardovaných poslancÅ¯, u kaÅ¾dého soudu povinné procento mentálnÄ›
retardovaných soudcÅ¯...Pak jsem se ale probudil a do&scaron;lo mi, Å¾e tenhle nápad uÅ¾ dávno nÄ›kdo realizoval...

Príde sedliak na svojej starej motorke k susedovi na lazoch a búcha na dvere.
Chlapec, asi 9-roÄ•ný, mu otvorí dvere.
&bdquo;Je otec doma?&ldquo;
&bdquo;Nie, nie je - i&scaron;iel do mesta.&ldquo;
&bdquo;NuÅ¾ a mama je doma?&ldquo;
&bdquo;Nie, aj ona i&scaron;la s otcom do mesta.&ldquo;
&bdquo;A Ä•o tvoj brat ÄŽuro? Je doma?&ldquo;
&bdquo;Nie, aj on i&scaron;iel s mamou a otcom.&ldquo;
Sedliak chvíÄ¾u pre&scaron;Ä¾apuje z nohy na nohu a nieÄ•o si zlostne mrmle pod nos.
&bdquo;MôÅ¾em vám nejako pomôcÅ¥, pane? Ja viem, kde má otec v&scaron;etky nástroje, ak by ste si chcel nejaký
poÅ¾iÄ•aÅ¥, alebo môÅ¾em nechaÅ¥ otcovi odkaz.&ldquo;
&bdquo;NuÅ¾,&ldquo; hovorí sedliak hnevlivo, &bdquo;naozaj sa chcem porozprávaÅ¥ s otcom. O tvojom bratovi ÄŽurovi,
mojej dcére Zuze a jej tehotenstve.&ldquo;
Chlapec sa na chvíÄ¾u zamyslí a potom vraví:
&bdquo;O tom by ste sa mal dohodnúÅ¥ s otcom. Ja viem, Å¾e za pripustenie býka berie 50 eur a za kanca 15 eur, no
naozaj neviem koÄ¾ko berie za ÄŽura.&ldquo;

Karel a BoÅ¾enka uÅ¾ jsou rok svoji a proÅ¾ívají docela bÄ›Å¾né manÅ¾elství.
BoÅ¾enka jednou pÅ™ijde domÅ¯ a tam nikdo. UdÄ›lám si z Káji legraci, Å™ekne si a napí&scaron;e dopis:
&bdquo;Milý Kájo. Nezlob se, ale Ä•ekala jsem od manÅ¾elství víc. Je to poÅ™ád stejné, stereotypní, nic se nedÄ›je a mÄ› uÅ
nebaví. OdjíÅ¾dím k mamince a podávám Å¾ádost o rozvod. BoÅ¾ka.&ldquo;
PoloÅ¾í dopis na stolek, aby byl na oÄ•ích, a schová se pod postel. Vtom pÅ™ichází Kája. PÅ™eÄ•te si dopis a nahlas uvaÅ¾
&bdquo;No co se dá dÄ›lat. V&scaron;echno zlé je k nÄ›Ä•emu dobré.&ldquo;
Zvedá telefon a volá:
&bdquo;Ahoj, miláÄ•ku, tak ta stará kráva to uÅ¾ asi pochopila a podává Å¾ádost o rozvod. Jen jí tu napí&scaron;u
dopis a za chvíli jsem u tebe.&ldquo;
Vezme dopis, pÅ™ipí&scaron;e k nÄ›mu nÄ›kolik vÄ›t a zabouchne za sebou dveÅ™e.
BoÅ¾enka vyleze zpod postele celá ubreÄ•ená, pÅ™es slzy nevidí a vrhne se na dopis, kde je pÅ™ipsáno:
&bdquo;Taky jsem si dÄ›lal legraci. &Scaron;el jsem na pivo. Byly ti vidÄ›t nohy. Kája.&ldquo;
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Jede chlap metrem v hrozné tlaÄ•enici, pÅ™ed ním stojí Å¾ena. V tom ten chlap povídá:
&bdquo;PromiÅˆte, paní, to není to, co si myslíte. Já mám malou vejplatu a dostávám to v mincích zabalený do
váleÄ•ku. A ten sem si dal pÅ™ed cestou do kapsy...&ldquo;
V dal&scaron;í stanici se na muÅ¾e ta Å¾ena obrátí a prohlásí:
&bdquo;VáÅ¾ený pane, to, Å¾e máte malou vejplatu, vám vÄ›Å™ím. Å½e ji dostáváte v mincích, vám taky vÄ›Å™ím. Ale Å¾
vám mezi Václavákem a Karlákem pÅ™idali, to vám tedy neseÅ¾eru!&ldquo;

Å½ena pÅ™ijde ke knÄ›zi a Å™íká:
&bdquo;OtÄ•e, pÅ™icházím s problémem. Doma mám dva papou&scaron;ky, samiÄ•ky, a ty poÅ™ád opakují jednu a tutéÅ¾
vÄ›tu.
&bdquo;Jakou vÄ›tu, dcero?&ldquo; táÅ¾e se knÄ›z.
&bdquo;No, Å™íkají: Ahoj, my jsme dvÄ› coury, nechcete se pobavit?&ldquo;
&bdquo;To je ale obscénní,&ldquo; vykÅ™ikne zhrozenÄ› knÄ›z. Pak se ale zamyslií a povídá:
&bdquo;MoÅ¾ná Å¾e bych vÄ›dÄ›l o nÄ›Ä•em, co by vá&scaron; problém mohlo vyÅ™e&scaron;it. Doma mám dva
papou&scaron;ky, sameÄ•ky, které jsem nauÄ•il modlit se a Ä•íst bibli. PÅ™ineste své papou&scaron;ky ke mnÄ› domÅ¯, dáme
je do klece k Frantovi a Pepovi a ti nauÄ•í ty dvÄ› va&scaron;e nezbednice zboÅ¾nosti a modlitbám. Pak jistÄ› pÅ™estanou
opakovat tu... frázi.&ldquo;
&bdquo;DÄ›kuji mnohokrát, otÄ•e, BÅ¯h vám to zaplaÅ¥. Tohle by skuteÄ•nÄ› mohlo pomoci,&ldquo; odpoví Å¾ena.
PÅ™í&scaron;tí den pÅ™inese své dvÄ› papou&scaron;ice ke knÄ›zi domÅ¯. KdyÅ¾ vstoupí do bytu, skuteÄ•nÄ› uvidí v kleci
papou&scaron;ky, kteÅ™í drÅ¾í rÅ¯Å¾enec a modlí se. Å½ena s nad&scaron;ením pÅ™istoupí ke kleci a vpustí do ní své dvÄ
papou&scaron;ice. Po nÄ›kolika vteÅ™inách se z klece unisono ozve:
&bdquo;Ahoj, my jsme dvÄ› coury, nechcete se pobavit?&ldquo;
Místnosti se rozhostí napjaté ticho. Pak se jeden &scaron;okovaný papou&scaron;ek podívá na druhého a povídá:
&bdquo;OdloÅ¾ rÅ¯Å¾enec, Franto, na&scaron;e modlitby byly vysly&scaron;eny.&ldquo;

Otec s matkou nevidÄ›li svojí dceru témÄ›Å™ dva roky. Potom ji nav&scaron;tívili v jejím krásném novém bytÄ›. Matka Å¾asla
nad intimním budoárem, &scaron;irokou francouzskou postelí, rafinovanými &scaron;aty... Otce zas udivilo sportovní auto
a domácí kino... Matka se jí ptala:
&bdquo;Dceru&scaron;ko moje, jak sea dostala k takému bohatství?&ldquo;
&bdquo;Celkem jednodu&scaron;e,&ldquo; vysvÄ›tluje dcera. &bdquo;Jsem zástupkynÄ›.&ldquo;
&bdquo;A koho zastupuje&scaron;?&ldquo; táÅ¾e se otec.
&bdquo;Nóó...&ldquo; usmÄ›je se dcera, &bdquo;manÅ¾elky, pÅ™ítelkynÄ› a jiné unavené Å¾eny, které zrovna bolí hlava.&ld
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