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(Tohle následující Ä•tení, je semotamo sprostý, ale zas aÅ¾ tak moc není, Å¾ejo?) Nejsme hrdý národ. JenÅ¾e jsme tu furt.
PÅ™i&scaron;el NÄ›mec, pobyl a zase ode&scaron;el a my jsme tady furt. PÅ™i&scaron;el muÅ¾ik, pobyl, ode&scaron;el a my
jsme tady je&scaron;tÄ› poÅ™ád furt. PÅ™i&scaron;la Unie, pobude, a aÅ¾ se rozpadne, my tu zase budeme furt.

TÄ›Å¾ko nás porazit, kdyÅ¾ nebojujeme. A Å¾ádný vetÅ™elec nezvládne poslouchat na&scaron;e vtipy déle jak Ä•tyÅ™
je vyzkou&scaron;eno. Nestojíme za moc, ale je&scaron;tÄ› poÅ™ád stojíme tady. To není &scaron;patné. Politika tady stojí
za hovno. Svatá pravda. Politici jsou &scaron;mejdi, kradou a sousedovi, který je volil, by se patÅ™ilo dát po hubÄ›. Ale je
fakt, Å¾e je zvolil ve volbách. To znamená, Å¾e tady míváme volby. A Å¾e na politiky mÅ¯Å¾e&scaron; nadávat nahlas a
nikdo tÄ› nezavÅ™e? To není &scaron;patné.
Å½ijeme v drahotÄ› a bídÄ›. Je to pravda. V&scaron;echno stojí peníze a tÄ›ch nikdo nemáme dost. S bídou vyjdou napros
vÄ›t&scaron;inÄ› jen na vlastní bydlení, placatou televizi, ledniÄ•ku, mikrovlnku, praÄ•ku, poÄ•ítaÄ•, mobil a aspoÅˆ jedno auto d
rodiny. Hlady uÅ¾ tady nikdo neumÅ™el sto let. Máme se tak zle, Å¾e jsme líní se za lep&scaron;í prací odstÄ›hovat z Brna do
Ostravy, protoÅ¾e je to hroznÄ› daleko a tady máme garsonku po babiÄ•ce. ÄŒtvrtina lidí má dennÄ› na cigára, polovina na
benzin do auta a tÅ™i Ä•tvrtiny na koÅ™alku. To není &scaron;patné. &Scaron;éfové jsou parchanti. Svatá pravda,
&scaron;éfové obecnÄ› jsou na hovno. Pokud ale mÅ¯Å¾e&scaron; nadávat na &scaron;éfa, znamená to, Å¾e
má&scaron; práci. To není &scaron;patné. DanÄ› jsou vysoké. Jsou. Jsou nekÅ™esÅ¥ansky vysoké. Pokud ale
musí&scaron; platit danÄ›, znamená to, Å¾e jsi i nÄ›co vydÄ›lal nebo nÄ›co má&scaron;. Hor&scaron;í by bylo, kdybys nic
nevydÄ›lal a nic nemÄ›l. Nakonec to není tak &scaron;patné. ZamÄ›stnanci jsou líní nevdÄ›Ä•ní parchanti. Ale pokud
má&scaron; zamÄ›stnance, kterým platí&scaron;, znamená to, Å¾e jsi borec, který dokáÅ¾e vést firmu a vydÄ›lat tolik penÄ›z, Å
mÅ¯Å¾e dát obÅ¾ivu dal&scaron;ím lidem. To není &scaron;patné. Zdravotnictví stojí za hovno. No samozÅ™ejmÄ›. Na kaÅ¾
pokoji by mÄ›la být telka, v&scaron;ichni by mÄ›li mít bílé plomby a právo na okamÅ¾itou transplataci jater. Takhle se musíme
spokojit s tím, Å¾e pro nás v nouzi vcelku rychle dojede sanitka, Å¾e nás nejdÅ™ív zachrání a aÅ¾ pak se ptají po prÅ¯kazce
poji&scaron;tÄ›nce, Å¾e v nemocnici platíme jen za karbenátek a Å¾e v rámci poji&scaron;tÄ›ní dostáváme velice
slu&scaron;né a odborné sluÅ¾by. To není &scaron;patné. PoÄ•así stojí za hovno. Naprostá pravda. V létÄ› velké vedro, v
zimÄ› krutý mráz. Ale nemáme tsunami, niÄ•ivá tornáda ani zemÄ›tÅ™esení. To není &scaron;patné. PÅ™íroda stojí za hovno.
Pravda. Ani poÅ™ádné hory, ani poÅ™ádné moÅ™e, ani poÅ™ádná dÅ¾ungle. Ale zas tu nemáme na kaÅ¾dém kroku jedova
hady, chlupaté pavouky, moskyty, v lese na tebe neskoÄ•í hladový tygr a pravdÄ›podobnost, Å¾e tÄ› do Berounky stáhne
krokodýl, je taky pomÄ›rnÄ› nízká. To není &scaron;patné. Celé je to tu na hovno. Je to pÅ™esnÄ› tak. Ale nikdo nás tu nedrÅ¾
MÅ¯Å¾eme se kdykoli sebrat a odstÄ›hovat se na jiné, lep&scaron;í místo, kde bude v&scaron;echno v cajku. .A taky nám
nikdo nezakáÅ¾e se vrátit, kdyÅ¾ zjistíme, Å¾e takové místo neexistuje a mnohde je to i mnohem hor&scaron;í neÅ¾ tady. A t
není &scaron;patné. PÅ™es v&scaron;echny ty vý&scaron;e popsané kruté hrÅ¯zy, ve kterých tady musíme Å¾ít, dokáÅ¾eme
kaÅ¾dodennÄ› Å™e&scaron;it kraviny, jako kdo je baníkovec a kdo sparÅ¥an, Å¾e v televizi dávají ptákoviny a dokáÅ¾eme se
smrtelnÄ› váÅ¾nÄ› hádat a uráÅ¾et kvÅ¯li tomu, Å¾e jeden chce DPH zvednout o procento a druhý o dvÄ› sníÅ¾it. I pÅ™esto
prohlásit, Å¾e se tady máme jako prasata v Å¾itÄ›, v nejklidnÄ›j&scaron;ím koutÄ› galaxie. Nic dÅ¯leÅ¾itého tu nemáme, takÅ¾
nám to nikdo nechce vzít. Nic nám zas tak moc nechybí, takÅ¾e sami na nikoho neútoÄ•íme. Nejsme bÅ¯hvíjak bohatí, aby
se nám sem stÄ›hovaly hladové hordy, a nejsme zdaleka tak chudí, abychom se ve stÄ›hovavé hordy promÄ›nili sami. Díky
tomu v&scaron;emu sice nedrÅ¾íme jako národ moc pohromadÄ›, ale zase nás nikdo jako jedince nijak neomezuje a
nemá tendence násilím sjednocovat. Pokud existuje na svÄ›tÄ› místo, kde se mÅ¯Å¾e kaÅ¾dý v klidu a svobodnÄ› rozhodnout,
chce být, jak chce Å¾ít a Ä•eho chce dosáhnout, je to tady. MÅ¯Å¾eme studovat, cestovat, podnikat, pracovat, chlastat pivo,
dÄ›lat cokoli, co chceme. To není &scaron;patné&hellip; Akorát moÅ¾ná ne&scaron;kodí si to sem tam pÅ™ipomenout.
Líbí se mi tu. ZÅ¯stanu tu i pÅ™í&scaron;tí rok. STARÝ MRZOUT (kterému se nejen tímto omlouvám)
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