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Internet je nejen studnice v&scaron;eho moudra, ale i úÅ¾asné zábavy. Plno si toho mÅ¯Å¾ete vyhledat, plno vám toho
po&scaron;lou kamarádi. To, co teÄ• budete Ä•íst, je z té druhé hromádky. Tohle poslal hodnej kámo&scaron; Michal. A
pÅ™edem upozorÅˆuju, Å¾e byste to nemÄ›li Ä•íst, pokud je poblíÅ¾ vá&scaron; &scaron;éf. Asi by se divil, co se to stalo, proÄ
se v práci tak Å™ehocete :-)))

Kamarád Richard, toho Ä•asu statný tÅ™icátník, nÄ›co &scaron;patného snÄ›dl. Trávil s novým kamarádem prÅ¯jmem dny
noci na WC, a to po tÅ™i kalendáÅ™ní dny. Pomalu dehydroval, a kdyÅ¾ uÅ¾ cítil, Å¾e zÅ™etelnÄ› slábne, seznal, Å¾e by s
pÅ™inejmen&scaron;ím postÄ›Å¾ovat své obvodní lékaÅ™ce. Cestu na stÅ™edisko pÅ™edem vylouÄ•il, protoÅ¾e vÄ›dÄ›l, Å
urÄ•itÄ› vylouÄ•il do kalhot... Chudák. TakÅ¾e jí zatelefonoval a popsal (z WC) detailnÄ› svou nezávidÄ›níhodnou situaci s tím, Å
nezapomnÄ›l oznámit, odkud právÄ› volá. Asi proto, aby pÅ™idal svému utrpení na dramatiÄ•nosti. DoÅ¾adoval se napsání
lékÅ¯ na dálku, a Å¾e mu je máma zajde vyzvednout. Doktorka v&scaron;ak odmítla.
A Å¾e ho prostÄ› musí vidÄ›t, Å¾e to
Å¾ádná sranda, a Å¾e mu musí provést výtÄ›r z koneÄ•níku a zjistit tak, zda se nejedná o nÄ›jakou závaÅ¾nou infekci. Kdyby
byla bývala vÄ›dÄ›la... Richardovi tedy nezbylo, neÅ¾ se podÅ™ídit. Doma nastÅ™ádal jakýs takýs náskok proti dal&scaron;ím
prÅ¯jmovému záchvatu del&scaron;ím posezením na WC. Mezi pÅ¯lky nacpal froté ruÄ•ník s motýlky, sedl do auta, a vyrazil
za vy&scaron;etÅ™ením. Asi to nebyl ruÄ•ník, ale velká osu&scaron;ka, soudÄ› dle toho, Å¾e v autÄ› se dotýkal hlavou stÅ™ec
Plná Ä•ekárna. Rí&scaron;a sedí, a v duchu prosí, aÅ¥ v&scaron;ichni rychle zemÅ™ou, jinak se z osu&scaron;ky stane
plínka...
A to uÅ¾ z ordinace vychází korpulentní sestra: "Vy jste pan &Scaron;.? Tak pojÄ•te, aÅ¥ se nestane nehoda, to by
nám tady je&scaron;tÄ› scházelo, viÄ•te ?" Richardovi zÄ•ervenaly mírnÄ› odstávající u&scaron;i a vstoupil do jámy lvové.
"Pane &Scaron;., stáhnÄ›te si kalhoty, pÅ™edkloÅˆte se, a udÄ›láme ten výtÄ›r", vyÅ¾aduje spolupráci lékaÅ™ka.
"Paní doktorko, tohle fakt nedám, uÅ¾ ten pÅ™edklon bude nebezpeÄ•ný a vniknutí &scaron;pejle s vatou do koneÄ•níku, t
uÅ¾ vÅ¯bec ne!" "Sestro, dÄ›lejte, a Vy se, pane &Scaron;., pÅ™edkloÅˆte! Mám plnou Ä•ekárnu lidí!" Nyní budu reprodukovat
Richardova slova. "Tak jsem stáhl kalhoty a trenýrky, vytáhl z nich ruÄ•ník, pÅ™edklonil se jako skokan na lyÅ¾ích tÄ›snÄ› pÅ™
odrazem, a Ä•ekal. Sestra vzala &scaron;pejli s vatou, odchlípla jednu Å™itní pÅ¯lku, a druhou rukou mi vrazila &scaron;pejli
do p*dele... A ze mne okamÅ¾itÄ› vystÅ™íkl prÅ¯jmový gejzír, který, nedbaje pÅ™ekáÅ¾ek a Ä•ásteÄ•nÄ› sterilního prostÅ™ed
razil cestu v&scaron;emi smÄ›ry. SamozÅ™ejmÄ› byl provázen zvukem trhající se peÅ™iny. Pos*al jsem sestru, zdravotní karty
rozloÅ¾ené na stole, vÄ•etnÄ› kalendáÅ™e, doktorku a její nasazené brýle, a také samozÅ™ejmÄ› i sebe..." Nastalé ticho
ru&scaron;ilo jen Richardovo blekotání, Å¾e se moc omlouvá. Pak také sestra, jeÅ¾ bezmocnÄ› pÅ™ekládala zdravotní
dokumentace, bÄ›dujíc', Å¾e neví, co má s pos*anými kartami vÅ¯bec dÄ›lat. A je&scaron;tÄ› sakrující lékaÅ™ka, která v umyva
pucovala svoje stolicí zneÄ•i&scaron;tÄ›né brýle a hlavnÄ› obliÄ•ej...
Rí&scaron;a si rychle vytírá vlastní osu&scaron;kou zadnici, natahuje kalhoty a s pozdravem &bdquo;Na
shledanou&ldquo; zbabÄ›le utíká ze zdravotnického zaÅ™ízení. Tak tohle je fakt k uzoufání... Epilog Richard byl do veÄ•era
bez prÅ¯jmu. To asi ten &scaron;ok. Po Ä•ase poslal maminku pro svou zdravotní kartu a zmÄ›nil obvoÄ•áka. Sestra jí kartu
bez protestu vydala, coÅ¾ je docela pochopitelné...
MICHALna internetu ulovil a protoÅ¾e je hodnej, tak pro
v&scaron;echny poslal
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