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ÄŒau, Kudlí. Po tom, co´s nevotiskla mý pÅ™edchozí, zcela úÅ¾asný, pojednání o slovÄ› "reforma", posílám je&scaron;tÄ› jede
postÅ™eh ze Å¾ivota. Naposledy! Slibuju, na mou du&scaron;i, na psí u&scaron;i, Å¾e to je naposled, co se se svejma
blábolama pokou&scaron;ím vtírat do zdej&scaron;ích, neuvÄ›Å™itelnÄ› vzru&scaron;enejch úvah o mnoÅ¾ství cukru do
beránka, nebo o postupu &scaron;tupování fuseklí.

Ale neva a vomlouvám se. StaÄ•í opÄ›t nezveÅ™ejnit a já s votravováním skonÄ•ím navÅ¾dycky. S tím ztraceným spisem
nekopíruju od ÄŒapka. To bych si nedovolil ani ve snu, ÄŒapek je mistr nedosaÅ¾itelnej. LeÄ• pÅ™esto mi ta situace pÅ™i&s
docela zajímavá, vlastnÄ› i srandovní. To jsem takhle, cca v r. 2002 novÄ› nastoupil do obÅ™ího státního podniku a usednul
do kanclu vedle zaslouÅ¾ilýho kolegy (mezi námi, nebyl to velkej myslitel). Asi po mÄ›síci vtrhnul do dveÅ™í námÄ›stek
generálního Å™editele: "Chlapi, doprdele, nemáte tady dopis z ministerstva? V zápisech z po&scaron;ty se nedá najít,
ale nÄ›kde bejt musí. A je to stra&scaron;nÄ› dÅ¯leÅ¾itý"! NemÄ›l jsem ponÄ›tí, pÅ™esto jsem prolezl v&scaron;echno, stejnÄ
muj dobrosrdeÄ•nej kolega. NIC!!!! A námÄ›stek, zcela vystresovanej, &scaron;el hledat dál. Pak, asi za 10 dnÅ¯, ten
mÅ¯j dobrák kolega vytáhl ze &scaron;uplíka 10 deka suchýho salámu v proma&scaron;tÄ›nym papíru a udivenÄ› Å™íká:
"Hele, není to to, co ten námÄ›stek hledal?" Jo, bylo to tovono. A ten kolega dobráÄ•ek vstal, vzal ten proma&scaron;tÄ›nej
papír a nesl ho námÄ›stkovi. Nedonesl! VÄ•as jsem ho zarazil, vzal mu papír z ruky, Å¾e to jako vyÅ™e&scaron;im sám. To ho
potÄ›&scaron;ilo, moc se mu nechtÄ›lo pÅ™iznat. No a já jsem pak papír roztrhal na kousky a hodil do ko&scaron;e. To ho
nepotÄ›&scaron;ilo. Prej "co kdyÅ¾ to bylo pro námÄ›stka dÅ¯leÅ¾itý?" No, docela urÄ•itÄ› to dÅ¯leÅ¾itý nebylo, jako ostatnÄ›
státnímu podniku dostane z ministerstva. Ale mám takovej dojem, Å¾e bejvalej kolega, poctivec, uÅ¾ téÅ¾ penzista, zaÅ¾ív
obÄ•as bezesný noci se vzpomínkama na ztracenej spis z ministerstva. On to prostÄ› byl takovej pravdomluvnej dobrák.
ÄŒau. NÄŒ P.S. Já tu enÄ•ého reformu otiskla, sice pozdÄ›, ale pÅ™eci. Byla jsem v té dobÄ› zaneprázdnÄ›na souleÅ¾ením
s chÅ™ipajznou, která mne nechtÄ›la za nic pustit k poÄ•ítaÄ•i&hellip; ÄŒímÅ¾ se KKK - kaju, kejchám, ka&scaron;lu
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