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STÃ•Å˜Ã•, VZPOMÃ•NÃ•NÃ• A TROCHU LÃ•SKY...
StÅ™eda, 27 listopad 2019

DÄ›do, vyprÃ¡vÄ›j mi svÃ© zÃ¡Å¾itky z vÃ¡lky!" "ChlapÄ•e, to byla opravdu straÅ¡nÃ¡ hrÅ¯za. Nechce se mi skoro o tom
mluvit. RÃ¡no jsme tam byli jÃ¡ a moje Ä•eta, kterÃ© jsem velel a asi stovka
partyzÃ¡nÅ¯. CelÃ½ den se stÅ™Ã-lelo a stÅ™Ã-lelo, a veÄ•er jsme byli naÅ¾ivu jen
jÃ¡ a moje Ä•eta. DruhÃ½ den pÅ™iÅ¡li novÃ- partyzÃ¡ni, zase se celÃ½ den
stÅ™Ã-lelo a stÅ™Ã-lelo, a zase jsme veÄ•er byli naÅ¾ivu jen jÃ¡ a moje Ä•eta. A
tak to bylo celou vÃ¡lku." "DÄ›deÄ•ku, vy jste ale byli hrdinovÃ©! A co to
bylo za Ä•etu, kterÃ© jsi velel?"

"PopravÄ•Ã-!"

S pomocÃ- gynekologa specializovanÃ©ho na plodnost se jednÃ© Å¡edesÃ¡tiletÃ© Å¾enÄ› podaÅ™ilo porodit dÄ›cko.
KdyÅ¾ se dostala domÅ¯ z porodnice, vÅ¡ichni pÅ™Ã-buznÃ- ji pÅ™iÅ¡li navÅ¡tÃ-vit,
aby se podÃ-vali na novÃ½ pÅ™Ã-rÅ¯stek v rodinÄ›. KdyÅ¾ chtÄ›jÃ- dÄ›cko vidÄ›t,
novopeÄ•enÃ¡ maminka povÃ-dÃ¡:
"JeÅ¡tÄ› ne."
O chvilku pozdÄ›ji se ptajÃ- znova a maminka zas: "JeÅ¡tÄ› ne."
Za chvilku se ptajÃ- potÅ™etÃ- a maminka povÃ-dÃ¡: "JeÅ¡tÄ› ne, aÅ¾ bude plakat."
"A proÄ• aÅ¾ bude plakat?"
"ProtoÅ¾e jsem zapomnÄ›la, kam jsem ho dala!"
NastoupÃ- dÄ›ti do autobusu a obsadÃ- vÅ¡echna mÃ-sta. NastoupÃ- staÅ™eÄ•ek s
hÅ¯lkou, dÄ›ti ho ale nepustÃ- sednout a tak musÃ- stÃ¡t. Autobus vjede do
zatÃ¡Ä•ky a staÅ™eÄ•ek se skÃ¡cÃ- na zem.
Jeden chlapec mu Å™Ã-kÃ¡: "Kdybyste mÄ›l na tÃ© hÅ¯lce od spodu gumiÄ•ku tak byste nespadl."
"Kdyby mÄ›l gumiÄ•ku tvÅ¯j otec, tak by mohlo bÃ½t o jedno volnÃ© mÃ-sto na sezenÃ- vÃ-c."
UÅ¾ jste se nÄ›kdy zadÃ-vali na druhÃ© lidi stejnÃ©ho vÄ›ku s tÃ-m divnÃ½m
pocitem: "Snad nevypadÃ¡m tak staÅ™e!" Jestli ano, tak tenhle vtip se vÃ¡m bude
urÄ•itÄ› lÃ-bit!
SedÄ›la jsem v Ä•ekÃ¡rnÄ› svÃ©ho novÃ©ho zubaÅ™e a prohlÃ-Å¾ela si to tam.
ZahlÃ©dla jsem i diplom, kterÃ½ uvÃ¡dÄ›l celÃ© jmÃ©no svÃ©ho majitele. Najednou
jsem si vzpomnÄ›la - vysokÃ½, hezkÃ½, tmavovlasÃ½ kluk stejnÃ©ho jmÃ©na se
mnou chodil na gympl - uÅ¾ je to nÄ›jakÃ½ch 40 let. Å½e by to byl tentÃ½Å¾
chlapÃ-k, na kterÃ©ho jsem tehdy mÄ›la tajnÃ½ zÃ¡lusk? KdyÅ¾ jsem ho vÅ¡ak
uvidÄ›la, rychle jsem podobnÃ© myÅ¡lenky zahodila. Tento tÃ©mÄ›Å™ pleÅ¡atÃ½,
proÅ¡edivÄ›lÃ½ muÅ¾ s vrÃ¡sÄ•itÃ½m obliÄ•ejem, ten byl pÅ™Ã-liÅ¡ starÃ½, neÅ¾ aby
mohl tehdy bÃ½t mÃ½m spoluÅ¾Ã¡kem. Nebo - Å¾e by?
PotÃ©, co mi prohlÃ©dl zuby, jsem se ho zeptala, jestli nechodil na gymnÃ¡zium Klementa Gottwalda.
"Ano. Ano, chodil jsem tam. Byl jsem jednÃ-m z nejlepÅ¡Ã-ch," zapÃ½Å™il se.
"A kdy jste maturoval?" zeptala jsem se.
OdpovÄ›dÄ›l: "V Å¡edesÃ¡tÃ©m Å¡estÃ©m. ProÄ• se ptÃ¡te?"
"Tak to jste byl v mÃ© tÅ™Ã-dÄ›!" prohlÃ¡sila jsem nadÅ¡enÄ›.
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PozornÄ› si mÄ› zaÄ•al prohlÃ-Å¾et. A pak se ten hnusnÃ½, starÃ½, vrÃ¡sÄ•itÃ½ chlap zeptal: "A co jste uÄ•ila?"
mÄ› kousla!"
"PatÅ™Ã- ti to, kolikrÃ¡t ti mÃ¡m Å™Ã-kat, Å¾e nemÃ¡Å¡ chodit k tÃ© kleci?"
d@niela :-)))
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