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SVINÄŒÃ•K Z NÄšMECKA
PondÄ›lÃ-, 03 zÃ¡Å™Ã- 2007

"JiÅ¾ Å™adu let, pokud s manÅ¾elkou pÅ™ijedem do ÄŒR, se divíme jak to s odpadem vypadá. Do popelnic se hází
v&scaron;echno páté pÅ™es deváté. Nikdo nemyslí na ovzdu&scaron;í a jen jsou líní tÅ™ídit. V NÄ›mecku jsou Å™adu let u
kaÅ¾dého domu Ä•tyÅ™i popelnice/nádoby na odpad:
1. v&scaron;eobecný odpad, 2. starý papír, 3. obaly z umÄ›lé hmoty a 4. biologický odpad - na pÅ™. listí, tráva ze zahrady a
pod.. Nedaleko v ulici je kontejner na sklo - má tÅ™i oddíly: bílé, hnÄ›dé a zelené sklo. Lahve od nápojÅ¯ se samozÅ™ejmÄ›
vrací proti záloze v obchodÄ›, aÅ¥ sklenÄ›né Ä•i z umÄ›lé hmoty. KoneÄ•nÄ› snad uÅ¾ pomalu v ÄŒR svítá, Å¾e si nÄ›kdo uv
potÅ™ebu odpad tÅ™ídit. No, tohle, prosím, psal jeden "ÄŒech Å¾ijící v NÄ›mecku".
Co na to Å™íct? Holt PoturÄ•enec h
Opravdu krásnÄ› nakladená slova, oni pÅ™eci ti NÄ›mci jsou dokonalost sama. Tedy, kdyÅ¾ vynecháme pedofily, zákazníky
místních prostitutek a uÅ™vance v Ä•eských hospodách. Nemohl by nám ten NÄ›mcoÄŒech nebo ÄŒechoNÄ›mec sdÄ›lit, jak
v republice tÅ™ídit odpad, co nám sem vozí nÄ›mecké náklaÄ•áky a nechtÄ›jí si ho vzít zpÄ›t ? Ty desítky a stovky
tun v&scaron;emoÅ¾ného odpadu, naprosto zjevnÄ› neroztÅ™ídÄ›ného ?
A do kterých kontejnerÅ¯ máme házet ta&scaron;
pytle a kufry s nÄ›meckými odpadky, vyházený z aut podél silnic od hranic, v lese a na odpoÄ•ívadlech? Jen se klidnÄ› mÅ¯Å¾e
podívat, a uvidíte... U nás na drsném Severu a vÄ›t&scaron;inou hranice s NÄ›meckem je to obzvlá&scaron;tÄ› znatelné a
opravdu silnÄ› odpuzující. Fakticky by nám to moc pomohlo v budování takové té klasické normální lidské civilizace
v na&scaron;í krásné republice. ProstÄ› podobné té skvÄ›lé nÄ›mecké.
Ten nÄ›meckej bordel se objevuje i na zelené
hranici a je to opravdu radost, kdyÅ¾ vedle turistické stezky máte hromádky. Jsou z obou stran hranice úzké silniÄ•ky,
které na hranici konÄ•í. Milej bohabojnej NÄ›mec tam dojede, ten jeho svinÄ•ík pÅ™etahá v pytlích pÅ™es hranici a zmizí jak ta
povÄ›stná pára nad hrncem. Nikde a nikdy jsem nesly&scaron;el, Å¾e by tohle udÄ›lal nedokonalý ÄŒech tomu dokonalému
NÄ›mci. Napadlo mÄ›, Å¾e by se to mohlo zkusit obrácenÄ› a vracet jim tímhle zpÅ¯sobem JEJICH odpad zpÄ›t... haha, to by
byl kravál, co Å™íkáte?
Tu zásadu, co nechce&scaron;, aby se dÄ›lo tobÄ›, nedÄ›lej ty jiným, to dokonalý NÄ›mec nezná a
neuznává, respektive ho to vÅ¯bec nezajímá a nevzru&scaron;uje. Von si prostÄ› v roce 1993 nebo kdy vymÄ›nil hliníkové
plí&scaron;ky za peníze a dÄ›lá teÄ• machra. Pro nÄ›j jsme vÄ•era slezli ze stromu a ÄŒecha (Poláka. Bulhara, Ukrajince, Turka
a dál dle libosti) vnímá jen jako zdroj levné pracovní sily a ÄŒe&scaron;ky (Bulharky, Polky, Ukrajinky, Moldavanky) jen
jako jeho pouhé nástroje pro ukojení jeho specifických sexuálních choutek. Vony také ty kostnaté a trvalé nafouknuté
Brunhildy nejsou Å¾ádná sláva. PÄ›knou holku abys u nich pohledal. Taky tady na Severu uÅ¾ jakási parta Ä•eských
ochráncÅ¯ pÅ™írody zaÄ•ala soukromÄ› hlídkovat na dálniÄ•ních odpoÄ•ívadlech a nemilosrdnÄ› tÄ›m naprosto dokonalým NÄ›
cpe v&scaron;echno zpátky a navíc je pÅ™i vyhazování jejich bordelu fotí a uveÅ™ejÅˆují na Inetu. A zase jsme u toho, co dÄ›la
na&scaron;í slavní ZELENÍ v Ä•ele se svým velitelem a jeho slípkami. To by mÄ›l být jejich problém, není-liÅ¾ pravda?

Co vy na to, nebo myslíte, Å¾e si "moc troufám"?

Franta Bou&scaron;ka, Oustí
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