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SEGEDÃ•N NEBO KOPROVKU?
NedÄ›le, 10 zÃ¡Å™Ã- 2017

Zrovna s nechutí, témÄ›Å™ s odporem, dojídám Segedínskej gulá&scaron; a pÅ™ichází kantýnská s jídelníÄ•kem na zítra, abyc
si vybral. Na výbÄ›r je pÅ™es dvacet jídel a ona Å™íká "vyberte si mezi segedínem a koprovkou". Já na to, Å¾e segedín byl
hnusnej a koprovku nesná&scaron;im. Å½e bych tÅ™eba &scaron;panÄ›láka nebo peÄ•ený koleno, podle jídelníÄ•ku. Ona
odpovídá, abych to ani nezkou&scaron;el, stejnÄ› bude jen buÄ• segedín nebo koprovka, lidi to tak chtÄ›jí a kuchaÅ™ se zaÅ™í
podle vÄ›t&scaron;iny.
Nojo, ale co teda já, kterej nesná&scaron;í segedín i koprovku? Mám zítra vypadnout do jiný hospody? Vypadnul bych,
ale o Å¾ádný jiný nevím. Tak pÅ™emítám. Ne o tom, na co bych mÄ›l chuÅ¥ (to, na co bych mÄ›l chuÅ¥, to nedostanu tak jako
ale pÅ™emítám o tom, jestli se mi ménÄ› hnusí segedín nebo koprovka. Nakonec se rozhodnu pro koprovku (bléééé),
protoÅ¾e nÄ›co jíst musím a dne&scaron;ní segedín byl naprosto odpornej.

Za 4 tejdny jdu k volbám. Na papíÅ™e je víc, neÅ¾ 20 politických stran (pÅ™esnÄ› nevím, ani mÄ› to nezajímá) a já vím, Å¾e
se rozhodne JEDINÄš mezi Babi&scaron;em a Kalouskovým "Spolkem Ä•tyÅ™" (top+ods+Ä•ssd+kdu). Nemám chuÅ¥ ani na
jednu z tÄ›ch dvou porcí, radÄ›ji bych tÅ™eba &scaron;panÄ›láka nebo peÄ•ený koleno, ale vím, Å¾e aÅ¥ chci co chci, buÄ• to
Babi&scaron;, nebo KalouskÅ¯v "Spolek Ä•tyÅ™". JistÄ›Å¾e taky k volbám vÅ¯bec chodit nemusím, kdyÅ¾ je mi odjaktÄ›Å¾ivo
odporná koprovka i segedín, ale stejnÄ› pak jedno z toho na talíÅ™ dostanu, aÅ¥ chci nebo nechci. Tak kdyÅ¾ uÅ¾ to tak mus
bejt, kdyÅ¾ vím, Å¾e to nemÅ¯Å¾e bejt nic jinýho, neÅ¾ koprovka nebo segedín, a kdyÅ¾ ten dne&scaron;ní segedín byl napr
nepoÅ¾ivatelnej, tak, chca nechca, bez nad&scaron;ení, hodím pro zmÄ›nu hlas pro tu koprovku. Nikdo mi nemusí povídat, Å¾e
koprovka je nechutná. To vim i bez nÄ›j. Ale aÅ¥ mi teda nÄ›kdo Å™ekne, o co je hor&scaron;í Babi&scaron;ova koprovka, neÅ¾
KalouskÅ¯v segedín. NÄ›jaký kecy o tom, Å¾e nechutný je obojí, poslouchat nepotÅ™ebuju, protoÅ¾e jedno z tÄ›ch dvou to pr
bude! A ne, Å¾e ne!
VY UÅ½ MÁTE VYBRÁNO?
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