Tý v..e!!!!!

Vypadlo ze mě ve čtvrtek odpoledne.
Před tím jsem si ovšem musela dojít na poštu. Ve středu odpoledne jsem po sto letech koukla
kontrolně do schránky a tam……… poštovní papír nějakej. Pleskla jsem ho do rozečtený
knížky a že ho pak hned vyndám a dám do kůchně na stůl. Ani jsem nevěděla pro koho to
poštovní upozornění vlastně je.
Jak je mým dobrým zvykem, tak ledva jsem odložila knížku na botník u dveří, ani jsem si na
nějakej poštovní papír nevzdechla. Jen jsem odhodila věci a mazala nakupovat do sámošky,
páč Brtnik se blížil dom s ohařiskama a bylo jednoduší se vypařit a přivítat se s nima až po
nákupu, než absolvovat ten cirkus v tenhle moment. Takže knížka odložena i s papírem a po
nákupu jsem si taky ani nevzdechla, páč Brtnik přišel s nápadem skočit si na pizzu. Kdo by si
vzdechnul na byrokracii, když se může jít nažrat . No ne? Ovšem po návratu na mě padlo
cosi, co mě vzápětí položilo do postele až do rána bílýho. Takže to taky nic.
Až ráno v tramvaji, když jsem knížku otevřela, jsem na papír narazila. A opět se nepodívala,
pro koho je. Až……….. v práci. Protože mi došlo, že jsme sto let ve schránce nebyli, tak aby
nebyl pro jednoho z nás nějakej průser úřední, když si to něco nevyzvedneme. Aha, tak pro
Brtnika to nejni, na poštu musim já. Ty jo kdo co s čim zas jako votravuje?????? Napadlo mě
jediný, že by se ozval katastrální úřad, páč tam byly při dědickým řízení po otci
nesrovnalosti. No jo, to nebude asi zas nic jinýho. Zas napíšou, že to nebylo dotažený do
konce a tak má jeho žena smolikof a přepsaný to na ní ještě nebude. A kvůli takový blbosti já
zas budu trčet na poště.
A že sem teda trčela. Můj lísteček ukazoval číslo 32. Na tabulích nebylo nic nižšího než přes
stovku nebo přes tři stovky. A furt tam lítaly tyhle čísla. No super, ty jo, to jako, že pak
začneme rovnou od jedničky? Krapítek mě vomejvali a už jsem se chtěla zvednout, že tam
vyrazím jindy. Pak jsem si řekla, že když už tam čekám takovou dobu………… . Trpělivost
prej přináší růže. Mně ne, mě po nějakým čase přinesla úlevu. Nebudem začínat od jedničky,
páč tam právě skočila dvacka. Ale i tak, tjo dvanáct čísel, mě šlehne.
Heh, šlehlo mě, ale ne pro těch dvanáct čísel. Ani poté, co jsem si zásilku vyzvedla a nebyl
to dopis od katastrálního úřadu, ale jakejsi balíček zvláštního placatýho a nepravidelnýho
tvaru. Kalendář???????????? Nebo co to je? A proč mi ho posílá nějaká Romana Volná z
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Mladý Boleslavi??? Dyk ji neznám vůbec, kdo to je kruci?? Reklama ňáká, nebo co????? Milá
Romana oblepila balíček tak poctivě, že jsem nemohla ukojit svou zvědavost a milej balik
rozcupovat hned na poště, nebo při čekání na tramvaj, kdy jsem rumplovala okrajema. Sakra
hergot!! To nevydržim!!
Ale jo, vydržela, vydržela, páč vydržel i ten balik jeden nedobytnej. Doma jsem provedla
řádný uvítání s ohařskou delegací a s mužem svým a uuuuutikala do kůchně. Pleskla jsem
balíček na stůl, drapla nůžky a šla kuchat.
A PAK MĚ ŠLEHLO!!!!!!!!!
Někteří – tedy takhle NĚKTERÉ!! již tuší, co na mě z toho balíčku vykouklo. A vy ostatní, co
netušíte, tak jako jsem netušila já, tak čumte, páč promiňte, ale v tomdle případku se nedá
napsat, koukejte. To totiž nevystihuje naprosto nic. Já totiž chci abyste fšicí čuměli. Abyste
čuměli, jak skvělý lidi na světě běhaj a který mi život přihrál. Ač moc netuším, kdo všechno
patří do toho zločineckýho gangu, kterej tohle ukuchtil, tak vězte holky, že tenhle moment
přesně zapadl k tý debatě, o který jsme mluvily na fóru. Endorfiny vyjely ven v hojném
počtu, jak Blanický rytíři, když naše země vyhlásí poplach. Ovšem tedy oni na rozdíl od těch
endorfinů vlastně ještě nevyjeli.
DÁMY TOHLE, TO JE BOMBA, MOC DÍKUJU.
A vy ostatní se prosím kochejte. Teda ne, čumte

. To je co???
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HOOOLKY TO JE TAKOVÁ PARÁDA!!! TO JE SKVĚLÝ TRIČKO!! BOMBASTICKÝ
TRIČKOOOOOO.
Jak jste to prosim vás vymyslely, jak vás to napadlo??? Koukejte mi to šécko říct, sem
zvědavá, jak když jsem se nemohla dostat na poště do toho balíčku
. A řekla jsem si, že
udržím na uzdě svoje emoce a ani nepípnu, ani nepípnu, nic vám nenapíšu, budu dělat pěnu
na pivu až do zejtra, kdy tady vyjde tenhle článek
DĚKUJU!!!!! JSTE SKVĚLÝ!!! UDĚLALY JSTE MI DĚSNOU RADOST!!!! JE TO DO
VÁS HROZNĚ HEZKÝ A JÁ SE TU USMÍVÁM JAKO BLBEČEK. A JEŠTĚ HODNĚ
DLOUHO BUDU, A PAK TAKY POKAŽDÝ, KDYŽ SI TO TRIČKO VEZMU. A TO HNED
ZEJTRA!!
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P.S. Holky, bylo to dost pekelný bejt takhle potichu a nevlítnout hned na fóru a neječet
nadšením, ale shodli jsme se s Brtníkem, že to by bylo málo . Ještě jednou díky moc.
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