
Maškary Arnoštovice 2017
část II: Zlí jazykové

K největším hybatelům společenského dění v Arnoštovicích patří 
1) VOlné Sdružení Obyvatel Arnoštovic /VOSOBA/, kteří občas něco zorganizují (např. maškarní

průvod obcí)
2) Sbor Dobrovolných Hasičů /SDH/ (má téměř stejné složení jako VOSOBA)
3) Zlí  jazykové  (umírněná  opozice  pro  VOSOBA  a  SDH;  často  však  způsob  šíření  informací

naznačuje, že část VOSOBA a SDH spolupracuje se Zlými jazyky a podporuje je)
Mechanismus interakcí těchto zájmových skupin je jednoduchý: 1 a 2 něco zorganizují a 3 to pokaždé
zkritizuje. Zlé jazyky pro tentokrát byly vyřazeny z oficiálního prohlížeče, aby nebyl dotčen ctěný
útlocit čtenářů. Ovšem nelze je opomíjet, jejich náhledy a postřehy bývají neodpustitelné, byť bývají
velice  trefné  a  adresné.  Abych  ale  předešel  nařčením,  že  Vyždímáno  pověsit!  se  zabývá  pouze
urážkami, nactiutrháním a zesměšňováním, rozhodl jsem se, že zlopověstní Zlí jazykové budou letos
prezentováni jako celkem hodní jazykové, kteří mluvili pouze o mně a ostatních si nevšímali. Kdybych
o nich nenapsal ani řádku, tak by mě rozcupovali na maděru. Už takhle jsem si s nimi užil a měl jsem
doma i po příbuzných co vysvětlovat.
Zlí jazykové o mně řekli například:

➢ 1) že jsem si v opilství lil kafe do harmoniky a z lógru, který se mi údajně doma z té harmoniky
vysypal, jsme vařili kafe týden.

➢ 2) že jsem málem spadl do kašny pod lípami na náměstí v Jestřebicích, když jsem do ní chtěl
načůrat

➢ 3) že jsem nevěděl, která bije. Navíc
➢ 4) prý jsem vydal korunové dluhopisy, za které jsem si chtěl koupit novou harmoniku, neb ta

politá kafem se mi rozklížila. 



Na  tomto  místě  bych  chtěl
důrazně  vyvrátit  ty  řečičky,
že  jsem  se  zase  zrychtoval
jako  dobytek,  manželka  prý
měla  o  mě starost,  jestli  to
vůbec přežiju atd.
Je  to  nepravda.  Tolik
namazanej  jsem  zase  ale
nebyl. 
Když jsme přišli domů, tak mi
manželka  řekla,  abych  se
převlíkl  z  té  maškarády  do
něčeho vhodnějšího na doma
a já to normálně udělal. 
(viz obr. vlevo)

Byl  jsem  navíc  schopen
pracovat  i  na  tak  složitém
zařízení  jako je  notebook -
dělal  jsem  si  přípravu  na
přednášku  o  alkoholismu,
nikotinismu,  gamblerství  a

jiných zlých věcech, jako je např. pomlouvání a snižování důstojnosti  jednotlivců, kteří  se liší  od
ostatní populace svým vybraným chováním a vystupováním na veřejnosti. Pak jsem hrál s počítačem
karty a šachy a pořád jsem vyhrával, až se noťasu vybila baterie, což bylo pro mne znamení, že je
vyčerpaný. Dal jsem ho spát a plný energie jsem se pustil do pomáhání v domácnosti.



A navečer  k televizi,  když jsem měl hotovo,
jsem si udělal pohodlí, dá snad rozum, že po
takovém perném dni  se  člověk  aspoň večer
oblékne do něčeho pohodlného a slušivého, v
čem se dobře cítí. Bez toho by byl ten večer
dočista pokažený. 

(viz obr. vpravo)

Pytlík  Dadákovy  kávy,  který  jsem  si  nesl  v
kapse z domova pro případ, že by někde měli
hrnek s horkou vodou, vzal během odpoledne
za své, a to i když jsem si kafe nikde nedal.
Buď nebyl k dispozici hrnek a nebo ta horká
voda.  Pokud  se  ze  mě  někde  sypalo  kafe
cestou, tak to byl záměr, začal jsem ho sypat,
když to začalo ve 14 hodin a 47 minut silně
klouzat. Teprve později jsem zjistil, že nejde o
náledí, neb to klouže jen mě a to tak, že jen
pravá noha. Lidi si ty svoje mrzáky vezmou na
procházku  a  už  to  po  nich  neposbírají.
Tfujtajbl a navíc škoda toho Dadáka.
Že v Jestřebicích žádná kašna pod lipami není,
ví každé malé dítě. Navíc bych takhle daleko
nešel.  Když  se  mi  chce  čůrat,  tak  hledám



soukromí a úkryt za jakýmkoli  nejbližším křovíčkem; na druhu křovíčkotvorných rostlin nebazíruji.
Protože jsem ale nepil kafe, které má, jak známo, močopudné účinky, nemusel jsem hledat ani to
křovíčko, to dá snad rozum. 
Za  další:  nepotřebuju  vědět,  která  bije.  Mám  hodnou  manželku,  která  nebije.  A  ostatních  si
nevšímám, ba dokonce se ani nepokouším zjišťovat, jak to mají s tím bitím. Bojím se taky, abych
náhodou nějakou neschytal. 
Ty dluhopisy jsem vydat chtěl, ale ne na nákup harmoniky. Chtěl jsem si je sám od sebe koupit po
dvou korunách a pak si odpustit úroky z nich. To aby se mi znásobily osobní úspory. Nakonec z toho
sešlo, měl jsem starost, že mi na to přijdou a dostanu se do potíží. Dopadnul bych jako pan Babiš, o
jehož dluhopisy pro změnu nikdo nestál, tak si je musel koupit sám. A jak to dopadlo? Špatně a lepší
už to nebude. Až mi zbourají nádraží, kde pracuji, chci se věnovat politice a teď vidím, jaké potíže to
přivodí, když si někdo koupí svoji zahradu sám od sebe, aby mohl za stržený peníz nakoupit stromky,
kterými by tu zahradu osázel. Jestli se dostanu v budoucnu do vlády a budu dělat ministra financí,
tak doufám, že mi dosvědčíte, že jsem na své zahradě sice sekal trávu, ale jen pro svou potřebu a
nenasekal jsem toho nikdy víc, než tam vyrostlo. 


