
8th Listening

Matka jako královna dělá dojem, že zrovna vyskočila z opery, a Josef jakoby měl hrát ve Třech 
mušketýrech. Paní Tichá v bílém okřídleném čepci se dětem určitě bude líbit, jenom nevím, jestli 
laskavá chůva může říkat: „Do prdele, já se v tom potím jak prase.“ 

To jsou jen samý hladký řečičky, jenomže vy si to můžete dovolit, protože vám se nic nemůže 
stát, o vás je vždycky zájem, vy si to vždycky umíte zařídit, vy jste nehoře, i když jste dole, zatímco 
obyčejnej člověk se tady plahočí a má z toho prd a nikde se nedovolá a každej se na něho vysere 
a každej s ním zamete a každej si na něho houkne a život žádnej nemá a nakonec ještě o něm 
páni řeknou, že nemá žádné principy! 

A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte. Jste-li prý 
člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy 
dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak se zvednete a půjdete k obědu.

Lásko, setkáme se spolu,
až se světu poštěstí
sedět u jednoho stolu
na jediném náměstí...

Proces se nesmí ztrácet s očí, musí se v pravidelných obdobích a mimo to i při zvláštních 
příležitostech docházet k soudci a je třeba, abychom si na každý možný způsob zachovali jeho 
přízeň; nejsme-li se soudcem osobně známi, musíme na něho působit známými soudci, aniž se 
snad proto smíme vzdát bezprostředních rozhovorů s ním.

1. BOČEK Evžen - Aristokratka ve varu

2. HAVEL Václav - Audience

3. JIROTKA Zdeněk - Saturnin

4. NEZVAL Vítězslav - Sbohem a šáteček

5. KAFKA Franz - Proces

Texty četl nefalšovaný rodilý Američan, toho času v Oregonu, který jinak česky dokáže pouze 
zkomoleně poděkovat. Doufáme, že jste jeho snahu náležitě ocenili a dosyta si to užili:-).

Nápověda: Skutečný rodilý Američan se snaží číst úryvky z děl českých autorů.
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ŘEŠENÍ: barva


