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Zánovní hrnec kotli dí...Zum Kessel sprach der neue Topf...
Velkými okny velkokuchyně v kasárnách v Popradě pronikalo takové to mrtvolně žluté světlo
ze zářivek veřejného osvětlení, které také osvětlovalo část buzerplazu mezi strohými
vojenskými budovami, mezi nimiž ostře a divoce profukoval mrazivý vítr nadzvedávající ze
závějí nahrnutých kolem toho apelplatzu oblaka sněhových vloček, které poletovaly nad
kasárnami a městem jako by se nechumelilo a jedna taková malá šestiúhelníková vločka
přistála na jednom z velkých oken kuchyně,takže mohla vyslechnout podivný rozhovor mezi
ohromným hektolitrovým kotlem, v němž přes den kuchtíci uvařili hektolitry guláše a
několika mnohalitrovými hrnci naskládanými vedle velkolepého dřezu. Diskuze se zúčastnilo
i několik talířů a vidliček,ale ti vzhledem ke své zanedbatelné velikosti, neměli v podstatě, co
dodat, takže v podstatě posloužili větším nádobám jako sbor pochlebníků, který není nikdy
od věci,neboť téměř každý má rád, když ho lidi poslouchají s obdivně vykulenými očima...
Tak dneska stál ten guláš ale vážně za hovno, děl kotel hrnci, tomu největšímu, pochopitelně,
vážně za hovno a to jsem se těm mamelukům snažil poradit, ale jak může orel radit strakám.
Hrnec vážně přikývl a děl kotli, že dnes už to vážně všechno stojí za hovno a ani to Rudé
Právo není, co bývalo a Kotel přizvukoval, že zprávy z rádia po drátě se už pomalu nedají
poslouchat, protože v té Praze se to nějak podělalo, prý nějaké demonstrace a že to policajti
nezvládli. On jakožto starý kotel by se s tím teda tak nesral, nasázel by do nich pár ostrých a
byl by klid, ale nemá to cenu se rozčilovat, protože staré časy se holt už nevrátí. Ba, ba řekl
hrnec a to bylo všechno a venku za okny se rozpoutala hotová sněžná bouře a náhlý poryv
větru odnesl naší vločku zase někam jinam...
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