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SLAVIT SVÉ

Časopis Glanc právě teď slaví deváté
narozeniny a já měl letos v létě také
narozeniny. A vůbec každý z nás měl
nebo bude mít narozeniny. A to vše mě
celkově vede k myšlenkám a úvahám
nad fenoménem narozenin, nad tím,
co narozeniny vlastně jsou a proč je
vlastně slavíme.
Narozeniny, to je taková celkem
všední a běžná věc a záležitost, protože
jednou za rok to potká každého z nás,
a ani se o to nemusíme nijak snažit
a nějak to vyvolávat, nebo dokonce
snad pro to pracovat. Mít narozeniny
není totiž žádná naše zásluha, prostě
jsme se narodili. Ti, kdo za to můžou,
nejsme my, ale naši rodiče. Z toho
vyplývá, že i dárky by měli dostávat
oni, oslava by měla být pro ně, ale
organizovat a platit bychom to měli
my. Ať dostanou odměnu za to, že vás
tenkrát na Mácháči nebo v Chorvatsku
na karimatce ve stanu či chatce počali,
ať jsou odměněni za to, že si váš tatínek
dal tenkrát o jednoho panáka navíc
a troufnul si oslovit vaši maminku, že
pak s ní tancoval na místní diskotéce
a velmi nenápadně se jí dotýkal.
A určitě by měl dárek dostat i jeho
tehdejší zaměstnavatel, protože váš
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podívat, jak vypadá noční Mácháč
nebo moře…
A určitě by si dárek zasloužili
i kamarádi vašeho tatínka (Bruncvík
s Ríšou nebo Metoděj s Komárem či
jaké jiné přezdívky měla ta nejsprávnější
parta na světě), že ten večer nechali
tatínkovi volnou společnou chatku a šli
obětavě propařit celou noc až do rána
a on si tam mohl pozvat vaši maminku
a právě oné noci plné bláznivých náhod
jste byli počati a mohli o devět měsíců
později přijít na tento úžasný svět.
A když říkám úžasný, tak tím
Lukáš Pavlásek, komik
myslím doopravdy úžasný, protože jak
víme, tak v nejbližším možném námi
tatínek si mohl jen a jen z jeho peněz
prozkoumaném vesmíru není žádné
dovolit pozvat vaši maminku na dalšího úžasnější místo pro život než tato
panáka tvrdého alkoholu, a proto tam
planeta plná maminek, Bruncvíků,
pak ona zůstala a tancovala víc a víc
panáků, Mácháčů a tatínků.
přítulněji…
Ano, takže vaši rodiče jsou ti lidé, co
A určitě by dárek zasloužili i rodiče vaší
by měli slavit vaše narozeniny, a ne vy.
maminky, tedy váš dědeček a babička,
Vy budete slavit až narozeniny svých
že vaši maminku tak slušně vychovali,
dětí, až se sami zapříčiníte a pojedete
a proto ona počkala s opětováním
na Mácháč nebo do Chorvatska
sympatií až do vypití pátého panáka,
a nějaké si tam vyrobíte, protože
a teprve pak se počala lámat ona osudná historie se opakuje a slavit narozeniny
hranice mezi neznámými a známými
je skvělá a suprová věc, ale musíte
lidmi, mezi poznaným a nepoznaným,
na tom mít aspoň nějakou malou,
a teprve pak se oba vyšli ruku v ruce
malilinkou, malinkatou zásluhu. 
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