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SILVESTR

Kdybych byl mimozemšťan, který
nenápadně sleduje naši planetu a musí
o své misi podat kontrolní hlášení,
napsal bych o posledním dni v roce
toto: Silvestr čili ukončení starého roku
a oslava nového je mezi pozemšťany
velice oblíbená činnost, možná ještě
oblíbenější než fotbalová utkání, jízda
autem a sex. Už odpoledne se ládují
chlebíčky, brambůrky a dalšími jídly,
které z výživového hlediska nemají
žádný význam a tělu nedodávají
nic jiného než jen přebytečný tuk
ukládající se v už tak tlustých
pozemských tělech. Večer se pak
sejdou v restauraci, kde pokračují
v pojídání zbytečných pochutin,
ke kterému připojí konzumaci
alkoholu, což je tekutina, jejíž požití
změní stav vědomí a pozemšťan si
začne myslet, že je velice zábavný
a okouzlující a neodolatelně přitažlivý
pro opačné pohlaví.
Když jsou pozemšťané konzumace
přesyceni, špatně chodí, motají se,
nedrží stabilitu a komunikují jen
výkřiky, vyjdou na náměstí, kde
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Lukáš Pavlásek, komik

do vzduchu pouštějí barevná světla
a plamínky, kterým říkají ohňostroje.
U toho se velmi radují a skandují hesla.
Potom jdou spát a ráno jsou rozlámaní
a naštvaní a je jim hrozně špatně a celá
ta akce nemá žádný význam pro vývoj
jejich rodu a chod civilizace. Má to být
oslava konce starého roku a příchodu
nového, což nemá žádný praktický
význam, protože nový rok nastane,

ať jim bude ráno špatně, nebo ne.
Silvestr je jeden z nejnesmyslnějších
pozemských dní v roce.
Takže takhle by asi silvestr viděl
nezávislý mimozemský pozorovatel, já
bych jen k tomu spolu se spisovatelem
Charlesem Bukowským dodal, že
silvestr je svátek, kdy amatérští
opilci vyrážejí do ulic. My, co se pití
alkoholu věnujeme průběžně celý
rok, jsme o vánočních svátcích pití
přesyceni a radši zůstáváme doma
a odpočíváme, protože ulice jsou
pojednou plné svátečních pijáků,
polovičních abstinentů a jiných
odvařených individuí, která mají
náhle pocit, že konečně můžou
všechno, co jim bylo přes rok
zaměstnavateli a rodinou odpíráno.
Tak se amatérsky opijí, jdou odpalovat
rachejtle a z toho pak právě vznikají
všechny ty úrazy, urvané ruce
a přeplněné záchytky.
Takže tohle je silvestr, který budu
radši jako mimozemšťan pozorovat
zpovzdálí v poklidu své domácnosti
alias létajícího talíře.

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM (1) A HERMINAPRESS.CZ (1)

očimaufona

