Neser žida, vyřídí tě na dvě rány!
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Po sobotní absenci se těším na sluníčkem prohřáté hřiště, a proto na hřišti jsem 65 minut pře
zápasem (jak první). Za chvíli dorazí Přéma a tuším, že včera nešli spát brzo. Přéma má v
očích ještě mlžný opar. Naštěstí diskotéka se nekonala.

V klídku se převlíknout a vyběhnout na čerstvě pokosený pažit. Super pocit. Kopito přivezl
mocnou posilu. Z Izraele přijeli na softballový kemp mladí punkáči Kfir a Adi. Super kluci, akorát
mi nerozumí. Později ve hře mu totiž na luft křičím „dopředu, dopředu“ a on se ani nehne. Jelito.

Rozcvičím se, nic nepodcením, hity v kleci létají do dálky. Prostě fakt super den. Studená
sprcha přijde po přečtení sestavy, kde na mě zbylo 10. hráčské místo (tedy to bez pálky) a ještě
navíc za mě bude na pálku chodit Macin. WTF? Co jsem komu udělal? Lenka přichystala tašku
hojnosti, která tu ještě nebyla. Valdu jsem neposlal doprdele. S Vlčákem jsem se
nepošťuchoval, tak proč? Asi ani tolik nevadí ta absence pálky, jako dvojnásobek narážek, které
musím od Macina trpět. A to celých 7 směn. Jestli se zápas táhnul, tak pro mě 2x. Táhne se to
v poli, táhne se to na pálce (na kterou se ani nemám šanci dostat). Táhne se to snad tři hodiny,
po kterých vítězíme.

Nevím, jestli měl Venca Kalina nějaký blbý kecy. Nevím, jestli to nebylo tou jeho oblíbenou
„arafatkou“, kterou měl kolem krku. Nevím, jestli to nebylo jen nějakým výrazem ve tváři, ale
určitě musel něčím neskutečně nasrat žida. A to rovnou oba. A to ho asi nikdo nevaroval, že už
v šestnácti mají odslouženy dva roky v armádě a rok v Mosadu. V každém případě na něj hoši
po sobě jdoucí vypálili dva slušné projektily, po kterých Václava sbírali spoluhráči ze země. Do
dalšího zápasu ani nenastoupil. Poučení: Neser žida!

Druhej zápas ještě větší bída. Obávám, se že na našem týmu je znát přetrénování z posledních
týdnů. Přémova zimní extra posilovna nebo další nevysvětlitelné jevy. Bez jediného odpalu
umožníme soupeři skórovat 4 body a to je nakonec smrtelné. Žid přichází s teorií, že to podělal
Standa, aby nebyl víkend 4:0 a tudíž další víkend s BUSíkem.

To mi připomíná, že nevím, co doputuje dřív. Jestli výlet s BUSíkem na ligu, nebo Žufánkův
článek z pomlázky. Tak co tipnete si?
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