
A a D: Čau děcka!
D: Jak jste se těšili na Den Levitů? …
A: No já tááák moc, hlavně na vaše známé tváře.
D: Staré známé tváře dětí, které jsou čím dál tím

starší.
A: Ale stejně bych už radši, aby byl tábor a my se

mohli vidět každý den.
D: (pyšně) Aničko, to jsem vypočetl: Do tábora

zbývá přesně 259 dní.
A: (zoufale) To je ale strašně moc dní!
D: …To je necelých 9 měsíců.
A: Devět… no tak to není tak hrozný.
D: No vidíš. To je přístup. A nechceš dětem říci,

s čím ses mi po táboře svěřila?
S čím vytřeš všem klukům zrak?

A: ¡Dala jsem si na nový rok předsevzetí – a už ho
plním.

D: V listopadu nový rok?
A: Předsevzetí na nový školní rok – hraju fotbal!
D: No výborně.
A: Sice jsem to chtěla vzdát, ale člověk má ve

věcech vytrvat (stejně jako já v létě u těch
řízků), tak se překonávám, abych v létě mohla
s klukama hrát fotbal.

D: Tomu říkám motivace.
A: (Nenuceně) A dědo? Jaký je tvůj nejoblíbenější

klub?
D: Tak přece Sokol Doubí. To se ví.
A: (uraženě) A co můj klub?
D: Aničko, až tě uvidím jinde než na střídačce,

tak rozhodně změním názor. Zatím jsi mi vy-
třela zrak jen svým křiklavě žlutým dresem.

A: Jen počkej dědo, budeš na mě pyšnej.
D: To už jsem teď, Aničko. Jen se musíš víc

zapojovat do hry, jinak ty kluky nikdy
neskolíš.

A: Ani když je budu kopat do holeně?
D: ANIČKO.
A: Fajn, fajn. A dědo zazpíváme si tu písničku o fot-

bale? Potřebuju se nějak nabudit k tomu hraní.
D: No jasně.
D: Kdo, kde a s kým? (fotbal)

Gól, míč to je rým (fotbal)
Už jde hostů tým (fotbal)
My víme, co s tím!
Olé, olé, olé, olé, vyhrajeme, vyhrajeme
Olé, olé, olé, olé, vyhrajeme, vyhrajeme
Zaber, zaber, běž do toho po hlavě a zaber

D: Aaa, ¿jak já mám tu písničku rád.
A: Přesně tak moc, jako já mám ráda řízky.
D: Aaa, ty tvoje řízky.
S: (objeví se) Ne! Žádné řízky! Už hlavně ne další

řízky! V létě jsi jich snědla na 259 let dopředu!
A: Ale vždyť já je mám tak ráda.

S: No ale co z toho maj oni?
A: No vidíš, nikdy mě nenapadlo se koukat na svět

z pohledu řízku. To je úplně nová perspektiva.
S: Tak už to vidíš jinak?
A: … Ne.
D: Víš Aničko, … jak bych ti to vysvětlil: Mít rád

není to stejné jako sežrat.
A: A co teda?
S: Třeba pro něj něco udělat.
A: Naklepat.
S: Ne. NE.
A: Obléci do lahodného trojobalu.
S: Ne.
A: Hladká mouka.
S: Ne!
A: Vajíčko.
S: Ne!
A: Strouhanka … a šup na pánev.
D: Vidím, že se koukáš na svět pořád svejma

nenažranejma očima!
A: Dobře, budu nad tím přemýšlet. … Ale můžeme

si ještě naposledy, úplně naposledy, zazpívat tu
naši řeznickou písničku?

D: Tak ale fakt naposledy.
A: Můžeme, Srdíčko? Prosíííím.
S: Dobře Aničko, z lásky k tobě si ji teda můžeme

naposledy zazpívat všichni společně.
A: Tak to mám první Vánoce.
D: Když jsem byl malý říkali mi naši:

Dobře se uč a jez chytrou kaši.
Až jednou vyrosteš budeš doktorem práv.
Takový doktor sedí pěkně v suchu.
Láduje se řízky a škrábe se v uchu.
Já jim ale na to řekla: „Chci být řeznicí krav“.
Já chci, prase porazit, řízek naklepat,
krkovička, svíčková, stejky, paneka,
klobásy, párky, sádlo, uzenka.
Já chci, prase porazit, řízek naklepat,
krkovička, svíčková, stejky, paneka.
Od rána po celý den zpívat si jen.
Zpívat si:
Pam pam padam pam padá dam
Pam pam padam pam padá dam
Pam pa da da dam pa da da da-ám

A: A co ještě máš rád, dědo?
D: Tak samozřejmě (jako každej) mám rád

Kristiána, protože je to správnej chlapík.
A: To já mám vlastně ještě ráda mikrofon na

měnění hlasu. UÍÍUÍÍUÍÍ
D: Tak se prosím tím mikrofonem rozluč.
A: UÍÍ UÍÍ Těpic v létě.
D: Mě-pic.
S: 💓 …


