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Svět se už dočista zbláznil  

Víte o tom, že budou zakázána prostěradla? Celá tahle aféra začala tím, že firma Gucci a některé další stahují z prodeje 

černé výrobky, protože urážejí černochy (negry, Afroněco, barevné....). Takže bílé prostěradlo je zase znakem nadřazenosti 

bílé rasy (afričtí primáti nic takového neznají) a současně uráží Eskymáky, hnědá barva by mohla urážet Habešany, Indy, 

Cikány, Romy, cikorky, žlutá Asijce, červená Indiány, zelená Zelené a modrá Šmouly. Takže zrušit a basta! 

 

Prý neexistují jen dvě pohlaví, ale dosud známá pohlaví jsou údajně jen otázkou výchovy a pocitů, generových předsudků, 

ale v éře lidských práv nemají opodstatnění, a každý člověk si může o svém pohlaví rozhodnut sám, přičemž se nemusí 

omezovat jen na ta dvě. Na olympiádě budou a v Bavorsku už se zavádějí WC pro třetí pohlaví (toť zpráva z tisku). To má 

určité důsledky, mezi nimiž je nutno se náležitě zorientovat. Zatím totiž nikdo neřekl, jestli se bude hrát mužský fotbal, 

ženský fotbal a třetipohlavní fotbal, jestli závodit v běhu budou ve zvláštních kategoriích muži, ženy a třetipohlavníci. 

Možná by se nakonec mohlo ukázat, že nejjednodušší by bylo chlapečky i holčičky hned po narození vykastrovat, a dospět 

tak k pohlaví jednomu. 

 

Protože se množí útoky nožem, tedy pobodáním, připravuje EU zákaz nošení nožů. V některých zemích už to funguje 

(jakkoliv je to k nevíře), např. cestovní  kanceláře varují turisty mířící do Velké Británie, aby si sebou nebrali ani kapesní 

nože. Při návštěvě barcelonské katedrály Sagrada Familia  jsem byl nucen po vstupní prohlídce odevzdat do úřední úschovy 

nožík značky „rybička“ – pravdou je, že mi byl proti vydané kartičce po návštěvě katedrály (zatím) vrácen. Od nařízení se 

očekává, že teroristé takto zbaveni nožů, přestanou napadat evropské občany. Protože nepřišla současně zpráva, že EU-

byrokrati byli navlečeni do ochranných kazajek a internováni, připravte se na nejhorší. 


