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Po pivě je každý profesor
Hospoda, to je úžasné místo, kde se nemožné mění v realitu a realita v absurditu. Hospoda
typická svým zápachem piva a přesmaženého tuku, ale také osazenstvem.
Osazenstvo hospody se dá rozdělit hned do několika skupin. První skupinou jsou takzvaní
štamgasti, většinou ji tvoří několik postarších pánů trávicích zde všechny večery vyjma svátků,
dob vánočních a zavíracích. Další skupinou jsou studenti, to jsou lidé, kteří jednou za čas jdou
na pár piv. Nejčastěji je možno vidět je v pátek a sobotu. V každé hospodě se najde i partička
pubertálních až adolescentních dětí sedících někde v nenápadném rohu, zkoušející, zda jim
nalijí. Další skupina jsou sváteční alkoholici (nebo jak někdo říká fotříci, co dostali volno). Tato
skupina se vyznačuje udiveným výrazem. Tento udivený výraz je způsoben cenami piva a
často bývá doprovázen brbláním, že není možné, aby pivo stálo 30 korun, když lahváč ze
sámošky stojí 10 korun, a že je to obyčejné vydřidušství. Poslední skupinou jsou náhodní
hosté. Tito lidé nemají s hospodou nic společného, pouze přišli takříkajíc na jedno a jediný
jejich cíl je neupozorňovat na sebe.
Všechny tyto skupiny mají ale jednu společnou věc, a tou je známý hořký zlatavý mok,
kterému se říká pivo.
Pivo má speciální vlastnost měnit i pomocné dělníky na profesory, politology, právníky,
sociology, kriminology, věštce, filozofy, fyziky, proroky a bůhví co ještě. Jsou i případy, kdy
danou osobu promění pivo třeba v herce, zpěváka, dramaturga nebo malíře, ale tito lidé zde
bývají často zastoupení i v reálném podání. Tato schopnost vytvoří z každé hospody debatní
síň, kde se každý snaží zaujmout svými znalosti z novin televizních, ale i papírových.
S přibývajícími čárkami na účtenkách se z hospody stává speciální sál plný kandidátů na
prezidenty i laureátů cen Nobelových.
Avšak ta hlavní proměna se stává až doma, kdy se z prezidentského kandidáta nejdříve stane
právník, obhajující svůj stávající stav před zraky rozespalé ženy a později i vrcholový běžec na
trase postel - záchod, kde hlavní cenou je nepozvracená postel. Ovšem druhý den ráno jsou
z těchto všech lidí těžce nemocní mrzáci, trpící nevysvětlitelnou bolestí hlavy.
Lidem často procházejícím touto proměnou náleží akademický titul PivDr. (Doktor pivních
věd). Ještě to sice není oficiální titul, ale znám jednu hospodu v Praze, v Klimentské, kde se
píše petice za oficiální uznání tohoto titulu. Podpisy zde získávají nabídkou „za podpis pivo
zdarma“. Při této akci se často ukáže, kolik jeden člověk může mít příjmení a podpisů.
Zkrátka jsou to lidé na úrovni, neboť akademické tituly se přece na potkání nerozdávají.

