2)... se Martin před svoji volbou biskupem ze skronosti
schovával v husníku, ale husy ho prozradily a Martin
byl, i trochu proti své vůli, zvolen biskupem?
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11. 11. Svatý MARTIN:
„Bojovník, poutník, biskup, světec, první metereolog,
asketa a 11. 11. pojídač hus a posvíceneckých povidlových buchet.“
– Chudý křesťan slaví konec zemědělského roku, roboty a konec
odvodů vrchnosti (nějaká ta hromada grošů a jako pozornost vykrmená červenooká husa).
– Bohatý křesťan slaví výsledky zemědělského roku. No a robotu
a odvody, ty slaví taky. Akorát z jiného úhlu pohledu.

1) ... se správný křesťan na Martina nacpe husou a opije
prvním vínem?
– Proč zrovna 11. 11.?
– Zítra mu začíná šestitýdenní adventní půst. Kdyby to neudělal, tak se
možná nedočká Vánoc.
– Proč husou?
– Neměly hlasitě kejhat, když měl Svatý Martin kázání. Za trest skončily
na martinské tabuli.
– Proč prvním vínem?
– Protože loňské už dávno vypil.

1) ... Svatý Martin byl původně rytířem, který jezdil
na bílém koni?
– Než se stal biskupem, tak byl rytířem s velkým srdcem a byl nadán
nadpřirozenou schopností předvídat počasí. Legenda říká, že při
návratu z boje na svém bílém koni narazil na žebráka, sundal si svůj
cenný teplý plášť. Mečem ho rozpůlil a půlku drahého pláště daroval
žebrákovi. Sotva si ho žebrák oděl, tak se neočekávaně silně ochladilo
a začal padat sníh. Nepřipravenému žebrákovi svojí šlechetností a
svými meteorologickými schopnostmi zachránil život. Šlo to i bez
meteoradaru a neziskových organizací.

– Historické pravdy platí stále. Za dobrotu na žebrotu. Husy se zasloužily o zvolení Martina biskupem a skončily na pekáči.
– Historické pravdy platí stále a existuje jen jedna výjimka potvrzující
pravidlo. A to naše nedávné volby. Většina volených se neschovávala
v husníku, ale spíše naopak. Za tuto dobrotu nebudou mít žebrotu.
– Ale na Svatého Martina na tom budeme všichni stejně. Zvolený
i nezvolený, dokonce i prostý volitel bude mít pekáč s husí pečínkou.

2) ... Mexiko má blíž k Svatému Martinovi než Čechy?
– Proč?
– Protože ostrov Svatý Martin leží v Karibiku?
– Proč?
– Protože chudých Mexičanů je víc než chudých Čechů. A bohatých
Mexičanů bude taky asi víc. Takže je co slavit.

3) ... Svatomartinská husa v mexické restauraci
s českým zelím a českým knedlíkem, s moravským
prvním vínem je správnou přípravou na šestitýdenní
půst?

Nakreslená sombrérka si můžete zapůjčit v naší restauraci.
Dodržujte mexický návod k použití (převzato z originálního obalu).
Pouze na jednu hlavu.
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Připravujeme pro Vás nová vydání The Red Rat Times
• Listopad 2017/2 – Legenda Jack Daniel’s:
– Nekutečně výhodná degustační nabídka Jack Daniel’s
– Umožníme jedinečnou virtuální prohlídku palírny Jack Daniel’s
v Lynchburgu atd...
• Prosinec 2017
– Rum, Rum, Rum a ještě hodně dalších pravých rumů...
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