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Docela by mne zajímalo, co se asi tak honilo v hlav  záb ežským radním, když na zasedání zastupitelstva vid li všechny ty lidi, jak ekají na to, jak dopadne
referendum k místní papírn . Dívali se na n  a v li, že plný sál eká marn , protože o referendu se v bec jednat nebude. Jestli jim bylo lidí líto, anebo se
škodolib  pochechtávali, bylo jim to jedno...

Vzhledem k tomu, že lidem nic ne ekli, bych pozitivní cít ní vylou il. Ochota a úsm vy nastoupí zase za dva roky, u voleb.
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