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MÁMA SE TRÁPÍ TETA MÁ RADOST 
„Mám být s pánem Ježíšem nebo s manželem “říká nerozhodnutá máma ale otázka 

je jestli je to její muž sice je vdaná před Bohem ale ve skutečně se rozvedly aniž by 

jeden z manželů s tím souhlasil jak je to možné?  „Ty dva se musí rozvést“ křičel 

děda na babičku už od autobusu když jeli do Batňovic bylo to jeho první a poslední 

přání a taky bylo vyslyšeno ale ve skutečnosti se rozvedla moje teta s tetou. Ani táta 

ani máma s tím nesouhlasily proč je teda rozvedly? Protože si to děda přál už hned 

po svatbě že se prý mají okamžitě jít od sebe pryč nám se podařilo zjistit že je chtěly 

od sebe rozdělit a taky se jím to povedlo a teta má radost. Místo 5 km tak 70 km 

jedna cesta asi hodinu a půl do Orlických Hor. A to teta říká mámě že nejsme 

příbuzný. A mámu to trápí a teta má radost. 

Manželé trpí oba dva schizofrenii pan od 18-ti paní od 16-ti let a mají syna z velké 

lásky dvou schizofreniků jak jste mohli vidět na HBO v roce 2013 „OTÁZKY PANA 

LÁSKY“ Máma pochází z hluboce věřící rodiny a táta je ateista (i když říká že jeho 

jméno je spasitelské a že patříme do betléma) a co já mám pak já zmatek v pocitech 

a myšlenkách myslel sem si že tou nemocí řídím politiku v celé ČR. A jak se jmenuji 

příjmením to snad ani nemusím komentovat mohou dva duševně nemocný mít spolu 

svatbu?  PROČ SE MOJE BABIČKA NENAVŠTĚVOVALA S MOJÍ BABIČKOU?  

Taky sem si myslel že je můj táta svatý Jozef a mama pana Maria Tahle to dopadne 

s dítětem co se narodí ve velkém sporu dvou rodin je to těžké a o tom je dnešní 

vydáni pod názvem speciál doufám ,že se vám líbilo a pokud jste se dočetli až sem 

gratuluji.   

CO NOVÉHO NA WEBU CHTĚLO BY TO 

TROCHU OŽIVIT 

Pojďte s námi diskutovat na web www.jirilaska.cz a rozvířit diskuzi o záhadě 

schizofrenie jeden to nedokáže ale když nás bude 10 milionu tak dokážeme divy a 

možná i vy jste trochu schizofrenici jen o tom nevíte  postřehy pište na email a 

nezapomeňte že věřící schizofrenik může mluvit sprostě a ateista schizofrenik muže 

říkat že jeho jméno je spasitelské a nebo může vykřikovat ze BUH EXZISTUJE i když 

je to největší ateista.    

Zde je místo pro vaší reklamu 
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