Z P % y O D A J

C V 6Sfl

V$CHT,V

fM £" L;

?

Bedřich Smetana : Prodaný

e 1 i x

Úryvek z 5.dějství odehrávajícího se na Eachekranu.
Proč bychom se netěšili
Slixír byl vyprodán
když nám pánbů zdraví dá
za rok se sejdeme zas!
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Pro milovníky definic-_ něco jako definice, :
Existencionalismus je úpadkový myšlenkový směr, hlásající, že člověk
existuje.
Komfort: v koleji nám teče dvojí voda: studená a ledová.
Chlorovodík ruá pouze náhodou stejný vzorec jako kyselina solná.
Nejcharakterističtější vlastností berylia je, že má značku Br.
Chlor je chlor následkem toho, že má 17 elektronů.
Nikdo si dnes nemůže být jist svým postavením. Podlaha je navoskována.
Někteří debilové mohou se dostat výjimečně i na vyšší školu.
/Svět motorů r.1963 č.19/
V prvním čísle časopisu vydávaného britskou královskou lékařskou společností nacházíme tuto definici: "Neurotikem nazýváme člověka, který
staví vzdušné zámky. Duševně chorý je ten, kdo se chce do těchto .sámků
nastěhovat. A psychiatr- ten od těch lidí vybírá činži".
[

R.K. N á r o d
s o b ě
Jsem Skot a strašně šetřím.
Jsem Francouz a potrpím si na dívky.
/
Jsem Ital a mluvím rychle jako
oOo
V q rychlík. Yaše upřímnost mne
ouo
oOo
"Tati prosím Tě,
^ ^ t ě š í , ale o čem si tečí buUčitel: "Já tě chlapco to je bájka ?"
deme vykládat vtipy ?
če trestám jedině pro
/řekl Čech/.
"Hra, to je
to, poněvadž tě mám
to je když, například,
rád!»
vůl a osel mluví jako ty a já".1
Šák: "Já bych si přál,pane
učiteli,
abych už byl dost velký,
oOo
abych
vás
také mohl mít rád!"
"A proč vlastně chcete mít v po oOo
slední vůli uvedeno, že si přejete
"Řekl jste pane doktore, abych
být pitván?"
"Abych věděl, nač jsem vlastně
vám ukázala jazyk .a ani jste se
umřel".
•na něj nepodíval".
"Není také třeba, slečno,já jsem
chtěl jen vklidu napsat recept".

Dnes už je svět takový, že na
všechno se, musí vědecky. Nemusí se
z toho vsak hned dělat specializace.
Chcete-li jít na Kaehekran,' musíte
mít na to a ještě něco na sebe.
Individua,' které nešetří na druž stevní byt ani neplatí alimenty,mohou použít půjčoven kostýmů. Ostatní
jsou odkázáni na to, co ušetří
v tramwajových samoobsluhách nebo
odtučňovací kůrou i
Mnoho prozradí a vydají ponuré kouty na půdách při věšení prádla,
V tom mají výhodu muži, jelikož praní je jejich obvyklou výsadou.
Velkou roli hr^je studium příslušné iitoratury při zaměstnáni
stní
či rozšířené noční forma s -kafováním.
Pak přistoupíte k výběru masky:
Předně nusíte podmazat několik důchodců, kteří za.vás -budou ochotni
stát frontu na jutový pytel v zelinářství. Barvy získáte lacino tím,
že si opatříte vzorky vody z většiny našich řek, kteréžto pak odpaříte
a naředíte fermežem. Máte-li všechno pehromadě, je ne jvyšší čas,
abyste se na to, vrhli. Sousedé a1" spolubydlící se sice mohou mést i a
domnívat, že nemáte všechny pohromadě, ale ten váš týden studijního
stolná to musejí vydržet,. Fotogenické typy- se bezesporu pokusí hodit
se na týden marodem. Ostatní smrtelníci se musí přinejmenším bolestivě uhodit kladívkem do prstu, který lze postrádat.
Sa co jít ? íežko radit. V mode jsou kosmonauti, byrokrati, osobnosti
umělci s černým "bíbrem, pětaosmdesátikilové baletky, vědci s pleší,
deseti řády, dvaceti funkcemi, třemi infarkty a jedním adoptovaným
děckem.
Jak se chovat ? Jdete-li za jeptišku, modlete se jen naoko. Snažte
aby vaše svíčka nezpůsobila neštěstí maskám-pyrotechnikíím, které se
nenápadně a unyle točí kolem těžších kusů nábytku, předstírajíce
obžerství. Půjdete-li za sebevraha, nemusíte sé věšet zrovna ha prostředním lustru. Moderní je asymetrie.
Masky, kterým náhodou náhle spadne některá část gaMeku, nezačnou hned
pískat a vřeštět, nýbrž'budou před•/• .'
stírat, že se^vyznají v striptýzu. - ...em*
[> \
Dále' nezapomeňte, že doopravdická
správná mrtvola víc jak tři hodily
stará musí být zbavena všech protéz,
snubního prstýnku a musí být označena na prxávém bérci cedulkou s j mé nem a stálým bydlištěm. .Seženete-li
kobru a houf kolegyň, můžete jít za
harém a »mahaisižu.
Půjdete-Pi za''pořadatelé neplatte !
Ještě malou prosbu. • Hechocíte prosím
za u h ~
i k y . co tam byli vloni\fV\
^
V_.Lucerne_jsou n a _ n e _ p o n e k u d _ _ v y S c a z e n i 1 '••
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Čím sě liší člověk od zvířat ?
Fa tuto otázku odprvěděl amer.spisovatel /
J.Steinbeok takto: "Ze všech tvorů jedině
člověk jí když nemá hlad., pije, když nemá
žízeň a mluví, když nemá co říci".
0O0 0
Stipendistická morálka:
"Učit se, učit se, učit se- a přitom za
tak málo peněz !"
0O0
K poslednímu vývoji mody.
Za hlasitého smíchu propadl ve sněmovně
representantů státu Iíew Hamshire návrh zákona, který stancvil nejkratší délku dám ských sukní a šortek na 2 1/2 cm nad kolena. Iniciátorem návrhu byl 75 letý poslanec,
který své kolegy zapřísahal "Chci jennm
trochu více usedlosti ... " /"Jour.Amer./
oOo
Nemá rád: prázdná slova,
Nepochopení pro. zájem o literaturu.
prázdné hlavy a pázdnou
261e.tý zaměstnanec Scotland • Yardu v Londýně, láhev ...
má na krku disciplinární řízení. Vnikl totiž
do místnosti v č.13 v hlavním stanu S.Y.a po celou noc tam četl.
V místnosti je uskladněna pornografická literatura pouze pro úřední
potřebu./Hamb.časopis "Stern"/
oOo
j Jak se časy měníJ" stěžuje si pan X.
'Dříve člověk.hledal několik let nevěstu,
a byt měl za půl hodiny. Tecí. má za půl
hodiny nevěstu, ale byt hledá řadu let!"

oOo
Host:"Ten řízek je mizerný
a strašně malý!"
Hostinský: "Je-li mizern1',
buclte rád, že je malý ľ"

oOo
Láhev: "Obsah se mění. Forma je věčná".
oOo
Svíčka:"Dohořívám. Blíží se doba věčné tmy".
oOo
Proto!
Farář k vdovci, jemuž před týdnem umřela žena:
"Peslyšte příteli, tato láhev koňaku je vaší jedinou útěchou 2"
"Ne pane faráři, já má v almaře ještě dvě".
oOo
"Prosím tě půjč mi 50 Kčs".
"Ale vždyí já tě vůbec neznám!"
."Právě proto, známý mi nikd* už rfěpiVjčí".
oOo Otec vezme malého synka na koncert slavného
violoncelisty. Dítě se ovšem nudí. Otec občasným
štulcem udržuje je ve stavu bdělém. Asi pó půl
hodině ozve se h«ch:
"Tatínku až ten pán tu skřínku přeřízne, pak
bude konec
oOo
Dítě si č.te v bibli .Na jednou se ozve : "Tati,nevíš
na co umřelo Mrtvé moře?"

"Ukrad**

);. •y

Před newyorský^souáem byl souzen muž pro neustálé biti své ženy. Boudce odsoudil obžalovaného
k tomuj aby každé ráno - celého půl roku - manželku políbil a přinesl jí do postele snídani. Kdyby
obžalovaný nebyl s rozsudkem spokojen, .musel by na
půl roku za mříže. Manžel se rozhodl pro ranní líbání.
(Hamburger Abendsblatt)

Rtěnka 'je k přijímání svátosti nežádoucí. Během několika .týdnů musil už druhý anglický pastor na tuto skutečnost upozornit ženyve své farnosti. Je
totiž nehygienická, na kalichu zůstávají stopy.
Jestliže již ženy chtějí být přeď Bohem zkrášlené,
mají alespoň používat neslíbateInou'rtěnku.
y',,. /
("Rfceinischer Merkur")

Hádá se rádio s magnetofonem magnetofon, říká já jsem lepší'mohu hrát co chci ty musíš
hrát jenom to co se vysílá ale rádio má na sobě nápis Filharmonie a nedá se říká co
si ten hloupý magnec myslí ono že si vybírá kolik je stanic-všude hrají něco jiného
třeba hudbu co je ve vesmíru hudeb všechny chytí to si magnetofon vůbec nedovede představit je tak omezený páska je krátká atd. ale magnetofon odporuje prý je svým vlastůím pánem může hrát pořád totéž až to zná zpaměti ale j-ad^o^ se mu ¿osmívá že hrá až do
zblbnutí magnetofon se ohrazuje jen ne žádná hrubá slova na něco takového- nejsem zvyklý se mnou se musí opatrně ale rádio na to-ra&dá a posmívá se dál až tó\nemůže slyšet
ani pojistka a říká co se to tadý děje já mám do^toho také co mluvit jefefcli nebude
hned klid tak vás vypnu i kdybych se měla přepálit ale klid není' magnetofon hraje dál
a pořád rychleji rádio chytá ty nejnemožnější zvuky a ječí píská sviští afcakyvysílá
takže pojistka říká já vás doopravdy vypnu a vypne je nar$z je tucho 'už: se nikdo nehádá ä taky je tma lidi hledají baterku říkají to musí zrovna teä právě jeeá nahrával
Luxemburg a jsou takový poruchy ještě, se přepálí pojiatka abych tam tecl dal hřebík a
vůbec neví že se rádio hádalo s magnetofonem. nikdo to neví jenom pojistka ale ta je
přepálená a hodí ji do smetí takoví už jsou lidi a tak pojistka leží ve smetí dívá so
na hřebík a poslouchá Luxemburg zpívá Kath.erina Valenta ani rádio se už nehádá jenom
hraje magnetofon poslouchá a poslouchá pojistka leží ve smetí a říká si to jé pohoda
to jsem udělala já byl tady takový rámus, a potom magnetofonu dojde páska č.lověk rádio
vypne říká je konec až zase jindy odejde a už se nikdo nehádá protpžé zaše'nejde proud.
••
/
- w "Vendo, jmenuj mi tři v Africe žijící zvířata
krokodilové a jeden lev. " '
"Dříve než vás budu 'vyšetřovat, bych\
}rád věděl, co pijete ?" - "Jste velmaN
askav, pane, doktore, smím-li prosit',
J ^tedy skleničku slivovice."
Učitel : "Jmenuj mi, VocáBku, nějaký: živel !
V ocásek: "Prosím, koňak:. I."
_ - % ,.
Učiteľ : "Jak to ?"
. dC
' ' r—
V ocásek: "Tatínek ča3to říká, že má-li koňak,
je ve svém živlu 1"

"Ach,;slečno, při charlestonu sé vždycky vznáším ve
vyšších sférách ľ" '
"Příliš vysoko to ale asi nebude, pane asistente, poněvadž mi stále šlapete na. mo. jô- nové. lakovky."

Pppprosím vvvás, mmmáte „ppppůl
hhhodiny "kdy ? Jjjjá bbbých: ttttotiž si rrrád s vvvvámi ppppět
mminut pppohovqřil/.:

\
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Dělal velmi slavné omyly.
Všechno co děláme má svůj. účel.
Qbčas i význam.
Předešel všechny 0 takový kus.j žb ô ném už. jakživ nikdo
neslyšel.
Drzost na konto
Svíčka : Dohořívám.
druhého je vtip.
Blíží se doba věčné
Vtip na moje kónte je drzost.
tmy,
V té věci je háček ...!
Řekl kapr, když spolkl udici.

"Prosím tě, je to pravd^-VTy s včera flámoval s Olše voda vře při 100 Ay.
viď ? Utratil jsi
ie se produku- A. ,,... . ,
,irp . . „ , . „ e vrhač nožů. J e h o V ^ k d e P a *' a s i
•Ty jsi • ° ^V/partnerka stoji před d ^á^adesat ko-^
a jak to ta
.1, ona víc
rénou deskou a nože naprav»
voda může
sebou
„,.., _ , •r'nalevo těsně vedle' ní se zasekl*
v., , „
ío
ráÍ Tají d ° d ř e V £ U 0 , , e c e n s t v o a n i nedj-\ n e m e l a
°
Tu se p zve zklamaný dětský hlásek
ve 100 ľ „.,
v, r • •• o, .
, „,.„
ííanu .
°tupňů!"/
-> vzdyt »n ji vubet netrefí!"

!

Mozek : aparát, jehcž pomocí si
myslíme, že myslíme.
Čpav.ek : "Já jsem živá voda J
Kupředu vedou cesty,
nahoru ceatičky.

"Poslouchejte, vy
prý jste řekl, že
jsem seděl "ha Pankráci pro těžké ublížení na tele...
.Jestli to neodvoláte, dostanu se
tam ještě jednou!"

James Thurber
V hustých lesích
Dalekého Západu kdysi
žil hnědý medvěd, který dovedl pít, ale nemusel. Někdy se s.tavil
v hospodě, kde čepovali medovinu, a dal si
jí dvě skleničky. Pak
položil peníze na stůl
a řekl*: "Nalijte mládě bcůrn od muziky !" a
sel domů. Ale nakonec
se tak zvrhl, že pil
celý den, sám a sám.
Tc je nejhorší. Domů
se vracel v podroušeném stavu, převrhl věšák, povalil stojací
lampu a rozbil loktem
okno. Pak se svalil na
zem a usnul. Je£)C žena
z toho byla neštastná
a děti vystrašeny.
Po čase uznal medvěd, že je na špatné
dráze a dal se pa pokání. Stal se uznávaným
abstinentem a vytrvalým
řečníkem proti alkoholu,
Vykládal svým hostům o
strašných následcích opilství a chlubil se,
jak je silný a zdravý
od té doby, co přestal
pít. Na důkaz se stavil
na hlavu a na ruce a dělal kotrmelce, při čemž
převrhl Věšák, .povalil
stojací lampu a rozbil
loktem okno. Pak se svalil na zem, unaven zdravým tělocvikem, a usnul.
Jgho žena z toho byla neštastná a děti vyděšeny.
Naučení : A t děláš co děláš , vděku se nedožiješ o
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Bylo, nebylo, spíš bylo. V daleké zemi zvané Alchema, kdysi dávno
panoval mocný a slavný král. Acetaldehyd XXXII, zvaný též Ethanalen.
Svoji říši spravoval naprosto dobřé,
podle všech zákonů a nařízení, které
sám vydal.- A že měl mnoho práce,
jistě uznáte, když Vám řeknu, že měl
přespaniloffl. dceru Acetanhydridku,za
kterou bláznili všichni rytíři ze
sousedství. Bylí on povaha zatvrzelá, říkal, že dceru dá jen tomu, kdo
mu přinese živou vodu. Ten král,jako
všichni bohatí, se totiž hrozně bál
smrti. Pár- rytířů zpočátku myslelo,
že jej Obelstí vodou vodovodní nebo
destilovanou, král však řekl "mne
neoblafneš" a dal milého rytíře pop
pravit, aby na něm vyzkoušel kvalitu vody /dnes už se to- dělá humáněji, ale výsledky jsou stejné/.- A tak
se zdálo, že princezna zůstane na
ocet. Ale tehdy došlo,k zápletce,
kvůli které vám to vypravuji,
.'
0 princeznu se totiž začal ucháztet 7
čaredej Pyridinins. Kdyz byl,králem
odmítnut, v pomstu do země zavolal
draka Denaturáka. Byl to.hrozně odporný drak. Již pouhý'-jeho dech
odpuzoval a jeho slina- oslepovala-r

velkou destilační kolonu a do ní
vsypal kouzelnou látku jménem karberafin.
Schylovalo se k boji. Zbývalo
jen draka^nějak vlákat do ret orty.
K tomuto účelu použil chytrý mládenec .posledního čísla Elixíru.
Lest se zdařila. Brak se na časopis vrhl a byl hned uzavřen.'
Vladivoj se hlásil o odměnu. Princezna se mu líbila a království
taky není k zahození.. Král však
pochopitelně dělal d r a h o t y H n e d
mu byl málo urozený, hned málo ,
vzdělaný, až si vzpoměl na živou
vodu. Že ne a nedá Vladivoji dceru,
pokud ji nedonese. Ten však byl
KOumák, však měl na to školu.
Hned pod drakem zapálil oheň .a'
chytal ucházející páry. Tak mohl
dát králi živou vodu a vyženil
princeznu. Nevzal si ji však dříve,
dokud nezačalk chodit de továrny,
čímž si pojistil kádr.
Bíky tét© prozíravosti žijí šíastně
dodnes.
'•
-LeV-

Věren královským trad-icím, dal
nebohý Acetaldehyd rozhlásit, že záhubce draka dostane za odměnu jeho
dceru a půl království. To víte,
hned se přihnalo větší množství rytářů, toužících po princezně a hlavně po oné půlce království. Věren
pohádkovým zvyklostem drak všechny
pohubil a začal požadovat královu
dceru. Král byl celý nešíastr.ý, to
víte drak se do příbuzenstva zrovna
dvakrát nehodí. Až jednoho dne dorazil k jeho hradu chrabrý mládenec
jménem Vladivoj, který byl předurčen
k velikým činům.,-- nebox byl absol sentem zvláštního alchymistického
učiliště v PraZe. Nechal se hned ohlásit u krále se žádostí o povolení
ke zdolání draka. Král byl pctěšen,
ale bál se, cc když Vladivoj podlehne. Ten však břitce, odtušil:
" Žádný strach pane král, zdolal
jsem už horší zvířata, a když ne
hned, tak-na opravný termín " a jal
se chystat k boji. Připravil si

1
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en rytmus-ten nám stačí
žít i'umírat
apomenem, že boty tlačí
ten musíte nám hrát!
Poznáte sami jeho moc
až protánčíte celou noca z Kachekranu*
se odchází až k ránu!
;
Těm,• kteří tento list
budou až zítra.' Číst
vyřiďte, že to bylo prima
a- tančil se tu twist!

oOo
. .
, "proč jste tak smutná slečno ?
Co vás tolik tŕáp'íf?"
' v
"Tlám' tanec svatéhí? Víta!"
"Tanec sv^-íťa?'-Já také!"
"Skutečně'?' To'-¿e "báječné ! Člověk
k tomuto tanci najde tak ztěžka
partnera!"
•; . .>. p- -. .•-

oOo
.
Po taneční zábavě'doprovází mladík
dívku domů. Na schodišti před dveřmi bytu jejích rodičů ji začne líbat. "Ale jdi .'.»"nesměle protestuje ďívká,"co kdyby nás tu někdo
viděl?".
"To nevadí,vždyt.mě tu stejně
nikdo nezná!" .. „
. "
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