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Nedávno jsem četl takovýto zajímavý příklad na zoologické uvažování:
V jisté nejmenované logické zahradě uchvátil krokodýl nic netušící ženě pade
sátileté dítěo Bystrá návštěvnice ztrátu vbrzku vypozorovala a vykřikla melodickým hlášenu "Krokodýle, vrat mi dítě I" načež krokodýl suše odtušil: "Vrátím ti děcko s když uhodneš jestli ho sežeru nebo ne. Když neuhodneš, tak ho
sežeru." "Ty ho sežereá!" vyhrkla žena s nadějí v hlase a chystala se odejít.
Krokodýl se zapotila "Když pacholka sežeru, měl bych ho vrátit, když ho nesežeru, měl bych ho sežrat, mondieul" Horečně uvažoval jak vybruslit z tvrdé
reality, do níž se zapletl vlastní nešikovností a já, jakožto vášnivý luštitel zoologických problémů, uvažoval s ním - kdyby byl krokodýl zásadový, dítě
by s chutí posvačil a poté v pořádku vrátil. Dočetl jsem se však, že tato
úloha nemá řešení. Směšnéo Co by se třeba stalo, kdyby...
••>& nechal jsem na vyjeveného obojživelníka vyřítit brunátného zaměstnance
s masívní železnou tyčí. Vrhl se na zákeřného plaza s nepředstíraným pracovním. zápalem a snažil se ho svrhnout do bazénku. Přitom vykřikoval různá hrubá slova, čímž si pravděpodobně dodával odvahu. I bledá žena nadšeně fandila,
jenže nebylo poznat komu. Tak už to bývá, když se bojuje o velké věci.
Po krátkém a kaloticky vydatném zápase zle zřízený zřízenec konečně podlehl,
takže se krokodýl nažral a pachole zůstalo celé! Šíastná matka pak synáčka
zapomněla na opuštěné lavičce v městském parku, čímž naše jásavá historka
končí. Pokud by někoho ještě zajímaly drobné dodatky k výše uvedené zoologické úvaze, tak šlo o krokodýla nilského zdéli 789 cm, lovícího menší či větší
obratlovce. (Právem můžeme předpokládat, že uloupený hoch obratlovcem byl.)
Dále bych uvedená fakta obohatil sdělením, že krokodýlí kůže je v oblasti zahraničního obchodu vyhledávaným artiklem. Perfektním vědeckým výzkumem se
zjistilo, že každý krokodýl má kůži pouze jednu. Tato statistika je sice
otřesná, leč podle některých zpráv prý naši obchodní partneři v rámci RVHP
již našli způsob, jak tuto krokodýlí kůži nahradit kůží náhražkovou v počtu
čtrnácti milionů kusů.
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žil kdysi král s královnou a z jejich symbiózy vznikla dceruška, kte*
rá /ačkoliv se všichni divili/ nesla jen nepatrné stopy degenerace. To
bylo na zámku radosti 1 Nelze se ani divit, že v tom rozrušení docela za*
pomněli pozvat ke křtu sudičky, které se již těšily, kterak se opět za*
darmo nají. A tak se stalo, že rozzuřený tým sudiček přísahal nebohému
děvčátku, zvanému mezi prostým lidem Růženka, krutou pomstu. Jen té nej*
horší sudičce to byla putna8 protože stejně chodila všude nezvána*Zatím
plynula léta a Růženka dospívala.» Bylo to velmi čilé dítě.Tu spadla do
hladomorny, tam vběhla pod kola řítícího se dostavníku a ondy zase hodila do krbu český granát, takže bylo na starém zámku stále veselo.Když
bylo Růžence dvanáct let, začali ji v zámku i v podzámčí přezdívat na
Růženku Šípkovou, nebol vešlo ve všeobecnou známost, že toto bujné děvče
holduje nemírné konzumaci šípkového čaje0
Než vraťme se k oněm namíchnutým sudičkám«, Uspořádaly totiž velkou po*
radu^ kde se dohodly, že Růženku morálně poskvrní a zdeptají. Za tím ú*
čelem se sešly v zámku na půdě, kam nikdo nechodil a čekaly. Bylo jasné»
že tam jednou všetečka Růženka přijít musí! Od té doby chodila p© syětě
jen ta nejhorší sudička a osudy lidí usměrňovala podle svého« To by jíšak
netrvalo dlouho, kdyby Růženka nebyla tak živá« Jednou ve své dovádii^osti
přes plotvskočila a to se stalo osudným nejen jí, ale i celému lidstmu
i'ieyšimla si totiž, že za tím plotem je vodní příkop,, A protože byla jako
1
tyždy nacucnutá šípkovým čajem, nepodařilo se jí, aby byla nadlehčována sj£ j
loufr která by se rovnala váze kapaliny Růženkou vytlačrné a utopila se»
Dobré sudičky dřepí dodnes kdesi na půdě a pédle toho to na světě Hak^r
'1*1 y padá«
„
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I "Dedeček musí být utracen," zašvitořila jednoho dne Mařena a zadívala se mi da
| o5£ svým bezelstným, modrým okem« (Druhé oko, hnědé, ztratila minulého roku
• při pohřbu své babičky, uhynuvší za podivných okolnosti, když do pohřebního
i průvodu vjel omylem parní válec oj "Jestli dědečka dnes v noci nezabiješ, přeI ruším s tebou večkeré styky, včetně společenských!" Viděl jsem, že to myslí
?
vážněo Žili jsme již několik let s dědečkem v osamělé chaloupce uprostřed
; temných hvozdů, místo pro vraždu jak stvořené« Mařena se s dědkem nesnášela
j od doby, kdy se nám dědeček v podroušeném stavu přiznal, že trpí homosexuální | mi sklony® Zmítala jí chorobná žárlivost a dědka by zadávila na pokyn ruky.
j Dlouho jsem se rozmýšlel, nakonec jsem však okamžitě svolil« Odpoledne jsme
• ve sklepě s Mařenou vyštrachali malou dětskou rakvičku a pádnou řeznickou sekeru • V noci, jakmile udeřila desátá hodina, jsme se obezřetně vplížili da děs
dava pokojíku, obtíženi dětskou rakví a řeznickou sekerou. Dědouš spokojeně
oddychoval na své palandě pohroužen do oplzlých snů« Plížili jsme se k němu
v naprosté tmě. Nevydržel jsem nervové napětí a skočil js6m po šlachovitém
hrdle a silné sevřeli Mařena do zmítajícího se těla pilně tepala sekerou. Děd
'se však najednou vzepřel a křečovitou silou šílence mi pěstičkama vyťukal do
obličeje perfektní rytmus tanga® To mě rozzuřilo do nepríčetnosti. Vytrhl jsem
znavené Mařené sekeru z rukou a ranou do týla, na kterou jsara byl ještě dlouho
! hrdý, jsem dědka dorazil.
Blížila se půlnoco Hobustní dědečkovo tělo se nechtělo vejít do dětské rakvičky a praskání stařeckých kostí se rozléhalo po domě a nahánělo mi hrůzu. S Ma-f
řenou to nehlo. Když jsme přibili víko (a byla to fuška, dědek se ještě cukal)|
zašeptala mi uchai "TeS budeme žít jako v ráji! Sami dva! Ach!" Načež mi padlaj
| do náruče. Navzdory přítomnosti dědečkovy mrtvoly se ve mně vzedmula vlna roz-l
i koše. Tisknul jsem k sobě to mladé, pružné tělo, svá ústa jsem vášnivě přissál
na toužebně rozpálené rty. Povalil jsem Mařenu na dědečkovu palandu.
^Milovali jsme se až do rána. Již začínalo svítat, když jsem Mařenu* zachumlajnou do dědečkových houní, opustil a šel rakvičku zakopat na zahrádku. Slunce
se tetelilo nad obzorem a já, rozjařen pocitem dobře vykonané práce, vstoupildo dědečkova pokoje. Odhrnul jsem pokrývku se spící postavy - a děs zalomcoval!
línými vnitřnostmi í Z dek na mne šibalsky pomrkávala rozzářená očka slastně se
protahujícího dědečkat "Tak co, hoš&ne, jak jsme se vyspali?"
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"Počínání čítám k největší rozkoši lidí - i národů.*
Krombožinec Lilibínský

j
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Vrba Hrbata rozkošně, byl rozvláčně líčí, jak unesl dívku Mrzenu ve chvílij j
kdy prala prádlo celé rodiny vladykovy, takže nemohli být pronásledováni$
Cudná rodina seděla doma nahá a starý vladyka marně vybíhal ve své slobft
na zápraži, drže si před hambatou částí těla hrneček s vzácným ornanentem
lužické kultury. Vladykův dvorec dodnes stojí na Malé Straně - je to enta
známý dům. Na Prádle
•••....
.... . t
A
LEGENDA 0 ZALOŽENÍ EJÔI POD MEJKNÍNEM
Statečný bujar Krhút unesl plavou dívku Mrzenu z jejího otcovského doau
daleko Prahy. Kráčeli pak zvolna jak svobodní ptáci, celá zem se před nia£
vlnila a nesla je, jak moře kolébá rozpustilý člun. Věděli všechno a vie
znali, protože si všechno dovedli pojmenovat. Co je to za květinu? Kde jei
ji našla? Hele, budeme jí říkat třeba trefulka. Tak vznikla krhútská řei|
jen málo se lišící od češtiny. Dlouho šel Krhút s lírzenou, havránek nad
mi kroužil, řeky je vedly a lesy mátly, byli štastni, vděčni za doušek vody,
za úsnly druha, za malinu na stráni i za ptačí zpěv. To vše si brali 8 sebouj
aby nepřišli s prázdnou a měli co odkázat národa, který založí. Tu došli
jednoho dne k obrovské řece, která měla jen jeden břeh. Poznali* že došli
k cíli, že tady jsou doma. Slovo dalo slovo a zrzavá krasavice Mrzena po
kratším zdráhání svolila, aby tu založili národ. Nezkušený Krhút si vfiek
při tom počínal tak neobratně, že 3e Ľrzena rozesmála a zvolala šibalskyi
"Ej, či pod mým klínem ještě cosi jest?11 A vzala radši osud národa do svýoh
rukou. Město, které se pak brzo rozrostlo na onom místě, bylo nazváno aa
památku této nezapomenutelné poznámky MEjčí pod mým klínem." Později, zkomolením, se z toho stalo Ejčí pod Hýknínem, až nakonec dostalo dnešní podobu Ejč pod Mejknínem.
'
Potud ovšem pověst, kterou nelze doložit spolehlivým dokumentem* ale kronikář Vrba Hrbata nazývá ve své knize stoliční město ještě Eytzy pod Mykn^tB,
správně však - jak podotýká - "Eytzy sub meam vaginam" n&zývati se má.
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Tak se už zase rok s rokem sešel, místo jara máme podzim a nám se naskýtá
k řešení problém, jak zpracovat mnoho tun šrotu nad plán, nebol kapacita našich hutí na to jaksi nestačí. Ale to je už zase jiná pohádka, kterou vám
k ročnímu jubileu svých karnevalových memoárů nechci vyprávět.
Povím vám o tom, jak se mi jednou uhnízdili Ťutínkové na zahrádce a v domku
pod Pampeliškou. Cože, vy nevíte, kdo jsou rutínkové?! No, ták to začnu
z kraje. Určitě si pamatujete na pohádku o zlém Ťutínkovi, který málem sežral Ferdu Mravence, když byl ještě Ferda ve službách jeho otěcka. Tenkrát se
Ferdovi povedlo utéct a rozčilený Ťutínek se pozvolna uklidnil a začal přemýšlet, jak by se Ferdovi a mně pomstil. Mně proto, že věděl o mém přátelství s Ferdou a chtěl to tedy vzít najednou. Ale to víte, než Ťutínek něco
vymyslí - jéjej! A tak jsme měli s Ferdou času dost a Ťutínkové se mezitím
rozmnožovali a rozmnožovali... a kuli pikle.
Jednoho jara mě napadlo, že by můj domek pod
Pampeliškou už potřeboval opravit, zahrádka
vyčistit od svinčíku, který mi tam nadělali
nepořádní brouci Pastyříci a Potemníci. Zavolal jsem si na pomoc Ferdu a dali jsme se
do práce. A práce to byla, panečku. Málem
bychom si «mi nevšimli, že za nedalekým kopečkem vykukují kusadla, která patřila výzvědným Ťutínkům. A zanedlouho přišla jejich
delegace. Posadili jsme je do altánku v rohu zahrádky - dál se jim nechtělo - a ptali
jsme se, co je k nám vede. Nejstarší Ťutínek se na nás posupně podíval a povídá:
"Proč se opevňujete?"
Ferdovi málem upadla tykadla. "My že se
PObEJ ŤUŤÍMKCMl PRST K ON
opevňujeme? Ha, ha, ha! My si opravujeme domek." Ale nejstarší Ťutínek zřejmě nemohl tak rychle změnit směr svého myile
ní a tak povídá« "Opevňujete se a to je pro nás nebezpečné." A bašta. Víc se
s námi nebavil. Odešli zase za kopečky a my jsme se dali do práce. Zanedlouho
k nám přišli Pastyříci a Potemníci a začali dělat nepořádek. Dupali po záhonech a po trávě a šmejdili ve špižírně tak dlouho, až jsem je vyhodil. Ještě
ani nebyli všichni venku ze vrat, když se ozval hrozný řev a ze všech stran
se na nás na koloběžkách řítili Ťutínci. Slintali, řvali, syčeli, bučeli, to
vám byl kravál1 Rozbili nám plot, zničili záhonky a trávník, usadili se v domečku a mě s Ferdou chtěli sežrat.
Málem by to s námi špatně dopadlo, kdyby na ně Ferda nevymyslel lest. Inu,
Ferda se v tom už vyzná. Nebo nevěříte? Ale to je už zase jiná pohádka.
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NOVF NEUČESANE' MYŠLENKY
S.3.LBC
Vlci jsou šlehhetnější než ovce s jen stěží si dovedou představit svoji
existenci bez ovcí. Ale ovce? Skoda, mluvit!
Mnozí, kdyby pustili kormidlo z ruky, mohli by se íuknout do čela.

Všichni chtějí vaše dobro. Nedejte si ho vzít.
-ô
Provádějí se prý zkoušky, v jakých politických podmínkách může žít člověk.
Svět se vždy vrací do normálních kolejí, záleží na tom, kdo je za normál ní
pokládá.
Ještě žádný karabáč nezadržel čas.
Existují velká slova tak prázdná, že v nich lze věznit národy.
Žádný egyptský snář mi nevysvětlil, co znamená sen o svoHodě.
Třímal prapor vysoko - nechtěl ho vidět.
To, co se rodí mrtvé, dlouho nemůže umřít.
Jsou lidé hluboce věřící - čekají jenom na náboženství.
I pendrek může být ukazatelem.
Z jednoho systému se ještě dlouho nedostaneme - ze slunečního.
"Každý krok je riskantní!" Zvykl si říkat jistý taneční mistr. "Může být
základem nového tance."
Jaký blahobyt je asi ve státě, který si může dovolit, aby z poloviny obyvatelstva udělal policii a polovinu udržoval ze státních prostředků ve
vězení«
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Všechny okovy světa tvoří jeden řetěz.
Nedovolte, aby hranice uhaslyi přikládejte nové kacířei
Kupodivu, pravda se vždy pašuje do zemí, kde má nižší kurs.
Nejhlubší pád umění - na kolena.

Na znamení smutku se spouštějí prapory na p^ĽL žerdi. Nejednou se však
v návalu radosti spouštějí ještě nížfc

w
Opravdová pouta přátelství dovedou obě strany rozvázat.
Nejsnazší je vytvořit tvrdý režim z měkkých poddaných.

EKONOMIE •

-život člověka je charakterisován třemi bodyjtouha po penězích ,
odpor k práci a drob krádeže existenčnifa
prostředkůo
Cílem socialistické
společnosti je vymazat
rozdíl'mezi prací a
odpočinkem.
.. . A U T Ř E L SIS* A S P O Ň W O W V ?

inspirace pro dnešní v e č e r • • • •

Jednotkou
volného
.TftlniiriWolfgang
Wnl
rcrcmcr pádu
JTea Johan
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Pamatuj,že máš být vždy vyšší ne$ dáma,kterou chceš
Vt/in
políbiti.Vezmi její pravou ručkujdo své n jennčji
J t N j5t r LAl^tvJ
přitáhni k sobě.Současně zvedni levou ruku přes její
pravé rameno a spusí ji šikmo dolů pod její levé
t»|i|sr$ |/r>7^l/CMI
rameno.Pak ji přitiskni na svá prsa.Dóma v téže chví- ftUPko K O Z A K t M !
lizvrátí hlavu dozadu a nebudeš muset udělat nic ji- —
ného,než se trošičku naklonit dopředu,přitisknout
své rty na její a polibek je hotový.Nepočínej si přitcm
hlučně,jako bys honil zloděje,ani se nevrhej na dámu
jako hladový jestřáb na kořist.Sevři dámu jemě ve svém
náručí a dávej pozor,abys nepomačkal její pěkný vysoký
;
límec ani nepocuchal její účes a při sladkém splynutí
r t ů oé-»iasitej,aýfei>2 . p o ž i l a si tak.ják« bys srkal
S opojných rtt bohyni Afrodity
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% hlediska
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|Pan Vilém si omyl svůj šokující obličej vlažnou vodou a s jistotou chirurga
j provedl ve své ústní dutině několik,vesměs hygienických zásahů zmbním kartáčkenuPoté so tanečním krokem odebral do ložnice,hlasitě zívnul a polkl
¡manželku.Chutnala hořcá.

ÁAiwcai'
VYPISUJEME K0NKUH3 NA OBJASNĚNÍ POJMU NORMALIZACE.VYLOSOVANÝ VÍTĚZ OBDRŽÍ
PRÉMII 1 RR ( RUSKý RU3L )

KDYBYCH U CENZOREM...
Věřte mi, pocit být censorem j-s v^aik&jici. Skoro bych se přimlouval
za to, aby byla cenzurs. znc-vv zavedena* iíaselá by být fůchoviiv.iix mnohem dokonalejší, než dříve a také bych ji čšlal
orgazdz cvanšji *
y
»-.vPro cenzory bych <ry dával r.vlíétaí časopis, který by již svým návvor.« byl
dokonale provokativní a na J .-.-Lo -JUs^fcu by 30 a,oni vyřádit i ten ne jr-írně jsi
cenzor. Jeho duše by pak pc yt íci spočinula doma šíastná a spokojná z dobřo
vykonané práce. Vlk by se ns-žra.1, tiskťľun. by se ušetřila prúce a redaktoři
(zbývajícího tisku by byli spokojeni. Přibližně dvanáct stran cenzorského majgazínu by se popřípadě vůbec nemuselo tisknout* Pro svůj blahodárný vliv
lna nervovou soustavu by se cenzurování r.chlo zařadit i do psychiatrické léčjby. Čtrnáct miliónů chovanců by tak pro samou práci nemělo čas dělat si starosti s realitou» A tak by začal z"atý věk světa»
V R A W
Čočka leze dírou, pes oknem,

OSEM
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"Inspektore, vraždal"

se sedlákem Jírou nezmoknem*

"Ha!"

A když, tak jen trošku,

"Zde je mrtvola, inspektore 1"

pro přechodný nedostatek došků.

"óchl" bum.

*

*

*

Ministr slzí dojetím,
nad cituplným přijetím«
Je tu tolik občanů,

"Inspektore ?! Vodu! Honem lékaře,
inspektor omdlel!"
"To bude má smrt! Já jsem inspektor
pro školství a kulturu!"
Bum!

až se mi chce na stranu*
Dav uhání přes náměstí...
Pan ministr tiše vece
není=li tu kdesi WC.
t

PAMATUJETE:

"Potřebuji chvíli klidu,
pak prohodím něco k lidu."
Dav uhání přes náměstí..*
Za náměstím za vartou,
fronta stoji před Narpou*
Lidový chór zahudej

v-»

NEJDŘÍVE

%
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A PAK U2 TO WJDE

"Hajzlpapír nebude!"
R A Z N A Tfcl!
Dav uhání přes náměstí.»»
_J

