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Nejpodivnûj‰í hodiny, jeÏ kdy byly zhotoveny, jsou majetkem jednoho
indického rádÏi. Nad ciferníkem hodin, jeÏ se ostatním sv˘m ústrojím
nikterak neli‰í od ostatních, nalézá se gong postaven˘ na kovov˘ch
tyãinkách a pod ním nalézá se mnoÏství lidsk˘ch kostí zdánlivû ledabyle
zpﬁeházen˘ch. Jsou to kosti a lebky 12 úpln˘ch kostlivcÛ. KdyÏ rafie
ukazuje hodinu první, vzpﬁímí se jeden kostlivec a udeﬁí kladivem jednou
na gong. Uãiniv tak, sklesne opût, jako by se byl rozsypal. O druhé hodinû
povstanou 2 kostlivci a udeﬁí na gong, o 12. hodinû pak povstane v‰ech
12 kostlivcÛ a jeden po druhém udeﬁí kladivem na gong, naãeÏ v‰ichni
opût sklesnou.
(Zlatá Praha, 1896)
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Uvûdomte si, sleãno, Ïe je lep‰í pﬁijít o vûnec, neÏ jich nûkolik dostat.

Moﬁská panna je typick˘m pﬁíkladem Ïeny,
která se nemÛÏe rozhodnout ani pro jedno, ani pro druhé.
¤ekne-li vám Ïena, Ïe si na‰la pﬁítele, jen v˘jimeãnû to bude

kniha.

âervi pochybností se nejdﬁív zahryznou do lásky slibované aÏ za hrob.

Kdyby nám Ïeny byly vûrné,
byla by nouze o milenky.
Jste-li svou Ïenou pﬁistiÏeni pﬁi nevûﬁe, poﬁád je‰tû mÛÏete b˘t vûrn˘
svému psovi.
LeÏ b˘vá krásnûj‰í neÏ pravda. Îeny ãasto lÏou nikoliv ze zkaÏenosti,
ale z pouhého smyslu pro krásu.

Paroháãi se nedostanou do pekla.
Vzbuzovali by v ãertech komplexy.
Nic se nemá odkládat na zítra, sleãno! ·aty
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je tﬁeba odloÏit hned!

âas je uzurpátor, máme-li na lásku jen chvíli. Zral˘ muÏ rozláme hodiny
na minuty, minuty rozdrolí na vteﬁiny. Zavﬁe oãi a nastaví dlaÀ hladovému
ptactvu nebes.

K tomu, aby se nám Ïena líbila, není bezpodmíneãnû nutné,
aby nosila ‰aty.

Kdyby Ïeny nepodléhaly muÏÛm,
podlehly by zkáze.

Není divu, Ïe marnost a trápení provází lásku tramvajenky,
která se zamiluje do letenky.

To by bylo k neunesení, po rozepnutí podprsenky – nahmatat ãinku.
âiÀ dívce dobﬁe a tch˘ní se ti odmûní.

Chtûl ji vidût tak, jak ji pánbÛh stvoﬁil.
KdyÏ mu podlehla,
ztratil víru v boÏí existenci.
Tolerantní muÏ naz˘vá pﬁelétavou Ïenu – andûlem.

Podprsenka a náhubek pro psa
mají nûco spoleãného.
Pokud vám dvouhrb˘ velbloud asociuje prsa Ïeny, je naãase myslet na
návrat z pou‰tû.
Nejvá‰nivûji líbá násoska zapnutého vysavaãe.

NeÏ se pustí‰

do dob˘vání

srdcí Ïen,

nauã se rozepínat podprsenku!

Ke zlaté svatbû –

zlaté parohy!

Îeny je‰tû snesou, kdyÏ je svlékáme oãima, ale dalekohled by nejradûji
opatﬁily kondomem.
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Parohy jsou nejlep‰í antény na pﬁíjem pomluv.

·koda, Ïe svlékání Ïeny nelze natrénovat
na banánech.
13

Onanoval za plotem sv˘ch morálních pﬁedsudkÛ.
Do vzduchu bylo posláno
mÛÏe pﬁijít na své.

tolik polibkÛ, Ïe si kaÏd˘

Jenom vteﬁinová ruãiãka umí vzru‰it ãas. Vût‰ina hodinek v‰ak orgasmus
nepozná.

Matka Pﬁíroda by nebyla tak plodná,
kdyby Otec nebyl stále pﬁi chuti.

Koitus s prezervativem se podobá potlesku v rukavicích.

KdyÏ zmizely z balkonu kalhotky a punãochy,
vítr se zklidnil.

KdyÏ sníh obtûÏká stromy, v‰echny Ïeny se pﬁi ranním pohledu z okna
zachvûjí neurãitou touhou.
Vypárané klubko vlny, které b˘valo dámsk˘m svetrem, vzpomíná na Àadra
jenom v dobrém.

Rajsk˘ had je otcem pﬁí‰tích hádek.
MuÏe nelze udrÏet na uzdû, dostane-li místo klapek na oãi

ãernou podprsenku.

KdyÏ si manÏel slintá na vestu, nehasí poÏár hádky, ale pﬁilévá olej
do ohnû.
Jak daleko se musím vzdálit,

abych ti byl bliÏ‰í?

Jsou vidliãky, které si nedají pokoj, dokud nÛÏ nepadne únavou pod stÛl.
Jenom kráva si mÛÏe myslet, Ïe ji oplodní teleolog.

Nejsnadnûji lze dûlat paroháãe ze star˘ch kozlÛ.
14

Nasazoval „francouzáka“ v‰em Ïenám na potkání s vysvûtlením:
Kolik jazykÛ zná‰, tolikrát jsi ãlovûkem!
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Pro nudisty je intimním osvûtlením tma.
Ctnost je ozdobou Ïen, kterou muÏi pﬁi seznámení pﬁehlíÏejí. Ocení ji teprve
v manÏelství.
Biãoval se sv˘mi dobr˘mi pﬁedsevzetími a pﬁitom by se nejradûji rochnil
v neﬁestech.

Po urãitém ãase se láska ze srdce stûhuje
na vejminek do mozku.
Pokud se nûkdo ve spoleãnosti svlékne do naha, uvedeme v‰e na pravou
míru poznámkou, Ïe první vla‰tovka jaro nedûlá.
V líbánkách lze najít pozÛstatky lidoÏroutství.

Îeny nejsou nikdy dost opatrné pﬁi svlékání,
a pﬁitom odhazování spodního
prádla na zem bylo jiÏ pﬁíãinou
mnoha zemûtﬁesení.

Sly‰ela jsi plakat zubní pastu, Ïe uÏ se nikdy nevrátí domÛ? A ví‰ jak dlouhá
a strastiplná cesta ãeká vloãku padajícího snûhu, neÏ se zase vrátí
na nebesa? Tak zÛstaÀ aspoÀ pﬁes noc!

rozehﬁát jak piliÀáky,

Îena umí muÏe
ale ãasto to udûlá jen proto, aby si uvaﬁila kávu.

Je smutné, kdyÏ Ïena na jaﬁe zasadí polibek a na podzim z nûj má bramboru.
Chce-li mít Ïena u muÏÛ úspûch, aÈ svou nahotu zakryje pouze ãern˘mi
br˘lemi a vydá se do ulic s ﬁehtaãkou.

Pod sukní je tma jako v kostele v noci pﬁed svatbou.

KdyÏ Ïena tiskne nohy k sobû, neznamená to, Ïe je má sepjaté k modlitbû.
Nechcete-li mít smÛlu v lásce, hrajte karty na bﬁi‰e milenky.

Dobrá rada Ïenám:
Chladn˘m Ïenám dáváme sklenku s alkoholem pouze podrÏet, dokud nám
ho nevychladí na pﬁíslu‰nou teplotu.
16

Nehlaìte ãerta proti srsti!
17

Rtûnka zanechává na tváﬁi svoji nav‰tívenku.
Teprve líbáním mnoh˘m Ïenám rozváÏeme jazyk.

Svoji ztracenou hlavu zajisté najdeme v náruãi
nûjaké Ïeny.
Zámek u pásu cudnosti by mûl pﬁi odemykání zameãet:

Neééé!

Jen nenapraviteln˘ masochista se doÏaduje v ﬁeznictví erotick˘ch sluÏeb.
Îena vám odpustí, Ïe jste ji hned nepoznali, kdyÏ ﬁeknete,

Ïe je to tím, Ïe neobyãejnû zkrásnûla.
Chladnou Ïenu by moÏná rozpálil snûhulák s kytiãkou snûÏenek, zvlá‰È kdyÏ
jí ho dopravíme aÏ do loÏnice.

V parku bylo tolik milencÛ,
Ïe to uÏ laviãky nemohly vydrÏet
a zaãaly lézt jedna na druhou.
JestliÏe se pramen opravdu vzru‰í, je z nûj vodotrysk.
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âím jsou Ïenû ‰aty? Tím, ãím je pro divadlo opona. KdyÏ jdou dolÛ, chce
sly‰et potlesk.

Od muÏÛ, kter˘m spadlo srdce do kalhot, nelze ãekat víc neÏ lásku na
jednu noc.

Její slzy byly tﬁpytkami, kter˘mi se nechali oklamat i zku‰ení rybáﬁi.

Na skﬁíních je zajímavé, Ïe v nich nacházíme kostlivce, které si tam
zapomnûla manÏelka.

Jsou koÏichy,
které umí udûlat z Ïeny zvíﬁe,
zvlá‰È kdyÏ si ho oblékne
na nahé tûlo.
Pokud dívka svolí, Ïe s vámi bude drÏet ãernou hodinku, mÛÏete se
spolehnout, Ïe je to na celou noc.

AmorÛv ‰íp, kter˘ proklál srdce muÏe, jsou Ïeny schopny pouÏít na opékání
buﬁtÛ.

KdyÏ srdce vzplane láskou,
vykouﬁí rozum z hlavy.
První pomluvou je, Ïe had musel v ráji Evu pﬁemlouvat, aby ochutnala
zakázané ovoce.

Strom mÛÏe mít listí, kolik chce, ale na milostn˘ list se nezmÛÏe.
Láska je hostina, kterou vystrojila rozkvetlá louka pro prázdnou vázu za
oknem.
KaÏd˘ lidsk˘ tvor Ïenského pohlaví, kter˘ ﬁíká: Ne!

–

Je netvor!

Îeny chodí na rande zámûrnû pozdû,
aby Ïhav˘ milenec trochu vystydl.
20

ManÏelské v˘stupy mají obãas tak vysokou umûleckou úroveÀ,
Ïe by dûti mohly obcházet sousedy a vybírat vstupné.
KdyÏ mi spadl kámen ze srdce, narazil jsem hlavou o strop.

Mnoho Ïen vûﬁí, Ïe pleti na tváﬁi nejvíc prospívá,
kdyÏ je ovívána
vûjíﬁem z bankovek.
21

Ti, co si pﬁejí, aby manÏelka byla panna,
by se mûli pﬁeptat v hraãkáﬁství.

âím víc jí zah˘bal, tím víc narÛstala jeho Ïárlivost.

KdyÏ dají milenci dohromady svoje slabosti a chyby, je z toho velká láska.

Aby chomout nasazen˘ pﬁed radnicí tak snadno nesundal, opatﬁila mu
manÏelka zãerstva parohy.

Sleãno, proã bych se mûl dívat na ‰piãku svého nosu,
kter˘ není zdaleka tak zajímav˘ jako va‰e prsa?
KﬁíÏením EmanÛ s Emou, která má mísu masa, vznikla emancipovaná Ïena.

„Já se nepﬁetvaﬁuji,“ pravila.
„·koda,“ pomyslel si, „mohla bys b˘t krásnûj‰í.“

Na nudistické pláÏi se povaÏuje za neslu‰né hledût

Ïenám do oãí.

MÛÏe b˘t lenoch nevûrn˘ leno‰ce s postelí?
NejtûÏ‰í je svléknout Ïenu
o p ﬁ e d e n o u
t a j e m s t v í m .
OslÀoval ji svou duchaplností, aby mohl nepozorovanû zhasnout.

Alkohol sice zbavuje Ïeny zábran, ale nikoliv plodnosti.
AforismÛ, jeÏ by si braly na pa‰kál dûti, je jak ‰afránu. Nejspí‰ proto,
Ïe dûti jsou nejlep‰ím vtipem, kter˘m je schopna Ïena muÏe obdarovat.

·aty dûlají ãlovûka, av‰ak

Tak dlouho mluvil do vûtru, aÏ se vítr polep‰il a pﬁestal Ïenám
zdvíhat suknû.

nahota Ïen je
daleko pﬁitaÏlivûj‰í.

Chrapoun je ten, ve kterém chtíã nedﬁímá, ale chrápe.

22
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Kritik v galo‰ích pÛsobí dojmem, Ïe chce vygumovat nûjak˘ literární smûr.

I labutí klíny nás opou‰tûjí… vzdychají stárnoucí básníci.

Neãtu tlusté romány –
tloustne po nich mozek!
Snûte nejen se zavﬁen˘ma oãima, ale i se zavﬁen˘mi ústy!
Heslo kritikÛ: Po nás potupa!
Do literárního nebe vede cesta pﬁes soukromé peklo.
KdyÏ je básníkovi zle, uvítal by Pegasa se soudkem vína na krku.

Básníﬁky nepotﬁebují kﬁídla –
staãí jim ko‰tû.
KdyÏ to jde s básníkem od desíti k pûti, raduje se, Ïe bude mít koneãnû
v‰ech pût pohromadû.
Moje prsty bûhají po klávesnici jako ‰lapky, které ani nad ránem neulovily
kunãafta.
27

Je‰tû neÏ básník staãí shoﬁet jako Fénix, pﬁikvaãí nûjak˘ kritik se studenou
sprchou a uãiní z nûj zmoklou slepici.

Musel jsem tu knihu nechat svázat,
protoÏe se chovala agresivnû.

Don Quijote se jako první pokusil oãkovat vûtrné ml˘ny proti vzteklinû.
Jsou pûvci, kteﬁí se nechají inspirovat kravinci, a hovada se jim za to
odvdûãují buãením.

Básník pozem‰Èan stojící pevn˘ma nohama na zemi
je pﬁedurãen ke sbírání Pegasov˘ch kobylincÛ.

Múzou básníﬁek je satyr.
Mít v‰echny slzy, které byly prolity v básních, bylo by v nich moÏné topit
literární kritiky jako koÈata.

Vidût v kaÏdé mou‰e andûla, tomu se ﬁíká nevyãerpatelná obrazotvornost.

Fantazie je studnou, kde Ïábou na prameni je rozum.

Mnoho básníkÛ pﬁi hledání vlastní cesty
skonãí v hospodû.

Opravdov˘ milovník knih
vyhledává v antikvariátech
knihy s nerozﬁezan˘mi listy.
Takové jsou panny mezi
ostatními ohmatan˘mi knihami.

Îiv˘ spisovatel je pro ãtenáﬁe vÏdy trochu ‰idítkem, teprve na mrtvole si
pﬁijdou na své.
Udûlat si z poezie dojnou krávu je tûÏké, av‰ak jen opravdoví mistﬁi to
dotáhli k vlastnímu s˘raﬁství.

Tlust˘ román je baﬁtipán, aforismus oproti tomu trpí anorexií.

Bijte básníky! – Kostmi jejich kritikÛ.
KdyÏ to básníkovi pﬁestane pálit v hlavû, doãkáme se místo slivovice
povidel.
28

Pronásledovat mraky za to, Ïe pr‰í, je stejnû scestné jako honit písmenka
do kopce pokaÏdé, kdyÏ se básník opije.
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Jeho tvÛrãí schopnosti se vyãerpávaly tvorbou vûtrÛ.

Metafora je amforou mezi ostatními hrnky bez du‰iãek.
Vítr si pﬁeãte krajinu jedním dechem.

Pﬁedmluva je bryndáãek knihy.
Tak jako se uvádí procento alkoholu v nápojích, tak by se mûlo
u básnick˘ch knih uvádût mnoÏství melancholie.
Literárními prameny ÏízeÀ neuhasíme. A jen absurdní dramatik zahání ÏízeÀ
tak, Ïe po ní metá prázdné láhve.

Nafoukni aforismus
a má‰ román, píchni do nûj
‰pendlíkem a má‰ p‰ouk.
Mnoho básníkÛ v domnûní, Ïe prohání Pegasa, u‰tve osla.
V‰echny klasiky musela nejdﬁív tak jako klasy – zkosit smrt.

Z knihy ver‰Û místo záloÏky ãouhalo básnické stﬁevo.
Byl tak charakterní, Ïe nemûl o ãem psát.

Jsou dva druhy knih v knihovnû.
Jedny stojí a druhé leÏí. Mám-li si vybrat nûjakou
knihu ke ãtení, dávám pﬁednost tûm, co leÏely,
protoÏe jsou odpoãaté.
KdyÏ básníkovi ulétnou metafory, jeho básnû zhoﬁknou.
V mládí rajtoval Pegasa, k stáru mu staãilo pozorovat chrousty. Uspokojovalo
ho vûdomí, Ïe na rozdíl od Pegasa lze chroustÛm utrhnout krovky.
30

Mám skvûlou ma‰tal, podest˘lají mi rÛÏe, do Ïlabu mi lijí ptaãí mléko
a básníci se pﬁi hﬁebelcování mÛÏou pﬁetrhnout.

Inspirace se mû drÏela jako
sedmidenní zimnice.
Mnoh˘m sv˘m nápadÛm nemohu vyhovût.
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Moudrost stromÛ se projevuje také tím, Ïe si svoje ver‰e nechávají
pro sebe.

Básník se vydá do lesa na lov lelkÛ, najde houby s octem a domÛ pﬁinese
moﬁskou pannu, aby také nezÛstala na ocet.

Jak to udûlat, aby se kritik naÏral a Pegas zÛstal cel˘?

Doslov je stáj pro osla.

Básník, kter˘ ﬁíká, Ïe je pro nûj poezie koníãkem, si

Kolik padajících listÛ ti pﬁistane na hlavû, tolikrát jsi pasován na básníka
podzimu…

zaslouÏí

houpacího konû.

UÏ mi lezou tlusté my‰lenky
do tenk˘ch básní.

Do básnû se mu vysral ãert.
Nechat se uná‰et fantazií není jako uná‰et nevûstu, protoÏe fantazie se
spí‰e podobá nevûstce.

Datel pí‰e do kÛry stromÛ slepecké básnû.
Kosou se smrt proseká aÏ na samu dﬁeÀ básnû.
Spﬁádal pavuãiny snÛ a chytal do nich – andûly.
Je to pﬁekladatel z jazyka pou‰tû do jazyka baÏin. Takoví se musí hledat se
svíãkou, protoÏe nejvíc ãasu tráví na hﬁbitovû.

Odraz mûsíce na hladinû jezera se chvûje obavou,
Ïe z nûj chceme vytlouct metaforu.
Byl furt opil˘ jako motyka, a proto zapomnûl, kde svou hﬁivnu zakopal.
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S ojet˘mi slovy riskuje
básník smyk a karambol
do blábolu.
V˘pravãí by se nemûli posilÀovat básnûmi, protoÏe pak hrozí, Ïe si spletou
vlaky s vlky a po‰lou je do háje.
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Zralost literáta se pozná podle toho, Ïe se na nûj slétají epigoni a kritici
jako vosy.

Nûkterá slova jsou

b e z d o m o v c i, nezabydlí se v Ïádné vûtû.

Pﬁetáhni frázi biãem, a kdyÏ zaãne panáãkovat, má‰ aforismus.
Ti, co se nauãili ãíst v oblacích, se uÏ ke kníÏkám nevrátí.

Básník se pﬁeslechl, myslel si, Ïe ho chtûjí ovûnãit,
ale oni ho chtûli pouze vyvenãit.
Louka je velk˘ básník, coÏ poety inspiruje k opisování.

Nûkteré básníky líbá na ãelo múza,
jiné musí nakopnout do hlavy Pegas.
Vybraní poetové dostávají oboje
na stﬁídaãku jako umûlé d˘chání.
Z u‰í se jim valí kouﬁ, z úst jde pára,
ze zadku kﬁik a z nosu odlétají
holoubci rovnou na hﬁbitov.
Básnické stﬁevo dá ãasto o sobû vûdût slovním prÛjmem.

Básníci dobﬁe sná‰ejí chudobu, pokud jsou bohatí
duchem. A naopak.
34

V knize místo my‰lenek je plno my‰ích dûr. Kdyby tam byly aspoÀ ty my‰i,
ale píská tam pouze prázdnota.

Surrealista si osedlá masaﬁku,
jedním uchem vletí do své hlavy
a druh˘m vyletí v podobû
internacionály.
Spisovatel je otcem, matkou je knihovna.

Jsou knihy, které nám stoupají do hlavy
jako alkohol. Po tûch nejlep‰ích
máme kocovinu.
Básník ani tak nepotﬁebuje kﬁídla jako volné ruce.
PﬁibliÏuje se doba, kdy básníky budou ukazovat v klecích a smát se jim
budou klonovaní ajÈáci.
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Ten, kdo zakládá básnickou ‰kolu, nemá nikdy jisté, Ïe v ní nebude ke
stáru dûlat ‰kolníka.

Nûkteﬁí básníci jsou na krchovû jako doma. Vûﬁí, Ïe tam budou
stra‰it vûãnû.

Byl básníkem, kter˘ boﬁil legendy.
Zboﬁil i vlastní dÛm, postavil si místo
nûho psí boudu

Básník se noﬁí na dno své du‰e, aby v zubech nahoru pﬁinesl
zátku. Vzniklá prázdnota je prostor pro báseÀ.

a ‰tûkal

a ‰tûkal.
Nevzal knihu do ruky, jak je rok dlouh˘. Za trest by ho mûli zavﬁít
do knihovny. AspoÀ na rok a natvrdo!

Spisovateli nepojistí Ïádná poji‰Èovna
jeho místo v literatuﬁe.

Hanba!

Samota je Ïenského rodu, proto se do ní básník rád uchyluje v nadûji,
Ïe s ní zplodí dceru v podobû sbírky ver‰Û.

Spisovatelovo dílo se má pitvat za jeho Ïivota, aby se mohl
zodpovûdnû rozhodnout, jak naloÏit s ostatky.

Básníku, drÏ se Pegasova kopyta, dokud tû po svûtû neroznese!

Nevím, jestli se básník podobá víc Sisyfovi nebo chrobákovi, kdyÏ se snaÏí
se sv˘m dílem dostat na Parnas.

Nechápu, proã zrovna knihovna musí mít tak vulgární
ozvûnu.

Kdyby místo psaní knih zakládal lesní poÏáry, vy‰lo by to nastejno!

Kdybychom tak mohli spisovatele, kter˘ nás obral o ãas, povûsit na
tkalounku, kter˘ ãouhá z k

Pﬁinést do literatury dÛleÏité poselství
znamená ubûhnout m a r a t o n
ve vlastní hlavû.
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Básníku, sedlej Pegasa, jen tak unikne‰ epigonÛm na oslech!
Nikdy si nemÛÏeme b˘t jisti, jestli ná‰ nápad nevyklíãil z klíãové dírky.

Pro básnick˘ blábol
existuje eufemismus:
Nesrozumitelná poezie.
Dobrá hospodyÀka o‰kubala nejednoho básníka.
Na‰tvan˘ básník pí‰e udání na celé lidstvo.

Nûkteﬁí epigoni se specializují na vykrádání vzdu‰n˘ch zámkÛ.

Publikaãní moÏnosti zaãínajících autorÛ se zvût‰ily
radou: „Zapi‰te si za u‰i!“
Básník unaven obcováním s múzou usnul na vavﬁínech.
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Skromn˘ a nenároãn˘ básník si vystaãí s hvûzdnou oblohou.
Pokud má‰ hlavu v oblacích, nestûÏuj si, Ïe tvá slova odná‰í vítr.

Básník se ãasto ocitá na dnû.
Hledá tam
p e

Po ‰kolním rozboru
by se mûla báseÀ vysvûtit
jako kostel.

Na kﬁtu knihy se ukázalo, Ïe by kniha je‰tû
potﬁebovala nûjak˘ ãas strávit v inkubátoru.

39
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Mám-li
v hlavû okno,
moÏná
tam
mám
i
kvûtiny.

Láhev je pﬁechodn˘m bydli‰tûm vína. Trvale se usazuje v játrech.

Pondûlí je zavírací den!
KaÏd˘ správn˘ opilec leÏí doma
se zavﬁen˘ma oãima!
Nalil mu ãistého vína. On se zeptal: „A co mandle?“ Tak mu je zdvihl.

Jakmile sundáte ‰ampaÀskému náhubek, zjistíte, Ïe má
vzteklinu.
Upír je druh lidoÏrouta, kter˘ se dal na chlast.
Nacucané pijavice jsou jednohubkami upírÛ.

U náboÏensky zaloÏeného opilce není nikdy jasné,
jestli se opil pod obraz anebo vymodlil z podoby.
Snídanû na vidliãku není pro vola, ten potﬁebuje vidle.
Jeho mozek je ostrovem v moﬁi alkoholu, kde sedí troseãník, kter˘ ãeká,
zda vlny nepﬁinesou láhev ãisté vody.
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KdyÏ kráãí diabetik kolem cukrárny, svírá v kapse ampuli inzulínu jako
granát.

Hlad je dobr˘ kuchaﬁ a je‰tû lep‰í hrobník.
KdyÏ vás má nûkdo plné zuby, zajisté ho potû‰íte nabídnut˘m párátkem.

Vidí‰-li bílou vránu,
jak nese v zobáku bílou my‰,
jsi k deliriu blíÏ.

Sejde-li se kafemlejnek
s masomlejnkem,
tak si kaÏd˘ mele to svoje
a jeden druhého
neposlouchá.
·ampaÀské je mateﬁsk˘m mlékem ‰ampiónÛ.
KdyÏ ãlovûk nemá co na zub, potû‰í i plomba.

Jen náboÏensky zaloÏen˘ skrblík si troufne pﬁinést láhev svûcené vody jako
úplatek.

Domy vyplazují jazyky záclon a ochutnávají vítr.

Pro hladového je mastné oko v polévce snadno zamûnitelné za boÏí oko.

Opravdové rozhoﬁãení nám poskytne hoﬁãice, která se rozhodla,
Ïe se seznámí s cel˘m obsahem nákupní ta‰ky.

Snem v˘vrtky je stát se orlem a krouÏit nad vinicemi.

Obzory mnoh˘ch lidí jsou ohraniãeny oblohou na talíﬁi.

Pianem se naz˘vá klavír,
kter˘ se dal na chlast.

Kostka ledu, kterou si házíme do drinku, byla v minulosti
také mnohokrát oblakem, proto se nedivme, Ïe nám alkohol
rychle stoupá do hlavy.
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Alkoholik má radûji, kdyÏ pohár trpûlivosti pﬁeteãe, neÏ kdyÏ zÛstane pohár
prázdn˘.
Chrastûní drobn˘ch v ãí‰níkovû kapse jsou kastanûty, kter˘mi cuchá nervy
‰kudlilÛ.

Nejsem odborník na otvírání studánek,
ale s lahví vína
si poradím.
Vítr by nás vzal s sebou na cesty, ale nesmûli bychom se pﬁeÏírat.
Lékárník nesmí b˘t infantilní, jinak by nám chystal léãky.

Ne kaÏd˘ má rád keãup, av‰ak
keãup rád ke kaÏdému pﬁilne.
Z pivní pûny se nerodí Venu‰e, leda opice.
Hoﬁící Fénixové jsou mi ukradení. Av‰ak peãení holubi, to je Ïrádlo!

Kdyby se ‰ampaÀské nechovalo tak hluãnû,
mohli bychom ho s sebou vzít
i na bohosluÏbu.
V‰em jepti‰kám bylo nesmírnû líto o‰kubaného andûla na pekáãi, ale
nakonec je matka pﬁedstavená nemusela dlouho pobízet.

VlakÛm to trvalo víc jak sto let, neÏ se odnauãily kouﬁit!
Snem vamp˘rÛ je oslavit Silvestra na transfuzní stanici.
LÏící na boty jsem nakrmil svoje polobotky.

Narkomanské úsloví: Komu není shÛry dáno,
apatyku nevyloupí.
Nad rozlit˘m mlékem mÛÏe plakat pouze holobrádek.
Rozlit˘ rum – to je jiné kafe!
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Zajisté uvedete ãí‰níka do rozpakÛ, kdyÏ ho poÏádáte,
aby vám nechal upéct lelky, které pﬁed chvílí chytal.
¤eka se dívá na láhev vína jako na rozpustilou dceru a na sud vína jako
na ztraceného syna.
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V˘kon mozku se nemûﬁí
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Kdyby
se hospody
stavûly
na kopcích,
tﬁeba by
cestou domÛ
opilcÛm do‰lo,
Ïe to
s nimi
jde
z kopce.

ale v koninách.
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Skryté rezervy mozku? – Koleãko navíc!
Je nebezpeãné jiskﬁit vtipem pﬁed lidmi, kteﬁí mají v hlavû slámu.
Leckter˘ vodnateln˘ mozek se pokládá za studnici moudrosti.

Opakování je matkou – papou‰kÛ.
Kompromis mezi srdcem a hlavou nelze dûlat sekyrou.

¤ekli mu, Ïe má v hlavû o koleãko navíc.
Odpovûdûl: „A pﬁece se toãí…!“
Kdyby ti, co nás pomlouvají, mûli víc fantazie, mohli bychom se stát
slavn˘mi.
Vzdu‰né zámky nelze stavût z prdÛ.
Postupnû, jak

mu mûkl mozek, tvrdly

jeho rysy.

KaÏd˘ blbec se domnívá, Ïe má dostatek moudr˘ch rad, které musí pﬁedat
sv˘m dûtem.
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Hrábû jsou ná‰lapnou minou pitomcÛ.

Boxer nemÛÏe b˘t moudﬁej‰í, jenom modﬁej‰í.

Umy‰lenkovali ho.

Nuda je vizitkou blba.

Je moÏné hloubat
a zároveÀ nevyhloubat hrob?

Studna, tûm co do ní plivou, odpoãítává hloubku jejich pitomosti.

Hodinky, které se zastaví na kﬁiÏovatce, se potﬁebují rozhlédnout.

A tu mi pﬁiná‰ejí na zlatém talíﬁi ·alamounovo hovno. Trochu se upejpám,
aby se neﬁeklo, ale uvnitﬁ se uÏ cel˘ tﬁesu. PaneboÏe, dej, aÈ tolik
nemlaskám!

Vítr by se s námi pﬁátelil, kdyby nám to rychleji myslelo.
KdyÏ koneãnû pﬁijde hora za Mohamedem, tak uÏ si nemají co ﬁíct.
Vykﬁesat geniální my‰lenku z kamene mudrcÛ není tûÏké, tûÏké je takov˘
‰utr najít.

Blechy triumfálnû skandují:

Kdyby na‰e u‰i fungovaly jako lopatky vûtrného ml˘na,
mozek by mûl k dispozici víc energie a zajisté by nám
to rychleji myslelo.

Kdo neskáãe, není opice!

Blbost je tak v˘mluvná, Ïe se nikdo jin˘ nedostane ke slovu.

Nûkdy je ráno je‰tû blbûj‰í neÏ veãer.

AÏ budete mít nervy v k˘blu, vylijte ho do záchodu a máte pokoj.

Vrchol chytráctví: Debil, kter˘ ze sebe dûlá idiota.

Blbec v holínkách je snadnûji rozpoznateln˘
neÏ poloblbec v polobotkách.

Pozor na to! TuÏka s gumou na konci nám pﬁi psaní gumuje my‰lenky.
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„Na to je mÛj rozum krátk˘,“ pﬁiznávají ti, co mají dlouhé vedení.

Do sítû z otazníkÛ se chytil vyÏran˘ vykﬁiãník.

Blbost nosí neprÛstﬁelnou vestu u‰itou
z kÛÏe starého vola.

Byl to velice moudr˘ ãlovûk, proto nikoho nepﬁekvapilo, Ïe si u nûj podávali
dveﬁe Àoumové s trotlama.

KdyÏ budete myslet ‰ejdrem, ãeká vás mnoho pﬁekvapiv˘ch objevÛ.

Zápal mozkov˘ch blan není pﬁíslibem,
Ïe nám to bude v hlavû lépe zapalovat.

Vû‰ení bulíkÛ na nos je zábavnûj‰í neÏ zdobení vánoãního stromku.

Pﬁedmûtem mého pozorování
se stal prÛvan, kter˘ mi vzniká
v hlavû, kdykoliv otevﬁu ústa.
Bojím se do lesa, radûji si muchomÛrky pûstuji v hlavû.

Kde zÛstává rozum stát, tam si obvykle srdce poskoãí.

Pozor na vítr ve vlasech! âte nám my‰lenky.
Pﬁál si, aby jeho duch vytváﬁel perly, ale nepoãítal s tím, Ïe je tﬁeba sypat
písek do zabûhnut˘ch koleãek.

Nûkteré my‰lenky si v na‰í hlavû
pﬁipadají jako trestanci
v kriminále.

Parník nemohl vplout do chrámu, protoÏe tam uÏ kotvila chrámová loì.

Konev si mezi konvalinkami pﬁipadá jako mamut.
Strom, kter˘ se zbláznil, povaÏuje ptáky za své plody.
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Prázdná hlava se mÛÏe py‰nit alespoÀ tím, Ïe v ní pﬁeb˘vá paní Ozvûna.

KdyÏ se nám pletou my‰lenky jako pomlázka, vykoledujeme si leda
pár facek.
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Pﬁipálenou vtipnou ka‰i ani prase neÏere.
Matkou gregérií je vrba oplodnûná holiãem, kterého pﬁi aktu kopal do zadku
Pegas.

Tolik by nevadilo, Ïe mûl v hlavû
slámu, ale Ïe ji hubou mlátil,
bylo nesnesitelné.
Ti, kdo mû posílají do háje, nevûdí, Ïe pÛjdu rád, protoÏe jsem si tam
postavil hájovnu, kde mám od v‰ech volÛ a jejich buãení pokoj.

Dennû mi v mozku umírají miliony nervov˘ch bunûk. Veselé my‰lenky
jsou pravdûpodobnû projevem

ãerného humoru
pozÛstal˘ch.
Pokud sly‰ím o nûkom, Ïe mu to „v hlavû ‰rotuje“, vÏdy si pﬁedstavím to,
co se lije prasatÛm do koryt.

Hlupáci se obklopují luxusem v mylné nadûji, Ïe tím
získávají na hodnotû.
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Slepiãí mozek má jedinou utkvûlou my‰lenku: Poﬁádnû si nahrabat!

S nûkter˘mi my‰lenkami
si mÛÏeme hrát,
s jin˘mi pouze zahrávat.
Díru do svûta je nutné vést skrz vlastní hlavu.
BohuÏel dlouhé vedení nefunguje jako elektrick˘ ohradník pro hovûzí
my‰lenky.

Pﬁem˘‰lel o nesmrtelnosti tak intenzivnû,
Ïe se mu z hlavy kouﬁilo
jako z krematoria.
Zaãal ukazovat rohy. Pﬁestal se tajit s tím, Ïe je vÛl.

Nuda má jedineãn˘ jazyk,
kter˘ je srozumiteln˘ po celém svûtû:
Z í v á n í !
Dával najevo, Ïe se nudí, aby zamaskoval, Ïe nerozumí, o ãem je ﬁeã.
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KdyÏ hlupákovi zÛstane rozum stát, je naãase vzít nohy na ramena.

Pse, pﬁíteli ãlovûka,
kde

Jednu nedocenitelnou v˘hodu má skleróza – zapomeneme na své nepﬁátele.

jsi

I na hloupou otázku lze dostat
geniální odpovûì.

za
ko
pán?
I kdybych pﬁipustil, Ïe mám v hlavû slámu, neznamená to,
Ïe budu podest˘lat kdejakému volovi.

KdyÏ pustíme my‰lenky na ‰pacír, mÛÏou se nám nejen zatoulat, ale také
tﬁeba spustit s nûjak˘m ãoklem.
Nespavosti se nezbavíme pﬁemítáním nad pohlavím andûlÛ.

Chtûl se uch˘lit do vûÏe ze slonoviny, leã z nedostatku materiálu
postavil vûÏ z voloviny.

Mozek je sice továrnou na my‰lenky,
ale kontrolorem kvality je srdce.
Kdyby si lidé navzájem mohli ãíst my‰lenky, zajisté by prudce stoupl poãet vraÏd.

Spoléhal na své rychlé nohy, zatímco nohy spoléhaly
na rychlou hlavu.

KdyÏ je tma jako v pytli,
nikdy si
nemÛÏeme b˘t jisti,
kolik
kolem nás
sedí
zajícÛ.

O zubech a o skleróze neplatí, Ïe to, co má‰ v hlavû, ti nikdo nevezme.
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KantÛv morální imperativ? Bordel na koleãkách posypan˘ hvûzdami!

Z dobrákÛ od kosti mÛÏe b˘t moÏná také
dobr˘ v˘var.
Nebojte se vzdálit od sv˘ch zásad – neb˘vají pﬁedmûtem krádeÏe.
Nevadí, Ïe nemáte ãisté svûdomí, ale boty jste si mohl vypucovat.
Kam vítr, tam z ostudy plá‰È.

ChraÀte se
penûz.
DokáÏou ãlovûka
tak zblbnout,
Ïe si navléká
punãochu
na hlavu.

Kdyby vám mohl dát vá‰ kocour facku, tak uÏ to dávno udûlal.
NedÛvûﬁivec strká nos do vosího hnízda, aby se pﬁesvûdãil, Ïe vosy
nesmrdí.
63

Heslo zlomyslného mléka? Zvítûzí, kdo uteãe!

Mám dojem, Ïe nejen pro chrobáky, ale i pro nûkteré lidi byl rodnou
hroudou – trus.

Podle sebe soudím nebe.

Ztrátu iluzí si mnozí kompenzují pﬁijímáním úplatkÛ.
Na dnû svého nitra ãasto nacházíme tatrmana, kter˘ v hrníãkách schovává
staré dûtské kﬁivdy.

KdyÏ pﬁed domem visí na ‰ÀÛﬁe rukavice, mÛÏeme b˘t klidní,
tady nás neu‰krtí.
I Prométheus by mu byl dobr˘ pouze k tomu, aby mu pﬁipálil cigaretu.
PﬁíleÏitost dûlá okradené!

Pﬁál bych si mít paﬁáty, oslí u‰i, tûlo gorily
a paví chvost. Koneãnû bych se mohl chovat
podle své pﬁirozenosti a bez uzardûní vyvádût,
co mi pﬁijde na mysl.

Za peníze si lze poﬁídit v‰e,
dokonce i trápení.
Kdo si lÏe do kapsy, nejvíc na‰tve kapesní zlodûje.

Kdo jinému propast ukazuje, sám do ní b˘vá strãen.
Podvodník nemá úroveÀ, nesahá vodníkovi ani ke kotníkÛm.
Neúplatnost nûkter˘ch úﬁedníkÛ pomáhá jin˘m zvy‰ovat taxy.

Mûl o sobû tak velké mínûní,
Ïe se zalekl svého
malinkého stínu.

Sulc se pﬁece nebude boxovat
s huspeninou o to,
kdo je vût‰í tﬁasoﬁitka.
Aby obhájil to, Ïe mu leze do zadku, ﬁíkal: „VyÏenu mu roupy z tûla!“

Ti, co chtûjí mít v‰e, si tím zav‰ivují hlavu.
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Snem korouhviãek je, aby se o nich psalo jako o vûtrn˘ch ml˘nech.

Starostliv˘ otec
chodí s dûtmi na pískovi‰tû
a uãí je strkat hlavu
do písku.
Úﬁedník oznamuje básníkovi: „Mnû mÛÏe múza políbit leda…“
Nasazujte bliÏním psí hlavy radûji i s náhubkem!

Soudce mûl tak kﬁivou páteﬁ, Ïe se podobala
paragrafu.
Vûﬁím, Ïe vûdeck˘ pokrok nám brzy umoÏní zakoupit za pár korun
i svatozáﬁ.

Spadl mu kámen ze srdce rovnou na kuﬁí oko.
Jedinû klaun ví dopﬁedu, kdy mu spadnou kalhoty.

KaÏdému otevﬁel své srdce,

ale oni si ani nezuli zablácené boty.
Schválnû si nasazoval laÈku hodnû vysoko, aby pﬁi podlézání nemusel
oh˘bat páteﬁ.

KdyÏ mû házíte do jednoho pytle s darebáky,
tak pﬁihoìte také pár povûtrnic,
aÈ si uÏijeme.
Achillové si musí dát pozor na patolízaly, mohli by se zahryznout.
Jen Èulpas na sobû nechá ‰típat dﬁíví, a pak je‰tû mrzne.

KdyÏ se v psychoanal˘ze dostaneme ke sv˘m koﬁenÛm, nesmí nás pﬁekvapit, Ïe v noﬁe najdeme tchoﬁe.

Snadno se staneme ãernou ovcí rodiny,
kdyÏ odmítneme nosit zvoneãek.

Pokud vám nûkdo podkuﬁuje, zamyslete se,
co by si dotyãn˘ pﬁál,
aby se vám vykouﬁilo z hlavy.
Dostat zavãas pár facek je velk˘m ‰tûstím.
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Nechlubím se cizím peﬁím, staãí mi, Ïe z nûj mám peﬁinu.
Co je platné, Ïe má dobré jádro, kdyÏ má slabou skoﬁápku.

Ten, kdo si volá Boha za svûdka, pﬁedpokládá,
Ïe BÛh ani necekne.
Nedûláme dobﬁe, kdyÏ se snaÏíme zbavit sv˘ch chyb. Kdybychom je zavﬁeli
do chlívku a poﬁádnû vykrmili, tak nám je‰tû poskytnou neãekan˘ uÏitek.
Zákeﬁník schovan˘ v keﬁi rÛÏí se dokonale maskuje, pokud si je‰tû nasadí
rÛÏové br˘le.

Neumûl mu lhát, radûj mu hned
jednu vrazil.
Chameleon se umí i rdít.
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Optimista? – I v Ïelízkách si mne ruce!
Bude na svûtû radostnûji, aÏ optimisté v‰echny pesimisty povûsí?

Klidnû bych otevﬁel svoje tﬁetí oko,
kdybych se nebál, Ïe v‰echno budu vidût
je‰tû ãernûji.
Bankovky pouÏívají moji penûÏenku pouze jako noclehárnu, aãkoliv jim
vytrvale nabízím trvalé bydli‰tû.
Budoucnost kyne jako tûsto na buchty pro hloupé Honzy.
Náu‰nice jsou cenovkami hlavy.
Peﬁina je zdegenerovan˘ andûl.

Neodhánûjte mouchu, která krouÏí
kolem va‰í hlavy, mÛÏe naãrtávat
místo pro svatozáﬁ.
KaÏdé ráno pﬁed zrcadlem, neÏ vyrazíte do svûta, pﬁicvaknûte si na u‰i
kolíãky, abyste se pﬁesvûdãili, Ïe se vám to nezdá.
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Kdo si umí narubat ze tmy uhlí, ten se ve svûtle neztratí.

Osel? Nositel oficiálního optimismu.

Nebe se ãím dál víc mraãilo z obav,
Ïe bude pr‰et.

KéÏ by nám laskav˘ chlebodárce navíc je‰tû mazal med kolem úst!

Smolaﬁ si vytrhne trn z paty a vrazí si ho do oka.

Potﬁeboval bych, aby mi ‰tûstí pﬁálo.
AlespoÀ dobrou noc.

Utekl mi skutek. ZÛstalo mi pouze prase v chlívku
a poráÏka.

Bilancoval nad propastí.

Ne‰el spát, dokud mu li‰ky nedaly po hubû.

Jakékoliv úvahy o ‰tûstí se odráÏejí od místa, kde jsme roz‰lápli lejno.
Rádi bychom chovali blázny v klecích jako zpûvné ptáky.

Nudné dny jsou tlusté,
a kdyÏ pustí omastek,
je jasné, Ïe klouÏeme
do prÛ‰vihu.

KaÏdé ráno

drÏím minutu ticha za

své sny.

Hlava je vejcem, z kterého se obãas vylíhne blázen.
Noãník sní o kariéﬁe klobouku.
Poﬁád se mû nûkdo ptá, jak se mi vede. Vût‰inu by asi nejvíc potû‰ilo,
kdyby za m˘mi zády spatﬁili vola na provaze.

KaÏdé ráno vítal nov˘ den slovy:
Komu se zelení, za tím se krávy Ïenou.
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„A ty mi taky mÛÏe‰ políbit…!“
73

Konû ztrácejí podkovy proto, aby se na nûkoho usmálo ‰tûstí.
Na lidské hlavû je veselé a praktické to, Ïe ji mÛÏeme uchopit jako hrnec –
za obû u‰i.

Pesimista sbírá kﬁivdy a odmítnutí jako po‰tovní známky.
Optimista se domnívá, Ïe tato sbírka bude mít jednou
nedozírnou cenu.

Hodinky, které se zpoÏìují,
ou
js

Neklesej
na duchnu!
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proto si zasluhují úctu,
a nikoliv nadávky.
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Dítû má moﬁe ãasu, ale teprve staﬁec stojící nad louÏí ocení zrcadlení
bûÏících oblakÛ.

Îivot by byl mnohem snaz‰í,
kdybychom zatáhnutím za ﬁetízek u hodinek
mohli spláchnout minulost.
Tváﬁíte se, jako by vám kukaãka nakukala, Ïe tu budete stra‰it do sta let.

Je velká ‰koda,
Ïe si nelze milenky,
tak jako houby,
nasu‰it na stáﬁí.
Návrat do dûtství? Staãí k houpacímu kﬁeslu dodat dudlík na ﬁetízku.
Chytat ryby je jistû ãinnost poklidnûj‰í neÏ dûlat dûti. KdyÏ se nám chycená
ryba nelíbí, hodíme potvoru zpût do vody a je pokoj. Ale dûcko? Mnohdy víc
jak dvacet let se cachtá v na‰í vanû, nabírá do úst vodu, aby nám ji vÏdy,
kdyÏ to nejménû ãekáme, chrstlo do tváﬁe.
âáp si jednu nohu ‰etﬁí na stáﬁí.
77

Ten ãlovûk má uÏ hodnû naÏito. Je tﬁeba ho poÏnout
a vymlátit z nûj zrno.
Proã mi den tak utíká, kdyÏ mu nechci nic udûlat?

AÏ se zima zeptá, cos dûlal v létû,
ﬁekni: „Snûhuláãky!“
To ji zblbne!

Bumerang se k nám vrací, protoÏe zapomnûl, kam jsme ho poslali.

Pane, vy jste pﬁece vãerej‰í, tak se nedivte,
Ïe vám jdou hodinky pozpátku.
V mládí strkal hlavu do lví tlamy, ke stáru pouze do písku.
Mladick˘ zápal vzniká z facek u‰tûdﬁen˘ch starci, kteﬁí jiÏ dávno vyhoﬁeli.
To, co jsem umûl v mládí pﬁekousnout, musím umût nyní spolknout.

Îivot uplynul, je ten tam.
Zbyl mi jen star˘ ml˘nek na kafe,
a tak melu z posledního.
Papíroví draci vyhánûjí na podzim ptactvo do tepl˘ch krajin.
V listopadu si stromy dopisují se zemí.
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Neberte si svá tajemství do hrobu. Pﬁi zmrtv˘chvstání nemusí uÏ nikoho
zajímat.

Kam uklidí‰ mrtvolu,
aÏ zvítûzí‰ sám nad sebou?
Po lidech zÛstávají zbytky dvojího druhu. Pompeje a pomeje!
Kdy je ãlovûk v nejlep‰ích letech? – Dokud Ïije.

âlovûk má hodnotu pro ìábla, do nebe se musíme
dopro‰ovat.
Je smutné, kdyÏ trpûlivost pﬁinese rÛÏe aÏ na hrob.
Opakem kladení vûncÛ je kladení vajec.
NeboÏtíci by mûli tﬁi dny pﬁed smrtí pít uÏ jenom ãist˘ líh. Aby lépe hoﬁeli.

âas sloÏí ruce do klína, kdyÏ se hodinkám
zastaví ruãiãky.
Kdybychom mohli dát vrchního ãí‰níka utratit, tak by nás útrata tolik
nebolela.
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Rakev je kolébka v dÛchodovém vûku.

U jeho kolébky stály sudiãky a u jeho rakve
prázdn˘ sud.
KdyÏ si nadûje sundá rÛÏové br˘le, hledí na nás smrt.
Dejte mi do rakve kopﬁivy! AÈ to mají ãervi se salátem!

PozÛstalí, kteﬁí zabloudí na hﬁbitovû, by se mûli
rozdûlit na ty, kter˘m uÏ nestojí za to vracet se domÛ,
a ty, kteﬁí si je‰tû dost neuÏili.
Nechoìte za rakví se svíãkou, protoÏe tma uÏ stejnû lep‰í nebude a den
si to je‰tû rozmyslí.
Hrobník s porodníkem u jednoho stolu v hospodû vû‰tí mnoho rund
vypit˘ch na zdraví.

Brontosaurus nevymﬁel po meãi, ale po pﬁesliãkách.

âerná ovce a bílá vrána patﬁí na jeden pekáã.

Poslední vteﬁiny starého roku si uÏívají slávu a zmírají
utopené v ‰ampaÀském.
Jablka, která po rozkrojení ukáÏou kﬁíÏ, se hodí pouze na kﬁíÏaly.

Neﬁíkej hop, dokud jsi do hrobu neskoãil.
Jez na ﬁece je vÏdy v poku‰ení pozﬁít vodáka.
Jen v˘jimeãnû hledá chirurg v ãlovûku to, co si tam minule zapomnûl.

Pohﬁební ﬁeãníky by mûli pﬁihazovat
k neboÏtíkovi do rakve.
Nápis na dveﬁe: Bez zaklepání mÛÏe vstoupit jen ten, kdo uÏ zaklepal
baãkorami.
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Na mrtvé se nemá mluvit,
rozãiluje je,
Ïe nemohou odpovûdût.
Mnohokrát jsme za sebou tﬁískli dveﬁmi, ale nedá se to srovnat
s prásknutím víka na‰í rakve.
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Ideální rodiãe, kteﬁí nechtûjí puberÈákovi komplikovat Ïivot, udûlají nejlíp,
kdyÏ si zavãas podﬁíznou hrdlo.

Smrtka s kosou ráda sklízí vavﬁíny.
Jeho sportovní duch snil o tom, uspoﬁádat na ﬁece Léthé závody v rakvích.

Strom prosí: Neru‰ mé letokruhy!

KdyÏ se vám daﬁí vylít s vaniãkou dítû, mÛÏu ãekat,
Ïe i z rakve vyklopíte neboÏtíka.

Vesel˘ uzdraven˘ si nechá udûlat
ze dﬁeva rakve lyÏe.
JestliÏe po‰le dva rychlíky proti sobû, není to v˘pravãí ale popravãí.

Vychytralé mouchy si sedají na plácaãku.

Poﬁád je lep‰í, kdyÏ vás honí

chlupat˘ neÏ zubatá.

No prosím, strom je pln˘ jableãn˘ch obû‰encÛ, a s nik˘m to ani nehne!

Kdybychom vûdûli, Ïe hodinové ruãiãky si pohrávají s revolverem,
tak bychom nespûchali od krásné vyhlídky.

Stroh˘ popis tragédie: smyk,

smrk, smrt!

Správnû se má závûÈ pﬁiplácnout
Smrtce na ãelo.
Platím!

Tváﬁí se jako dobyvatel krematoria.

Charon je patronem numismatikÛ.

Zelenina velmi prospívá na‰emu zdraví,
dokud nás nepﬁeválcuje kamion
naloÏen˘ celerem.

JestliÏe nám duchové nûco závidí, tak je to ná‰ stín.

KdyÏ BÛh kápne boÏskou, ãeká nás v lep‰ím pﬁípadû mana nebeská
a v hor‰ím potopa.

KdyÏ je nemoc pﬁi chuti, brzy vypadáme jako ohryzek.
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Vodopád je demonstrativní pokus ﬁeky o sebevraÏdu.

Uzel na oprátce je teãkou za Ïivotem.
Tráva na hrobech je jedním ze srdeãn˘ch pozdravÛ, které nám posílají
neboÏtíci.
Z chlapeãka, kter˘ na pískovi‰ti místo báboviãek dûlá rakviãky, bude velk˘
znalec Ïivota.
Vítr Ïene oblaka jako dobytek na poráÏku.

Na hﬁbitovû vnímáme

zemskou pﬁitaÏlivost
zcela jinak.
Andûl, kter˘ se topí, polyká lidiãky.

Smrtka s kosou je archaická pﬁedstava.
Dvacáté století posadilo kmotﬁiãku
za volant kombajnu.
âtyﬁicet let cigaretami vykuﬁoval ìábla. ëábel nakonec vyletûl a vzal si ho
s sebou.

Nápis na pomník:

Poﬁád jsem mûl dost ãasu a najednou
mám náhrobek!
Blesk nám na hlavû uãe‰e pû‰inku, po které pﬁijede Mozková Pﬁíhoda.

Ceny turistick˘ch zájezdÛ ‰ly letos také nahoru, vysvûtloval
úﬁedník pohﬁebního ústavu.
Katedrály by mûly mít na oltáﬁích katapult, kter˘m by se vûﬁící lifrovali
do nebe.

Smog je závoj, kter˘m si krajina zahaluje tváﬁ,
kdyÏ jde sama sobû na pohﬁeb.
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Odchlíplému plakátu na zdi je líto, Ïe odjíÏdíme tramvají kdovíkam, a proto
nám na rozlouãenou mává.
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Pﬁání b˘t neviditeln˘ se kaÏdému nakonec vyplní.

Kdo se smûje naposled,

toho hrobník

umlátí lopatou.
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Herci nejsou ‰paãkové, abychom je vyhánûli tleskáním ze scény.
Orchestr hraje, jako kdyÏ se dirigent drbe taktovkou na zádech.

Abych vydrÏel tleskat tak dlouho
jako ostatní obecenstvo, musím si pﬁedstavovat,
Ïe herce fackuji.
Kdyby mûl klavír ãtyﬁi nohy, nepotﬁeboval by kﬁídlo na udrÏení rovnováhy.
Do lastur moﬁe nahrává zpûv velryb.

Co se v komedii nauãí‰,
v tragédii jako kdyÏ najde‰.
Pastevec pastelek je romantik, ale pasák pastelek je prodejn˘ k˘ãaﬁ.
Kdyby dirigent místo taktovky pouÏíval skalpel, mohla by se opera promûnit
v operaci.

UmûlcÛm je odpu‰tûno,
kdyÏ z koﬁenÛ zla
vytvoﬁí krásn˘ samorost.
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Snob je ochoten pﬁijmout koninu, jen kdyÏ se mu zdÛrazní, Ïe je z Pegasa.
V divadelním pﬁedstavení nejvíce zazáﬁil osvûtlovaã.
KdyÏ se v klavíru zahnízdí housle, mÛÏeme se tû‰it, Ïe brzy vyvedou mladé.

Chození po v˘stavách obrazÛ a soch je tﬁeba
prokládat procházkami po hﬁbitovech.
Tyto stálé expozice mají nezanedbateln˘ vliv
na hloubku umûleckého proÏitku.

Autor, kter˘ polemizuje s kritikem, se podobá Ïenû, jeÏ chce od toho, kdo ji
znásilnil, aby jí koupil nové ‰aty.

Kdyby se Orfeus na nikoho neohlíÏel,
mohl to jako zpûvák nûkam dotáhnout.
Dr‰Èková z niter básníkÛ se podává na konferenci literárních vûdcÛ.

Nedovolte, aby rodiãe zaujali místo nápovûdy. Mají text jiné hry.
I du‰evní trosky mnohdy chrání copyright.
MuãedníkÛm vstávaly vlasy hrÛzou, coÏ se malíﬁÛm daﬁilo úspû‰nû
maskovat svatozáﬁí.
Nejjednodu‰‰í pravidlo pro umûlce je, aby plodil taková jablka, na která má
chuÈ.

Sochy
hnízdí
ve skalách.

Kdybychom mohli nav‰tívit v˘stavu obrazÛ, které si
v mysli o nás vytvoﬁili na‰i pﬁátelé a nepﬁátelé,
zajisté by nás víc zaujaly v˘tvory na‰ich nepﬁátel.
Staﬁí mistﬁi také daleko zajímavûji
vypodobÀovali peklo neÏ nebe.
94
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Jeho slova padala na úrodnou pÛdu. Vyrostl v‰ak plevel.
Jenom hrobník má v náplni práce pomáhat nám do hrobu. Ostatní vyvíjejí
nepatﬁiãnou iniciativu.

KdyÏ se koneãnû dostal ke slovu, ostatní uÏ byli u lizu.
Jakmile dentista uchopí do ruky kle‰tû, rázem je z nûj v˘trÏník.
Snadno se ukradne nos mezi oãima tomu, kdo nechce nic vidût.

Dejte velrybáﬁÛm hodinky
s vodotryskem, a moÏná nechají
na pokoji velryby.
Je velmi po‰etilé chodit s hoﬁící putnou na zádech do spoleãnosti lidí,
kteﬁí zmarnili své Ïivoty snahou sfouknout najednou co nejvíce svíãek.
KdyÏ uÏ nám pﬁerostou problémy pﬁes hlavu, mÛÏeme se alespoÀ tû‰it
z jejich stínu.
U koryta má v˘hodu ten, kdo se otrkal na pastvû.
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Kulka do hlavy je posledním tunelem bankrotujícího tuneláﬁe.

Psi ‰tûkají na listono‰e,
coÏ by se dalo pﬁeloÏit:
A pro mû zase nic?!

Nahánûj vodu na mÛj ml˘n a já ti budu klapat do noty.
Házeli mu klacky pod nohy. Postavil si z nich plot, kter˘ mu pak závidûli.

Zimník v létû spí ve skﬁíni zimním spánkem.
Rádi nasazujeme psí hlavu tûm, kdo se ptají, kde je pes zakopán.

Vesnice dnes ani tak nepotﬁebují zvoníky jako spí‰e krotitele cirkulárek.
KdyÏ uÏ se pﬁed nadﬁízen˘m plazíte, mohli byste alespoÀ syãet!
Kde dávají li‰ky dobrou noc, tam se vyplatí chodit spát se slepicemi.

V boÏích ml˘nech jsou mlynáﬁov˘mi pacholky b˘valí soudci,
proto melou tak pomalu.
UÏiteãnost klacku si ovûﬁil dávn˘ opiãák nejdﬁív na zádech svého soka,
a pak teprve pﬁi‰el na to, Ïe s ním mÛÏe také srazit banán.

Klidnû odkládejte vûci na zítra. Zítﬁek je pﬁekladi‰tûm na pozítﬁí a pozítﬁí je
uÏ smeti‰tûm, které je nejlépe podpálit.

To, co se dûlá bez ﬁeãí, se zhusta
také dûlá i bez my‰lenek.
Házíme-li vûci za hlavu, obvykle trefíme nûkoho z mála, kdo za námi je‰tû
stojí.
Na úklid pﬁed vlastním prahem by mnozí potﬁebovali buldozer.

Mûl zaveden˘ servis medvûdích sluÏeb.

Ne kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ jde do sebe,
tam má co na práci.
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KdyÏ se sejdou lodiãky s galo‰emi a holínkami,
nehovoﬁí o niãem jiném
neÏ o povodni.
101

Lidé umí dûlat zázraky.

Ale nedûlají.

Chodil kolem horké ka‰e, aby se trochu zahﬁál.

Doma není nikdo prorokem,
leda poskokem!

11/
Co by to bylo
za politika,
kdyby
nemûl ve skﬁíni
alespoÀ
dva tﬁi
kostlivce.

102

Uãte se bﬁichomluvectví. Nebudete si muset dávat pozor na jazyk.
Satirik se nerodí z moﬁské pûny jako Venu‰e, ale z pûny vzteku u úst.

VÏdy se najdou lidé, kteﬁí budou tvrdit:
„Ten si sedí pûknû v teplouãku!“
Zatímco on bude na hoﬁící hranici.
Kdyby mûl Daidalos svobodu, nevynalezl by kﬁídla.
Kati nemají smysl pro ‰ibeniãní humor. ZnevaÏuje jejich práci.
KdyÏ má‰ nÛÏ na krku, nemûl bys údivem kroutit hlavou.

Nûkteré my‰lenky by se ani nedostaly do svûta,
kdyby kdosi nevykﬁikoval:
„VyÏenu vám to z hlavy!“
Z lidí tvárn˘ch jako vosk se nejsnadnûji dûlají svíce k rakvi svobody.

Kolo va‰eho osudu mÛÏe nûkomu poslouÏit jako rezerva pro
jeho limuzínu.
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Kam ruka zákona nedosáhne,
tam by je‰tû mohla dostﬁelit.
Na strom se mÛÏe‰ povûsit sám,

Na rozdíl od abstraktního pojmu
alespoÀ

svoboda si lze vûzení

ohmatat.

Kdo nesní o oázách, tomu je pou‰È údûlem.

ale pro ‰ibenici musí‰ uzrát.

Slova, která radûji spolkneme, zpÛsobují Ïaludeãní vﬁedy.

V bludi‰ti je moÏno lépe se orientovat,
kdyÏ si znaãíme cestu
kostmi pﬁedchÛdcÛ.
Medaile na hrudi se houpou jako obû‰enci.
Bronzové sochy generálÛ nemají nikdy jisté, Ïe nebudou degradovány
na obyãejná dûla.

Z Ïabomy‰ích válek se dûlá koãkám ‰patnû – z pﬁeÏranosti.
Odrostl z dûtsk˘ch stﬁevícÛ rovnou do ‰panûlsk˘ch bot.

Ti, co se na nás dívají skrz prsty, pﬁedstavují si nás za mﬁíÏemi.

KdyÏ se zeptáte Ïiletek, ãím chtûjí b˘t, aÏ vyrostou,
jen v˘jimeãnû nûkterá prozradí svÛj velk˘
utajovan˘ sen: Stát se gilotinou…
Nejednou se bouﬁka blíÏí v rou‰e beránãím.

Rád hraje kuÏelky. Pﬁedstavuje si, Ïe kácí modly.
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O pokání nelze mluvit, pokud si pﬁejeme sypat si na hlavu popel sv˘ch
nepﬁátel.

Z loÀsk˘ch snûhÛ dokáÏe dobr˘ prognostik uplácat snûhuláka.
Podej ãertovi prst, a podojí ti celou ruku.

¤eãník mluví, jako kdyÏ se odvíjí
toaletní papír.
Poﬁádnû nakopnut˘ chameleón po sobû zanechá na obloze stopu v podobû
duhy.
Jdeme-li ve stopách ideálu, zcela jistû dﬁív nebo pozdûji ‰lápneme do lejna.
ProtoÏe v‰e krásné se dﬁív nebo pozdûji podûlá.

Such˘ humor vás pﬁejde
na pou‰ti, ‰ibeniãní humor aÏ
na ‰ibenici.
NeÈukejme si v˘znamnû prstem na ãelo, mÛÏe se ozvat nevrlé:

Dále!

Rodí se láska k vlasti v klínu praporu?
Hymna je hypnotikum, které na chvíli utlumí davy.

Kolem tûch, co hoﬁí pro pravdu,
se vÏdycky motá nûkolik vyÏírkÛ,
kteﬁí si pﬁihﬁívají svoji polívãiãku.
Pokud má ﬁeãník slintavku, neváhejme a kopancem do zadku ho obsluÏme
na cestu je‰tû kulhavkou.

Dvakrát se nepotopí‰ se stejnou lodí!

Opatrnost je matkou moudrosti? Kdyby byla
opravdu opatrná, tak se matkou nestala!
Nenechte se ukamenovat jejich Ïluãov˘mi kameny!
Opékan˘ buﬁt by v‰echno odvolal, jenÏe se ho nikdo neptá.

Kdo umí pﬁemluvit kameny, aby podaly svûdectví, b˘vá mnohdy
ukamenován.
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Tikot hodin je nejrafinovanûj‰í muãení v noci pﬁed popravou.
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Bﬁichomluvec? To je toho! A Ïe spousta lidí mluví zadkem, toho si nikdo
nev‰imne!
Je velk˘ rozdíl:

B˘t na zámku
a

b˘t pod zámkem.

Psi jsou pﬁi ‰tûkání moc na‰tvaní, kdyby ‰tûkali pomaleji, bylo by jim
rozumût.
Dejte si pozor na ty, co slibují modré z nebe, aby to neskonãilo modﬁinami.
KdyÏ jsi sraÏen na kolena, je‰tû to mÛÏe‰ maskovat zavazováním tkaniãek.

„Myslím, tedy jsem,“ si nûkteﬁí lidé upravili:
„Nemyslím, abych byl!“
To, co je mezi ﬁádky, nechávám pro analfabety.

Pokud bychom se museli spolehnout na mouku
z boÏích ml˘nÛ,
zajdeme hlady!
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âerné ovce mají v˘hodu. Ve tmû je vlk snadnûji pﬁehlédne.
Varovali ho: „Kopete si hrob!“ KdyÏ vykopal studnu, stáli mezi prvními
ve frontû na vodu.

Revoluce boﬁí v‰echny tradice,
zachovává pouze jedin˘ zvyk –
Ïere své dûti.
KdyÏ si vymûÀujeme na tváﬁi masku, pochoduje v hlavû ãestná jednotka
zbabûl˘ch my‰lenek.
VÏdy po televizních zprávách ze svûta i domova mám dojem, Ïe dochází
k pﬁelidnûní mizerÛ.
Nejãastûji se dovolávají svûdomí druh˘ch ti, kteﬁí Ïádné nemají.
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KdyÏ uÏ jim to koneãnû chtûl ﬁíct pûknû od plic, ucpali mu ústa chlebíãkem.

Jak si ustlat v oblacích a neprobudit se na dlaÏbû?

Pokud nad vámi visí DamoklÛv meã,
není rozumné brousit si o nûj jazyk.

Nemûl co ﬁíct,
a proto tvrdil,
Ïe je umlãovan˘.

Nic není tak ãerné, aby to je‰tû nemohlo b˘t krvavé.
âist˘m ‰títem se holedbá ten, kdo nebyl v boji.

Spravedlnost je nejen slepá, ale navíc se opírá o meã jako
o slepeckou hÛl.
Hodil slovo do pranice. Slovo z toho vy‰lo jako mrzák.
NeÏ se rozhodneme k utahování opasku, je dobré se pﬁesvûdãit, zda ho
nemáme utaÏen˘ kolem krku.
Ti, co nám pijí krev, se ani nezajímají, jakou máme krevní skupinu.

Pro fízly je klíãová dírka bezmála
tak vzru‰ující jako pro ostatní muÏe
klín Ïeny.
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Pokud uÏ za nûco musíme zaplatit Ïivotem, nemûly by v tom peníze hrát
Ïádnou roli.

Nevadilo by, Ïe mluvil bez obalu,
ale to, Ïe také bez obsahu.
·epot je projevem intimity, ‰eptanda zavání promiskuitou.

V bouﬁlivé dobû se poseroutkové
bojí pozdvihnout i ukazováãek,
aby nepﬁivolali blesky.
I natvrdl˘ ãlovûk mÛÏe b˘t na mûkko, kdyÏ tvrdû narazí.
Jsou jedinci, kteﬁí nikdy nebudou spokojeni se sv˘m postavením, dokud
nebudou stát na Ïulovém podstavci.

113

Podûlal se strachy, a pak
se vymlouval, Ïe pﬁetekl pohár
jeho trpûlivosti.

Zapsal si to za u‰i a holiã to rozkecal.

Tak dlouho chodil se svou tro‰kou do ml˘na,
aÏ
mu
namleli.

UÏírej se tak, abys u jin˘ch nevzbuzoval chutû.
Ani by nevadilo, Ïe mluvil, co mu slina na jazyk pﬁinesla, jako to, Ïe mûl
slintavku.

KdyÏ ti nûkdo vypálí rybník,

pochutnej si na smaÏen˘ch kaprech.
Pochopit vtip b˘vá nad síly pochopÛ.
Je velmi troufalé postavit se za toho, kdo stojí pﬁed popravãí ãetou.
Proã nad ním lámat hÛl, kdyÏ ji mÛÏeme zlomit o nûj?

Chtûjí-li vás utopit na lÏíci vody, braÀte se
vidliãkami a noÏi!
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12/
KdyÏ se vám zdá,
Ïe vás Ïivot míjí,
nastavte mu

nohu.

Nejvíc hledají smysl Ïivota ti, kteﬁí ho neztratili.

Nakopnutá plechovka kutálející se po dlaÏbû
nám aÏ pﬁíli‰ krutû pﬁipomene
prázdnotu Ïivota.
Tunely jsou hlásné trouby dálek.
Vítr pﬁepírá oblohu na val‰e moﬁsk˘ch vln.

Osamocené stopy ve snûhu
jsou knoflíky na kabátû zimy.
Pes nás vyvenãí a o ãas neokrade.
Pozorujeme-li vteﬁinovou ruãiãku, napadne nás, Ïe ãas má ‰kytavku.
Myslel jsem si, Ïe jsem svého osudu strÛjcem, zatímco jsem jeho ‰atnáﬁem.

Kdo v Ïivotû nic nepohnojí,
ten také nemá právo oãekávat
slu‰nou úrodu.
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Hodiny jsou krmítkem, kde vteﬁiny zobe nenasytn˘ pták ãasu.

KdyÏ je Ïito plné flint, bude se nám ‰patnû Ïít.

Kohout sv˘m kokrháním probouzí budíky.

¤etízek u hodinek nám má pﬁipomínat,

Pﬁál bych si nejen hodinky
ale i s rybiãkami!

s vodotryskem,

Omegy jsou náramkové hodinky, kter˘mi majitel dává najevo, jak je jeho
ãas drah˘.
Ozvûny a zrcadla Ïivot jenom komplikují.

Klapky na u‰i, zavﬁít oãi,
do pusy knedlík
a do zadku ãípek.
Jen tak se lze alespoÀ
na chvíli izolovat
od absurdnosti Ïivota.
120

Ïe jsme vûzni ãasu.
Mezi tûmi, kteﬁí nás okrádají o ãas, je také moÏné diagnostikovat
kleptomany.
Orloj je králem hodinek.

Náramkové hodinky se dívají na nástûnné hodiny
jako na pecivály.
âas je ten pracovit˘ oráã, co nám na ãele vyr˘vá vrásky.
Pod Sisyfov˘m kamenem se ãervi nezabydlí.

Neúprosn˘ zub ãasu
hlodá i v hodinách,
ãímÏ po‰kozuje
vlastní
pracovní nástroj.
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Ti, co nám radí, abychom si hledali
vlastní cestu Ïivotem, jiÏ neﬁíkají,
Ïe to znamená poﬁád uh˘bat
nûjakému volovi, kter˘ se nám
plete do cesty.
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„Jdûte mi z cesty!“ KdyÏ mu vyhovûli,
náhle nevûdûl kudy jít.
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Zelí sice poskytuje smysl stra‰ákovi, ale teprve kozel
vná‰í do zahrady dynamiku.
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Hodinky na ﬁetízku by mûly kaÏdou hodinu za‰tûkat.
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Hoﬁícímu Fénixovi nepomÛÏeme, kdyÏ na nûj budeme plivat.
Hodinkám se v zastavárnû zastaví ãas studem.

do
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To, co se dlouho drÏí pod pokliãkou,
uÏ vût‰inou není k jídlu.
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