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Moji milí čtenáři,
napsala jsem vám o tom, jak mám ráda
svou maminku, své děti a svého muže.
Jak se mi nechce zas tak kór moc
pracovat, ale chci mít spoustu peněz
a bojím se umřít. A taky se bojím, aby vás
to, co jsem napsala, bavilo číst. Protože
kdyby ne, tak bych byla tak smutná, že
bych... že bych snědla všechno, na co
bych přišla!
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Mladost radost
Moje máma mi včera svým přísným
hlasem pravila: „Naše Vánoce byly kdysi
takové hezké... i ty jsi tehdy, na to už si
nikdo nemůže ani pamatovat, byla taková
hezká...“
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Vánoční
balada
o hnusných
mužích
Je předvánoční čas. Všude nazdobené stromečky, chvojí voní, svíčky plápolají a prodlužují nejkratší dny v roce... Je to dojemné.
Ale ne pro mé kamarádky. Tři z nich se teď
utápějí v depresích. Proč? Protože Alenu
opouští manžel. To slovo – opouští – je na
místě. Manžel Aleny si totiž nesbalil kufry,
pouze Aleně sdělil, že ji duší i srdcem opustil už dávno a že jeho tělo ji opustí přesně
v ten okamžik, až nebude mít tolik práce
a najde si nějaký pohodlný byt. Manžel Aleně řekl, že ho velmi zklamalo, jakou má zlou
povahu, a že proto teď chodí s o deset let
mladší slečnou, která je z hloubi svého nitra
dobrá jako horský potůček...
Jája má depresi, protože přestala být za7
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milovaná do Viktora. Viktor je její milenec,
s kterým Jája už tři roky chodí za zády svého manžela Vítězslava. Viktor je do Jáji zamilovaný stále, stále jí telefonuje, chce ji
vidět, drží ji za ruku a líbá ji v dopravních
prostředcích. Jája má ale pocit, že jejich
milostné vzplanutí pohaslo pod silou společných nákupů, že jiskru lásky zdusily
víkendové honičky za kulturním obohacením... Jája se chtěla s Viktorem jednoduše
milovat, vyrážet erotické vzlyky, spojit své
nohy na Viktorových zádech a cítit v sobě
Viktorovo mužství jako nejpevnější bod
svého světa... Viktor chtěl s Jájou vybírat
nepomačkanou zeleninu v supermarketu
a vstřebávat krásu komorního koncertu
s komorním orchestrem...
Monika si s blížícím Štědrým dnem čím
dál víc připomínala okamžiky, kdy ještě
chodila s padouchem Josefem. Padouch
Josef byl o dvacet let starší než Monika,
měl astma a šelesty na srdci, zlobil ho tlak
a děsil se mrtvice. Padouch Josef s Monikou neprovozoval žádný sex, protože mu
hrozil infarkt. Monika se čtyři roky třásla
o Josefovo zdraví, a proto mu obstarala
protekci u věhlasné kardioložky. Právě od
téhle kardioložky se Monika dozvěděla, že
Josef má už dva roky poměr se ženou, která je ještě o patnáct let mladší než ona.
8
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Dozvěděla se, že Josef na tom zdravotně
vůbec není špatně, a že s tou mladicí dokonce plánuje, že si pořídí potomka. Monika o Josefa přerazila tyč od slunečníku
a chvíli ho držela na balkoně přes zábradlí
hlavou dolů.
Tak. Včera jsme měly summit. Všechny
mé přítelkyně na mě koukaly s důvěrou,
protože momentálně(!) nejsem zatížená
probíhajícím zoufalstvím. Momentálně nikoho nenechávám a momentálně nikdo
nenechává mě, a tak mohu relativně racionálně zhodnotit, co budeme se vším tím
milostným balastem dělat. Co si budeme
sugerovat a co odhodíme do koše definitivního zapomnění...
Aleně jsem řekla, že nemá ani trochu
zlou povahu, že její manžel je obyčejný
děvkař, a že když si ho doma nechá, že
prokáže, jak je chápavá a tolerantní. Řekla
jsem jí, že závisí jen na ní, jestli chce s nevěrným mužem dál žít, a že muž, který
ženu „duševně“ opustí, ale fyzicky u ní setrvává, tak buď od ženy není tak „duševně“
vzdálen, anebo je to pohodlný „sultán“, co
touží po harému. Taky to může být vypočítavý lenoch, anebo všechno dohromady...
I když Monika, nafetovaná oblbujícími
léky a mátožně usínající v kavárně, o mé
pozoruhodné názory vůbec nestála, stejně
9
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jsem jí vnutila ideu, že padouch Josef patří
do kategorie největších možných ničemů
a že má být vděčná osudu a kardioložce,
že se s ním nemusí dál trápit. Zejména proto, že si s ním nic neužívala, jen stárla spolu s jeho předstíraným dědkovstvím, a že
teď má konečně šanci najít si plnokrevného
chlapíka, který se před ní nebude pořád
klepat hrůzou z blížící se smrti, ale popadne ji kolem pasu, krku a kdovíkde ještě.
Tak! A Jáje jsem řekla, že když se člověk
zamiluje, tak je to největší dárek, co může
dostat, a že když se láska ztrácí, tak se má
o ni bojovat, rvát ji z toho mizení zpátky,
a teprve až máme ruce sedřené až na kost
drásáním té lásky, až když nemůžeme popadnout dech smrtelnou námahou, až když
už definitivně ztrácíme půdu pod nohama,
teprve tehdy, až nás pohltí vlastní lhostejnost mrazivá jak noc za větru těsně před
Ježíškem, teprve tehdy můžeme říct: „Tak
sbohem, má lásko,“ a můžeme začít žít jako
většina lidí, když se nezmítá v milostných
poryvech. Je daleko těžší se zamilovat než
nechat se milovat. Obojí je ale rozkošná záležitost, a je proto logické, že teď, v tom
chvějivém čase křesťanské vánoční nostalgie, o lásce píšu. Zvlášť když se mé kamarádky trápí a nevěří sobě ani mně, že to
hezké je pořád čeká.
10
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Protože, a to včera řekla moje matka,
každý si někoho najde, když není duševní
kripl.
Mé kamarádky nejsou kriplové, mužů je
na světě habaděj a jsou i hodní kluci, kterým je třeba dát šanci.
A teď mi dovolte jeden antifeministický
vtip:
Stvořil Bůh Zemi a viděl, že je to dobré.
Pak stvořil rostliny a konstatoval, že se mu
opravdu povedly. Stvořil zvířata a zjistil, že
jsou v pořádku. Pak stvořil muže a usoudil,
že i ten je v pohodě. Nakonec Bůh stvořil
ženu. Dlouze se na ni zadíval a zamumlal:
„No co, tak se holt namaluje!“
Má prosincová rada pro dámy, která platí
na všechny muže:

NEJDŘÍV MU VĚŘ
A PAK HO ZŘEŽ!
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Tebe to tolik nebolí!
Nedávno mě odzbrojila maminka. Opařila
jsem si ruku, měla jsem ji ošetřenou od
lékaře a v obvazu na pásce a máma mi
řekla: „Ty máš ale štěstí, že tebe to tolik
nebolí!“ Chápete?! MĚ TO TOLIK
NEBOLÍ!

12
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Co hodné
holky musí
vědět
Venku byla dusící mlha. A byla neděle. A neměla jsem rande! A už tři hodiny mi nezazvonil mobil! A všechny mé kamarádky
rande měly a všechny si myslely, že to je nejdůležitější událost na planetě, a že je to tedy
opravňuje k tomu, aby se na mě vykašlaly.
A mně najednou došlo, že jsem nesmírně hodná žena!
Že jsem nejela na hory, jen aby má stará
matka nebyla sama doma, že jsem nešla
nakupovat jen proto, abych naslouchala výlevům mé opuštěné sestřenice, že jsem
místo na masáž šla s mým sportovně založeným mužem na procházku, že jsem spolužačce pomohla se zaměstnáním a že
jsem kolegyni našla paní na hlídání. Došlo
mi, že i když jsem od přírody líná, že pracuju neustále jak idiot, jen aby mé děti nemusely pohnout prstem...
13
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A došel mi drsný fakt, že se mnou ale nikdo nezůstává, že mě nikdo neposlouchá,
že se mnou nikdo nechodí, nepomáhá mi
a taky se nikdo nesnaží do mě vrazit všechny svoje prachy!
Došlo mi, že jsem sice nejhodnější ze
všech, ale že jsem taky největší chudák.
A tak jsem se chtěla zabít. Oběsit se
anebo do sebe nacpat prášky. Anebo se
utopit.
Slzy se mi ostatně po tvářích valily stejně mocně jako mlha za oknem a byly tak
horké, že jsem si je ve vaně musela zředit
studenou vodou... Chvíli jsem se jen tak
macerovala. Bilancovala jsem, jestli jsem
na někoho nezapomněla. Jestli náhodou
neexistuje někdo stejně hodný jako já.
Na nikoho jsem nepřišla.
Zaklonila jsem hlavu. Abych ji mohla ponořit, musela jsem se posunout hloub. Nešlo to. Byla jsem pod tlakem. Doslova.
Přilepená ke dnu jako obrovská přísavka.
Jako čisticí zvon, když uvízne v záchodové
míse... Asi deset minut jsem se zmítala ve
snaze se odloupnout. Mé tělo měnilo tvar
jak nestvůra ze sci-fi filmu. Pak jsem odmlaskla. Tak mocně, že z vany vyšplouchla
vlna tsunami a zaplavila koupelnu. A odplavila mou sebelítost. Dostala jsem vztek.
Když na mě nikdo nemyslí, tak na sebe
14
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budu myslet JÁÁÁ! Když pro mě nikdo nic
nedělá, tak pro sebe musím udělat něco
sama!
A hned jsem začala tím, že jsem si do
vany nalila olej s rozmarýnem, pěnu z levandule a sůl z Mrtvého moře.
A kdyby náhodou zas bylo venku hnusně a vy jste se cítily stejně, tak si připravte
koupel a vezměte si do ní tuto knihu. Je
v ní totiž všechno, co hodné holky potřebují vědět.
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Na krovkách
Nedávno jsem upadla a přišla jsem domů
a muž na mě koukal a říkal: „Co se ti
stalo?“
„No co by! Upadla jsem.“
Asi jsem vypadala špatně, protože
manžel se nevěřícně zeptal: „Jen
jednou?!“

16
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Tak mladá,
jak dokážu!!!
Mám oteklou nohu. Levou! A nad pravým
kotníkem mám tři malilinkaté pupínky,
děsně svědí. Buď je to alergie (další!),
anebo je to nějaká smrtelná choroba, kterou notabene musím tajit, protože je nakažlivá. A oční víčka mám tak vytahaná,
že mi sahají až k pasu, a rýhy od nosu
k bradě (ducaté!) se táhnou hluboko až
na okostici! A... lokty mám zrohovatělé!
(Pozitivní je, že nejen všední opotřebovaností, ale taky od toho, jak si dávám ruce
na stůl, když sedím v hospodě a u vína
hovořím o životě!) A vlasy mám, pochopitelně, bez melíru přirozeně prošedivělé.
A mám nadváhu, z které si dělá legraci
celý národ!
Můj nový časopis je nejen v mých (žilnatých) rukou, ale je taky pečlivě sledován
mezinárodními marketingovými mágy! Těm
je asi třicet a jsou tak dynamičtí, že když
procházejí místností, dělá se za nimi vítr.
17
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Pro mágy neplatí žádné: „Konečně čtyřicet!“ Mágové tvrdí: „Když seš stará, umři!“
Mágové mají na mysli, že nárok žít mají pouze maximálně dvacetileté blondýny
s úsměvem tak širokým, že připomíná splašeného koně!
Svět ale přece bojuje proti rasismu! Bojuje proti terorismu! Protestuje proti nadnárodním korporacím a snaží se zabránit
znečištěnému ovzduší! Svět už přece nechce žádné koncentráky, gulagy a diktatury! A proto se ptám: Jak je možné, že NÁS,
KRÁSNÉ, VÝKONNÉ A VYZRÁLÉ ženy,
úplně legálně a masově likvidují fašističtí
pedofilové?!
Možná (a to předpokládám na základě
historie) chybí k našemu otevřenému boji
otevřená výzva. Výzva založená na odhalené pravdě.
A tak teď veřejně sděluji:
Chci být právoplatným člověkem, i když
už nežiju ztrátou panenství!
I když už nežiju akné a snowboardem!
I když už nežiju hiphopem!
I když už nežiju zrádnými spolužačkami!
I když už nežiju prvním honorářem!
I když už nežiju skatem a zorbingem!
I když už nežiju první nevěrou, prvním orgasmem a prvním zaměstnáním!
I když už nežiju prázdninovou láskou!
18
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I když už nežiju modelingem, shoppingem, chatem a netem!
I když...
Ach Bože! I když už nežiju!
P. S.: A protože jsem pochopila, že mezinárodní marketingoví mágové mají naprostou
pravdu, tak vám musím říct, že mému čtyřletému psu Edovi je (pro jistotu!) oficiálně
teprv rok!
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Můj happy end
V televizi mě zaujal Jack Nicholson ve
filmu O Schmidtovi. Nejdřív jsem byla
přesvědčená, že ten film je vrchol
frustrace, nakonec jsem byla potěšená až
jásavým optimismem. Už několik let
přemýšlím, že bych napsala další scénář.
Komedii se strašlivými konci. Vím přesně
zatím jen to, že tam bude vedlejší roli hrát
papoušek, který musí umět větu:
„Sežerrrru tě, protože jsem aligátorrr!“

20
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Děsně veselej
tejden
aneb
Pár
křečovitých
vzpomínek
Nedávno jsem napsala velice pochmurný
sloupek o smutku. Kompenzuji proto černotu své duše a pokusím se dnes psát něco
veselého. O veselí zkrátka. Jako první mě
napadlo, že existuje Veselí nad Lužnicí,
a taky jsem si vzpomněla, jak jsem kdysi
byla průvodkyní na hradu Pecka a tam je
nad bránou místnost, které se říká „Veselka“. A to proto, že jednou se jacísi útočníci
rozhodli hrad dobýt, a protože je na kopci
21
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skoro nedostupný, tak se rozhodli, že nechají obránce vyhladovět. Ale na hradě byl
chytrý muž, který se rozhodl dobyvatele
doběhnout. A uspořádali tam fingovanou
svatbu. A útočníci nechtěli bránit křesťanskému manželskému aktu, dohodli se na
klidu zbraní a na hradě fingovaně řinčeli
nádobím a bujaře se (jako) veselili. K pití
a jídlu nic neměli, ale přesto panoš útočníkům přinesl jako poděkování pár kousků
pečeného masa a víno. To poslední, co se
na hradě našlo. A útočníci usoudili, že hrad
s takovými zásobami se hned tak nevzdá,
ztratili nervy a odtáhli...
Časté české příjmení je Veselý, ale já si
myslím, že Češi zas tak kór moc veselí nejsou. Občas dokonce docházím k smutnému přesvědčení, že je dost popouzí, když je
veselý někdo jiný. Byla jsem tuhle na večírku a měla jsem dobrou náladu a najednou
se ke mně přitočila jedna známá a s krajní
nedůvěrou se zeptala: „Halino, ty se pořád
tak směješ... Ty něco bereš?!“
Ostatně já jsem se tuhle taky extra nesmála. Byla jsem na chodbě České televize,
těsně před natáčením jsem měla, a hnala se
ke mně jedna známá produkční a na kilometry daleko křičela: „Halino, ty máš úžasnou paruku! Vůbec bych nepoznala, že to
nejsou tvoje vlasy!“
22

Jak blbá - zlom 2014

5.8.2014

22.10

Stránka 23

Naopak mě včera hrozně rozesmál telefonní omyl. Seděla jsem zrovna nad prázdným papírem, traumatizovala jsem se, co
mám proboha zase napsat a zároveň že
musím udělat dalších asi padesát věcí,
a dospěla jsem k závěru, že nutně potřebuju někoho, kdo by za mě došel na finančák a na obecní úřad a vyzvedl u doktora
léky a... zazvonil mi mobil a já ho zvedla
a tam se ozvalo: „Tady Novák! Tak co potřebujete?“
A taky jsem rozesmála prodavačky ve
stánku na Václaváku, protože jsem si koupila hamburger, zakousla jsem se a vtom
jsem uslyšela: „Necháš to bejt, tlusťochu!“
Nadskočila jsem, karbanátek mi vypadl na
zem, já se otočila a za mnou stál pán a na
vodítku tahal buldoka, co se snažil norovat
kolem odpadkového koše.
Docela veselé mi připadalo, když jsem
slyšela svou dceru, která své kamarádce
řekla, že má ráda „placatý jídla“. Došlo
mi, že tím myslí pizzu, bramboráky, lívance, koláče, langoše... Možná že se všeobecně mění terminologie. Můj syn mi
totiž na dotaz, kam jde, odpověděl, že má
„pitný“ večer.
Můj muž smíchy málem upadl, když slyšel, jak se snažím výchovně zapůsobit na
dceru. Byla jsem hrozně vážná a chtěla
23
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jsem Natalku přimět k většímu studijnímu
úsilí výkřikem: „Jestli to chceš někam dotáhnout, tak budeš konečně muset začít
šlapat!“
Radostně mě nadchlo, když jsem se bavila s mou maminkou (86 let) a ona plánovala, jak půjde do kostela na mši, a říkala:
„Musím se nějak zušlechtit. Budou tam holky, co mě znají odjakživa, a budou naparáděný, protože jsou to fešandy!“ A když jsem
cynicky řekla: „Prosím tě, copak ony ještě
žijou?“, tak máma řekla: „To si piš!“
Tuhle byla u nás moje tchyně a mě napadlo, že si uděláme hezké odpoledne. Navrhla jsem jí laškovně: „Pojď, nalejme si
spolu trošku dobrýho vínka!“ Nepřítomně
po mně koukla a zavrčela: „Jaký hovínka?!“
Vzpomněla jsem si taky na svého otce.
Z nějakého záhadného důvodu nesnášel
větu, která se všeobecně používá v případě
omylu v telefonu. „Tady je soukromý byt.“
Kdykoliv jsem to řekla, vyletěl na mě, že je
to jasné, že žádný veřejný byt neexistuje,
a ať „nedevalvuji slova“, když se hodlám živit psaním. Pak to zas jednou byl omyl a já,
v hrůze z otce, který seděl naproti mně,
drsně řekla: „Ne, to je omyl. Tady je byt.“
A ten nešťastník na druhém konci se zajíkl
a pak zmateně hlesl: „Soukromý?“
No a co se týče nepochopení určitých
24
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slov, tak já jsem si asi do svých dvaceti let
myslela, že existuje „vražda z pilnosti“. Tak
nevinná jsem byla, že o „vilnosti“ jsem neměla ani potuchy...
A víte, že i když člověku vůbec není do
smíchu, že se dá váš mozek docela snadno oblbnout?! Stačí ze sebe vydávat zvuk
„hehehehe“, jako když se smějeme. Nadskakující bránice vysílá do mozku impulzy
„Pozor – sranda!“ – a endorfiny se hrnou,
jako kdybyste opravdu prožívali supertaškařici!
Spisovatel Lee řekl: „Jednou jsem se ponořil do optimismu. Stěží jsem se zachránil.“
A já říkám:

POKUD TI SMÍCH NENÍ VHOD,
TAK SEŠ HŇUP A IDIOT!
České přísloví je pregnantnější:

BUĎME VESELÍ,
I KDYBY VĚŠELI...
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Eda je maniak
Můj buldoček Eda, když mu sundám
vodítko, hned ztratí sluch. Včera jsem
zjistila další jeho povahovou zajímavost. Je
úplně posedlý po pizze se sýrem. Nesmí
to být ale mražený polotovar. Eda chce
výhradně pizzu z italské pizzerie. Jeho oči
pak dostanou frenetický lesk a Eda je
schopen pro sousto vyskočit i metr a půl.
Stejně ho rozrušil jen plyšový kohout,
kterého dostal k Velikonocům můj muž
a který, když se mu zmáčkne knoflík na
břiše, tak kokrhá. Edu kohout rozzuřil tak,
že mu srazil hřebínek... Ukousl ho...
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Mám ráda
zvířata,
protože...
Klasik napsal: Máme rádi zvířata, protože
jsou chlupatá! Já k tomu mohu podotknout,
že když si něco představuju jako chlupaté,
asociuje mi to, že by mělo jít i o tvora kulatého. A pro kulatost mám slabost, každý jistě chápe proč... Za pár minulých týdnů
jsem nashromáždila pár oslňujících zvířecích informací. A tak vám je bez mučení
prozradím.
♦ Když jsem byla ve Švýcarsku, tak jsme
v jedné horské chatě potkali číšníka ze
Slovenska. Vyzdvihoval krásu prostředí,
v kterém pracuje, a když noc vystrčila
drápky a úplněk svítil na krajinu jak ten
nejlepší osvětlovač, tak se na pozadí zářící měsíční koule objevil hrozivý stín. „Netopýři?“ zeptala jsem se. Netopýři číšníkovi připadali moc strašidelní, a tak s pokerovou tváří řekl: „Kdepak! Tady lítají jen
27
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takové větší můry!“ „Větší můry“ měly
v průměru přes dvacet centimetrů a chlupaté tělíčko. Číšník netušil, že noční motýli mi nahánějí doopravdický strach, kdežto
netopýři ve mně vzbuzují cosi podobného
něze. Možná proto, že vím, že netopýři
mají tak tenké kosti, že nemohou chodit...
♦ Včera vlétla ke mně do pokoje ve čtvrtém
patře v centru Prahy asi dvaceticentimetrová zelená kobylka. Do kadeřnictví nedaleko nás vlétlo nádherné modré šídlo.
Zabydlelo se tam. Kadeřník se chvíli zabýval problémem, čím ho živit, aby nechcíplo, a přiznal se, že mu dal jméno
Chvostislav.
♦ Partner mé kamarádky byl v červenci na
vandru na východním Slovensku. Byl v Karpatech. Spali s kamarády pod širákem
a v noci je vzbudil šramot, sípavý dech
a chrapot. Za svítání zjistili, že všude kolem
nich jsou obrovitánské stopy po prackách.
Jejich igelitky s jídlem byly rozsápané, a úplně jimi otřásl pecen chleba, kterému někdo
odtrhl celý vršek, jako když si lámeme na
kousky suchý rohlík. Od bači se kluci dozvěděli, že v okolí žije medvěd hnědý, a bača
jim dal prostou radu: „Až půjdete zas spát,
dejte všechno žrádlo 100 metrů od sebe,
pak budete mít klid!“
♦ V americkém West Melfordu medvěd utekl
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před rozzuřeným kocourem, který nesnesl, že se medvěd odvážil do blízkosti
jeho domu: „Chránil si své teritorium. Bylo
mu jedno, že je asi padesátkrát menší,“
řekl kocourův pyšný majitel.
♦ V Českých Budějovicích jsem v parku viděla tuto ceduli: Psům se přikazuje venčit
majitele na vodítku.
♦ Číňani milují šváby v čokoládě. Je to zřejmě kaloricky chudá strava, protože existuje jen moc málo tlustých Číňanů.
♦ Okouzlila mě zpráva, že ve francouzském
Verdunu žije důchodce a ten má ochočenou straku. Ta každý den svého pána bohatě odměňuje drobnými, které turisti
házejí do kašny.
♦ Bezvadný recept na spokojený partnerský život lze získat od jednoho druhu hlubinných ryb. Když sameček najde samičku, tak se jí chytne, sroste s ní, spojí s ní
svůj krevní oběh a žije s ní věrně (jedno
tělo–jedna duše) až do smrti.
♦ Víte, že albatros může spát za letu? Že
šneci můžou spát bez přerušení i tři roky?
A že včela, aby vyprodukovala půl litru
medu, musí obletět asi 2 000 000 květů?
Tak teď už to víte!
♦ Celých pět dní a nocí seděl ovčácký pes
u zasypané důlní šachty u města Sirniena
v Itálii. Místní občané se domnívali, že jde
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o nějaký zločin. Policie proto začala kopat. Po dvou hodinách namáhavé práce
objevila – velkou telecí kost!
♦ Rejsek obecný dokáže každé tři hodiny
sežrat tolik potravy, kolik sám váží!
♦ Nedávno se u nás na chalupě objevila
myš. Muž to vzal vážně a nakoupil pastičky. Odhodlaně s nimi zamířil do sklepa. Já
mu měla být nápomocna při kladení. Vyzval mě, abych přinesla návnadu. Přinesla jsem to nejlepší, aspoň podle mého.
„Co je to?“ zeptal se nedůvěřivě.
„Sekaná,“ pravila jsem hrdě. „Ta sekaná, co jsem včera pekla.“
A muž se mě zeptal: „A myslíš, že to ty
myši budou žrát?!“
♦ Sova ve dne spí, ale za tmy vidí tak dobře, že kdyby chtěl člověk vidět taky tak,
musel by mít oči veliké jako grapefruity!
♦ Mám kamaráda. Je to etnograf a je to blázen. Nedávno byl na Sibiři a šíleně se tam
zamiloval do jedné domorodé krasavice
od Čukčů nebo od Evenků. To prostě nevím. Když mi potom o tom vyprávěl, přiznal se, že by si krasavici rád vzal, a jen
tak mimochodem se zeptal, jestli bych
pro ni v Praze případně neměla nějaké
zaměstnání. Zatvářila jsem se dost pochybovačně: „Co umí?“
Kamarád zapřemýšlel: „No... dojit soby.“
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A to mě inspirovalo k radě, která se už
zvířat zásadně netýká.
Protože:

KDYŽ TĚ NĚKDO DOJÍ,
JEN ÚNIK TĚ ZHOJÍ!
Na všechna tato zvířecí fakta jsem si
vzpomínala u nás na terase. Právě na mě
usedl krásný motýl. Babočka paví oko. Vyplývá z toho jasně, že jsem pěkné kvítko.
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Song rozvedených žen
Četla jsem si americký časopis a zaujala
mě zpráva o jedné americké mladé ženě,
která se během tří měsíců provdala za
čtyři různé muže. Všem manželům tvrdila,
že kvůli práci hodně cestuje. Ve
skutečnosti nepracovala vůbec, protože
na to, podle vlastních slov, „vůbec neměla
čas“. Měla totiž kromě svých čtyř manželů
ještě několik dalších milostných poměrů,
a když ji vyšetřovala policie, tak se u ní
našel seznam s mužskými jmény, který byl
nadepsán: Koho si ještě vezmu.
Myslím, že tato informace je velice
inspirativní. A kdyby se vám náhodou
někdy objevilo mužské jméno v seznamu
s nadpisem: Kdo mě nechal, tak jsem pro
vás složila blues s tímto refrénem:
Mé slzy jako hrachy
vysuší jen
tvoje prachy...
pádadap pádadap
pápá...
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Lyricky
o kozlu
Václavovi
Václav měl moc hezké oči. Když se smál
a když se zlobil, tak se mu zúžily a rozplápolaly a mě zavalovaly vlny hřejivého vzrušení. Jinak se mi Václav moc nelíbil. Měl
masivní krk jakoby vražený hluboko mezi lopatky a jeho zuby evokovaly závody bobrů,
když likvidují les. A taky mi Václav nějak
zvláštně nevoněl. Oblak pachu, který jako
by v půlmetrové vzdálenosti konturoval Vaškovo tělo, mi připomínal kozí chlívek u Stehlíkovic chalupy, kam jsem jezdila v dětství
na prázdniny. Ten pach mi vždycky nejdřív
vyrazil dech, ale za chvilku jsem v něm rozpoznala živočišné teplo, trávu, zem a byla
jsem zmámená slastí. A s Vaškem to bylo
skoro stejné. Zpočátku jsem se od něj odtahovala a pak jsem se chvěla v jeho náruči,
obličej zabořený do jeho hrudi, odkud vycházel tlukot jeho srdce.
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