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                                    Život pod drobnohledem bonmotáků 

    Tyto aforismy, slovní hříčky a miniaturní parodické dějiny v české zkratce byly na webu 
publikovány v letech finanční krize, politických volebních zvratů, různých systémových nehod a 
světových  prasečích chřipek. Je pozoruhodné , jak málo se od té doby změnilo, a pokud ano, tak po
přechodném zlepšení jsme se ocitli jen v dalším dějství nové VOLAtilní pandemie. Tentokrát 
důsledně politické – kdo nemá roušku, není in, a dokonce může být na idexu. 

    S odstupem let je zvláštní, kolik  koncem roku 2009 napsaných aforismů trefilo současný vývoj a
každodenní stav. Pro lepší pochopení napsaného si člověk musí vybavit především tehdejší české 
politické reálie. Ale nakonec i bez toho lze mnohé vnímat v souvislostech. Vyžaduje to ovšem také 
představivost. 

    Život pod drobnohledem bonmotáků je samozřejmě produktem své doby. Bez její podstaty a 
ducha by nemohly vzniknout. Svým způsobem jsou i jakousi kronikou konkrétního časového úseku.
Neoficiální , ale přesto systémovou. A hlavně – necenzurovanou!

                                                                                            Miroslav Petrů 



   Retro: Život pod drobnohledem 
               bonmotáků I

05.12.2016

1. prosince 2009

Naklonil se ke mně a povídá: „Doba je těhotná.“ Asi jsem neměl příliš chápavý 
výraz, a tak spiklenecky dodal: „Už dlouho.“ Ale nejspíš se to u mě moc nelepšilo 
a tak zničehonic vybuchl: „Je už přenošená! … Hotový potrat!“

***

Očekával postup. Ale přišel růst. Do bezvýznamnosti.

***

Nerozdělil je úspěch. Nerozdělil je neúspěch. Ba ani totalita. Až Samet byl 
úspěšný.

***

Před aktem se mohutně rozcvičovala. Šel z ní skoro strach. Začal se rozhlížet, kde
nechal tesař díru. Najednou ho prudce strhla k sobě. „Neboj, já jenom nemám 
ráda, když mi přitom vržou klouby.“

***

Čo bolo, to bolo. Terazky som Plk.



Darwinova teorie o původu druhů má velký nedostatek. Nikam se jí nevejde 
český sametový zákazník. A tak je zatím v provizorní kolonce: Něco mezi 
kobylkou a slepicí.

***

Tloušťka mu nehrozila. Měl pořád plnou hubu svobody.

***

Po slavném Sametu začali přicházet do Čech různí cizinci. I Američané. I jim se 
líbili české holky. A tak se velmi rychle naučili zásadní komunikační větu: „Ja 
mam kolík, pro tvuj dolík.“ Ale doba se změnila! Do Čech začali přicházet 
poněkud jiní Američané. I ta slavná věta už zněla jinak: „Ja mam radar pro tvojí 
kotlinu.“

***

Má Bůh smysl pro humor? No ježíš!

***

Byl to dobrák od Kosti. Bratra měl v Řitce a sestru v nápravném zařízení.

***

Nastoupil do vlaku. Jak se ale za chvíli ukázalo, tak do špatného. Ocitl se totiž ve 
vleku událostí.



Uslyšel: „Akce!“, a tak vystartoval. U regálů chtěl být mezi prvními. Ale něco 
nedomyslel. Byl vlastně úplně první. Ale v záběru kamery. Dokonce dříve než 
hlavní hrdina.

***

Založili unikátní politickou stranu. Univerzální a pro všechny časy. Ani název 
netajil vysoké ambice: Sametová splachovací.

***

Televize Prima uvažuje o dalším vysílání svého někdejšího trháku – Vyvolení. 
Ale s inovovaným názvem – VyVRCHOLení09.

***

Plk. – Diadoch Sametu.

***

Chtěl jí něco hezkého říci. Ale zapomněl si doma Google.

***

TOP09! Vysoká partajní vírokracie? Anebo virokracie? – Český Sametový volič 
má novou stranickou vakcínu proti plné peněžence.

***

Na letošní, světově dietní, vánoce se v Čechách u příležitosti dvacátého výročí 
pádu totality chystá prodej Sametových pomyjí.



Poslední dobou byl velmi podrážděný. Stále nemohl najít bod G svého humoru.

***

Chtěl se dobrat neutěšeného stavu a tak napsal: Ponorková nemoc. – Mylná 
diagnóza. Správný nález zní: Sametová samota. Té se bál Bohumil Hrabal 
nejvíce. Měl raději hlučnou. Byť za totáče.



                                                                                                                                   27.11.2009

                        Život   pod    drobnohledem    bonmotáků II

Češi si vybírají z palety ďábelská gesta. 1939 – dlaň dolů. 1989 – dlaň dopředu. 2009 – dlaň nahoru.
Tři devítky? Ano, ďábel jim ale nastavuje zrcadlo. Děsím se následujcí šestky. Aby z ní ďábel 
náhodou neudělal devítku.

Prázdnotu svého času umocňovali vyprazdňováním svých přeplněných žalud/ků.

„V Česku je prý Sametově" , meditoval jeden hovnivál. „Také jsem slyšel," odpovídá mu druhý,
„monokl na pravé oko tam prý pořídíš za 30 Sametových.“

"Pomáhej pámbů," zvolal první. "Dejž to pámbů," odpověděl druhý. "Jděte oba k čertu," pomyslel
si třetí.

Češi jsou kouzelní: Máme hole v ruce – Dílna 1989 – proměnili na sofistikovanější Prostředník ve
dlani – Vzor 2009.

Potkaly se dvě filcky.  A protože to  byly české filcky,  tak si  hned jedna začala  stěžovat  druhé:
„Holka, já ti nevím, ale jestli se takhle ženské budou dál upravovat, tak se nikde nechytnu.“ „Ty
bláho, to mi povídej,“ dí druhá. „Nejhorší je , že už začínají i chlapi. Tuhle jsem byla na nějaké
schůzi a vůbec jsem se nechytala.“ „Na jaké schůzi?“ „Vlastně ani nevím. Pořád jen volali – nic než
národ!“

Název KAPELY rezonoval  s  duchem doby.  A byla  velmi  úspěšná.  Na konci  každého koncertu
fanoušci freneticky skandovali: My chceme Kapavku, my chceme Kapavku.

Byl to tvrdý diskutér. Nejraději měl direkt z Googlu.

Měl všech pět pohromadě a tak šel nakupovat. O měsíc později: Neměl všech pět pohromadě a tak
si  šel  některé  půjčit.  O  půl  roku  později:  Všech  pět  dohromady  mu  musel  dávat  MUDr.
Chocholoušek.



Křičel , že to není plagiát, že je to celé na úplně jiné téma. Ale znáte kritiku. Jak asi u ní může
dopadnout titul Čípková Růženka.

Pociťují  hřebci  intezivní  zadostiučinění?  Bezpochyby!  Úplně  největší  pak,  když  se  dostanou
druhému na kobylku.

Sametová revoluce navštívila vykřičený dům. Po dvaceti letech si to mohla konečně dovolit.

Mají voli smysl pro humor? Obrovský! Začali zakládat politické strany.

Dělal jí už dlouho nemravné návrhy. Dobové a bytostně chlapské. Tak říkajíc naturalistické. Ale
pokaždé ho odmrštila: Nechoď na mě s tou svojí pandemií.

Českému politickému systému se nějak nevede. Že by komunistická diverze? Nikoli. Jsou to stále
ještě záchvěvy sametové distorze.

Všichni na ně pobaveně koukali. Mysleli , že je to jen takové kočkování. Pravým důvodem ale
velmi ostré šarvátky bylo sametové očkování. /Proti muftíkům./

Sex byl vrcholnou ukázkou úpadku totalitních systémů, pravil přednášející. Ale kdysi lechtivé téma
nechávalo studenty naprosto chladné – byli klonovaní.

Manažeři zbytečností se nemohli shodnout: Je dnešní muž konzument anebo zákazník? A dál ho
pozorovali, jak leze po kolenou kolem spodních regálů a hledá svojí nejnižší cenu.

Bylo nebylo … tak to už dneska neplatí. Sametoví ordneři mají naprosto jasno: Bude. A ne, že ne.

Sametový býk obvinil prasata: "Šíříte paniku." Prasata se však nedala: "Šíříš poplašnou zprávu."
"Ta není nakažlivá," rozohnil se Sametový býk. "Myslíš?" řičela nadšením prasata. A celé družstvo
nakazila svým smíchem.



       

        Život pod drobnohledem

                 bonmotáků III

Modrou kleptopartaj přepadla vánoční mánie. Všichni členové teď shánějí Gogola. /sic!/ Nějaká ta
duše zpoza řeky Léthé jako zkoušející se vždycky hodí.

***

Často si připadal jako páté kolo u vozu. Byl to ale mylný dojem. Ve skutečnosti byl celou dobu
považován za kádrovou rezervu.

***

Pátral po svých slavných dnech. Ale našel jen Sametové.

***

TOP09? – VyVRCHOLení partajní kreativity. Samá hlava, tělo žádné.

***

S Bohem komunikuji velmi často. Medituji s ním o duchovnu a tak vůbec. Vím, že je trpělivý a ke
mně shovívavý. Já mu pak za to nosím jitrnice  ze zabíjačky.

***

V opilosti si jí spletl s počítačem. A roztomile přitom žvatlal, že si jde kliknout na myšku.



On. Ona. Koitus.

***

Duch se vznášel nad vodami. Proto vojáci museli začít používat ponorky.

***

„Lidi ve slevě? Zajímavý nápad!“ – Ožili manažeři zbytečností. A otevřeli svůj manuál – Knihu
přání a stížností.

***

Nasával ducha vánoc. Ale ucítil jen svrab Sametu.

***

Zaujali pozice. Na názory už nezbyl čas. Pán Bůh nám dal spoustu možností, jak ho mít neustále na
paměti. A není až tak náročný. On neříká VÍRA. On říká MYSLI! Třeba i na víru. 

***

Tak dlouho mu říkala: „Budu-li v jiném stavu …“, až se narodil Budulínek.

***

Vždycky, když šlo do tuhého, tak se držel při zdi. Byl opatrný. A stejně se vždycky ozvalo: Co to tu
smrdí?

***

Byl to velký čtverák. Každou chvíli trojčil. A často mu u toho sekundoval primus třídy.

***

Neodpustil mu. Pustil mu žilou.



Obě kamarádky šly dnes ke gynekologovi. Aby si příště měly o čem povídat.

***

Chtěla  mu  ke  Štědrému  dni  udělat  velkou  radost.  A tak  mu  pod  stromeček  nadělila  kvalitní
zahraniční projímadlo.

***

Přišla na něj těžká chvíle. Pokoušelo se o něj hned několik duchů najednou. Duch svatý, duch doby
a duch útrob.

                                                                                                                                      7.12.2009



       

        Život pod drobnohledem    
                 bonmotáků IV

Dvacáté výročí listopadového Sametu v prosinci 2009? Takový mediální fade out!

***

Rok 2010. TOP09.

Nové logo: Dolly Parkan, padákový sexoměr a Schwarz.

***

Na observatoři v Ondřejově na to koukali jako blázni. Mezi Saturnem a jeho prstencem se objevil 
nový objekt – Saturnin.

***

Byli v náladě. Chtěli zkusit páku. Ale s ohledem na vlastní stav a místo, kde se právě nacházeli, byl 
aktuálnější kladkostroj.

***

Vygooglil jí na tváři pobavený úsměv.

***

Koupil si PROSTENAL, aby měl bohatší život. Ale nakonec byl bohatší jen o jeden zážitek. Celou 
noc PROSTÉNAL.



Hledali podle akčního letáku mandarinku volnou. Našli však jen mandelinku bramborovou. Také 
byla ve slevě.

***

Poslední pokusy nabraly nový progresivní směr: Místo nakloněné roviny začali vědci zkoumat 
rovinu naklonovanou.

***

Mnoho lidí si pletlo dva různé knižní tituly ležící za výlohou knihkupectví hned vedle sebe: Klima a
Klimakterium.

***

Pohádky tisíce a jedné noci? Andersenovy barvité příběhy? Božena Němcová? Ale kdeže! Nikdo 
nemá na tu Sametovou o pravdělásce.

*** 

Milují chrámy. Nejvíce pak Chrámy konzumu. Míří tam jako do Lourd. A nacházejí! Především 
podobně postižené.

***

Jak se nedávno ukázalo, tak celková reforma českého školství počítá i s progresivnější terminologií.
V jejím rámci se zavádí i nové profesní označení – pedagogo.

***

Dopustil se názoru. V době Sametu nevídané!

***

Sametový pokrok nelze popřít. Celkově je ekologičtěji: Dříve samá stará struktura, dnes moderní 
recykláty.



Drželi hubu, drželi krok. Svobodně. Tak  byli uvědomělí.

***

Pravda a Láska – večerní kydání: Na politickém nebi se objevil nový stranický subjekt – Logistická 
strana lobbistů.

***

Se sluchem už na tom nebyl nejlépe. Hodně se nachodil, někdy i naběhal. A také mnohdy dost 
peprně nadával. Pokaždé, když slyšel slovo partaj, tak vystartoval zkontrolovat vývěsku pohřební 
služby.

***

Vykřikoval veřejně a obracel se přitom na všechny kolemjdoucí: „Splaťte svoje dluhy!“  Ale 
netrvalo to dlouho, brzo ho zavřeli. Ohrožoval politický systém.

© MP, 2009, nepodléhá CC licenci, možno dále šířit a upravovat jen se souhlasem autora
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      Život pod drobnohledem     

                bonmotáků V

V  Chrámu  konzumu  utrpěl  úraz.  Sesypaly  se  na  něj  vánoční  slevy.

***

Měl  příliš  nevyzpytatelně  ohebnou  páteř.  Nebylo  vyhnutí  –  museli  mu  nasadit  Sametový
kosmodisk.

***

Praha! … Záložní Jeruzalém?

Schwarz z Bergu! … Záložní Metuzalém? 

 
***

Dva mladí  kakraholti  pozorovali  pravidelně jistý  výjev.  A vždycky se sázeli,  jestli  u  regálu se
slevami bude dříve senior anebo jeho ruksak.

***

Smálo se na něj její pozadí. Zato jeho se mračilo. Dal si včera k večeři uzené s hrachem.

***

STB neskončila.  STB je  nesmrtelná.  STB trvá.  Má už  i  digitální  podobu.  Možný  je  dokonce
pronájem – SetTopBoxu.

***

Byl v tom namočený až po uši. Zvláštní ale bylo, že předtím vůbec nezaregistroval, že by mu teklo
do bot.

***

Reálný Samet dokazuje pravé divy! Lidé  vášnivě diskutují, jestli vánoční náladu pořídit ve slevě
anebo počkat až na výprodej.

***

Vedli spolu hlubokomyslnou komunikaci pomocí obrázků vzájemnými ukázkami na mobilech nové
generace.



Měl velmi slušné vybavení: berlu, protézu ruční i zubní, vysoký tlak a tik v pravém oku. Možná
právě proto se pokaždé vřítil do Chrámu konzumu jako nefalšovaný dravec.

***

Cesta Chytré Horákyně? Ano! Česká Third Way!

***

Dřívější  systém to  měl  už  celkem zažité  –  „od  výročí  k  výročí“.  Sametové  poměry  na  svojí
dlouhodobější  existenční trajektorii teprve najíždějí. Ale vše nasvědčuje tomu, že snaha o vnitřní
étos bude mít kontinuitu. Ani filozofická nadstavba systému zdá se nepřijde zkrátka. „Od akce k
akci“ – vypadá velmi nadějné.

***

Mentálně byl momentálně v dementálním stavu.

***

Pravda a Láska – večerní kydání: Kvůli přátelství by udělali cokoli. Třeba vzali i půjčku u ProFin
Servis.

***

Socialismus neměli rádi ani náhodou. Byli to tvrdí podnikatelé a ortodoxní kapitalisté. Ale to jim
nebránilo, aby svoje vlastní ztráty neřešili socializací.

***

Měl velké dilema: Nevěděl, jestli vzniklou situaci řešit horem dolem anebo horem pádem.

***

Přál partajním outsiderům. Ale byl to stranický dyslektik. V Praze chtěl vstoupit do Malé Strany.

***

Sametová doba je skvělá. I pro názor vyžaduje důkazy.

***

Dělba konzumu musí být. Plebs rozhrabuje! A tržní nomenklatura? Ta zobe z ruky!

                                                                                                                                         20.12.2009
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       Život pod drobnohledem     
                                   bonmotáků  VI   

Jednomyslnost reliktem totality? Ale kdeže. Reálný Samet vyžaduje také jednu mysl. Pochopitelně
tu pravou.

***

Do kondičního steroidobiku zařadili novou procesní úvrať. Již nikoli dvě doby, ale tři: Nádech,
výdech, prdech.

***

V pivnici seděli tři. Vlastně jich bylo celkem šest. A už drahnou chvíli Sametově mlčeli. Každý z
těch tří komunikoval hlavně se svým mobilem.

***

Celých 20 let se neviděli. Vlastně od slavné Sametové. Vydali se každý za svými různými životními
projekty. Ani několik třídních srazů je nesvedlo dohromady. Až teď, kolem kulatého výročí Sametu
se to povedlo. Potkali se na Úřadu práce. 

***

Nová  reklama  se  stala  všeobecně  uznávaným  trhákem.  Název  prostředku  proti  problémům  s
hemeroidy si jódlovala celá republika.

***

Šel na krev. Ale nikoli darovat svojí. Měl v úmyslu cedit krev obchodního partnera. A vůbec ne
Sametově.

***

Co v totáči našetřil, to v Sametu investoval. Dneska je uváděn jako učebnicový příklad proměny
kvality v kvantitu.

***

Totalitní fronty vystřídaly Sametové tlačenice. Jak ale praxe života ukazuje – kapsářům je to úplně
jedno.



Probírali  svůj  byzhnis  plán.  A moc jim nevoněl.  Shodli  se  na tom,  že s.r.o.  ztratila  dynamiku.
Posléze kreativitu. Vize vysublimovala jaksi sama spolu s flexibilitou. K tomu se přidaly objektivní
potíže, problémy s náborem kvalifikovaných lidských zdrojů a lidským faktorem vůbec. Sametově
namazané schody pak už jenom dokončily dílo zkázy.

***

Měl rád vztyčený humor. Kupodivu ale neměl rád Mirka Topolánka.

***

Láska a Pravda – večerní kydání: Na Sametovém trhu se objevila progresivní novinka. Pampers na
ústa.

***

Na Boží  lampárnu  dorazily  dvě  totožné  stížnosti  na  Čechy a  Ježíška.  A kupodivu  nebyly  ani
anonymní. Pod první byl podepsán Děda Mráz a pod druhou Santa Klaus.

***

Před Chrámem konzumu vyhrával oblíbený Senil band. Jeho velký hit – Léta nám nestojí – si spolu
s fanoušky s chutí zazpíval i přítomný sbor kastrátů.

***

Očividně se mu ulevilo. Uchoslyšně taktéž. Jen nosocitně se mu přitížilo. A nejen jemu. 

***

Prasečí chřipka už je passé. Na rok 2010 se chystá očkování proti nežidům. Pubescenti budou mít
přednost.

***

Pravda a Láska – večerní kydání: Vykladači reálného Sametu hodlají zpochybnit všemi generacemi
prověřenou rovnici peristalitiky – kalorická ofenzíva = pohybová defenzíva.

***

Chrámy konzumu? Karbunkulová hora českého Sametového materialismu.

***

Zasvětil svůj život slevám. A všem vysvětloval, že je to záměr Boží. 

***

Velmi  originálně  projevil  svoje  evropanství.  Poté,  co  poněkud  důkladněji  prostudoval  chování
Čechů v Chrámech konzumu, opil se jako Dán.



Na paměť  poválečným českým dějinám,  a  také  jako  silvestrovskou  prognózu  vývoje  reálného
Sametu v Česku pro nejbližší roky, pronesla kněžna Libuše poněkud sardonicky: „Totalitní systém
… Sametový systém … Ústavní soud … Lampárna.“

A přídavek  už  dříve  jinak  publikovaných  motáků  u  příležitosti  Sametových
kulatin:

30 stříbrných a 30 Sametových? Jenom mravní relativismus.

***

Každému bych předepsal Pravdu. Sametovné 30,-Kč. Váš Václav Láska.

***

Nad oslavami 17. listopadu se vznáší inkarnace sv. Zifčáka.

***

Ptali  se Libuše, kdy bude v Sametu nejlépe? „Až se každý z vás stane celebritou,“ odpověděla
Libuše.

***

Marioneta 17. listopadu deklamuje:

Dnes už víme who is who,
sametová osvěta dělá divy.
Prkna, co znamenají svět
a nápověda, co nemá chyby.

***

Totalita: „Lidé, bděte,“ pravil komunista. Samet: „Lidé, bděte,“ pravila celebrita.

***

Chodím po Národní hladov sem a tam, sem a tam – volá Véna od 17. kontejneru.

***

Jidáš byl tržně na výši. Aby konal, muselo přijít 30 stříbrných. Českému lékaři k témuž úplně stačí
30 Sametových.

***

Před dvaceti lety byla doba opravdu hladová. To lze lehce doložit. Počet tlusťochů se od té doby
ztrojnásobil. 



Vzkaz Třiceti Sametových: Komu není na dluh dáno, v apatyce nekoupí.

***

Velvet Underground už nejsou in. Zato Velvet Revolution právě prošla omlazovací kúrou. Takové
silikony neviděli dokonce ještě ani v Silicon Valley.
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 Trend hodný roku 2010: Shalom alejkum! 

*** 

Rozhodl se, že rozjede sex ve velkém. Vůbec si nepřipouštěl, že by v době všeobecného útlumu měl
i on sám limitně podchlazené možnosti. 

*** 

Měl vyjmenovat klady. Ale vzpomněl si jen na plné sklady. 

*** 

Puncované symboly Totáče: Miro Bitkár, Jožo Spitkár, Limonádový Joe. 
Puncované symboly Sametu: Miro Velvetár, Jožo Drogár, Redbullový Jack. 

*** 

„Miluji  alternativní media, “ prohlásil zcela vážně. A hned vzápětí vášnivě deklamoval: „Kolik 
osudů, tolik osudí. Kolik řečí, tolik nářečí. Kolik nicků, tolik nickitů. … Jen jeden playstation! A 
tolik životů!!“ 

*** 

Současné trendy Sametu: Senioři s ruksakem, penioři s ochranou, junioři s nápytelníkem. 

*** 

Měla problém. Při jízdě na jejím velmi rychlém motocyklu jí v zatáčkách z dráhy vynášely její 
velmi objemné silikony. 

***

Sám se přesvědčil, že tržní poučky fungují velmi relativně. Nadbytečných lidí ve vlastní firmě se 
zbavil celkem lehce. Horší to bylo s nadbytečnými kily na vlastním těle. 

*** 

Stěžoval si u optika. Na černé čočky svých růžových brýlí. Politicky je třeba myslet dopředu a s 
nadhledem. Stranicky rovněž. Pro případ, že by TOP 09 /Tradice, Odpovědnost, Prosperita/ 
neprorazila v jarních volbách, tak už nyní je připraven nový partajní projektil – PROSTATA 
2010. /Prosperita, Tantiéma, Tabu/ 



Často se chlubila svými mnoha zajímavými předky. Zadek jí stačil jen jeden. Jím se ale moc 
nehonosila. 

*** 

Probíhala právě vizita. V Chrámu konzumu. I lékaři mají své dny. 

*** 

Dneska už opravdu není možné rozkulačit vesnice. Zato je možné obce Sametově exekutorovat. 

*** 

Přirážela ostošest. A to prosím absolvovala Sametové školy. 

*** 

Sametové obzory v modrém oparu? Dojem vylepší Duviral za 30 Sametových. 

*** 

Investor! – To zní tvrdě! 

*** 

Na vše od určité doby shlížel z pravého úhlu. A jevil velikou nelibost nad tím, že taková koule 
vypadá pořád stejně. 

*** 

Láska a Pravda – večerní kydání: Zakoupením Sametových protéz přispějete na civilizační pokrok v
Afghanistánu. 

*** 

Přišel si pro své slevy. Nakonec ale odešel s akční přirážkou. 

*** 

Na jeho tváři se usadil ustaraný výraz. Po bouřlivých oslavách Sametových dvacetin u sebe objevil 
výrazné opruzeniny. 
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Byl to génius. Vymyslel citát.

***

Svému miláčkovi zakoupila apartní oblek. A ten opravdu budil dojem. Čokla s vestou a kravatou 
opravdu ještě nikdo neviděl.

***

Manažeři zbytečností konečně zabodovali. Krize opravdu někdy dokáže čistit trh od plevele. A 
dokonce ve velkém. McKarbanátek na Islandu už je minulostí. Ovšem škarohlídi to vidí jinak: Prý 
prohrál válku s dluhy.

***

Byl důležitý jak lobbista po lobotomii.

***

Sledovali ho už delší dobu a říkali tomu přímý přenos. Šlo vlastně o evoluční kus. Kterak se lev 
diskusí a subjekt jiskrné inteligence proměnil na režimní software.

***

Řešení dluhů je celkem prosté. Stačí jen změna kvality. Místo na dluh brát na sekyru a místo na 
papír zapisovat na futra.

***

Použili na něj novou metodu. Podrobili ho mřížovému výslechu.

***

Sametové reálie zimy 2010 – potemnělá okna lidských příbytků. Očekává se snad, že budou padat 
bomby konjunktury?



O dluzích mluvil velmi zasvěceně a erudovaně. Vypracoval na téma dluhy i vlastní orientační 
manuál, s nímž se dostal do středu pozornosti médií:  Cesta kolem dluhové pasti za přestupný rok

***

Samet se vypracoval. Do naprosté bezradnosti.

***

Před Chrámem konzumu to hučelo jako v úle. Nově byl k mání orgasmus. A dokonce ve slevě.

***

Pravda a Láska  –  večerní kydání: Anal y tici  právě řeší  jednu ze Sametových anomálií. Politik 
udělal kariéru na pravici.  Ale přitom se už od Totáče vědělo, že má obě ruce levé.

***

Viděl to v Sametových konturách. Funkce mu vlastně ani jiné neumožňovala.

***

Vědci kvantového světa přišli s převratným objevem: Elektrony jsou dále dělitelné. Pro názornost 
pak vzkazují do světa populi – představte si, že od koule oddělíte její pohyb. Vůbec netušili, jaké 
vrásky na čele přidělají manažerům erotiky a režisérům pornofilmů.

***

Samet zasadil Totáči historickou ránu. Založil  Českou obezitologickou společnost.

***

Svitla jim jiskřička naděje – uviděli světýlko na konci tunelu. Ale vzápětí opět zmalomyslněli. Byl 
to český tunel.

***

Dialektika reálného Sametu: Dědský spratek.

***

Na Olympyjské hry do Vancouveru pojede i Mirek Topolánek a  jeho modré družstvo. Naši zemi 
budou reprezentovat v disciplíně Pyj na bobkové dráze.
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Pravda a láska – večerní kydání: Sametový býk byl velmi zaskočen historickou informací, že kníže
Přemysl Oráč preferoval při své práci voly.

***

Tak dlouho hledal nepřítele, až našel ženu svých snů.

***

V době krize manažeři zbytečností překonali sami sebe. Vyprodukovali o 10% více tlusťochů než v
letech konjunktury.

***

Ideově spolu souzněli. V poloze la  vache.

***

Ve  svém  díle  šel  neohroženě  s  dobou.  Proto  vůbec  nepřekvapilo,  když  se  jedním  z  jeho
nejznámějších  literárních  hrdinů  stal Pepek Samet.

***

Pravda a láska – večerní kydání: Exprezident je velmi zneklidněn. Na Národní třídě se objevila
rovnice:  Sametové omyly = Satisfakce Totáče!

***

Tušil, že půjde do tuhého. Ale nenapadlo ho, že sám bude mít problém s úplně jiným skupenstvím.

***

Začal svoje portfolio spravovat s větší vervou. Bylo načase. Už delší dobu připomínalo ponožky
bezdomovce.



Naslouchal hlasu svého srdce. A nevěřil vlastním uším. Až posléze si uvědomil, že ho v nemocnici
po transplantaci srdce upozorňovali na možné komplikace.

***

Hádali se spolu kvůli třetí osobě. Jestli jí to mají vytmavit nebo vysvětlit.

***

Pravda  a  láska  –  večerní  kydání:  Manažeři  zbytečností  mají  velký  problém.  Musí  přepracovat
manuál pro udělování pokut. Označení černý pasažér je totiž totalitně nekorektní.

***

Pokročilý Samet objevil nečekané možnosti úspor. Splachovací záchody je možno úspěšně nahradit
splachovacími exoty.

***

V oblasti kvantového sexu byl jako doma. Často přitom používal lupu.

***

Sametový býk navštívil španělskou  korridu. A smál se na celé kolo: „To jsou ale volové!“ „Koho
tím myslel?“, ptala se znepokojeně Pravda a láska – večerní kydání.

***

Aktuální heslo Sametu: Situaci je třeba konTROLLovat.

***

Sametový býk navštívil přehlídku dámského avantgardního oblečení. A smál se přitom na celé kolo:
„ …..“  Pravda a Láska  –  večerní kydání  tentokrát mlčela.

***

Chtěli na to jít od lesa. Ale k dispozici byla jen oáza.

***

Byli jako spojené nádoby. Ale bez obsahu. 

***

Na trhu se objevila nová uzenina. Už název velmi bodoval – Sametová opruzenina.

***

Úroveň vzdělanosti sametově stoupá. Obecně se má za to, že manželem Libuše byl Přemysl Totáč.
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Měl ohlásit další pořad  –  Balada o vojákovi. Ale melodrama se nějak zvrtlo: Diváci se potěšeně
zapýřili, když uslyšeli  –  Baba dala vojákovi. 

***

Sametový býk zatoužil po nové známosti.  Říkal si:  „Nějaká ta kravka by se hodila.“  Nechal si
poradit, a tak  navštívil Facebook. V hospodě si pak ulevoval: Telata. 

***

Doba opět velmi pokročila. Dneska už jsou pro zájemce k dispozici i mozkové implantáty.

***

Byli cool a nebyli v plotě? Tak to je záhada hodná manažerů zbytečností.

***

Pravda a Láska – večerní kydání: Sametový býk navštívil optika, aby si vyzkoušel módní novinky.
Ale volské oko ho vůbec nenadchlo.

***

Obracel se v hrobě. Jeden. Ten druhý na rozptylovém paloučku.

***

Byla to báječná doba. Bodejť by ne, když všechny ceny byly báječné.

***

Sametový býk navštívil se svojí novou přítelkyní doporučenou restauraci. Velmi zjihnul, když k
němu přisunula jídelní lístek a zapíchla do něj svoje kopýtko. Jako specialitu týdne nabízeli býčí
žlázy.



Přišla k lékaři s úplně novými příznaky. Stěžovala si, že se jí po těle rozeběhly implantáty.

***

„Hele, celebrita“, křičel opilec na ulici. Rozpomenul se, že dotyčného viděl před časem celebrovat
mši svatou.

***

Bylo to dost drastické  –  na stránkách diskuse úplně vyhřezl.

***

Hledali Achilovu patu. Našli však jen Hlavu XXII.

***

Pravda a Láska – večerní kydání: Sametový býk zavítal na diskotéku. Byl velmi překvapen, když
zjistil, že mu  mládež nemůže přijít na jméno.

***

Chtěl od života tak málo. Jenom trochu rozumu. Nepřehlédnutelnou porci štěstí a zlatou kreditní
kartu.

***

Díval se na to z nadhledu. Po smrti to ani jinak nešlo.

***

Chtěli být po sezóně in. A tak do jejich malého obchodu zvala obrovská tabule – TOTALITNÍ
VÝPRODEJ.

***

„U nás nikdy nemůže být olympiáda“, meditoval nahlas u piva.  „Proč myslíš?“, ptal se soused.
„Už druhý den by chyběl jeden kruh“, pokračoval v meditaci.

***

Přede všemi se dušoval, že půjde do sebe. Prohlásil dokonce přímo  –  a to prosím slavnostně –  že
půjde do svého vnitra.

***

Do České republiky zavítal  Globální  býk.  V Ruzyni  na něj  už netrpělivě čekal  Sametový býk.
Veliký halas a vřelé objímání, až se všichni kolem otáčeli. „Tak  jak se vede, ty starej … ?“, křepčil
Globální býk.  „Ani se neptej, ty starej … ! Z burzy  někdo odcizil býčí náladu.“
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