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Milí ãtenáfii,
neãeká vás drama, román ani básnû. Jen
stra‰né zoufalství, drsné dûti, zkfiehlé na-
dûje, krutí milenci, jadrné glosy, ambicióz-
ní blond˘ny, bolavé touhy, Ïárliví manÏelé,
zraÀující vá‰nû, nespokojené matky, cynic-
ké rady a nezapomenutelnû trapné oka-
mÏiky.

V‰echno se stalo m˘m kamarádkám,
m˘m pfiíbuzn˘m, m˘m sokyním, m˘m po-
tomkÛm, m˘m vyvolen˘m a úplnû cizím li-
dem.

Za inspiraci dûkuji m˘m re‰er‰istÛm,
ãasopisu Reader’s Digest, ãesk˘m básní-
kÛm, Edwardu Learovi, podnûtn˘m mai-
lÛm, pfiítelkyním, které zufiivû Ïijí tak, aby
se o tom dalo poutavû vyprávût, a svému
producentovi „Banánov˘ch rybiãek“, kte-
r˘ po mnû neochvûjnû Ïádá kaÏd˘ t˘den
bujaré veselí.

Dûkuji Janû Procházkové, která se mnou
a „Rybiãkami“ zápasí uÏ ãtyfii roky a pfiemá-
há stateãnû svou nenávist ke v‰em omlet˘m
zdlouhav˘m historkám.

Dûkuji sv˘m rodiãÛm za absurdní dûtství,
z kterého jsem se je‰tû nevzpamatovala,
sv˘m rivalkám, které mû Ïenou vpfied,
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a sv˘m láskám, které mû jitfií, jako by mi by-
lo dvanáct.

Dûkuji svému muÏi, Ïe existuje, a m˘m
dûtem, Ïe netají mou existenci.

Dûkuji vám, ãtenáfiÛm. Psát do zásuvky
je hodnû povzná‰ející, ale kdyÏ si va‰e slo-
va nûkdo zapamatuje, tak je to skoro stej-
nû slastné, jako kdyÏ zmrzlí vstoupíte do
horké vody.
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Jo! A v‰echny mé rady berte s rezervou,
protoÏe stejnû vÏdycky platí:

Bystrost bábû nepomÛÏe,
kdyÏ jde kolem mladá kÛÏe!
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Jak pfieÏít

zdrav˘ Ïivotní styl

âlovûk vût‰inou pochopí, Ïe pro sebe
musí nûco udûlat,
● kdyÏ ho tíÏí kila,
● kdyÏ ho tíÏí Ïal
● a kdyÏ se dítû pfii pohledu na jeho ma-

turitní foto zeptá: „A to je kdo?!“
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Jezte a pijte,
co hrdlo ráãí,

Ïivot je krátkej,
tak vo co kráãí!

VÍC NEÎ SVÒDNÁ KRASAVICE
NASYTÍ Tù JITRNICE!

Kila a Ïal mne tíÏily je‰tû pfied maturi-
tou, odjela jsem proto na kurz, abych byla
krásnûj‰í. Pût hodin dennû jsem cviãila, abych
pak nedostala témûfi nic k jídlu, a kurz vedl
docent-dietolog, jehoÏ nejoblíbenûj‰í píseÀ
byla od Voskovce a Wericha a pofiád si noto-
val: „... pÛl párku... pÛl párku...“

To mi pfiipomíná, Ïe kdyÏ jsem byla za
kamarádkou ve Filadelfii v USA, tak kama-
rádka mne vodila do vegetariánské restau-
race, která mûla obrovskou v˘vûsku: „Jez-
te u nás – Ïijte zdravû.“ A najednou si na-
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proti otevfiel stánek párkafi a ozdobil ho
obrovskou cedulí: „Jezte u mû, zemfiete
‰Èastní!“

S tím docentem-dietologem, jsem pak,
paradoxnû, mûla spoleãn˘ nejen ten „pá-
rek“, ale i syna. Seznámila jsem se s ním
na nûjakém veãírku a on jednou za mnou
pfiijel na chalupu a já mu nabídla toasty.
Úplnû obyãejné. Veka, s˘r, máslo, ‰unka.
Syn doslova omdléval rozko‰í nad tako-
vou lahÛdkou. Nemohl vÛbec pfiijít na to,
co je tam tak stra‰nû dobrého. A pak nám
to do‰lo: On totiÏ do sv˘ch dvaceti(!) let
vÛbec nevûdûl, Ïe existuje normální máslo.
Z toho jsem vyvodila svou radu. Je v pfiímém
rozporu se souãasn˘m zdrav˘m zpÛsobem
Ïivota, ale odpovídá jídelníãku na‰ich babi-
ãek, které se vût‰inou doÏily vy‰‰ího vûku
neÏ my teì. Rada zní:

Máslo kraví jez pro zdraví!

DU·EN¯ HLEM¯Îë A NADÍVAN¯ RAK
ZAÎENOU KAÎD¯ MRAK!

(Inspirováno Magdalenou Dobromilou
Rettigovou.)

Má dcera je momentálnû dost volno-
my‰lenkáfiská vegetariánka. Volnomy‰len-
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káfiská proto, Ïe vÏdycky kdyÏ nûkde vzne-
se poÏadavek na stravu, tak fiíká:

„Já vÛbec nejím maso. Jen kufie, lososa
a husu!“

Kdysi jsme ale doma proÏívali tûÏké
chvíle. Má dcera nejedla nejenom maso.
Má dcera byla zarputilá veganka. A pama-
tuji si dobfie, jak jsme jednou mûli náv‰tû-
vu, na které mi velmi záleÏelo, a já udûla-
la úchvatnou smaÏenici. Má dcera náhle
zprudka odstrãila talífi a zafivala:

„V tom jsou vejce! Fuj! Nechápu, jak
mÛÏete jíst ty mrtvé zárodky!“

Nesmírnû mne ale pobavilo, kdyÏ syn
(asi v 5. tfiídû na ZD· to bylo) pfiinesl v Ïá-
kajdû tuhle zprávu:

„âást odpoledne stráví dûti hledáním
slimákÛ v lese. Ten den nebudou potfiebo-
vat svaãinu.“

RODIâE V·ECH ZEMÍ, SPOJME SE,
D¤ÍV NEÎ NÁS ROZVùSÍ PO LESE!

MÛj syn nenávidí pfiírodu. Nenávidí
mléko, uherák, s˘ry, ovoce a zeleninu a ta-
ky nenávidí ãerstv˘ vzduch a zdrav˘ po-
hyb.

KdyÏ mu bylo asi tak sedm, tak jsem na
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vlastní u‰i sly‰ela, jak mému manÏelovi
fiíká:

„Tati, povídej mi je‰tû jednou, jak jsi byl
mal˘ a musel jsi jít pfies cel˘ pokoj, aby
sis v televizi pfiepnul program.“

Tuhle jsem syna donutila, aby jel s ná-
mi mimofiádnû na chatu. Vzal s sebou ka-
maráda. Vypadalo to bezproblémovû. Ka-
marád jedl v‰echno, komunikoval s námi,
nest˘skalo se mu a pfii jízdû na kole si bral
disciplinovanû pfiilbu.

Pak najednou nûco zabzuãelo, v‰ichni
jsme zvedli hlavu ke ‰títu stfiechy a tam
jsme vidûli obrovské sr‰ní hnízdo. V tu
chvíli chlapec pravil:

„Jo! Jsem alergick˘ na hmyz!“
„Co to znamená?“ zeptala jsem se.
„No, Ïe kdyby mû ‰típl i jen jeden ko-

már, Ïe bych asi zaklepal baãkorama...“

MÛj kolega v redakci (pod vlivem mé-
dií) se rozhodl, Ïe koneãnû bude Ïít zdra-
vû. Pfiestal jíst, pít a pofiád (aby lépe vi-
dûl!) jedl mrkev. Pak byl podráÏdûn˘ (vy-
hladovûl˘), nudn˘ (stfiízliv˘) a oranÏov˘!

12
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Taky mûl obrovské zaÏívací potíÏe. Pak se
pfii‰lo na to, Ïe má v sobû moc vitaminu A,
a to je skoro totéÏ, jako kdyby byl notori-
kem. Vitamin A je totiÏ jeden z mála vita-
minÛ, se kter˘m si játra skoro stejnû jako
s alkoholem neumûjí poradit. Z toho vy-
pl˘vá:

Mrkev, vodku Ïe má‰ rád?!
V‰eho dej si akorát!

NEÎ VÁS NACPOU PILINAMI,
NACPùTE SE S CHUTÍ SAMI!

Sestra mojí maminky, moje teta, mûla
stra‰né bolesti. Mûla artrózu v kyãli, ne-
mohla skoro chodit, nafiíkala, ale Ïádné
prá‰ky ani injekce nezabíraly. Po v‰ech po-
kusech u lékafiÛ mi pfiítelkynû Ivanka na-
vrhla, Ïe k tetû pfiivede své dobré známé.
Îe jsou to léãitelé-makrobiotici, a ti Ïe mé
tetû urãitû pomohou. Ivanka k tetû makro-
biotiky pfiivedla. Oni si hned vûdûli rady
a fiíkali tetû, jak má zdravû jíst, pít, mys-
let...

„Musíte jíst syrové, na drobno pokráje-
né zelí, ale ne mnoho a jenom jednou den-
nû,“ fiekla tetû odborná makrobiotická Ïe-
na.

„A aÏ vám bude líp, tak jezte jenom
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praÏené jeãné zrní a ãtyfii klíãky ze p‰eni-
ce. Pak se nemoc nevrátí,“ dodal odborn˘
makrobiotick˘ muÏ.

Mnû se to celé nûjak nezdálo. Teta byla
dost slabá a pfiedstava, jak zobe zrní, mi
pfiipadala aÏ zvrácená. Proto jsem se
obou makrobiotikÛ dost podrobnû vyptá-
vala. Ivance to bylo skoro trapné. Ale oba
makrobiotici mi odpovídali ochotnû a rá-
di. 

Ano, oni sami se Ïiví v˘hradnû obilím
a klíãky. Ani na veãírcích a oslavách ne-
zhfie‰í! Îádné chlebíãky jim nenutí, sypou
si jen zrní.

Ne! Opravdu nikdy nejedí nic vafieného.
UÏ od puberty, seznámili se ostatnû na tá-
bofie se zdravou stravou.

Ano. Cítí se v˘bornû! Jsou plní síly! Jsou
fit! Lnûné semínko stfiídají s makov˘m
zrníãkem, ovesnou vloãku s kukufiiãn˘m
lupínkem.

„A co va‰e dûti?“ zeptala jsem se. „Ne-
mûly s takov˘m stravováním problémy?
Tfieba v druÏinû nebo nûkde na lyÏafi-
sk˘ch kurzech? Neláká je ãokoláda? Ne-
mûly tendenci tfieba v pubertû se proti
takovému asketickému zpÛsobu Ïivota
vzboufiit?!“

Chtûla jsem vûdût v‰echno.
Makrobiotici evidentnû upadli do rozpa-
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kÛ. Ivanka na mû ‰ílenû mrkala a ze v‰ech
sil mi naznaãovala, aÈ uÏ proboha tûch
otázek nechám.

Myslela jsem si, Ïe jsem do nûãeho ne-
citlivû ‰lápla. Na nûjaké hodnû bolavé
místeãko. Asi Ïe se jim dûti nepovedly, Ïe
Ïerou tlusté od vepfiového a knedlo, ‰pe-
káãky za syrova a k tomu v˘ãepní lihovi-
nu.

Rychle jsme se rozlouãili, makrobiotici
ode‰li a Ivanka na mû zafivala:

„Zbláznila ses?! Ty se jich ptá‰ na dûti
v pubertû a pfiitom jí je devatenáct a je-
mu dvaadvacet! VÏdyÈ se teprv chtûjí
brát!“

No... takÏe teta dál jedla ‰unku, ‰trúdl
a pila plzeÀ a pak ‰la s kyãlí na operaci
a byl pokoj.

Ale ti makrobiotici... Pfiísahám! Vlasy
jak sláma, pleÈ Ïlutá, ruãiãky hÛlãiãky
a v oãích prach a popel... Byla jsem pfie-
svûdãená, Ïe jim je urãitû pfies ‰edesát!

P. S.: K zdravému Ïivotnímu stylu patfií
zdravé jídlo. âlovûk v prÛmûru stráví u jíd-
la ‰est aÏ sedm let.

K zdravému Ïivotnímu stylu patfií po-
hyb a zdrav˘ duch. âlovûk se zdrav˘m
duchem sv˘m smíchem ztratí za Ïivot
zhruba jeden rok a 258 dní.

15
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A pokud jde o zdrav˘ pohyb, tak jedna
z nejvût‰ích odbornic na dokonalou po-
stavu fiekla, Ïe kdyÏ se jí pfiestanou dvo-
fiit mladí muÏi, je ãas na novou plastiku!
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„Îivote krásn˘!“
aneb

Trendy, které by mûly letût
Ach, jak krásnû by se mi Ïilo, kdyby „in“
v‰ude na svûtû bylo:

1. VáÏit minimálnû 80 kilogramÛ!
2. Ne‰títit se brát zadarmo peníze od

bohat˘ch a ‰tûdr˘ch.
3. LeÏet v lednu a v únoru v horské cha-

tû a od krbu sledovat, jak romanticky pa-
dá sníh.

4. LeÏet kaÏd˘ víkend v posteli s muÏem,
kter˘ ví, Ïe „in“ je fiíkat 150x dennû „Milu-
ji tû“, a dokazuje to drobn˘mi dárky (bri-
lianty, smaragdy, rubíny) a upfiímnû jiskrn˘-
mi gesty.

5. Posilovat si (v desetiminutov˘ch
intervalech) nervy mléãnou ãokoládou
Lindt stfiídavû s belgick˘mi plnûn˘mi (nu-
gátem a pomeranãov˘m krémem) pralin-
kami.

6. ¤íkat bezosty‰nû o v‰ech mlad‰ích
a hubenûj‰ích Ïenách, Ïe jsou to blbé,
hnusné husy.

7. Mít minimálnû tfii milence.

17
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8. Dát kdykoliv a kdekoliv prÛchod své
nenávisti a nakopnout své sokynû i pro-
tivníky.

9. Tupû zírat na televizi a vzdychat:
„BoÏe. To jsou hovadiny!“

10. Mít dûti, které nestudují, nemyjí se
a nikdo z rodiny netu‰í, kde je jim vlastnû
konec.

11. Mít byt s podlahou plnou skvrn od
skotaãících ‰tûÀat.

12. Nem˘t okna celé roky, protoÏe stej-
nû není na co koukat.

13. Pít kávu na litry, alkohol na hekto-
litry a koufiit tisíce cigaret.

14. V lednici mít vÏdy aspoÀ tfii ãerstvé
obloÏené vajíãkové chlebíãky na hlad po
pÛlnoci.

15. Chodit do spoleãnosti v nejstar‰ím
Ïupanu a v ohlodan˘ch pantoflích.

16. Absolutnû nikdy nic nedûlat se sv˘m
trouchnivûjícím chrupem.

17. PouÏívat rotoped jako vû‰ák.
18. Válet se celé odpoledne v olejové

lázni a listovat módními ãasopisy.
19. Nepamatovat si jména a ztrácet mo-

bily.
20. Nikdy nekupovat jídlo pro rodinu.
21. Dennû si v nejdraÏ‰ím butiku pofií-

dit alespoÀ jednu módní novinku.
22. Vlastnit ob˘vák jen pro své boty.

18
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23. Vlastnit padesátimetrovou skfiíÀ s rÛz-
n˘mi ãern˘mi svetfiíky.

24. Nikdy nevenãit psy.
25. Neposlouchat Ïádné rady Ïádné

matky.
26. Rozhodnû nekontrolovat své úãty

a nebát se, jak to zase bude s danûmi.
27. Vyh˘bat se v‰em preventivním lé-

kafisk˘m prohlídkám a hlasitû nafiíkat pfii
kaÏdém píchnutí.

28. Mít byt pln˘ kvûtin, které není nut-
no zalévat.

29. Nefiíkat manÏelovi, kam jdete a kdy
se vrátíte.

30. Vyhazovat pouÏité nádobí.
31. Telefonovat 18 hodin dennû.
32. ProÏívat vá‰eÀ jako Messalina. Asi

tak... 25x dennû!

Tak! A za „hit t˘dne“ bych povaÏovala
to, kdyÏ vám vá‰ partner na vûtu: „Zase
jsem pfiibrala tfii kila“ s úsmûvem fiekne: 

„Miláãku, ty jsi jediná investice v mém
Ïivotû, která se zdvojnásobila!“
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Jak pfieÏít

hor‰í já

Desetilet˘ Johnny se ptá maminky:
„Mami, je BÛh muÏ, nebo Ïena?“
Maminka pfiem˘‰lí a nakonec fiíká:
„BÛh je i muÏ, i Ïena.“
Tohle chlapce zmátlo, a tak se ptá:
„Mami, je BÛh bíl˘, nebo ãern˘?“
„BÛh je i bíl˘, i ãern .̆“
Chlapeãek, zmaten je‰tû víc, se táÏe:
„Mami, je BÛh teplej, nebo normální?“
To maminku ponûkud zaskoãilo,
nicménû odpovûdûla:
„BÛh je i normální, i teplej.“
V tu chvíli se chlapci rozjasnila tváfi:
„Mami, takÏe BÛh je Michael
Jackson?!“

Banánové chybiãky 2014  15.8.2014  14.54  Stránka 20



Neprohánûj
cizím perka,

kdyÏ se‰ sama
stará herka!

KDYÎ V·ECHNY ¤EKY VEDOU DO MO¤E,
TAK NEBUë DOLE, VÎDY BUë NAHO¤E

Mé hor‰í já ãasto propadá sebelítosti.
Mé hor‰í já si myslí, Ïe je lep‰í neÏ v‰ichni
ostatní, a Ïe to v‰ichni ti ostatní nedokáÏí
ocenit. Tuhle (myslím, Ïe to bylo v nedûli)
mé hor‰í já zpÛsobilo, Ïe jsem mûla mimo-
fiádnû plaãtivou náladu. Nic nemûlo smysl.
Rodina, práce, dûti, mûla jsem suchou pleÈ,
tlust‰í boky neÏ obvykle, zaãínala se u mû
zfietelnû projevovat artróza kolen a cítila
jsem, jak mÛj mozek hlasitû ukrajuje Alz-
heimer.

Bylo mi prostû hroznû a venku bylo hroz-
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nû, a vtom mi maminka pfiinesla dopis. Byl
od dvacetileté sleãny, byl moc pfiátelsk ,̆ ale
smutn ,̆ a chtûla po mnû radu, jak se zbavit
nálady zhruba tak hnusné, jakou jsem mûla
zrovna já.

A tak, pfiestoÏe to jinak nedûlám, jsem
se rozhodla zareagovat, a protoÏe mi na-
psala telefon, tak jsem jí hned zavolala...
Vzala to nûjaká paní.

„Tady je Halina Pawlowská! Je doma
Zuzanka?“ zeptala jsem se.

„Ne. Ale já jsem její matka. Co jí chce-
te?“

„No... já jsem totiÏ od ní dostala do-
pis...“

„Ale z toho si nic nedûlejte,“ pfieru‰ila
mne matka. „To ona Zuzka pofiád pí‰e nû-
jak˘m ‰a‰kÛm z televize!“

NEBUëTE ÎIVI JEN PRACÍ,
KDYÎ Z NÍ VA·E DùTI ZVRACÍ!

Na horách jsem zaãala kariéru jako
uklízeãka a jako uklízeãka jsem musela
uklidit celou kuchyÀ. Musela jsem jít
koupit hadry, kbelíky, ko‰tû... Z hfibetu
hory jsem proto sjela do samoobsluhy
v údolí. Bylo tam narváno a jen jedna po-
kladna v provozu. S hrÛzou jsem zjistila,

22

Banánové chybiãky 2014  15.8.2014  14.54  Stránka 22



Ïe se uÏ stmívá a Ïe mi nahoru ujede
autobus a Ïe budu muset hledat cestu
zpátky za tmy. Vynervovalo mû to a zaãa-
la jsem hledat vinu jinde. Zaãala jsem se
rozãilovat, proã v obchodû nefungují po-
kladny tfii... Nadávala jsem... a pak jsem
koneãnû pfii‰la na fiadu a zeptala se kluka
u pokladny:

„Jak dlouho mi to asi bude trvat na
PraÏskou boudu?“

A kluk se podíval na mne, pak na mÛj
smeták a pak fiekl:

„No, pfii tomhle vûtru tam budete coby-
dup!“

To mi pfiipomíná syna. Jednou jsme
na chalupû ãekali náv‰tûvu. MÛj produ-
cent s rodinou mûl pfiijet, a já se chtûla
pfiedvést, jak to mám na chalupû krásné
a taky uklizené. A tak jsem dcefii a synovi
nafiídila, aby si koneãnû udûlali pofiádek
ve sv˘ch pokojích. Mûli tam samozfiejmû
bordel. Ale zdálo se jim, Ïe je to úplnû
v pohodû.

Pozornû jsem sledovala jejich leÏérnost
a nevydrÏela jsem a fivala jsem, Ïe jsou
hor‰í neÏ hospodáfiská zvífiata a aÈ táh-
nou do vepfiína. Dûti jsem ‰okovala svou
prudkostí. Pochopily, Ïe to myslím váÏnû,
a zaãaly se dokonce i snaÏit. A tak se sta-
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lo, Ïe jsem pfied domem za chvilku na-
razila na syna a ten se sh˘bl pro ko‰tû
a fiekl:

„MÛÏu si to na chvíli pÛjãit, nebo se
zrovna nûkam chystá‰?“

V·ECHNO MI DEJ,
AË JE TI HEJ!

Musím se pfiiznat, mé hor‰í já není
schopno vrátit pÛjãené knihy. Jeden mÛj
kamarád mi knihy nejdfiív pÛjãoval, ale
pak se zaãal zlobit. A kdyÏ jsem po nûm
chtûla dal‰í román, tak mi fiekl:

„Ale já ti pfiece tu knihu nemÛÏu pÛjãit,
kdyÏ je nevrací‰?!“

A já na to dost na‰tvanû odsekla:
„No tak ví‰ co, tak mi tu kníÏku prostû

dej!“
Tuhle jsem právû u tohoto mého kama-

ráda byla na náv‰tûvû. A on na tom asi ne-
byl psychicky nejlíp. Stála jsem totiÏ u je-
ho knihovny, ani jsem nic nechtûla, jen
jsem se dívala na hfibety kníÏek, a on mi
najednou úplnû chladnû fiekl:

„Hele, jestli chce‰, tak si je klidnû v‰ech-
ny odnes!“

24
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NEMARNI HODINY
SE âLENY RODINY!

Má kamarádka Radka se obãas pfie-
stává ovládat. Zvlá‰È se neovládá, kdyÏ se
jí její manÏel pofiád na nûco ptá. Tfieba:

„Je tu nûco k jídlu?“
„Jo.“
„Kde?“
„V kuchyni!“
„A kde?“
„V lednici.“
„A co si k tomu mám vzít?“
„Rohlík!“
A tuhle se mi telefonem svûfiovala, jak se

bojí, aby ji manÏel neopustil, Ïe mu jen od-
sekává a je na nûj zlá, a já jí moudfie radila,
aby se víc ovládala a byla tolerantní a trpû-
livá, a vzápûtí se mne mÛj muÏ zeptal:

„Mám si vzít toho tuÀáka?!“
„Jo!“ fiekla jsem mu.
„A mám si ho otevfiít?“ zeptal se mû.
„Jo!“
„A dát si ho na talífi?“
„Jo!“
„A ten talífi je kde?“ zeptal se mÛj muÏ.
A já se pfiestala ovládat a zavfiískala

jsem:
„Kde asi?! Bûhá po verandû a pfied

chvilkou se támhle opaloval!“

25
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KDYÎ DOSPùLA LENOST K MOZKU,
UÎ JE POZDù NA RÁKOSKU!

Na konci pololetí mi psycholoÏka uká-
zala testy mého syna a z nich vy‰ly najevo
urãité skuteãnosti. Já jsem pak Petra vy-
chovávala:

„Ví‰, v ãem je problém, Petí?“ fiekla jsem
mu. „Ty se neumí‰ uãit!“

A Petr odsekl:
„Jak to mÛÏe‰ vûdût! VÏdyÈ jsem to je‰-

tû nikdy nezkusil!“

UâTE SE OD DùTÍ,
POPELKY NELETÍ!

Shlédla jsem pfiedná‰ku v televizi.
Dynamická, ostrá matka fie‰ila vefiejnû
problém se sv˘m dospûl˘m synem. Vyãí-
tal jí, Ïe se z nûj stal notorik a narkoman,
protoÏe ho v dûtství omezovala. Nesmûl
chodit po sedmé veãer z domu, pít bub-
linkovou limonádu, fiíkat sprostá slova.
Byla jsem otfiesena takov˘m matefisk˘m
pfiístupem a pomûrnû py‰nû jsem své
(odredované, opiercingované) dcefii fiek-
la:

„Vidí‰! To jááá jsem ti nikdy nic tako-
vého nezakazovala!“

26
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Dcera skoro nevzhlédla, tetovala si právû
sama na nártu obrovského hada a fiekla:

„VÏdyÈ by ti to taky bylo houby plat-
n˘!“

KDYÎ CHCE· DùTI ZABÍT,
DEJ JIM RAD·I NA BYT!

Má dcera mi nedávno veãer svûfiila
problém. ¤ekla:

„Nedala bys mi ãtyfii stovky na úplnû
obyãejnou tlustou o‰klivou bundu?“

„Ty chce‰ nosit úplnû o‰klivou bundu?“
pfiekvapilo mû. „Má‰ pfiece tak pûkn ,̆
drah˘ kabát!“

„Ano,“ vysvûtlovala trpûlivû. „Ale ten
kabát má hroznû citlivou pokoÏku. (Mys-
lela látku.) Tak citlivou, Ïe kdyÏ jdu kde-
koliv a kdekoliv sedím a kdokoliv kolem
jde a koufií, tak ty oharky lítají na mû
a kabát mám samou díru, Ïe jsem jak
ohofiel˘ cedník... TakÏe jsem si fiíkala, Ïe
je toho kabátu ‰koda, a Ïe tu lacinou bun-
du bych nosila na ven!“

„A ten kabát?“ zeptala jsem se opatrnû.
„No... ten bych si nechala na doma!“

Natalka mi v poslední dobû sv˘m v˘-
razem pfiipomíná mé hor‰í já v pubertû.

27
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Co – v pubertû?! Kdykoliv pozdûji. I teì!
Ve chvílích, kdy je má mysl zatemnûna ci-
tem. Nebo alespoÀ touhou po citu. Exta-
tick˘m vzru‰ením z nûãeho erotického,
milostného, co snad pfiijde... V˘raz tou-
Ïebné dychtivosti, v˘raz, kter˘ vyslovenû
asociují psi, kdyÏ se nedívají napravo na-
levo a s vyplazen˘m jazykem se Ïenou za
hárající fenou. Tak prostû s tímto v˘ra-
zem se má dcera (v levné tlusté bundû)
vrátila k ránu z nûjakého noãního klubu.
(Ve svém kabátû s choulostivou pokoÏ-
kou by tam – a to soudím podle odéru,
kter˘ z ní vycházel – chytla jako fakule.)
Pfiesnû s tímhle v˘razem má dcera zaplu-
la do své loÏnice a s v˘razem je‰tû o ma-
linko blouznivûj‰ím se za chvilku vynofii-
la a fiekla mi:

„Jo, mami, a kdybych náhodou nûco
vykfiikovala ze spaní, tak tomu nevûfi!“

Má dcera po mnû zdûdila leÏérní pfií-
stup ke studiu a nad‰en˘ ke spoleãen-
sk˘m radovánkám. Tuhle jsem chtûla, aby
mi fiekla nûco o tom, co bylo ve ‰kole a kde
byla s pfiáteli, a ona zaãala zanícenû hovo-
fiit a já si najednou uvûdomila, Ïe poslou-
chám vûty typu:

„A pak tam pfii‰li úplnû opilí Holanìa-
ni a mûli tfii psy a byla s nimi jedna Dán-
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ka, co uÏ osm let Ïije sama v JiÏní Ame-
rice, a ta nám vyprávûla, Ïe ãlovûk si
na mordy zvykne, a vypila asi litr be-
cherovky, ale pak nás pfiepadl nûjak˘
idiot...“

A já jsem dceru zarazila:
„Poãkej! Nemusí‰ mi fiíkat úplnû v‰ech-

no. Staãí mi tûch stra‰n˘ch vûcí tak pÛl-
ka...“

A dcera trochu pohor‰enû fiekla:
„Ale já ti pfiece fiíkám ani ne ãtvrtku,

mami!“

NEZTRÁCEJTE âAS S BLBOU SLEPICÍ,
AË VÁM NEZMRZNE ÚSMùV NA LÍCI!

Má kamarádka Otina má takov˘
zvlá‰tní zvyk. Její hor‰í já totiÏ v‰echno ví.
Na jakékoliv téma narazíte, zná to!

Jednou jsem ve Zverimexu uvidûla
zvlá‰tní zvífiátko. Byl to fenek. Mûli v akvá-
riu tfii. Vypadal jako malá lasturka s vel-
k˘ma u‰ima. SmaÏil se v písku pod bodo-
v˘mi svûtly. Byla jsem jím okouzlena. Zá-
roveÀ jsem ale mûla pocit, Ïe to zvífiátko
trpí. Líãila jsem je kamarádce (Otce) a ta
mi fiekla, Ïe kdyÏ se mi tak líbí, aÈ si ho
koupím. Îe je moc pfiítuln˘ a Ïe se dá ven-
ãit jako pejsek. ¤ekla mi, Ïe její známí ho
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mûli a úplnû normálnû s tím fenkem cho-
dili ven. ·la jsem zpátky do Zverimexu.
Chtûla jsem si fenka koupit, chtûla jsem ho
vyvést z toho pekla ven. Prodavaã mi ale
fiekl, Ïe s ním nemÛÏu ven, Ïe bych ho teì
(byl podzim) zabila. Îe fenci potfiebují mi-
nimálnû 35 stupÀÛ Celsia!

Rozãilenû jsem ‰la za Otkou, proã ze mû
dûlá blbce, a Otka mi pfiem˘‰livû fiekla:

„Já ti vlastnû zapomnûla fiíct, Ïe ti na-
‰i známí mûli toho fenka, kdyÏ byli slu-
Ïebnû v Africe!“

P. S.: To je ale fakt. A je dojemné, Ïe mu po
hanácku fiíkali: „Fení‰ku!“

NEBOJTE SE FRUSTRACE!
JE LEP·Í NEÎ KASTRACE!

Sedûla jsem nedávno v ãekárnû u ve-
terináfie. Mûla jsem s sebou na‰eho labra-
dora Othella a vedle mne byla paní s ko-
courem, kter˘ se cel˘ tfiásl rozru‰ením. Je-
ho paniãka mne nadchla. Kocourka uklid-
Àovala takhle:

„Neboj se, Macínku, pan doktor je hod-
n .̆ A kdyÏ to bude bolet, tak ho prostû
pokou‰e‰!“
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MÛj muÏ byl taky se psem na veteri-
nû. ·el se dohodnout, zda je vhodné ne-
chat na‰eho Othella vykastrovat, aby se
v nûm potlaãily jeho sexuální pudy a on
byl doopravdy dobr˘ cviãen˘ pes. Do ãe-
kárny pfii‰el najednou nûjak˘ hroznû ner-
vózní pán a dost brutálnû vykfiikoval na
sestru a chtûl pfiedbûhnout a byl velice ne-
urval ,̆ a manÏel toho mûl najednou dost,
vztyãil se a zafival:

„Pane! Je vám jasné, co tady v ordina-
ci ãeká agresivní samce?!“

Pán to asi pochopil, protoÏe se uÏ na
téhle veterinární stanici neukázal. Bohu-
Ïel, mÛj muÏ uÏ tam taky nechodí.

KdyÏ tam byl totiÏ s na‰ím rozpustil˘m
Othellem, co se kaÏdého snaÏí olíznout
v obliãeji, naposledy, tak ho paní doktorka
zahlédla v ãekárnû, pfiestala se ovládat
a na celou pfieplnûnou místnost nad‰enû
zvolala:

„Ááá, pan Pawlowski! Tak pojìte! UÏ se
nemÛÏu doãkat, aÏ se zase pomazlíme!“
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Jsou to
zatracenû dobré dûti!

Nebylo mi dobfie, byla zima, má pravá
mandle byla evidentnû hodnû zanícená,
mé prÛdu‰ky pfiem˘‰lely, zda budou ‰im-
rat, ‰krábat, a ãasovaly se rafinovanû na
ten správn˘ okamÏik vysílání, kdy se budu
muset zaãít dusit. V tu chvíli na mû po-
dráÏdûnû zablikal mÛj mobil. Mnohem vût-
‰ími písmeny neÏ obvykle (Ïe by se mi to
zdálo?!) mi pfii‰la SMS:

„Ty nebere‰ telefon, kdyÏ JÁ ti volám?!“
To mi nenapsal BÛh. To mi napsala dce-

ra. A já hned padla do prachu na zem
a poníÏenû jsem jí telefonovala, Ïe jsem
nemohla vzít sluchátko, kdyÏ jsem byla
pfied kamerou. A mé dûÈátko (kdesi v Py-
renejích) mi milostivû odpustilo, fieklo, Ïe
nûkdy pfiijede, a taky se mne zeptalo, Ïe
kdyÏ se omylem napilo kontaminované
vody, jestli jí bude ‰patnû... V té chvíli se
mi vybavilo, jak jsme s manÏelem pfied
jednadvaceti lety váhali, zda si máme po-
fiídit dítû, nebo psa.

A tehdy nám kamarádi pfiinesli seznam,
proã je zvífie v˘hodnûj‰í. ProtoÏe:
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1. kdyÏ ho vypravujete v zimû na pro-
cházku, tak vám to netrvá hodinu,

2. neodmítá odpoledne spát,
3. nevadí mu hrá‰ek umazan˘ od bram-

borové ka‰e,
4. nelÏe,
5. ãistotû se nauãí asi za tfii mûsíce,
6. nestydí se za vás, kdyÏ si na vefiej-

nosti zpíváte,
7. kdyÏ se pes nepovede, tak nikdo ne-

fiekne, Ïe za to mÛÏou va‰e geny!
A... to tehdy dodal mÛj muÏ:
„Za psa jste zodpovûdní zhruba tak

patnáct let, ale za dítû?! Tfieba i osmde-
sát!“

Ná‰ jezevãík Eda se doÏil patnácti let.
Kdykoliv jsme si vzali nûco k jídlu, zaãal
hystericky ‰tûkat. Loudil, chtûl taky. Aby-
chom mûli klid, museli jsme se pfied ním
zavírat. Jednou mÛj syn pustil Edu ke mnû
do pracovny.

„Co blbne‰?“ na‰tvala jsem se. „VÏdyÈ
tu mám obûd!“

Syn Edu zas odvedl a já sly‰ela, jak ho
uklidÀuje:

„Je‰tû chvilku poãkej, teì tam nemÛ-
Ïe‰, máma by se v klidu nenaÏrala!“

Na‰emu labradoru Othellovi je ‰estnáct
mûsícÛ. UÏ jsme pro nûj vyzkou‰eli ãtyfii
cviãitele. Pofiád ale nedokáÏeme Othella
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venãit. Othello venãí nás! Proto kdyÏ jsme
byli na chalupû a já v mlze zahlédla vyso-
kého psovoda, tak jsem synovi závistivû
fiekla:

„Podívej, jak ten chlap má ty labradory
vycviãen .̆ NejenÏe mu jdou spofiádanû
u nohy. Ale oni dokonce udrÏují i pravi-
delné rozestupy!“

A syn se na mû nechápavû koukl a pak
fiekl:

„No... pána vidím. Ale ten nemá psy.
Ten veze koleãko a na nûm má dvû pneu-
matiky!“

Co chci tím v‰ím fiíct? Îe aÈ si pofiídíte dí-
tû, nebo psa, tak je to zmûna! A (to kdysi
napsal jeden ãlen na‰eho literárního krouÏ-
ku, u kterého jsme si nikdy nebyli jisti, jest-
li je génius, nebo blázen) zmûna jakákoliv
pfiinese cokoliv!

P. S. 1: V Británii teì proÏívají problém. Co
se slepeck˘m psem Luckym? Prvního své-
ho slepce totiÏ odvedl pod jedoucí rychlík.
Druhého svedl z mola do oceánu a tfietího
opustil na nejru‰nûj‰í kfiiÏovatce a sám
odbûhl do bezpeãí. Co tedy teì s Luckym?

Vyfie‰il to Luckyho trenér. ¤ekl:
„Lucky je zatracenû dobr˘ slepeck˘ pes.

Jen si musí zopakovat základní pouãky!“
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P. S. 2: KdyÏ má dcera dostala nov˘ cestov-
ní pas, tak jsem jí moudfie poradila:

„Mûj ho vÏdycky tam, kde ho hned na-
jde‰!“

„Jasnû!“ fiekla dcera, rozhlédla se po svém
neuklizeném pokoji a... pak si pas poloÏila na
zem!

No... myslím, Ïe Natalka je zatracenû
dobrá dívka, Ïe si jen obãas potfiebuje zo-
pakovat nûkteré základní pouãky.
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Jak pfieÏít

nedostatek
romantiky

V romanticky rozverné náladû mi tuhle
manÏel po‰eptal:
„Co já bych si jen bez tebe poãal?“
Má odpovûì ho uzemnila:
„Pral by sis sám!“
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Sexuální touhou 
hnány

hledejte si
velikány!

NEBOJTE SE NùM¯CH TVÁ¤Í,
BOJTE SE TùCH, CO SE JEN „TVÁ¤Í“!

Nedávno si má dcera pozvala domÛ
svého vyvoleného. SnaÏili jsme se dcefii si-
tuaci nezkazit. Bylo nám jasné, Ïe je moc
zamilovaná. Chtûla udûlat dojem. BohuÏel
jsem ale vafiila já a babiãka. Udûlaly jsme
sice asi ãtyfii chody, ale na dcefiina pfiítele
to nijak pozitivnû nezapÛsobilo. Jen uÏdi-
boval, o‰íval se, nejistû koktal. Pak mÛj
muÏ na stÛl triumfálnû poloÏil tác s uze-
n˘m jazykem. Mladík zbledl.

„Ne, díky!“ fiekl razantnû. „Ale já zásad-
nû nejím nic, co mûlo nûjaké zvífie v hubû!“

37

Banánové chybiãky 2014  15.8.2014  14.54  Stránka 37



A manÏel – bez mrknutí oka – chladnû
pravil:

„Fajn! Tak já vám usmaÏím vajíãka!“

Má dcera má nového chlapce. Tají ho
pfied námi. Vodí ho domÛ aÏ za tmy a pod
rou‰kou tmy ho vyprovází domÛ. Místo
toalety (to se jen dohadujeme) chlapec asi
pouÏívá kvûtináã. Vãera k ránu hocha za-
hlédl ná‰ syn.

„Jak vypadá?“ ptala jsem se ho zvûda-
vû.

A Petr po malé chvilce odpovûdûl:
„Jako by vãera nûkoho zabil!“

Pfii jedné veãerní procházce po po-
bfieÏí v Chorvatsku (asi v roce 1977 to by-
lo) se mnû a mojí kamarádce dvofiil cizinec
v námofinickém obleku. Mûl s sebou je‰tû
jednoho mlad‰ího kamaráda. Pfiijaly jsme
jeho pozvání na skleniãku do kavárny. Don
Juan stále mluvil – s „amerikánsk˘m“ pfií-
zvukem – chorvatsky, takÏe jsme mu rozu-
mûly, a choval se svûtácky. Jeho pfiítel mu
celou image trochu kazil, protoÏe vÛbec
nemluvil, jen se stydlivû koukal pfied sebe
na stÛl. „Námofiník“ se nám pfiedstavil ja-
ko Louis a jeho spoleãník byl jeho bratr
Fred. Po vypité skleniãce jsme chtûly jít,
ale „námofiník“ nás pfiemlouval, aÈ je‰tû
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zÛstaneme, Ïe zaÏijeme vûci, Ïe jeho pfiítel
je v˘born˘ spoleãník. Tu poprvé spoleãník
promluvil:

„Prosím tû, pojì uÏ domÛ, tati!“

JIN¯M KOUKÁ POD SUKNù?
TO JE LEP·Í NA PRKNù!

MÛj otec byl velmi romantick .̆ Umûl
zpívat, vyznával dobrá vína a taky ãasto
dámám vyznával své city. Maminka pak
napodobovala jeho flirtující projev. To pr˘
bylo samé: ËuÈu a ÀuÀu a micicici. Ma-
minka vÏdy chmurnû podot˘kala, Ïe otec
ji na vefiejnosti nikterak takhle nevyzna-
menával, Ïe jí jen fiíkal zlatko a taky jí jed-
nou poslal k narozeninám kytici rÛÏí aÏ
z Francie. Na to jsem si vzpomnûla, kdyÏ
jsem vidûla svého kolegu, jak cestou do-
mÛ kupuje orchideje.

„ManÏelce?“ zeptala jsem se.
Pfiik˘vl.
„Nûco jsi provedl?“
A kolega Pavel fiekl:
„Ne. Preventivní údrÏba!“

Maminka mûla ctitele Andreje. Pr˘ se
s ním jednou líbala pfied domem a mÛj ta-
tínek je zahlédl. To mû uchvátilo.
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„A cos mu fiekla, mami?“ dotírala jsem.
„Ty pfiece nikdy nelÏe‰!“

Maminka jen na okamÏik znejistûla: 
„No... já jsem to tátovi prostû tak nûjak

spoleãensky zdÛvodnila!“

FLIRTUJ VÎDYCKY BEZE SVùDKÒ,
TAKT JE NUTN ,̄ CHTIV¯ DùDKU!

Jeden z m˘ch str˘cÛ byl je‰tû vût‰í
proutník neÏ tatínek. Byl dirigentem ko-
morního orchestru. Teta na nûj moc Ïárli-
la. Jednou v nedûli se str˘c vymlouval, Ïe
nebude obûdvat a Ïe nepfiijde ani na veãe-
fii, protoÏe mají s orchestrem pfied koncer-
tem a on má velmi dÛleÏitou zkou‰ku
s harfenistkou. Str˘ci trochu pfiíli‰ plály
u‰i, a tak slovo harfenistka v tetiãce vzbu-
dilo ty nejhor‰í pfiedstavy. KdyÏ byl veãer,
asi v devût, rozhodla se ráznû jednat. ·la
do zku‰ebny. Str˘ãek tam opravdu byl.
Harfa taky. Opfiená o zeì. A opfiená o zeì
byla i harfenistka. Ve chvíli nejvá‰nivûj‰í
str˘c uvidûl tetinu rozzufienou tváfi. Od-
skoãil od sleãny na dva metry a zdû‰enû
kfiiãel:

„Jaru‰ko! Jaru‰ko! Já ti nejsem nevûr-
n .̆ Já tû ‰etfiím!“
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NEBUëTE BROUKY PYTLÍKY,
SVùT PO¤ÁD âEKÁ NA âILÉ PROUTNÍKY!

Moji pfiíbuzní v Nûmecku se rozhodli
oslavit osmdesátiny jiného str˘ce – Karla –
velkolepû. Pozvali celou rodinu do stutt-
gartské vyhlá‰ené mexické restaurace. Vrch-
ní nás tam uctivû uvedl k dlouhému stolu
a teta MáÀa mu pfiipomnûla, Ïe její manÏel
má jubileum. Pak jsme se zaãetli do jídelní-
ho lístku a mezitím z kuchynû vy‰lo asi pût
servírek a jeden ãí‰ník. V‰ichni mûli pestré
mexické kroje, mávali mexick˘mi taneãní-
mi hÛlkami a klepali do tamburín. Vrtûli se,
kroutili se a metali kozelce kolem na‰eho
stolu a ãtvrt hodiny pfiedvádûli velmi sloÏi-
t˘ národní tanec. Pak (po frenetické pirue-
tû) nejhezãí servírka udûlala pukrle a zad˘-
chanû fiekla:

„Tak! Kter˘ z vás je oslavenec?“
„Není tady,“ fiekl mÛj otec su‰e. „·el na

záchod!“

Má velmi romantická pfiítelkynû Jana
se stûhovala. Byla plná lásky a se sv˘m mi-
l˘m chtûla hlavnû byt s nejkrásnûj‰ím v˘-
hledem. Koneãnû takov˘ dÛm na‰li. A pak
pfiítelkynû stála se svou láskou na terase
a fiíkala:

„To vÛbec nevadí, Ïe odtud nevidíme
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Hradãany! Jinak je tu celá Praha jak na
dlani. A támhleta svûtla svítí nádhernû
jako hvûzdy! Co to vÛbec je?“

A její drahou‰ek si odka‰lal a pravil:
„Pankrácká vûznice!“

Nedávno jsem si vzpomnûla, jak jsem
jela se sv˘m mil˘m na rekreaãní chatu
ROH, jak jsem se koupala, vonûla a asi
osmsetkrát telefonovala správci, aby nám
urãitû rezervoval pokoj s nejlep‰í vyhlíd-
kou. Pak jsme se (byla noc a tma) v tom
pokoji s vyhlídkou s m˘m mil˘m ubytova-
li a já zjistila, Ïe v nûm není manÏelské lo-
Ïe, ale palandy!

Vybavilo se mi taky, jak jsem kama-
ráda nutila, aby snûdl asi kilo hlávkového
salátu, protoÏe mi pfiítelkynû prozradila,
Ïe to zaruãenû podporuje sexuální ape-
tit, a taky dobfie vím o noci, kdy jsem
spala s pomeranãem, do kterého jsem
pfiedtím napíchala 999 dírek ‰pendlíkem,
v podpaÏí a pak toto „ovoce poku‰ení“
pfiedala chlapci, kter˘ mûl b˘t stopro-
centnû mÛj, kdyby ten pomeranã okamÏi-
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tû snûdl. Ale on ho nesnûdl a nikdy nebyl
mÛj.

Taky jsem pfied sebou vidûla scénu
z bulharské pláÏe, kdy jsme já a moje ka-
marádka chtûly b˘t úÏasné a krásné a svÛd-
né, aÏ se vrátíme do âech za „na‰imi klu-
ky“, a proto jsme chtûly b˘t opálené i tam,
kde má slu‰ná Ïena horní díl plavek. Sty-
dûly jsme se ale. Pofiád se u nás zastavo-
vali prodavaãi zmrzliny, limonády, ‰átkÛ
i melounÛ. Nejvíc nás otravoval kluk, kte-
r˘ rozdával letáky do nûjakého noãního
klubu. Drze na nás zíral a já nevydrÏela
ten nestoudn˘ pohled, vyrvala jsem mu
dva letáky (o rozmûrech asi 13 x 7 centi-
metrÛ) a ty jsem si poloÏila na Àadra. By-
la jsem sama sebou nad‰ená. Jak chytrá
horákynû – ani nahá, ani obleãená. Byla
jsem sebou nad‰ená pfiesnû do okamÏiku,
neÏ jsem zjistila, jak se ten noãní klub
jmenuje. Na papírech – hrdû ãelem ke
v‰em – svítil název diskotéky: GIGANT!

A proto mám pro vás dnes lehce ob-
scénní radu:

Sexuální touhou hnány,
hledejte si velikány!

KdyÏ jsem poprvé letûla do Tanzanie,
byla jsem dychtivá, ustra‰ená a romantic-
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ká. O romantiku jsem trochu pfii‰la uÏ v le-
tadle. Musela jsem tam totiÏ vyplnit do-
tazník. Velice komplikovan˘ byl ten for-
muláfi. Musela jsem napsat detaily o sobû,
manÏelovi, mámû, tátovi, jejich mámû a tá-
tovi, o jejich sourozencích (dohromady jich
mûli 19), o jejich dûtech, musela jsem vypl-
nit spoustu údajÛ o tchyni, tchánovi, ‰va-
grové, svém ‰éfovi, svém vzdûlání, sv˘ch
plánech, sv˘ch cílech a v‰ech sv˘ch zavaza-
dlech... Byla jsem vyfiízená. Pfiesto jsem do-
stala záchvat smíchu. Úplnû poslední ko-
lonka v dotazníku totiÏ obsahovala prostou
otázku:

„Umíte ãíst a psát?“

CHCETE B¯T VYSOKÁ, CHYTRÁ
A ZTEPILÁ?

VEMTE SI MALÉHO, TLUSTÉHO DEBILA!

Právû jsem dopisovala tuto kníÏku,
kdyÏ jsem si pfiipadala velice opu‰tûnû.
Pfiitiskla jsem se proto k manÏelovi a fiek-
la mu:

„Pojì! Uteãeme spolu!“
A mÛj muÏ na mû docela chladnû po-

hlédl a fiekl:
„To jsme udûlali uÏ pfied ‰estadvaceti

lety. A vidí‰... takhle to dopadlo!“
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Vãera jsme s m˘m producentem ho-
vofiili o na‰em novém televizním pofiadu.
Taky jsme si vyprávûli anekdoty. MÛj pro-
ducent je uÏ dlouho Ïenat ,̆ na romantiku
si moc nepotrpí. A to je asi dÛvod, proã se
pfii tomhle vtipu zajíkal smíchy:

„Moje Ïena slaví zítra svátek,“ fiíká
muÏ prodavaãce v papírnictví. „Rád bych
jí koupil tohle pero s keramick˘m hro-
tem.“

„Pûkn˘ dárek,“ pochválí ho prodavaã-
ka. „Bude to pro Ïenu takové malé pfie-
kvapení, viìte?

„Ano, to bude,“ souhlasí muÏ. „Myslí si,
Ïe dostane auto.“
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O m˘ch nejbliÏ‰ích
a jin˘ch zvífiatech

Pondûlí: Právû mi poslal SMS v˘tvarník Bo-
fiek ·ípek a zeptal se mû, zda bych nepfii‰la
do jeho thajské restaurace a nepfievzala od
nûj dar, ke kterému ho inspirovala jeho
úãast v „Banánov˘ch rybiãkách“... Jedu tam
a beru s sebou na‰eho známého Holanìa-
na, kter˘ nemÛÏe pochopit, proã si ãeské
dûti hrají kruté hry typu: na slepou bábu,
chodí pe‰ek okolo a kaÏdého bouchne
a krvavé koleno... U Bofika ·ípka je dost li-
dí, taky tam toãí televize a fotí reportéfii.

Dar od Bofika ·ípka je váza. Veliká asi
metr s uchem ve tvaru ryby a s trupem,
kter˘ má dvû polokoule, co pfiipomínají
mocná Àadra i s bradavkami. V˘tvarník vá-
zu slavnostnû odhaluje. Fotograf s mast-
n˘mi vlasy ztrácí rovnováhu a padá. Pfiímo
na kfiehk˘ dárek. Na podlaze se válí hro-
mada stfiepÛ. Od‰típlá sklenûná prsa se
smutnû kutálejí daleko pod stÛl. Îasnu.
Fotograf aÏ v teatrálním zdû‰ení tiskne
dlanû na tváfi. Pak se narovná. Je to na-
d‰en˘ ·tefan Margita! Jsem právû natáãe-
ná do pofiadu „Hogo Fogo“. Jedu domÛ.
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Z vázy si vezu jen uraÏenou rybu – ucho.
MÛj holandsk˘ prÛvodce si myslí, Ïe v âe-
chách si krutû hrají i dospûlí.

„Jaká byla tvoje nejoblíbenûj‰í hraãka?“
ptám se pak manÏela.

„Hraãka?! No... já jsem chytal mouchy
a pak jsem jim trhal kfiid˘lka!“

Úter˘: Syn dostal ze slohu ãtyfiku. Paní
profesorce se nelíbil synÛv závûr. Petr na
konci úvahy o optimismu napsal:

„Na tváfii chmury se jen zraãí. Jsme li-
dé?! Nebo jen trus ptaãí?!“

Stfieda: Ná‰ labrador Othello ukradl
máslo. Celou ãtvrtku snûdl i se staniolem.
MuÏ se na‰tval.

„Ten pes je schopen seÏrat v‰echno!“
Pak na mû vyãítavû koukl a dodal: „Ten je
taky po TOBù!“

âtvrtek: Byli jsme v divadle. Vzal nás
tam s dcerou jeden velmi v˘znamn˘ reÏi-
sér. Pfii‰li jsme na poslední chvíli, ‰Èastnû
jsem usedla, kdyÏ vtom jsem zaslechla, jak
dcera reÏisérovi naléhavû ‰eptá:

„Kupte mi to! Kupte mi to!“ A kdyÏ re-
Ïisér nevûdûl, co má koupit, tak dcera ne-
trpûlivû ukázala na uvadûãku s divadelním
programem a fiekla:
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„No... to! Ten jídelní lístek, na kterém
nabízejí herce!“

Pátek: Jsme se psem a Petrem v parku
na procházce. Dívám se zasnûnû na mod-
ré nebe. Letadlo na nûm kreslí bílé ãáry.

„Kam asi tak letí?!“ ptám se.
„Na leti‰tû!“ fiekne mÛj syn.

Sobota: V ob˘váku jsou bobky. Bobky
jsou i v hale. I v loÏnici. A tam je – potkan!
Velk˘ jako krabice od kozaãek. Zdû‰enû
jsem zavolala na hygienickou stanici. Ho-
vofiila se mnou milá dáma. Nechala si vy-
svûtlit, Ïe jsme v centru Prahy a bydlíme ve
ãtvrtém patfie. Pak se, kdyÏ jsem naléhala,
co se bude s potkanem dûlat, zeptala:

„Máte vzduchovku?“ A kdyÏ jsem odpo-
vûdûla: „Ne!“, tak fiekla: „Tak to vás lituju!“

Nedûle: ManÏel si vzal potápûãsk˘ ob-
lek, pfiezkáãe, pracovní rukavice, kapuci
a lyÏafiské br˘le. Potkana zahnal lopatou
aÏ ke sklepu. Já si mezitím ujasnila radu:

Pfii souãasném poãtu krys
ve stfiehu buì jako rys!

Pondûlí: Pfii‰la mi SMS od Bofika ·ípka:
„Pfiedrahá Halino! Va‰e kozy jsou u mû!“
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S rodinou na dovolené
a jiné katastrofy

Odjeli jsme. S mámou („babiãkou“, 81 let),
s tetou Jitkou (76), s muÏem (46), synem
(15) a Othellem (labradorsk˘m retrívrem,
8 mûsícÛ). Odjeli jsme v nadûji, Ïe se po-
tkáme s na‰í dcerou (20), která z Francie
dorazí do Itálie. Odjeli jsme ve stfiedu. Syn
chtûl vzít s sebou televizi. MuÏ nechtûl.
KdyÏ jsme ujeli asi 50 kilometrÛ od Prahy,
tak muÏ kapituloval a vrátili jsme se. MuÏ
mi pak dal televizi pod sedadlo, protoÏe já
jsem mohla za to, Ïe z na‰eho syna vyrostl
nároãn˘ spratek. O pÛlnoci jsme byli v Ty-
rolsk˘ch Alpách. Zavolala jsem na ãíslo,
co mi dala kamarádka, aby nás ubytovali.
Na záznamníku mi vesel˘ hlas fiekl, Ïe nás
ubytují, ale Ïe je uÏ v‰echen personál do-
ma a Ïe klíã máme v kvûtináãi pfied hote-
lem. Nevûdûli jsme ale, jak se hotel jmenu-
je ani v jakém je mûstû, a proto jsme pfie-
spali na parkovi‰ti. Lilo. Babiãka si vzpo-
mnûla, Ïe lilo stejnû za války v dubnu, kdyÏ
umfiel bratr dûdeãka. Tehdy v‰echny dûti
pfii pohfiební hostinû dostaly úlomky ãoko-
lády a jejich tatínek mûl ve sv˘ch svûtle-
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modr˘ch oãích lesklé slzy. Babiãka i teta se
rozplakaly.

Pak jsme jeli slunnou Itálií. Babiãce by-
lo ‰patnû ãtyfiikrát. Othellovi sedmkrát.
Syn si vzal mÛj mobil, protoÏe si u toho
svého zapomnûl v âesku aktivovat roa-
ming, ãekal dÛleÏitou zprávu od spoluÏaã-
ky. Vedro tetû pfiipomnûlo str˘ãka Pepu.
Str˘c byl holubáfi. Umfiel v parném ãerven-
ci na cukrovku. Svalil se v kuchyni z gau-
ãe a ten den mu symbolicky uletûli v‰ich-
ni bílí holubi. Teta i babiãka se rozplakaly.

Pak jsme uÏ byli na místû. Babiãka fiek-
la, Ïe na‰e chalupa je pohodlnûj‰í neÏ ital-
ská vila, a mÛj muÏ zjistil, Ïe k televizi za-
pomnûl dálkov˘ ovladaã a Ïe bez nûj ne-
dokáÏe televizi ovládat. Rozplakal se.

Veãefieli jsme v místní restauraci. Pfii‰el
k nám moc mil˘ kuchafi a Othellovi hodil asi
pÛl kila uzeného masa. Pár plátkÛ se zachy-
tilo na olivovníku. A Othello si zaãal myslet,
Ïe na kaÏdém kfioví roste ‰unka. KdyÏ ‰el
pozdû v noci hledat nûjak˘ lahodn˘ „‰un-
kovník“, zabûhl se... Syn moc plakal.

Dcera volala. Její chlapec havaroval s je-
jím automobilem. Oba byli nepojízdní a dce-
ra do telefonu hlasitû plakala.

Pak se v hospodû slavilo. V‰ichni pili ci-
tronov˘ likér. Teta si vzpomnûla, Ïe stejn˘
likér mûl moc rád její bratranec, kter˘ se
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zabil pfied ãtyfiiceti lety, kdyÏ mu bylo pû-
tadvacet, a teta plakala.

Babiãka si vzpomnûla, Ïe ná‰ dûdeãek
pil rád v‰echno, a plakala taky.

Pak mû volala pfiítelkynû. ¤ekla mi, Ïe
dal‰í na‰e pfiítelkynû má rakovinu, a ba-
biãka s tetou si uvûdomily, Ïe i ony mají
rakovinu, a plakaly moc.

Pak byla nedûle a mnû pfii‰la SMS:
„Halino! Umfiel Vojta a nikomu to nefií-

kej!“
Nevûdûla jsem, jak˘ Vojta. Nevûdûla

jsem, komu to nemám fiíkat. Vûdûla jsem
jen, Ïe obzor na mofii vypadá krásnû, a Ïe
kdyÏ k nûmu dopluju, tak neusly‰ím Ïád-
ná temná slova a nebude mne ãekat tem-
ná budoucnost. A tak jsem plavala. Jen-
Ïe... Othello se na‰el. A náhle se v nûm
probudil reflex vrozen˘ v‰em labradorÛm,
ktefií kdysi z vln vytahovali sítû plné ryb
i topící se námofiníky, skoãil do vody a za-
chránil mû. Vytáhl mû z mofie za ucho. Pla-
kala jsem.

No... a co bych vám tak fiekla pozitivní-
ho?! Îe van Gogh taky nemûl ucho, Mi-
chael Jackson nemá nos a mû ãeká je‰tû
pln˘ch 17 dní zaslouÏené dovolené.
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Jak pfieÏít

obavy a strach

Ze zoologické zahrady ve francouzském
·trasburku uprchl ‰impanz Pierrot.
Vnikl do restaurace, kde vypil nûkolik
lahví piva. Pak se vrhl na
devatenáctiletého kuchafie Daniela
Mehoua a ukousl mu tfii prsty.
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