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       Nakázané smyšlenky vznikly na jaře 2020 jako reakce na dobu pandemického úkazu Covid 
19, jehož konec zatím nelze dohlédnout, a který svým způsobem připomíná tasemnici. 

       Jaro 2020 a následující období  je však formováno nejen Covidem 19, ale i politickými a jinými
událostmi v Česku, a vlastně v celém světě. Tyto události mnohdy probíhají na pozadí pandemie 
anebo v příčinné souvislosti  či dokonce jako následek. Některé vypadají jako  nahodilé jevy, jiné 
však jako děj  řízený různými zájmy a snahou přeformátovat současnou civilizaci  na prvobytně 
pospolnou verzi nekonečného boje jedněch proti jiným pod jakoukoli záminkou.

      NS byly publikovány na českém webu, který ani zdaleka netvoří jen sametově znormalizovaný 
a  idelogicky právě aktuální mainstream, ale i alternativní adresy. 

      Po 30ti letech Sametu jsme dospěli do situace, kterou už známe. Zase si máme myslet něco v 
souladu s nějakou stranou a ještě je nám to prezentováno jako svoboda myšlení, ačkoli to celé 
připomíná nekonečný pohyb ode zdi ke zdi.  Karel Kryl měl pro něco takového termín demokratura.
NS jsou vyjádřením ve zkratce, cosi  na způsob aforismů. Pro jejich lepší pochopení je většinou 
zapotřebí znalost souvislostí, povědomí o příčině a následku, vnímání současné absurdity a smysl 
pro humor. Jsou dobově podmíněné, některé ovšem  platí a budou platit dokud  člověk zůstane 
člověkem. Schopnost abstraktního myšlení je dána především lidskému mozku. Jak to bude s tzv. 
umělou inteligencí se právě teď můžeme jen dohadovat. 

                                                                                                       Miroslav Petrů 
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          Nakázané smyšlenky 

Jistota je jistota. Dneska už i kondomy používají roušku.

Znali se už celá léta! Covid 19 a Ebola. Seznámili se na nudy pláži. A hned láska jako
trám. Hotovy grupá . Z celé nudy pláže pak odcházeli obohaceni komplet všichni.č

V dob  pro investice velmi nejisté spat il náhle skv lou p íležitost hrani ící s jistotou.ě ř ě ř č
Veškerá svoje aktiva vrhnul do bytcoinu.

Pan Drhola a Pan Demie spolu vedou vášnivý spor o roli Pan Spermie, emuž velmi znaleckyč
p ikyvuje Pan Dora. Chybí už jen Pan Tau.ř

Necht l se už dál koukat na tento zbída ený sv t – Covid 19! A tak si roušku progresivně č ě ě
p esunul na o i.ř č

Ve hv zdokup  Plejády se stal neskute ným trhákem nový media seriál: Kterak Covid 19ě ě č
let l ze souhv zdí Labia Majora do souhv zdí Labia Minora a p ipletli se mu do cesty lidi.ě ě ě ř

No vidíš ho!, k i el Covid 19 roz ilen  na Ebolu. Proti nim se totiž potácel opilec sř č č ě
rouškou.

Pan Drhola a Pan Demie se vzájemn  sv ují se svými sou asnými poznatky.ě ěř č
Pan Drhola – Rouška ma velké výhody. Já m l dneska topinky a nikdo neodvracel hlavu.ě
Pan Demie – Jojo, má to výhody, to se musí nechat. Ja už si týden ne istím zuby.č

Covid 19 koukal jako blázen. Z nebe se snášeli parašutisti na rouškách.

https://janica9.wordpress.com/2020/04/19/nakazane-smyslenky/


V n kterých by ses vtipu nedo ezal, povzdychl si Covid 19, když pitval po ady sou asnéě ř ř č
eské   teleVIZE.č
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     Nakázané smyšlenky II  
Covid 19 p ipomíná proslulou vesmírnou ernou díru. Od ur itého momentu se v ci i v jehoř č č ě
p ípad  nacházejí za horizontem událostí.ř ě

V medyjálním prostoru se objevil nový fejk. Nebyl to prý Karel Hála, kdo nazpíval – Dej mi
pár okov , a jsem jen tv j – nýbrž hitmaker Covid 19.ů ů

Kapitál je prý plachá la . Tak to má kapitál opravdu Smolika Pacholi ka. ň č

Pan Demie byl ve skv lé nálad . Sluní ko, jarní kv ty a v n , všude plno touhy. A tak siě ě č ě ů ě
prozp voval – Když se dva … setkají … roušky si … podají …ě

Na elo hitparády se raketov  vyšvihl nový song – M l jsem prd, když mi bylo patnáct, teč ě ě ď
už však mám covid devatenáct.

Pozorn  sledoval horizont událostí na okraji vesmírné erné díry. A m l pocit, jakoby seě č ě
na hran  cosi hýbalo … Jakoby tam n kdo provád l kopulatorní pohyby.ě ě ě

Pan Dora otev el sk í ku. Vylétlo mohutné hejno nadržených mol . Plus jeden Covid. Ten bylř ř ň ů
ale na cílové pásce až devatenáctý.

Lze uspo ádat závod mol  a vol ?ř ů ů
Jist !ě
Organizaci takového podniku musí být ovšem pov en Covid 19.ěř

Tak dlouho sledoval na webu problém  Covid 19, až se mu v PC   USAdil    viRUS Trojan.

https://janica9.wordpress.com/2020/04/24/nakazane-smyslenky-ii/


Pan Drhola v nálad  cestou z restaurace potkává známého, který je také pon kud povznesen.ě ě
Je to pan Dr.Hola.
Chvíli na sebe jaksi p ekvapen  civí, na ež se ozve pobavené: Tob , ty vole, chybí te ka.ř ě č ě č

Covid 19 si šel také za ádit. Ale   až   po dlouhých  minutách  zjistil, že  je  to  jen  ř
nafuckovací  Andula.
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                                               Nakázané smyšlenky III

Covid-19 zneklidněl. Vycítil, že ho má někdo na mušce. A opravdu … 
Guinnessova kniha rekordů.

Na zemském orbitu se včera děly věci! K   Mezinárodní vesmírné stanici přilétli z 
Plejád ti s těmi tykadly.  A … světe, zboř se … měli roušky. Ale na návštěvu 
nesměli. Byli totiž v karanténě.

Pravda a Láska řeší vzajemný vztah. A není se co divit. Mají společného milence. 
Jmenuje se Covid a je mu devatenáct.

Deep Čochtan potkal Deep Purple.

DČ praví: Jestlipak víte, volové, že není smouku bez fajrovačky?
DP odpovídají: To víme, jasně… vždyť ve vzduchu jsou samé sračky! A samé 
zkoušky…   Takto jadrně spolu hovořili hladíc přitom svoje roušky. 

Ponořil se do víru událostí. Ale netušil, že ho pozoruje oko hurikánu. “Na mě si 
nepřijdeš!“, vykřikl náhle…  A z Batmana se proměnil na Covid-19.

Pravda a Láska – Večerní kydání 2020.

V ulicích Prahy řádí neznámý kapsář. Záležitost jde tak daleko, že už ji řeší i 
vláda. Ten poberta si totiž sám říká Previt devatenáct a nejčastěji se nekalé 
činnosti dopouští pod rouškou tmy. 

Deep Čochtana se zmocnil splín a tak popadl svou kytaru a spustil jakoby 
zmámen… Byl veliký, byl mocný, covid 19… amen…
… Teď už zbyl jen malinký, ale nápadný … náhrobní kámen …



Na mejdanu se po velmi dlouhé době sešli Deep Čochtan a Horizont Událostí. 
Společné nadšení nebralo konce. Marně se později v povznesené náladě snažili 
vzpomenout, za jakých okolností se proboha seznámili. Problém byl nakonec i s 
místem. Shodli se vlastně jen na jediném … že to byla obrovská černá díra.

V životě dokázal mnohé! 40 let s komunismem spolupracoval, teď s ním 30 let 
bojuje. Ale doba přináší nové výzvy. Do pěti let nejpozději si nechá udělat 
plastiku oči. Šikmá linie začíná být trendy.

Česká televize je jako Vlad Tepes řečený Drákula. Co tě nevysaje, to tě otráví.

To má hloubku!, vydechl Deep Čochtan ohromeně, když dočetl nápaditý článek 
na téma:  Jak odrazit ekonomiku ode dna.
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    Nakázané smyšlenky IV

eská politická pravice je jako Vlad Tepes e ený Drákula. - Tma tmoucí, neviditelná rukaČ ř č
trhu. A ostré tesáky, jak protínají mlhu.

Velmi asto znalecky pozoroval ohbí. A vždycky ho neuv iteln  vytá elo, když všichnič ěř ě č
ostatní okolo okamžit  ešili ohanbí.ě ř

Jaký je rozdíl mezi Miná ovou Pravdou a Miná ovou Láskou? Obrovský! Jednu zapíjí Cocař ř
Colou a tu druhou Pepsi Colou. Ale ob  dokáže vykrkat ve 2/4 taktu.ě

V jednom eském domov  d chodc  vznikl poplach… Ale jen planý. eská televize tamč ě ů ů Č
zrovna natá ela devatenáctý díl seriálu – Když as rouškou trhnul.č č

íkal si Hurikán!!  Ale všichni v d li, že je to jen Covid 19. Navíc práv  velmiŘ ě ě ě
nachlazený.

Byl to ob ad Milión  Chvilek. Stáli tam všichni už celou hodinu, ale nadít n eho se mohlř ů ěč
jen snílek. Anebo úplný trouba.

Naparoval se na prknech, co znamenají sv t. Šklebil se a dramaticky zvedal k elu h betě č ř
ruky, aby vzáp tí padl smíchy na an u dla ovou a v prostoru se natáhl jak aktuální,ě č ň
tak Dan Nekone ný.č

eši milují Milión Chvilek. Obzvláš , když to rozjede Benjamin ROCK AND Roll.Č ť

Doba pokro ila. Dneska už i roboti mají d ti. íkají jim robátka.č ě Ř

https://janica9.wordpress.com/2020/05/02/nakazane-smyslenky-iv/


Chvilka napjatého ticha… Co te  bude? Najednou rána jako z d la, v dáli seď ě
zablesklo, zachechtal se Smr ák … A tu nastoj! Do sv tel ramp vb hlť ě ě
Benjamin tRoll.
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     Nakázané smyšlenky V  

Znal sv j osobní Milion Chvilek. Nastával pokaždé, když zkonzumoval hrách nebo o ku.ů č č

Doba vyžaduje páte . Ale vysv tlujte to bezobratlým.ř ě

ODStranil svého spolustraníka z partajního COLTbišt  a ješt  to žoviáln   nazýval  travesti ě ě ě
SHOW.

Už mu jebalo. Prostitutky si pletl s propustkami.

Jaký je rozdíl mezi Pravdou a láskou a normalizací P emysla Totá e? Menší, než si myslíte. ř č
Samet to má pod Prahou rozlišovacích schopností a slouhové doby v tom mají dokonce 
sametov  zhasnuto.ě

um l do zrcadla a nev il vlastním o ím. Naproti n kdo zvracel.Č ě ěř č ě

Deep ochtan se oddával zasloužené siest . S Deep Purple strávil v hudebním studiu celé dva Č ě
m síce. Dílo je hotovo a p ipraveno k uvedení na trh. P edpokládaný nejv tší hit alba, které ě ř ř ě
nejd íve vyjde v USA, nese název „Roll Up Pictures“ / do eštiny p ekládat jako: rozjed´ rota ky/.ř č ř č
Skladba je inspirována pražskou Letnou a nové album vyjde pod názvem – Deep State.

To si d láš kozy, že jo!, hlaholil na známého bod e, když mu tento práv  popisoval kopulaci ě ř ě
malého mozku s velkým.

https://janica9.wordpress.com/2020/05/18/nakazane-smyslenky-v/


Postával naprosto ohromen  p ed obrazem Doriana Graye. Z plátna se na n j taJEMN  usmívalě ř ě Ě
Zrzavý Hieronymus Bosch.  A Salvator Dalí mu p itom kynul jako t sto.  Také z plátna.ř ě

Sametov  se vzmužil. Po 40ti letech vytáhl svojí hlavu ze záchodové mísy a zkoumal nové ě
obzory. Bez vlastní hlavy v otvoru doby si totiž už nedovedl sv t v bec p edstavit.ě ů ř

Do volební místnosti vstoupila holá it´. Ale jak se ukázalo, nem la s sebou p íslušné listy. ř ě ř
Komise ji tedy vybavila na míst .ě

Na pražském letišti Václava Havla ROLLovalo o ekávané letadlo. Práv  dorazila várka oleje z č ě
Caricynu. Ricin už byl na míst .ě

Nejv tší životní p íb h lidstva. On, ona, koitus. – P erušovaný. … Exitus. – Trvalý.ě ř ě ř

Koukal na to dít  s vodNATOu hlavou naprosto užasle. Ale hned v porodnici mu došlo, že ten ě
chlape ek nebude žádný jeho Benjamin, nýbrž, že je to úpln  cizí tRoll.č ě

Pando ina sk í ka pro n j byla velká neznámá. … Jak to jenom íci?… Vlastn  se jí obával ř ř ň ě ř ě
stejn  jako ženského pohlaví.ě

Vzal nohy na ramena. Jinak to ani nešlo. P i b hu by mu jen p ekážely.ř ě ř

Pozoroval je klí ovou dírou. Šlo totiž o klí ovou scénu.č č
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           Nakázané smyšlenky VI

Neměl to v životě vůbec jednoduché. Společensky a politicky se mu nedařilo prakticky nic. Neustále si 
totiž pletl prostoje, postoje a postroje.

Ach  ano, fetiš svobody… Ten velmi zavazuje k zásadovému postoji, že. Proto jsou v takové oblibě 
zoologické zahrady. Taková krása! Jakápak svoboda téhož v džungli? Svobodu je třeba mít pod 
konTROLLou. I svoboda potřebuje svoji kazajku. O svěrači nemluvě.

Chtěl poznat zákulisí české politiky a tak zamířil do peep show. Aby to bylo důkladné seznámení, tak 
nejdříve navštívil točnu a poté osobní kabinku. Úplně nakonec si nechal pražské Řeporyje.

Král je nahý!, křičel někdo zpoza  trní, přičemž mezi jahody pokládal řádně stočený, lehce čoudící, kabel.

Na trubku se snažil SEČMO-hl. Dlužno říci, že na záchodě také, ale nedopadlo to vůbec dobře.

Byl to slavný den. Stal se šéfem krevní banky. Na podpisu – Vlad Tepes – si nechal velmi záležet.

Pozoroval vše kolem s pozorností surikaty. Ale nebyl přitom tak roztomilý.

Do medyjálního prostoru českého Sametu vstoupil nový výrazný hráč: Informační divize wermachtu.

Na TV obrazovkách českých domácností právě probíhá Bitva v Anténách. A není se čemu divit. Na 
emerickém kanále byly do boje nasazeny největší české štěkny.

Cestou domů se zase zasnil: Představoval si éterickou milenku. Takový obzor se mu zjevoval… Hotová 
hedvábná stezka. Ale život je prevít. Za dveřmi narazil jen na Lenku. Svojí Lenku! Čekala na něho s 
válečkem na nudle.

https://janica9.wordpress.com/2020/05/23/nakazane-smyslenky-vi/


Zpěvák Karel Hála chtěl vstoupit do SRD /Strana radikálních dredů/. To však neměl dělat. Nejdříve ho 
někdo neoficiálně zafuckoval. Pak mu jiný chtěl nafuckovat, aby další smířlivě vzkázal – skinheady 
nebereme.

Nový epochální výlet pana Broučka v čase!! Tentokrát do pražských Řeporyjí.
Wermacht tam právě neúspěšně útočí na barikádu, jejíž obranu řídí mohutný nezapálený doutník, trůnící 
mezi mimořádně naběhlými tvářemi.

Na rohové zdi jednoho pražského domu se objevil nápis – Kde to všechno skončí?
Policie nic. Nakonec začala konat, ale až poté, co se vedle nápisu objevil pověšený použitý , smutný 
kondom.

Rádio Jerevan, předpověď počasí: Na Českou republiku míří od západu sametová fronta. Banánům fronty 
nehrozí.

Satirik   ťal do živého. Už dávno to bylo mrtvé!, konstatoval cynik. A iroNICK? … O něm až příště.

 - Díl první.
Při prohlídce na ni z obrazu dějinného velikána mrklo oko. Velmi překvapena mrknutí vrátila. To ale 
neměla dělat. Uprostřed obrazu v životní velikosti se vzápětí utvořila obrovská boule.
 - Díl druhý.
Její kamarádka vykřikla a zapotácela se. Měla pocit, že se jí zjevil nebožtík.
 - A díl třetí?
Co vám budu povídat. Obě kamarádky si před obrazem udělaly stylové selfíčko a daly ho na fejsbúk. Bylo
na čase. Obě právě slavily šedesátiny.

Byl to světák! V Polsku zdravil – Dupa mi krolik, v Itálii – Par dona, ve Francii – Bon džus, v Rusku – 
Suka pri durka, a v Kosteleckých uzeninách – Salám alejkum.
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     Nakázané smyšlenky VII

Od komunismu p es Samet až k fašismu?ř
Filosof si mne tvrdošíjn  bradu.ě
Jen iroNICK dávno už ví svoje:
Historie nemá vadu.

S nad jí v srdci otev el vrata zít ka. To ale opravdu nem l d lat! Hned za sv ra em na n j ě ř ř ě ě ě č ě
vykouklo slepé st evo.ř

Kronika?
Skv lá p íležitost pro nicka.ě ř
aneb
Sv tlá pasáž života… co je víc?ě
Ptá se zamyšlen  iroNICK.ě

Evropa na rozcestí, dilema je na sv t …ě ě
Na k ižovatce visí jen dv  sm rovky.ř ě ě
> LEY-no
> EU-nuch

Problém p išel na p et es.ř ř ř
T žká váha! … Víc než vagon cementu.ě
Jinak všude kolem samá v n … samý v es.ů ě ř
Politicky ovšem v celém esku … smrad sv tových dement .Č ě ů

Nová adresa eského vyslanectví v Moskv . Ulice U jelita.Č ě



Stádo neorganizovaných krav narazilo na stádo organizovaných vol . Ti m li práv  vzorový ů ě ě
méééééting.
Holky, jdeme!, zavelela vedoucí kravka, když veškerý prostor opanovalo skandování vol : A  žijeů ť
bý í  síla Sametu.č

Cht l jí zahrát na mandolínu. Ke svému p ekvapení ale v kalhotkách narazil na banjo.ě ř

Tak dlouho plamenn  mluvil o provaze v dom  ob šencov  … p i emž mával lahvi kou ě ě ě ě ř č č
riciNOVOTNÉHO oleje …
až mu chytla koudel u výfuku … a trefil ho šlak.
Razantn , nekompromisn , a jak se ve sportu traduje – p ímo z VOLEje.ě ě ř

íkalo se, že má za ušima. Pro život to ovšem byla spíše p ít ž. Bez problém  je – mít v gatích. Ř ř ě ů
Spektometr to snadn ji snímá.ě

U svatého Václava našli n í rajtky. Dav byl zhrozen. Církev rad ji stáhla k ížek.ěč ě ř
Pes ocas, stát vlajku … a sv tlo roletu.ě
Náhle vzplála mohutn  hranice!ě
Slavný Koniáš exemplárn  pálil hromadu knížek…ě
… kontrarevoluce už je tu.

Doba je velmi matoucí. Cht l íci USA, ale z huby vypustil jen flUSA.ě ř

Sv t p išel o obrázky. Bible už nebyla k mání… kompas ztratil ORIENTaci.ě ř
Dokonce i pud sebezáchovy už je vepsí… A jéjé … a támhle n kdo zvrací.ě

P icházeli s novým projektem vpravd  helénského významu! Start up nazvali – Achiles Last ř ě
Stand. /Do eštiny p ekládat jako – poslední bitva vzplála./č ř

Nebylo možné p ehlédnout jeho vzory: Hn dé rajtky, tri ko s Harvardskými fondy a ú es na ř ě č č
havla.
A co miloval? … rum, mírové bomby a na vín  hada.ě

Lesbický sklon poslední fáze kapitalismu…!? Vytloukání klínu klínem.



Hrabal se ve svém OS a nastavené zm ny ho vynesly až na IS. Tam bylo všechno OK. PC tam ě
ovládal duhový CD ROM, hlavní manažer MS, OH, OPEC, OSA, USA, STB i BIS, TK, SPZ i Č
STK. Jen na pozadí GP skomíralo SOS.

Diskuse budoucnosti: 8 smajlík , 10 lajk .ů ů

Známý pražský principál oznámil nový aktuální kus ve svém šapitó. Bude to veselá taška ice o ř
dvou d jstvích a nese název – Kladivo na Covid 19.ě
První d jství : Staré kulichy a nové kecky.ě
Druhé d jství: Nové kulisy a staré herky.ě

Byl jediný v politice, který nem l tik!ě
M l však jiný, závažný nedostatek,ě
usmíval se iroNICK.
Politickou scénu totiž uvád l v neskute ný zmatek!ě č
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Každý Vystrčil něco jiného. Jeden zdvižený prostředník, druhý zdvižený malíček a ukazovák … a 
ten třetí … holou prdel. 

Chtěl do Ameriky. Měl ale smůlu. Skončil v USA. 

V českém Parlamentu prý zasednou NASAjové. NATOidi už jsou přítomni. KOKAnauti se chystají 
protestovat. Dorazit mají údajně ještě POKEmoni. A to nikdo okolo vůbec netuší, že svoje pozice 
mají mohutně posílit ANALfabeti. 

Byla neděle … a tak meditoval: Mám dost času … hmm … ale s vlasy už je to horší. 

Nebe nezná vyvolených. Prý...
Samet nezná povolaných. Palec hore...
Budoucnost nezná  narozených. Vlajka na půl žerdi …
Jen underground to vidí jasně: Kdo půjde poslední, ten zhasne. 

V roce 2021 spustí Škoda Mladá Boleslav výrobu ekoLOGICKÉHO následníka slavného Velorexu. 
Ponese  název AUTOSUGESCE. 

Předpověď nákupů na příští týden:
Čeká se mohutný nával.  České chrámy konzumu začnou nabízet čerstvé a nefalšované amarouny. 

Celý svět ji obdivoval a vynášel do nebes. Ta penisová star neměla konkurenci. 

Bál se i jen pomyslet na tichošlápka. Doba totiž byla zralá na výrazný poČIN a žádala svého 
klokoPTÁKA. Naslinil prst a VYSTRČIL svůj tělesný obzor. Kam jen růžové brýle dohlédly, všude
samý svobodný Mordor. 

Popelka po dlouhé době obdržela nový kouzelný oříšek. Jaké však bylo její nadšení, když místo 
očekávaných, fádních plesových šatů ze skořápky vypadla sada kondomů s vypláznutým jazykem 
Lucifera na konci. 

V České jejich TV dojde k velkým změnám. Už nebude více legenda-Blaničtí rytíři. Nahradí je 
Televizní  prudiči. 



Chytal lelky …
Už dlouho!
Náhle však zachytil signál nějaké telky …
Zpozorněl, 
neb to byla chvilka chvil!
Vystrčila právě doby ducha
a žádala svého trubadúra
v tento moment
včil!

 
Rozhodl se pro experiment. Zachtělo se mu selfíčka vlastního zadku. Trochu s tím měl problém … 
levá ruka, pravá? Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Stiskl spoušť, když konečně donutil svůj zadek, 
aby řekl sýýýr. 

Dívali se na ní skrz prsty. Snažili se chovat nenápadně a diskrétně, ale přesto se nemohli vynadívat, 
jak oni sami jsou pozorováni jejími prsy. 

Hádali se o charakter doby.
První - Mám toho už plné zuby. 
Druhý – Mám toho už plné kecky.
Třetí – Už včera jsem toho měl plné gatě. 

Lejno potkalo trus. Velmi nevraživě se po sobě dívaly. Vzápětí došlo k hádce a následně i ke rvačce.
A důvod? Jeden druhého častoval výrazem hovno.
/Takto popisuje jistý úsek čekých dějin dávná Kronika, když došlo k setkání Miliónu chvilek a 
Několika vět./

Prší, prší, jen se leje ...  Medyjální svět je perplex! České sdělovací prostředky jako zbraně 
hromadného mlžení. 
Sucho v přírodě ze dne na den nahradily reklamou na suché vagíny. 
Vlastně není divu. Už za týden nás místo Covid 19 budou kosit angíny. 

Papala, hajala, kakala … drmolilo dítě na nočníku, když přitom sledovalo přímý přenos z rozpravy 
v Parlamentu České repiubliky. 

Ty vole, to je hlína!, křičel z plna hrdla,
když uviděl, jak jí u podprdy guma prdla.
Tíha Světa prokázala svojí sílu.
Máme rádi naší vílu …
sladkou Mílu …

Vystrčil ven ruku. Deštník zastrčil … a na lidi dělal kuku ...
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Po 30ti letech Sametu se chystá nová vlna KUPONOVÉ PRIVATIZACE. Slavné kuponové knížky
budou tentokrát v kožené vazbě. 

V době povodňového nebezpečí byl značně neklidný. Usilovně začal hledat svůj suchý orientační 
bod … a našel! Po týdnu ze své vlastní skoby  konečně vytáhl suché z nosu. 

Co piješ?
Býčí krev.
Tak to jo. Já už myslel, že alkohol. 

V Pražské  ZOO se věci jaksi antropoLOGICKY  vymkly zcela z rukou. V pavilónu šelem se 
objevil   klitoRYS. 

Filosof a libomudrn seděli proti sobě u stolu jako při partii šachu. Oba ruce opřené o desku, a hlavy 
sevřené v dlaních. 
Patová situace? Anebo  myšlenkové zoufalství? 
Marně se snažili najít dělící čáru mezi kokotinami a píčovinami. 

V Paříži se oprava střechy chrámu Notre-Dame pomalu blíží ke svému konci a francouzský  
prezident údajně chystá veliké překvapení k novému zprovoznění … Mají zaznít zvony, které 
rozhoupe Quasimodův klon. Nejzdatnějším adeptem na funkci zvoníka v Notre-Dame … podle 
světových znalců má NATO i bezkonkurenční duševní potenci … je starosta pražských Řeporyjí, 
Pavel GIGa Novotný. 

Na jedné pražské NÁRODNÍ zdi se objevila dvě genderově velmi korektní jména, která mají 
zasáhnout do volebního klání o prezidentský stolec. Kdosi k tomu však v nestřeženém okamžiku 
cosi připsal. 
Pod jméno JOUROVÁ   připojil  -  DUTÁ MÍRA.
Pod jméno NĚMCOVÁ   napsal  -  NA  HRADĚ CHYBÍ ALMARA.

Zprávy výzvědných služeb jsou matérií politiky. Je však zapotřebí  položit je  na rastr 
Mendělejevovy perodické soustavy prvků a hned se samy zařadí do příslušného políčka. Pak už 
stačí jen nasát … a jsme v obraze. V Praze … v rozkaze …  v odraze … v obvaze …....  v odvaze... 
-  To je však velmi vzácný prvek...

Spletl si pytlácké a volské oko. Na život nahlížel volským a na politiku tím druhým. A to přesto, že 
pytlák Říha před takovou záměnou důrazně varoval. 



Měl dolichoceFALICKOU lebku, zúžené periferrní vidění a chronickou tvorbu politických 
chemikálií. Nesl jméno Ferrid 19. 

V jejím oku spatřil ji/s/kru. Sám ji však pozoroval okem leklé ryby. 

Dějiny a historie nejsou totéž. Vzdálenost mezi nimi může být přímo galaktická. Ale zároveň také 
paralelní. Plyne z toho, že mají sice šanci se protnout, ale až někde v nekonečnu. To je sám o sobě 
pojem velmi pozoruhodný. V každém  případě všeobjímající z hlediska času a prostoru.  A  je také 
provokující … Podobně jako:
Přečiny a hysterie …
anebo
výdělek a penze. 

Označoval ho za osinu v zadku! Ale to jen proto, že neměl vůbec tušení, čeho jsou schopny ostruhy 
v pytlíku. 

Jak jen lidé přišli NATO, že na věci je třeba jít od lesa? Což takhle od lejna? To má logiku! 
Abychom se mu vyhnuli. 

Éra současného Liberálního kapitalismu opravdu končí. Současně s ním i jeho globální pozadí. 
Shodly se na tom všechny světové kapacity od prava do leva a zpět. Prozatím se však neshodly, co 
se ocitlo v globálním popředí. Jestli Světový parazitismus anebo Poučený okultismus. 

Slyšel trávu růst. Ale přitom se jen vršily krtince. 

Považoval to za dobrý nápad - čelit řvavé ideologické zácpě aplikací čípků do uší. 

Rozhodl  se jít do politiky s vlastní stranou. A měl v plánu řízný a rázný název. A  zároveň nadějný. 
Program byl vedlejší. Jenom se nemohl rozhodnout, jestli  Klingoni sametu anebo Vakcína 3000.

Definitivně opravené a napravené dějiny českého Sametu: Prvním prezidentem svobodné České 
republiky se stal Baron Prášil. 

Vstoupili jsme do okurkové sezóny, což banány těžce nesou. O sametových ordnerech nemluvě. 

Jako vždy se rád zahleděl do vzdálených perspektiv. Naboso to měl nejraději. Ale nikdy tak nečinil 
u baru s opicí  nebo  na zápraží u slepic.
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Přelet nad kukaččím  hnízdem Sametu?  Hotové salto mortale!

V útrobách opuštěné atomové elektrárny našli velkou knihu s obsahem hodným Indiana Jonese. 
Měla název Egyptská kniha mrtvých. Ve tvářích všech se zračily rozpaky i bázeň. Ale zároveň s tím
i zvědavost  a odhodlání. Můžeme? Smíme? Jde to? … Musíme! A tak ji otevřeli. 
Obsah byl však vcelku skoupý a poněkud mimo očekávání. Stálo tam: 
Zde leží Globální Prediktor vlastním jménem Joska Cucflek. Jeho jméno se neslo napříč světem i 
časem. Hladilo i plenilo. Budiž mu pověst lehkou. Amen.

Celý svět ho označil za dobový potrat. On si však stál na svém a označení vyložil jako dobový 
obrat. Neznámý pozorovatel  to celé jasnozřivě označil za obraz doby. Nakonec tedy zůstal jen 
otazník: Které? 

Nejlepší kádrová vize, jak  řešit coolturní revoluci v USA?  -  Spongebob v tangách.  

Do prodejen textilu přišlo progresivní dámské spodní prádlo. Ochrana nade vše.  I ženská ňadra 
potřebuji svoje roušky, a nové podprsenky podle toho vypadají.  U mužů je zatím vše při starém. 
Tam ještě pořád vyhovuje starý dobrý push up nápytelník. 

Po Covidu 19 napadl české peněženky ještě koruna virus. A záporný úrok. Smrtelná kombinace.

Měl velmi vyhraněné názory. A zcela svérázně se proplétal nástrahami jazyka. Tak například na 
rozjařené opilce a jejich hajlující ruce křičel: Já vás za to vaše halíkování nechám zavřít, až 
zhnědnete. 

Někde ve Stínadlech bylo možno zahlédnut zvláštní úkaz: Ulicemi se nápadně  potácely ruku v ruce
Originál a jeho pirátská Kopie. 

Bílý otec Apachů řečený Klekí Petra byl převezen na policejní okrsek, aby podal vysvětlení.  Kdosi 
někde vybílil cimru, ačkoli původně avizoval, že bude načerno. 
Jediné Rádio Jerevan pochopilo, že jde o hoax z dílny ruského Putina a na celou záležitost uvalilo 
embargo šíření. 

Natáhl se jak široký, tak dlouhý. Ona se natáhla jako hodinky. Do kulata. 



Cynismus dnešní mládeže opravdu nezná mezí. Pro své malé dítě se velmi mladá maminka 
dožadovala v knihkupectví pohádky s názvem – Tři zlaté chlupy Dědy Všešuka. 

Už dlouho ohnivě deklamoval jinak velmi chladné verše. Nechyběla ani  árijská  gesta …  Se 
zájmem to celé pozoroval Covid 19. Dlužno podotknout, že přitom pohupoval rouškou. 

Retro je in. Mezi lidmi se šušká, že po filmu Havel přijdou do kin další proslulé fláky jako – 
Zakletý prd v Lucerně, Ferdinand Vaněk koulel v Pivovaru Ferdinand, Vašek na čekané, Eva a 
Vašek a Largo disidento. 

Pastýřský list TOP 09: Přichází zákon. Kalousek odchází. 

Doba kráčí vpřed opravdu mílovými kroky Sedmimílových bot. Ještě předevčírem to bylo o 
Černém Petrovi a včera o kůlu v plotě. A dneska? … O dýmbuildingu!
/Pro nezasvěcené: Je to skupina sociálně vyloučených kravaťáků hulících svoje retka na zadním 
dvorku mohutné globální korporace./

Při své okružní jízdě na kole narazil jednoho krásného dne na velikou tabuli – Hic sunt leones. 
Prodral se křovím a narazil na množinu holých lidských zadků. Dlouho je pozoroval. Bylo to 
zajímavé. Ale to místo mu vůbec nepřipadlo jako nepoznaná  LOkaLITA. 

Koronární jednotka Sametu? Covid Replikátor. 

Spletl si muziku s matikou. Sečítal dury a molly a nemohl se dopočítat. Pak mu někdo poradil, aby 
to vyndal ze skřině. To bylo přímo osudové rozhodnutí. Tak vznikl Ondra na žádost. 

V těchto výrazných letních dnech se česko-moravskou krajinou rozlil bukolický odér 
ekoLOGICKÝCH samokolek zn. Atom plus mínus. Jeden ekologický průbojník  měl na hlavě 
připevněn dokonce solární přijímač. Hned za ním se mezi  užaslými cyklisty prohnala trojice 
označená jako BIS. Ta ovšem měla na hlavách radarové vysírače.

Všichni mu přezdívali Vyklouz. A to přesto, že měl na triku tři paternitní spory. 

Robot Emil si domů přinesl svůj oblíbený magnetar. Tebe už nesundám, usmíval se láskyplně.

Kondom, Prezervativ a Šprcka si dopřávali echtovní ruskou trojku. Dírou po suku je pozorovala 
Ochrana v roušce. 
Všem čtyřem jsem držel všechny palcáty. Aby to bylo do páru. 






	Nakázané smyšlenky
	Nakázané smyšlenky II
	Nakázané smyšlenky IV
	Nakázané smyšlenky V
	Nakázané smyšlenky VI
	Nakázané smyšlenky VII

