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Je snadnª ęídit se zásadoX napravovat
svª ch\b\, kd\ľ si ľádnª nepęipXstíme.
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Jsem sám. 'arebákįm se v\h¾bám
a slXġní lidª se v\h¾baMí mnÜ.
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.terá pįlka ch\bí polosvÜtX"
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9¾padk\ vÜdomí mÜ nepotkávaMí,
ale na v¾padk\ svÜdomí se mohX spolehnoXt.
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Nemám rád lidi dvoX tváęí, ale zvláġĥ
s\mpatiÎtí mi neMsoX ani lidª Ît\ę brad.
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Je-li cesta do pekla dláľdÜna dobr¾mi
»m\sl\, do nebe neMspíġ vede rozbitá
okreska záplatovaná hęích\.
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Platí-li já nic, já muzikant i FRÍHFKWR
muzikant, potom platí i já nic, M¢ÍHFK.
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Nemám rád Xpęímnª lidi. .do b\
rád posloXchal, ľe Me hlXpák"
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=víęata zabíMeMí Miná zvíęata kvįli
obľivÜ. ÍlovÜk Me zabíMí ze steMnªho
dįvodX. Ale proÎ zabíMí Minª lidi"
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OtXľováním tÜla peÎXMeme o svª I\zickª
zdraví, k pªÎi o ps\chickª zdraví patęí
i pravidelnª otXľování naġeho svÜdomí.
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/idí ochotn¾ch boMovat za spravedlnost
b\ nepoch\bnÜ b\lo více, kd\b\ v ni
více lidí vÜęilo.
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Opravdov¾ idealista Me ÎlovÜk, kter¾ nevÜęí
ve spravedlnost, ale pęesto za ni boMXMe.
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/idª, kteęí si vÜęí, MsoX silnÜMġí
neľ ti, kdo vÜęí nám.
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PęíspÜvk\ na charitX se liġí od odpXstkį
tím, ľe si MeMich v¾ġi stanovXMeme sami.
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9Ütġina lidí, kteęí si stÜľXMí sami
na sebe, tak Îiní právem.

10–11

42

'voMí morálka Me odsoXzeníhodná.
Pochopitelná Me poXze dvoMí platební
morálka, kd\ záleľí na tom, Mste-li
plátcem Îi pęíMemcem.

43

Ġetęíte své zdraví"
.olik ho máte ve spoęitelnÜ"
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NeMsoX dneġní prodeMci oMet¾ch aXt
potomk\ koĉsk¾ch handlíęį"
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Nedaęí se mi, marnÜ hledám
pęíleľitost, která dÜlá zlodÜMe.
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Nastane MednoX doba, kd\ z Îeġtin\
zmizí Mako zb\teÎné slovo »SODWHN,
a pokXd ve slovnících zįstane,
bXde oznaÎeno Mako archaické"
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Je to slXġn¾ ÎlovÜk. Pęi krádeľi Me
na nÜm vidÜt, ľe krade nerad.
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ÍlovÜk bXde svobodn¾ v okamľikX, kd\ si
bXde moci dovolit vġe, na co bXde mít peníze.
A zcela svobodn¾, bXde-li Me mít na vġe.
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Náġ svÜt Me »ľasn¾. =tratit hlavX
mįľete Men kvįli pįvabné ľenÜ.
A nadto vÜtġinoX poXze doÎasnÜ.
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/ze pęedpokládat, ľe matriarchát b\l
v¾sledkem pravÜkého Jenderového hnXtí.
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Pęestáváte-li v nemocnici vidÜt zdravotní
sestrX zdravotního bratra Mako
oġetęovatelkX oġetęovatele
a zaÎínáte Mi ho vidÜt Mako ľenX mXľe ,
Mste na neMlepġí cestÜ k Xzdravení.
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'va mXľi, biJamisté, kteęí XsilXMí o láskX
Medné ľen\, mohoX b¾t spoMenci.
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TÜľko b¾t nad vÜcí, Mste-li pod pantoIlem.
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.d\b\ Bįh neMdęíve stvoęil (vX
a potom Adama z MeMího ľebra, nemÜli
b\ mXľi dneġní problém\ s Ieminismem,
ale ľen\ s maskXlinismem.
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8niverzální :& Pro vġechna stávaMící
i v bXdoXcnX obMevená pohlaví.

O ľeQách mXľ®ch maQľelVtY® L m´GÜ

1

=am\slíme-li se nad (rbenovoX 3ROHGQLF®,
doMdeme k závÜrX, ľe sitXací popsanoX
ve dvoX prvních slokách b\ se v soXÎasnosti
zab¾vala sociálka, orJán\ Îinné v trestním
ęízení, antirasistické orJanizace, Ieministická
hnXtí, ps\choloJové, pediatęi i .lokánek.
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NavrhXMi tęi kateJorie nezletilec,
zletilec, Xľ zase bez rozXmX.
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&hcete-li sv¾m potomkįm pokazit dÜtství,
poęiÐte si pęírXÎkX o v¾chovÜ dÜtí.
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Dneġní mládeľ dospívá dęíve.
M\slí na peníze a na kariérX ve vÜkX,
kd\ Jenerace MeMich dÜdį hrála kXliÎk\.
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Uľ nebXdeme mít babiÎkX.
Ġla na plastikX.
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DÜti nepodporXMi.
9ġe, co potęebXMí, si beroX sam\.
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JeġtÜ tęi rok\ a ze závazkX se mi stane s\n.
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/idé MsoX zv\klí pęizpįsobovat se
pęevratn¾m zmÜnám politického
klimatX, není ted\ dįvod obávat se
zv¾ġení Jlobální teplot\ o 1 aľ 2 q&.
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ĽiMeme v pęíznivé dobÜ.
9 kritické sitXaci padaMí kXrz\ akcií,
padaMí vlád\, ale nepadaMí hlav\.
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Stát na správné stranÜ z hlediska kariér\
prozírav¾ politik dokáľe. 9 obtíľné sitXaci Me,
chce-li b¾t soXÎasnÜ na stranÜ spravedlnosti
i na správné stranÜ z pohledX dÜMin.
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9e Iotbalov¾ch krXzích se ęíká QHG¢ĢGRVWDQHĢ,
v politick¾ch platí QHG¢ĢQHGRVWDQHĢ.
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.aľdá revolXce kádrXMe i t\
politik\, kteęí Miľ veġli do dÜMin.
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&tiľádostí politikį Me soXÎasnÜ s odchodem
do hrobX odeMít i do historie.
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Pęedností lidí, kteęí mlXví sami k sobÜ,
Me, ľe obv\kle nevstXpXMí do politik\.
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/idská hloXpost Me zlat¾ dįl, Mehoľ
pęedností Me nev\Îerpatelnost Meho
loľisek, která se prįbÜľnÜ doplĉXMí.
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NeęíkeM hop, dokXd ti nepęeskoÎilo.
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Ęekneme-li o nÜkom, ľe troXsí
m\ġlenk\, naznaÎXMeme MeMich
hodnotX, ted\ hodnotX trXsX"
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Ęeknete-li, ľe nÜco do smrti nepochopíte,
smięXMete se s tím, ľe vám to doMde po ní"
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Ęada lidí si zakládá na sv¾ch neznalostech
matematik\, Îi dokonce se Mimi chlXbí.
Obávám se, ľe matXrita z matematik\
bXde brz\ navľd\ odepsána.

43

TrénXMeme t\, kteęí maMí ġanci
na »spÜch. ProÎ vzdÜláváme vġechn\"

44

Ęada lidí nemá k pęem¾ġlení odvahX.
.d\ľ Mi seberoX, naneMv¾ġ pęem¾ġleMí,
co bXde k obÜdX.
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30

.d\si Msme se XÎili, ľe AmerikX obMevil
.olXmbXs. Dnes víme, ľe MeġtÜ pęed ním
dosáhli nového kontinentX 9ikinJové.
/ze ted\ pęedpokládat, ľe ani AmeriÎané
neb\li první lidé na MÜsíci"
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ProÎ Msme se ve ġkole XÎili, ľe
neMstarġím ęemeslem Me hrnÎíęství"

32

Jak pohlíľet na charitX, Meľ peÎXMe
o ménÜ »spÜġné a stárnoXcí zloÎince"

33

&o ęíkaMí na koľich\ koľeġinová zvíęata"
Je-li prav¾, v\volává v nich obav\,
Me-li XmÜl¾, pohrdaMí Mím.

34

Sníľí-li se poÎet zahraniÎních návġtÜvníkį,
neMvíce to pocítí pęedevġím ti, kdo Me okrádaMí.

35

ĘíkaMí zamilovaní tchoęi 0LO¢ÎNX
NU¢VQÜYRQ®Ģ, nebo .U¢VQÜVPUG®Ģ"

36

9epęi MsoX sotva p\ġní,
ľe vepęo-knedlo-zelo Me naġe národní Mídlo.

$ MeġtÜ Sár QaY®c Sro trSÜlLYª

Lze předstírat charakter,
ale ne smysl pro humor.
Při četbě poznáš cizí myšlenky, při psaní své.
Máš-li jaké.
Pište o ničem, neboť riziko, že se zmýlíte,
snížíte na minimum.
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