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Je šťastný, jen když se opije; a pak je z toho nešťastný.

Vdechnul vesmír a vydechnul básničku.

Poměry byly tak špatné, že nedosahovaly hodnot
poloměrů.

Jeho pes má takový rodokmen, že kdyby uměl mluvit,
s nikým by nemluvil.

Krade jen v malém, na velkou krádež nemá vzdělání.

Zřídil zásilkovou službu pro dopravu opilců.

Její šetrnost jde tak daleko, že zkracuje i nastavovanou
kaši.
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Za úplatu chodí na povinné očkování za celou hospodu.

Je tak lhostejný, že ho nemůže nic zklamat.

Po knížce Bezpečná antikoncepce musela následovat
knížka Jak uživit početnou rodinu.

Jeden z nás je vůl; tak si vyberte.

Přiženil se do třípokojového bytu a matriarchátu.

Hodinu pracuje a dvě hodiny se tomu diví.

Přestal lidi mlátit, jen jim nadává, a tak se stal
humanistou.
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Vypadala tak zbědovaně, že by si o ni nikdo kolo
neopřel.

Patří mu všechno, jen sám sobě ne.

Než si koupil letenku, musel zapudit myšlenku
na zemskou přitažlivost.

Jak ubývají pamětníci, košatí mu paměť.

Má víc klinických vlastností než uměleckých.

Proč by dobrovolně skákal padákem, když je na světě
tolik jiných nebezpečí.

Je příliš společenský – je smetištěm.



39

Záviděl mu i pěkné počasí na jeho vlastním pohřbu.

Je už ve věku, kdy se zubaře bojí jen při placení.

Spadla mu do kanálu koruna, a aby stálo za to pro ni
lézt, hodil tam celou výplatu.

Já o voze, a ona o sobě.

Ztratil kontakt s realitou, protože se mu porouchal
televizor.

Měl vhodné oblečení, jen počasí nevyhovovalo.

Jakmile se psychiatrovi svěřil, že má sebevražedné
myšlenky, chtěl psychiatr zaplatit předem.
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Kominické řemeslo provozuje jen pro štěstí.

Je tak zakomplexovaný, že i svoje názory vkládá do úst
řeckým filozofům.

Chce se stát ministrem doživotního prostředí.

Tak klesl, že se pořád vytahuje.

Odmítá vlastnit auto z důvodu, který jiní uvádějí pro jeho
vlastnění – z pohodlnosti.

Trénoval sebevraždu na jiných.

Na prodavačce požadovala šaty, které naznačují
svlékání.


