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Nejpodivnûj‰í hodiny, jeÏ kdy byly zhotoveny, jsou majetkem jednoho 

indického rádÏi. Nad ciferníkem hodin, jeÏ se ostatním sv˘m ústrojím 

nikterak neli‰í od ostatních, nalézá se gong postaven˘ na kovov˘ch

tyãinkách a pod ním nalézá se mnoÏství lidsk˘ch kostí zdánlivû ledabyle

zpfieházen˘ch. Jsou to kosti a lebky 12 úpln˘ch kostlivcÛ. KdyÏ rafie

ukazuje hodinu první, vzpfiímí se jeden kostlivec a udefií kladivem jednou 

na gong. Uãiniv tak, sklesne opût, jako by se byl rozsypal. O druhé hodinû

povstanou 2 kostlivci a udefií na gong, o 12. hodinû pak povstane v‰ech

12 kostlivcÛ a jeden po druhém udefií kladivem na gong, naãeÏ v‰ichni

opût sklesnou.

(Zlatá Praha, 1896)
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Uvûdomte si, sleãno, Ïe je lep‰í pfiijít o vûnec, neÏ jich nûkolik dostat.

Mofiská panna je typick˘m pfiíkladem Ïeny,
která se nemÛÏe rozhodnout ani pro jedno, ani pro druhé.

¤ekne-li vám Ïena, Ïe si na‰la pfiítele, jen v˘jimeãnû to bude kniha.
âervi pochybností se nejdfiív zahryznou do lásky slibované aÏ za hrob.

Kdyby nám Ïeny byly vûrné, 
byla by nouze o milenky.

Jste-li svou Ïenou pfiistiÏeni pfii nevûfie, pofiád je‰tû mÛÏete b˘t vûrn˘

svému psovi.

LeÏ b˘vá krásnûj‰í neÏ pravda. Îeny ãasto lÏou nikoliv ze zkaÏenosti, 

ale z pouhého smyslu pro krásu.

Paroháãi se nedostanou do pekla.
Vzbuzovali by v ãertech komplexy.

Nic se nemá odkládat na zítra, sleãno! ·aty je tfieba odloÏit hned!
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K tomu, aby se nám Ïena líbila, není bezpodmíneãnû nutné,
aby nosila ‰aty.

Není divu, Ïe marnost a trápení provází lásku tramvajenky, 

která se zamiluje do letenky.

Podprsenka a náhubek pro psa
mají nûco spoleãného.
Pokud vám dvouhrb˘ velbloud asociuje prsa Ïeny, je naãase myslet na

návrat z pou‰tû.

Nejvá‰nivûji líbá násoska zapnutého vysavaãe.

NeÏ se pustí‰ do dob˘vání srdcí Ïen,
nauã se rozepínat podprsenku!

Parohy jsou nejlep‰í antény na pfiíjem pomluv.

·koda, Ïe svlékání Ïeny nelze natrénovat 
na banánech.
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âas je uzurpátor, máme-li na lásku jen chvíli. Zral˘ muÏ rozláme hodiny 

na minuty, minuty rozdrolí na vtefiiny. Zavfie oãi a nastaví dlaÀ hladovému

ptactvu nebes.

Kdyby Ïeny nepodléhaly muÏÛm, 
podlehly by zkáze.
To by bylo k neunesení, po rozepnutí podprsenky – nahmatat ãinku.

âiÀ dívce dobfie a tch˘ní se ti odmûní.

Chtûl ji vidût tak, jak ji pánbÛh stvofiil. 
KdyÏ mu podlehla, 

ztratil víru v boÏí existenci.

Tolerantní muÏ naz˘vá pfielétavou Ïenu – andûlem.

Ke zlaté svatbû –zlaté parohy!
Îeny je‰tû snesou, kdyÏ je svlékáme oãima, ale dalekohled by nejradûji

opatfiily kondomem.
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Jenom vtefiinová ruãiãka umí vzru‰it ãas. Vût‰ina hodinek v‰ak orgasmus

nepozná.

Matka Pfiíroda by nebyla tak plodná, 
kdyby Otec nebyl stále pfii chuti. 

KdyÏ sníh obtûÏká stromy, v‰echny Ïeny se pfii ranním pohledu z okna

zachvûjí neurãitou touhou.

Vypárané klubko vlny, které b˘valo dámsk˘m svetrem, vzpomíná na Àadra

jenom v dobrém.

Rajsk˘ had je otcem pfií‰tích hádek.

KdyÏ si manÏel slintá na vestu, nehasí poÏár hádky, ale pfiilévá olej 

do ohnû.

Jak daleko se musím vzdálit, abych ti byl bliÏ‰í?
Jsou vidliãky, které si nedají pokoj, dokud nÛÏ nepadne únavou pod stÛl.

Nasazoval „francouzáka“ v‰em Ïenám na potkání s vysvûtlením: 

Kolik jazykÛ zná‰, tolikrát jsi ãlovûkem!
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Onanoval za plotem sv˘ch morálních pfiedsudkÛ.

Do vzduchu bylo posláno tolik polibkÛ, Ïe si kaÏd˘ 

mÛÏe pfiijít na své.

Koitus s prezervativem se podobá potlesku v rukavicích.

KdyÏ zmizely z balkonu kalhotky a punãochy, 
vítr se zklidnil.

Jenom kráva si mÛÏe myslet, Ïe ji oplodní teleolog.

Nejsnadnûji lze dûlat paroháãe ze star˘ch kozlÛ.
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MuÏe nelze udrÏet na uzdû, dostane-li místo klapek na oãi

ãernou podprsenku.



Sly‰ela jsi plakat zubní pastu, Ïe uÏ se nikdy nevrátí domÛ? A ví‰ jak dlouhá 

a strastiplná cesta ãeká vloãku padajícího snûhu, neÏ se zase vrátí 

na nebesa? Tak zÛstaÀ aspoÀ pfies noc!

Îena umí muÏe rozehfiát jakpiliÀáky,
ale ãasto to udûlá jen proto, aby si uvafiila kávu.

Je smutné, kdyÏ Ïena na jafie zasadí polibek a na podzim z nûj má bramboru.

Chce-li mít Ïena u muÏÛ úspûch, aÈ svou nahotu zakryje pouze ãern˘mi

br˘lemi a vydá se do ulic s fiehtaãkou.

Pod sukní je tma jako v kostele v noci pfied svatbou.

KdyÏ Ïena tiskne nohy k sobû, neznamená to, Ïe je má sepjaté k modlitbû.

Nechcete-li mít smÛlu v lásce, hrajte karty na bfii‰e milenky.

Dobrá rada Ïenám: 
Nehlaìte ãerta proti srsti!
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Pro nudisty je intimním osvûtlením tma.

Ctnost je ozdobou Ïen, kterou muÏi pfii seznámení pfiehlíÏejí. Ocení ji teprve

v manÏelství.

Biãoval se sv˘mi dobr˘mi pfiedsevzetími a pfiitom by se nejradûji rochnil 

v nefiestech.

Po urãitém ãase se láska ze srdce stûhuje 
na vejminek do mozku.

Pokud se nûkdo ve spoleãnosti svlékne do naha, uvedeme v‰e na pravou

míru poznámkou, Ïe první vla‰tovka jaro nedûlá.

V líbánkách lze najít pozÛstatky lidoÏroutství.

Îeny nejsou nikdy dost opatrné pfii svlékání,
a pfiitom odhazování spodního 

prádla na zem bylo jiÏ pfiíãinou
mnoha zemûtfiesení.

Chladn˘m Ïenám dáváme sklenku s alkoholem pouze podrÏet, dokud nám

ho nevychladí na pfiíslu‰nou teplotu.
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Rtûnka zanechává na tváfii svoji nav‰tívenku.

Teprve líbáním mnoh˘m Ïenám rozváÏeme jazyk.

Svoji ztracenou hlavu zajisté najdeme v náruãi 
nûjaké Ïeny.

Zámek u pásu cudnosti by mûl pfii odemykání zameãet: Neééé!

Jen nenapraviteln˘ masochista se doÏaduje v fieznictví erotick˘ch sluÏeb.

Îena vám odpustí, Ïe jste ji hned nepoznali, kdyÏ fieknete, 

Ïe je to tím, Ïe neobyãejnû zkrásnûla.

Chladnou Ïenu by moÏná rozpálil snûhulák s kytiãkou snûÏenek, zvlá‰È kdyÏ

jí ho dopravíme aÏ do loÏnice.

V parku bylo tolik milencÛ,
Ïe to uÏ laviãky nemohly vydrÏet 

a zaãaly lézt jedna na druhou.

JestliÏe se pramen opravdu vzru‰í, je z nûj vodotrysk.
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Od muÏÛ, kter˘m spadlo srdce do kalhot, nelze ãekat víc neÏ lásku na

jednu noc.

Na skfiíních je zajímavé, Ïe v nich nacházíme kostlivce, které si tam 

zapomnûla manÏelka.

AmorÛv ‰íp, kter˘ proklál srdce muÏe, jsou Ïeny schopny pouÏít na opékání

bufitÛ.

KdyÏ srdce vzplane láskou, 
vykoufií rozum z hlavy.

První pomluvou je, Ïe had musel v ráji Evu pfiemlouvat, aby ochutnala 

zakázané ovoce.

ManÏelské v˘stupy mají obãas tak vysokou umûleckou úroveÀ, 

Ïe by dûti mohly obcházet sousedy a vybírat vstupné.

KdyÏ mi spadl kámen ze srdce, narazil jsem hlavou o strop.

Mnoho Ïen vûfií, Ïe pleti na tváfii nejvíc prospívá, 
kdyÏ je ovívána 

vûjífiem z bankovek.
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âím jsou Ïenû ‰aty? Tím, ãím je pro divadlo opona. KdyÏ jdou dolÛ, chce

sly‰et potlesk.

Její slzy byly tfipytkami, kter˘mi se nechali oklamat i zku‰ení rybáfii.

Jsou koÏichy, 
které umí udûlat z Ïeny zvífie, 

zvlá‰È kdyÏ si ho oblékne 
na nahé tûlo.

Pokud dívka svolí, Ïe s vámi bude drÏet ãernou hodinku, mÛÏete se

spolehnout, Ïe je to na celou noc.

Strom mÛÏe mít listí, kolik chce, ale na milostn˘ list se nezmÛÏe.

Láska je hostina, kterou vystrojila rozkvetlá louka pro prázdnou vázu za

oknem.

KaÏd˘ lidsk˘ tvor Ïenského pohlaví, kter˘ fiíká: Ne! – Je netvor!

Îeny chodí na rande zámûrnû pozdû, 
aby Ïhav˘ milenec trochu vystydl.
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âím víc jí zah˘bal, tím víc narÛstala jeho Ïárlivost.

Na nudistické pláÏi se povaÏuje za neslu‰né hledût Ïenám do oãí.

Aby chomout nasazen˘ pfied radnicí tak snadno nesundal, opatfiila mu

manÏelka zãerstva parohy.

MÛÏe b˘t lenoch nevûrn˘ leno‰ce s postelí?

NejtûÏ‰í je svléknout Ïenu 

o p fi e d e n o u  

t a j e m s t v í m .

OslÀoval ji svou duchaplností, aby mohl nepozorovanû zhasnout.

Tak dlouho mluvil do vûtru, aÏ se vítr polep‰il a pfiestal Ïenám 
zdvíhat suknû.
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Ti, co si pfiejí, aby manÏelka byla panna, 
by se mûli pfieptat v hraãkáfiství.

KdyÏ dají milenci dohromady svoje slabosti a chyby, je z toho velká láska.

Sleãno, proã bych se mûl dívat na ‰piãku svého nosu,
kter˘ není zdaleka tak zajímav˘ jako va‰e prsa?

KfiíÏením EmanÛ s Emou, která má mísu masa, vznikla emancipovaná Ïena.

„Já se nepfietvafiuji,“ pravila. 
„·koda,“ pomyslel si, „mohla bys b˘t krásnûj‰í.“

Alkohol sice zbavuje Ïeny zábran, ale nikoliv plodnosti.

AforismÛ, jeÏ by si braly na pa‰kál dûti, je jak ‰afránu. Nejspí‰ proto, 

Ïe dûti jsou nejlep‰ím vtipem, kter˘m je schopna Ïena muÏe obdarovat.

·aty dûlají ãlovûka, av‰ak nahota Ïen je 
daleko pfiitaÏlivûj‰í.

Chrapoun je ten, ve kterém chtíã nedfiímá, ale chrápe.  
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