
Onehdá sme se s partou kámošů sebrali a udělali si supr vejlet. Když sem se nad tím zamyslel, řek sem 
si, že sme byli pěkný čísla, tak sem se vo to chtěl trochu podělit. Jak se tam tak pařilo, tak vobčas 
někdo přicházel se zážitkama, ke kterejm totálně nechápu, kde přišel. Tak třeba Beáta Hildegarda 
Fujtajblová povídala, že prej potkala nějaký dva maníky, co tvrdili, že sou bráchové, brebentili 
nějakou nesrozumitelnou umělou řečí a čmárali jakýsi šílený klikyháky, co byli eště šílenější jak 
ruština. Blažej Xaver Eulenberg se skoro celej vejlet válel někde na poli mezi zabijačkou a 
vinohradem, tak sem si myslel, že si z toho bude hovno pamatovat, ale prej si tam u toho hráli eště na 
vojáčky nebo co. Bohdan Zikmund Wostřejž povídal, že si akorát pamatuje, jak tam někde votvírali 
nějakou novou školu. Zato Cyril Cyril Lidumil prej zažil parádní vodvaz. Nachomejt se k tomu, jak 
pod sebou nějakej svázanej iluzionista nechal rozdělat ohýnek, ještě halekal něco o jednoduchosti, jak 
se z toho snažil dostat ven, a nakonec se mu to vůbec nepovedlo. To byla síla. Ctirad Konrád 
Inkognito zase vyprávěl, že vylez na nějakej zasněženej kopec a tam hrál jakousi bojovku. Pak si taky 
vzpomínám na Cedrika Quida Neumětela. Ten zase hlásil, že potkal někde nějakýho Pepíka, celýho 
rozradostněnýho, že prej i plebs může chlastat víno. A prej že si dal s ním. Škoda byla, že s námi 
nebyla Cecílie Tereza Ehrenbergerová. Zrovna se jí narodil Tomášek. No nic, ona ho příště veme 
sebou. Ctibor Vilém Uhnulý zase vykládal, jak se připlet k nějakejm zvířecím zápasům. Prej to bylo 
maso, páč tam bojoval nějakej malej lev s velkým orlem. A ten lev to celý vyhrál, až ten orel dočista 
chcípnul. Ale nejlepší byl Cyril Waldemar Ymbecyl. Ten se tam snad zhulil nebo co a pak hlásil, že 
pozoroval, jak se celá zem přebarvovala na červeno. No není to vůl? Cynthie Yveta Nováková pak 
hlásila už naprosto neuvěřitelnou věc, a sice, že viděla bandu plyšáků, jak předvádějí, že nemají 
rukavice. No a konečně Cindy Zuzana Hrochová viděla praštěný lidi s baťůžkama a čelovkama, jak 
hrajou po tmě nějakou hru se šiframa. A v tom jí musím dát za pravdu. Já ty cvoky viděl totiž taky. A 
dokonce i vím, kam šli. Sice jsem na to přišel úplně jinak než ostatní, ale to na tom snad nic nemění. 
Váš Adolf Quasimodo Noha. 
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