
Ta zeme mela zakomplexovaneho cisare, predtim si tam s oblibou sekali hlavy, zerou se tam zaby a co chvili se stavkuje. Ano, ale 
ta země má neopakovatelné kouzlo. Ano, ale sekání hlav je logicky činnost bezhlavá. Ano, ale při pořádné stávce musí hořet 
barikády. Ten organek maji kocky sladky, na vahach rozhoduje a pred zmensenim je vyjmenovan a lze se jej ucit. Ano, ale stejně 
je to jen eufemizmus pro předraženou čokoládu. Ano, ale podle prosté logiky ho spravedlnost nevidí, protože je slepá. Ano, ale 
jsi had, když se větví. Ten prostor je zdrojem tepla, jez se odtud siri, ac to neni peklo, lec jednoho z poradatelu Svicek tam budete 
hledat marne. Ano, bolševici tam posílali disidenty. Ano, když dojde uhlí, je celá k ničemu. Ano, komu schází teplo, tomu je zima. 
Ano, ale i jinde je možné někomu zatápět. Do toho predmetu se ukladaji jine predmety, napriklad boty, obycejne byva z papiru a 
sprymari tak nazyvaji samicky korysu. Ano, pokud použijete trochu logiku, musí být větší než to, co do ní chceme vložit. Ano, 
neopakuji se snad příliš, pokud povím, že nemůže být menší. Ano, ale boty můžeme uložit i jinde. Ano, ale rakovina to není. To 
zvire je fiktivni, neobvyklych rozmeru, ma desetiminutovou trvanlivost, na jeho vlastnim ovocnem jmenu nezalezi a hovori reci 
pana Dvoraka. Ano, ale snadno byste se mohli polekat, pokud byste ho potkali jinde než v pohádce. Ano, ale protože je smyšlený, 
logicky se vám to nestane. Ten den symbolizuje Mesic a modra barva a byva neprijemny, protoze se clovek obvykle musi 
preorientovat na pracovni proces, i kdyby mel za sebou sifrarnu. Ano, pak už zbývají jenom čtyři. Ano, práce šlechtí člověka a 
huntuje tělo. Ano, ale jindy řezat ženy pomlázkou postrádá logiku. Temi lidmi se obklopuji politici, podle jmena by jim meli 
poskytovat dobre rady, avsak predevsim si do techto funkci dosazuji rodinne prislusniky, aby meli vic penez. Ano, i politik musí 
živit rodinu. Ano, jeden nestačí. Ano, musí být nejméně dva. Ano, je krajně nelogické chtít od nich víc než rady. Ano, také bych se 
tomu chtěl věnovat. Ta hmota je tmava a lepiva, vyrabi se ze svestek, plni se ji buchty a postrada singular. Ano, je možné je 
nahradit například tvarohem. Ano, je to sladké. Ano, ale zdánlivě nelogicky se z toho dají vařit i slaná jídla. Ano, ale na Slovensku 
se to řekne úplně jinak. Ta budova stava na namesti, hlasuje se v ni, vyplati se tam mit kamarady a rymuje se s jinym vyrazem 
pro prdel. Ano, zdálo by se podle jména, že je plná lidí z předminulé položky. Ano, ale v jiné době se z jejich oken vyhazovali lidé. 
Ano, ale pokud použijete trochu logiku, nebudete čekat, že se to bude dít stále. Ano, ale jinde těžko najdete orloj. Ta zeme ma 
vysmivane hospodarstvi, pulmesic na vlajce, muzete tam vzdat hold bozi moudrosti a vzpomenout na dva divy. Ano, ale do 
Damašku je to tudy nejblíže. Ano, ale ten brankář sem patří jen podle jména. Ano, ale nějak mi hlava nebere, proč ji nechceme 
vzít do klubu. Ano, ale přistála tu loď plná zvířat. 
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