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Ne, ne, ne, Reagane!
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LATRIN-PRESS – Nápisy na veřejných záchodcích. 
Místa, kam „i císař pán chodí pěšky“, představovala 
svobodnou tvůrčí platformu, kde neplatily ideologické 
ani mravní regule a kam nedosáhly dlouhé prsty cen-
zorů. Anonymní záchodová poezie se soustředila nejen 
na samotný výkon potřeby, ale refl ektovala i různá po-
litická a společenská témata, tudíž představuje svébytný 
zdroj folklorního humoru. Dění kolem latrín se dostalo 
i do anekdotického vyprávění. Viz třeba historku o pra-
covnici z veřejných záchodků na Václavském náměstí, 
která vymyslela zlepšovák. Na každé WC pověsila ob-
rázek Leonida Brežněva s verši: „V době zimní nebo 
letní hlídej mísu toaletní, jeden pohled na tě stačí a už 
se to lépe tlačí.“
> Latrin-press (I, II)

Od hajzlu k pajzlu

PPPrPrd d d d prrrr lolétététtnenee jjjakakakko mommm týtýtýlll
řřtřtřebebebeba kekekekk řeřeřeř mm m rybíbíbízuuu.

KdKdKdKd bybyby ycyycy hh h jájájá bbbb lylll ppououuhýhýhým m prprdededem,mm
llululetettělělělěl bbbbyccch h h zzz ByByBytítííízuuu.

JsJsJsJsi-i-i-lilili dddddd bobobrýrýrý hhhospopop dádádář,ř,ř, 
rrepuppp blblblbliici eee věěvěrrrný,ý,ý, 
vvyvyv třtřřtřtřiii prprprdededelll prprp tstememe ,,,
ppapap pípípír dededejj j ddodo sběběběrnrny!y!y!

NeNeNebýbbýtt ttt t momoojíjíjí dddraahéhéhhéhhhh vvvvvllalastss iii
vrvvrhlhlh bbycycy h h h h sese ddoo prpropopoo asaa tiiti
sststřeřeeemhmhhlalav,v,vv sstřřtřememmbřřbřřicici h,h,h, střtřtřemmmprrdededed l,l,l,l
ababaa ycycy h h tatadydydd nnnnesesmrmrm dědděd l.l. 

VyVyVyVyseserurru sseeee z ppopp doddodobybybyb
dodododo ttéhéhéhéhlellel tététét nnnádádádádobobooby,y,y,
jejejj -l-l-l-liiii v v v hohohovnvněěě kokokokovadldldldlininini a,a,
zbzbzbbydydydydeeee tat dydyddy rrrozvavv lililiiiinan . ..

ŽiŽiŽiŽivovvv t běběběb žížíží jjjakakakakoo o jejjj lelellenn
dododod  prdrdrddddelllleee bybybyyvšvšše ee ststřeřeřelelellen,n
soss tvtt a zbzbbavaa íšíšíš panana nunuu vvěněněncecc ,

žužžž jjjje tattt dydydyd iiimpmpm ototo ennncee...

PřPřPřřejejej aaa bbbudududu e e ititi pppřářářánonon ,
seer rr aaa bububudededde tti.i.i.... 

Serme dál, statně dál
srsrananaa íí jejej nnnnášáš iiidedeáálál,
veve ssraraanníní nnnnnadadddšešeš nínín , ,
užužž jjjsmsmme e cecec lílí zzmamam zazaaníní,,,
jjajak k k jdjdemeeme,e,e sserere ememme,e,, 
ažaž sse e cecec lílí ttřeřeesesememem ,,
sesermrmr eee dádáál,l,l, ssseerermemem vvvíc,,
seserereree bbboroorcůcůc nnnnna a titiisíc.c.. 
 (S(S(S(S(Spěpěpěpějmjmjmjme dádál)l)))

Hali hola, od hajzlu k pajzlu
ododod ppputututykykyky y y y k k k pupupuuutytytycececeeee jjjdededem,m,m,m  
spspsspolololooo ečečečččnononou u u u sisisiilololou u u u srsrsráčáčáčáááčá eee
zázázáchchchcc odododdddy,y,y, sssplplplacacachohohovavavaačečečee
spspspolololooooo ečečečččnononou u u sisisiilololou u u uu popopooosesesesererererem.m.m.m
 (P(P(P(P(Pocococochohohohod d d d rurururudýdýdýdýchchchch nnnnámámámámořořořořřníníníníkůkůkůků))))

NaNaNaadd d hohohospspspodododdddddouououou tttáháháháhnonononou uuu mrmrmrm akakakaka y,yyy
vyvyvyvvv seseses r r r sesesesss aaaaaa tttáháháhháháhninini tttakakakakkkky.yy.y  
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LEONIDAS – Nelítostný spartský král, který se pro-
slavil hrdinským odporem proti mnohonásobné perské 
přesile v bitvě u Thermopyl. Ruský „Leonidas“, tedy 
Leonid Iljič Brežněv, který vládl sovětskému lidu v le-
tech 1964–1982, na to šel obráceně. V mnohonásobné 
přesile pěti zemí přepadl roku 1968 malý státeček v srd-
ci Evropy, který nekladl žádný odpor. Jedinou zbraní 
napadeného trpaslíka byl humor – a ten prostřílel Brež-
něva jako řešeto.
> Leonid Stalagnát (II) > Žrebněv (I)

Až Brežněva přejede parní válec...

VíVíVíVítetett , žežežež BBBBreežnžnžnž ěvěvěvě mmmmáá áá přpřpřijijijítítítí vv ČČČesese kokokoslsllovovovenennskskkuuu
nana zznánánánámkmkmkk ??y? 
AlAlAlA e ee naaaa psísísí.

IlIlIlIljijijijič č č č seee proror boboboouzuzzí íí a a nana čččelelleee mumumu sssedededíí í í ohohohroromnmm áááá
žážážážábababa. ChChChCCC cecc jjjji i i odododdmrmrmrštštš ititit, alalalee zjzjzjjisii títítí,, žežežeže žžžábábáába aaa jejej  
přpřpřřiriririrostltltlt ááá. 
OkOkkOkOkammmžižižitětětěě přiřiřivooolálálá lllékékékařařaře,,, kkkteteerýýrý kkkkroroooututtí í í í hlhlhlhlavaaa ououoou:
„J„J„J„ akakakk se ee totoo jjjenenn mmmohhohlololo ssstátátát?t?t?“““
ŽáŽáŽáŽ bababba pppproroomlmlmluvuvu ííí lililidsdsdskýkýkým mm hlhlhlassssemmm: „JJ„J„Já áá anaana iii nennevívívív m,m,m, 
prprp obobobudududdddímímím sseee a a tototoooooohlhlllllhllee mimimi vvvyry ososooo tlltlo oo u prrdedededelelele!“!“!““

JaJaJ k k k k sesee ppoozoo nánánáná HHHHusákákáká mmmezezziii huhuhusasaamamama????
PoPoPoPodldldldleeee brbrbb ejejejjlílílílí...
JaJaJJ k k k k seee pozoo nánáná BBBBrrrežnžnžnněvěvěvě mmezeee i ii vovolalalamamamam ???
TěTěTěTěžkžkžkžko.ooo

BrBrBrBrežežežežněněněv nan psppp alalal bbbbesee tstselelele lelel rrr. JJJmemem nunun jejeje seee tototo – BBBylyllo oo
nánánáás pěpěpěěěět nann jjjededede nonon hohoho.

CoCoCoo bbbbududude,e,, až ž ž přpřpřejejejededede papapp pepp žežežee pparara níníní vválálálá eccecc????
SvSvSvaaata ejejej oobrbrbrb ázázázekekek...
CoCoCo bbbbududude,e,, aaž ž ž přpřpřejejejedededee BrBBBrBBrB ežežežněněěěněvava ppararr íníí válálállec????
SvSvSvatatatejejej ppokokokojojoj.

BrBrežeže něněn v v nanan ŘŘŘípíppu:u: „Ó,Ó,Ó, strtrt anannnna a mamm jájáájáá kkkkrarrrr sísísíívajajajaja,
mamaaajájá ssstrtrananaa á.á..““
BaBaabbibičkčkka a okookoo opopoo ávávvajajícícíí í í popopp d d d ŘíŘíŘíípem mm brbrbbrammmmmbobooboryyryy: : „A„AA„Alele 
sosoududu ruruuhuhuu, totoo jjeee přpřpřeece e e e ČeČeČeČ skosooo loloovensnn kooo.“
„I„I kkkušušš, , babaaboboo,, tytyy ssessss zza aaa svsvvvobobooo odoooo nanann  takaaa y yyy jmmmmenenovovoo alalaa a a
jijijinanaaaak!k!“““

NaNaa ccoo o umummřeřel ll ll BrBrrežžněněn v?vvv  
NaNaNaN pppřářářářáářááníníí llididddu.

„T„T„Takakaka uuuužžž jejejej zzznánánán m m m mm BrBrBBBBB ežežžněněn vůvův v vv nánááststupupupupceeece.“
„K„K„Kdododdo?“?“?“
„N„N„No o o přpřpřpp ecececce e e ŽiŽiŽiguguguulilili... PoPoPoPP NNNNixixxonnononovovovi ii tatakykykyky ppppřiiřišešešeš l l FoFoFoFordrdrdrd!“!“!
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„Jezdi vlakem, budeš fi t, vzkazuje ti Leonid!“

LÉTAJÍCÍ UNIVERZITA – Soukromé bytové semi-
náře pořádané vysokoškolskými pedagogy vyhozenými 
z univerzit. Tyto „kecandy“, jak se také říkalo, často 
měnily působiště, případně se konaly i v parcích či jinde 
venku v přírodě. Mezi stálé adresy v Praze patřila např. 
„Vyšehradská univerzita“, což byl podnájem na Vy-
šehradě, kde bydlel a přednášel spřátelenému okru-
hu studentů literární vědec Vladimír Binar. Ve sklepě 

psychiatrické léčebny v ulici Ke Karlovu 5 se scházeli 
proskribovaní spisovatelé a fi lozofové v čele se Zdeň-
kem Pincem, proto se toto místo nazývalo „pincárna“. 
Ve vile profesora Felixe Vodičky v Krči se zase setkávali 
k diskusím strukturalisticky orientovaní badatelé, kteří 
si říkali „medvědáři“ či „sklerokruh“.
> Kotelní inteligence

Profesor v ordinaci

UnUnUnUniiivi ereer izitnttt íhíhího prppp ofofofesoroo a a vvyvyv lololoučučučííí z z kokok mumum nininistststicii kékéké 
ststraraaanyyyy a hhhhneeed d d nananatooo jjjejejjejj vvyhyhyhodododí íí z zz kakakatetetedrdrdrdd y,y, zzzbababavívíí 
prp ofofofo esssuuru y yy a zazzz kákákákážožožou mumum pppřířířístsstupupp nna aa ununnivivivereerzizizituttu.. 
PPrPProfofofofesssor oooneeeemooocní í í a a vyvyvv hlhlhledededá áá léléléékakakařeřeřeř . StStS ěžěžěžujujuje e sisisii 
nana dddděsěsěs ééné bbbololllolesstititi bbbřiřiřichchcha.a.
JJ„JJakakak tooo mámámáteee se sts raraanonoou,u pppanannee prpprofofofesoroo e?e?e???“““ ptptptp á áá sessse 

lélélékakakakařřř.ř
„Z„Z„Z„ tééé měměmě vyhyhyhodododdililili,ii,“““ odododdpoooovííídádádá pppo prprp avavvvděědědě bbbbývývývývalalllý ýý ý 
pprprp ofofofesoroo .
„A„A„AAlelelle nnne,e, pppanannee prprp ofofofeseesororore,e tto o nenn mymm slslslímímímm.. MěMěMěM  
zazaz jííjíí ámáámá, , jajajakk k totoo mmmátátátáááá e e ee seee stooolililicícícííí?“?“?“
„„O„O ttu u jsjsj ememm ppprárávěvvě ppppřiřišeššelll skskskrzrzzeve a aa sttrarr nunnunuu ““,““ 
odoodpopoppp vívívídádáá pproroofefesosos r.r
„N„N„ e,ee, pppanane e eee prprrofofeseesororre,e, vvvy y mimmi nnnerrrroozozumuuu íítítííí e. 
S SS SS odododpupuuštštěněně ímímm, , jejjestststlilill  serere etttte,e žžžže tototot  takakaa mmmussssímímmm řřícíccct.t.““
„A„A„ nonon ,, papap nenen dddokokkktotorererr . TeTTeT ď ďďďďď užžužž na aaa vššvšeechnhhh o.o.oo.““
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LOMONOSOVA UNIVERZITA – Ironický název 
pro zvláštní či pomocnou školu zvanou též „blbšůle“. 
V dobách, kdy se politici chlubili nízkým vzděláním, 
resp. dělnickým původem, se žertem říkalo, že manželé 
Gottwaldovi se seznámili na univerzitě – „on tam dělal 
rámy a ona myla okna“.
> Létající univerzita > ŠPUK (I)

LŽIVÁ SLOVA – Pravidelný nedělní rozhlasový pořad 
Živá slova poté, co v něm na začátku normalizace začali 
vystupovat hosté obhajující nestoudnou okupaci země 
v srpnu 1968. Příznačné také je, že z názvu vzpomín-
kového pořadu A léta běží, vážení... zmizelo počátkem 70. 
let oslovení „vážení“. Z mikrofonu se pak linuly funkci-
onářské fráze prokádrovaných soudruhů. 

KE1019_Po praci 3_blok.indd   98KE1019_Po praci 3_blok.indd   98 25.09.2018   15:34:2825.09.2018   15:34:28



99

Nedělní chvilka poezie

Okupace 68

Sedí Rusák na tanku,

smrdí na sto honů

někde ukrad hajzlpapír,

a tak píše domů.

Moji drazí, věřte mi to,

u srdce to bolí,

čekali jsme tady slávu

a teď chrápem v poli.

Snil jsem o tom, jak zde s dívkou

strávím svůj čas v kině,

kam se kouknu, všude nápis

„Rusáci jsou svině“.

Jeden den nám nadávají,

druhý den jsou tiše,

pijeme tu vodu z louže

a kručí nám v břiše.

Čekali jsme, že nás budou

vítat chlebem, solí,

ale lidi na nás plivaj

a hrozí nám holí.

Ženo, věř mi, jsem ti věrný

a jsem jako z dubu.

Ty buď taky, nebo jinak

rozbiju ti hubu.

Pane bože, u tanku mi

stojí krásná Máňa,

na tank píše, že jsem svině,

a tak končím. 

 Váňa 

Vidím město

Vidím velké město rudé,

z jehož slávy hovno bude,

nad ním hvězda pěticípá,

pod ní národ hlady chcípá.

Lidé, buďte z ocele, 

brzy se to posere!

Hlavy duté, srdce kruté, 

duše černé, zuby žluté.

Mundúr, helma v barvě trávy,

tupý pohled březí krávy,

ruce rudé od krve 

a není to poprvé!

Toť obraz je barvitý

sovětského bandity.

Co se člověk namluví,

nežli vola přemluví!

Proto drž se mojí rady,

k Ivanům se otoč zády,

neboť v hlavě hovězí

nic dobrého nevězí.

Kéž by bota Jana Husa

do prdele kopla Rusa!
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