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Z DÃ•VNOVÄšKU KUDLANÄŒÃ•HO
PondÄ›lÃ-, 25 leden 2016

Byl tenkrát Ä•ervenec roku 2008 a mne napadlo dát na Kudlanku rÅ¯zná slovní nedopatÅ™ení, pÅ™eÅ™eky apod. Dnes, dá se
Å™íct "po tolika létech", kdyÅ¾ jsem hledala jeden obrázek, jsem na tenhle Ä•láneÄ•ek narazila. A rozhodla se ho zopakovat.
HlavnÄ› kvÅ¯li komentáÅ™Å¯m!!! Jen abyste se i ve vzpomínce znovu pobavili. ZaÄ•alo to tím, Å¾e jsem odmítla vÄ›Å™it na jak
stra&scaron;idla - snad Å¾e znám je jediné" "Ducha Cáta"... A - pak uÅ¾ to jelo... Mj. taky jsem si vzpomnÄ›la i na
slavného &bdquo;Lemroucha". Jen nevím, ze které básnÄ› je. Vy ano?

A tady máte ty slíbené tehdej&scaron;í skvostné komentáÅ™e:

to nebyla báseÅˆ - to byl vtip : alena puntíkovaná se&scaron;el se mezinárodní svaz Å¾en a ohlasoval si, Å¾e se musí
vymyslet nÄ›jaký korktní v&scaron;eobecnÄ› uznávaný název pro pánské pÅ™irození. A tak padaly návzhy - Ruský:
Partyzán, neboÅ¥ útoÄ•í zpÄ›du i zezadu. Anglický : Gentleman - vidí dámu a vstane. Nakonec to vyhrál Ä•eský návrh LEMROUCH. Je postaven na historickém základÄ›. KdyÅ¾ totiÅ¾ PÅ™emysl pÅ™i&scaron;el se svým doprovodem na
Vy&scaron;ehrad, Libu&scaron;e - na znamení úcty - poklekla a políbila mu lem roucha.
Já to znám jako : mamÄ•a
"Nejsi hodna políbiti lem-roucha mého !"
Ale kterej despota to Å™ek, to si fakt nepamatuju...
Jdu, jde, jdeme : Giussi Je to sice trochu od veci, ale me to tenkrat
velmi pobavilo a je to o rozmanitosti cestiny. Muj byvaly kolega, ucitel cestiny zadal detem jako slohovou praci popis
bezneho dne. Byla to takova ta slohovka, kterou pak meli vyvolani zaci prednest pred kolektivem. Dopadlo to asi takhle:
Rano se probudim a jdu si vycistit zuby, pak se jdu nasnidat, pak jdu do skoly. Po skole jdeme na obed. Odpoledneme
jdeme ven a tak dale a tak dale. Tak pry se jich ptal: Decka, kam porad chodite? No a kolegyne k tomu dodala, ze to uz
pak konci jen popisem pokoje, ve kterem se ocitne veta: Na stene jde videt obraz. Znáte "LÁHORA"? vstávaj mi
láhore, uÅ¾ sa rozednívá... (vstávaj milá hore...)
Název divadelní hry : Milena Hrdý BudÅ¾es je taky z nepochopení
básniÄ•ky A hrdý buÄ•, Å¾es vytrval....... S.K.Neumann
Nojo - a co takhle MÄšKOÅ‡ : ivanka Z písn iÄ•ky "uÅ¾ mÄ› konÄ
vyvádÄ›jí...
mnÄ› zas jako dítÄ›ti : endymio poÅ™ád vrtalo hlavou, co znamená pÅ¯rko - sekera je za dva zlatý, a to pÅ¯rko
za tolar...
to mÅ¯j otec je horolezec : TaÅ¥ána jeho pÅ™íjmení je Ry&scaron; - v jedné velmi známé písni se zpívá: bo
Ry&scaron; umí po skalinách
endymio, tos mne potÄ›&scaron;ila : bb jezdila jsem jako dítÄ› poÅ™ád nÄ›kam kolektivnÄ›
autobusem, na hory a tak, zpívaly se notoricky známé lidovky, obehrané, se zkomolenou výslovností - odchytila jsem
jako prcek Beskyde, Beskyde, stateÄ•nÄ› zpívala a dumala, co znamená refrén, pak jsem to rozlu&scaron;tila a bylo mi to
jasné:
Beskyde, Beskyde, kdo po tobÄ› ide, ÄŒerná a KybaÄ•a,oveÄ•ky zatáÄ•aj..Jasné jak facka, Å¾e? Chodí tam ten ovÄ•ák, co m
&scaron;pinavou ko&scaron;ili atd., a jeho dvÄ› oveÄ•ky jménem ÄŒerná a KybaÄ•a (jaké to zvlá&scaron;tní, asi
starodávné jméno) právÄ› zatáÄ•aj.
AÅ¾ v dospÄ›losti!!! mi do&scaron;lo, Å¾e po Beskydu ide Ä•ernooký baÄ•a, oveÄ•ky zatáÄ•a... Å¾ejo, bb, : endymio tahle p
mnÄ› taky byla plná záhad - proÄ• on zatáÄ•a a proÄ• ona válí tu ko&scaron;ili? Myslela jsem, Å¾e ji Å¾ehlí váleÄ•kem na nudle
No, já blbec se nezeptala a úÄ•a blbec dÄ›tem nevysvÄ›tlila.
s tím válením ti to vysvÄ›tlím : alena puntíkovaná takové
bývaly dÅ™ív mandly - na velké válce se navinula prostÄ›radla a ostatní pÅ™ádlo a tím válcem se buÄ• válelo ruÄ•nÄ›, nebo by
souÄ•ástí stroje, a po válci pÅ™ejíÅ¾dÄ›la zátÄ›Å¾. Bylo to praný, dost dÅ™ina...já to pamatuju ze svého dÄ›tství - naproti, kde
bydleli mívali takový mandl. a zatáÄ•á? tys nikdy nevidÄ›la, jak se pohybuje stádo ovcí? DrÅ¾í pohromadÄ› a jsou v takovém
jako chumlu, který je jakoby homiogenní. Kolem bÄ›há pejsek a na pÅ™íkazy prasáka (v tomto pÅ™ípadÄ› Ä•ernookého baÄ•i v
&scaron;pinavý ko&scaron;ili) stádo udrÅ¾uje na cestÄ› - nebo je obrací Å¾ádaným smÄ›rem.Vypadá to, jako kdyÅ¾ otáÄ•í cel
tím stádem najednou...nekroutí teda s jednotlivejma chudinkama oveÄ•kama
je&scaron;tÄ› jsem si vzpomnÄ›la jak
hloupouÄ•ké dÄ›cko jsem byla : TaÅ¥ána uÅ¾ troubÄ›jí, uÅ¾ troubÄ›jí, na horách je lenin ale to mÄ›lo docela logiku - kdyÅ¾
Lenin na horách, urÄ•itÄ› kolem furt troubily nÄ›jaké fanfáry
anooo, : lajla To pÅ™eci byl Lenin v Å™íji!!!! Lenin není v Å
alena puntíkovaná Lenin je vJeÄ•ný

Ja se jako mala zase divila : Helena CH proc se te bile znacce v cervenem kruhu rika zakaz hvezdu. Nechapala jsem
proc hvezdu zakazujou, jaky to ma v doprave vyznam a taky proc to teda neni gramaticky spravnejsi zakaz hvezdy. No a
rodicu jsem se nekolikrat zeptala, jestli se ta znacka skutecne jmenuje "zakaz hvezdu". Ti mi rozumeli "zakaz vjezdu", a
tak mi to odkyvali. Ani nevim, kdy jsem se konecne dovedela ze tam zakazujou vjezd a ne zadny hvezdy. KdyÅ¾ jsem
byla malá tak : alena puntíkovaná na&scaron;i pokládali v pÅ™edsíni lino a dávali kolem úukou li&scaron;tu - tedy
li&scaron;tiÄ•ku. Já si fakt myslela, Å¾e donesou domÅ¯ li&scaron;ku - tedy malinkou li&scaron;ku - li&scaron;tiÄ•ku a
stra&scaron;nÄ› jsemse tÄ›&scaron;ila, jak si ji ochoÄ•ím a jak ji budu krmit...a kulový, byl to kus dÅ™eva. Pamatuju se, jak jsem
byla tenkrát stra&scaron;nÄ› zklamaná a ne&scaron;Å¥astná.
... : Lumír - SleÄ•no, uÅ¾ jste vidÄ›la Lohengrína?
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- Ne, ale jestli ho vytáhnete, tak Vás plácnu.
A k tÄ›m operám snad je&scaron;tÄ› Raida, Trabuko a Kraví játra.
jo, to bejvávaly na koleji Ä•asy... : Krakono&scaron;
... a v menze na tabuli s menu kÅ™ídou napsáno: rizoto zelenina. JasnÄ›, Å¾e nÄ›kdo umáznul to "e" po "z".
Jinak si dodnes rád zazpívám tu vo tom nemytým podkoním (ÄŒpí tam podkoní a voní tymián...)
... : jája Moje dcera
na kaÅ¾dé vánoce zpívá: Narodil se Krystus pán veselemesel, nebo -koleda koleda &Scaron;tÄ›pánek, a kdyÅ¾ jsem já
byla malá, tak jsem poÅ™ád pÅ™emý&scaron;lela kdo je zagro&scaron;kudla - on je hubený jak za gro&scaron; kudla.
ZLATA HUSA : Mikin Na neonovem napisu ZLATA HUSA v Praze pry jednou prestalo svitit pismeno H, coz melo za
vysledek vysetrovani ze strany soudruhu detektivu, kteri meli na Spojene Staty nazor primo opacny.
Kdyz byl muj syn
malej, : Cesky s oblibou zpival "Jo, tresne sraaaly".... mÄ› se zase moc líbilo z Járy Cimrmana JasoÅˆ a DrsoÅˆ, : Inka
nebo z Neználka &Scaron;pinda StrakáÄ•ek
... : RadÅ¯za Syn nás pobavil, kdyÅ¾ se pídil po tom, kde roste vÅ¯kol a
jak vypadá - znám kÅ™i&scaron;Å¥álovou studánku, kde nejhlub&scaron;í je les, tam roste temné kapradí a vÅ¯kol rudý
vÅ™es.
Ahojte v&scaron;ici, co jste zde a nemáte dovolenou ! : wendy Taky jdu s tro&scaron;kou do mlýnku - a to je z
na&scaron;í hymny - víte kdo je slovutný horolezec Ä•eský ? No pÅ™eci Bori&scaron;...bori&scaron; umí po skalinách...
Dcer
kamarádky ji jednou pÅ™ekvapila, : Helena CH kdyÅ¾ se jí na ulici zeptala: "Mami, kam to bÄ›Å¾í, ta liÄ•ka?" Maminka se ptá
kdo Å¾e bÄ›Å¾í, jestli li&scaron;ka a ta dcerka se zaÄ•ala rozÄ•ilovat, jaktoÅ¾e tomu maminka nerozumí. Nakonec z ní vylezlo
kdyÅ¾ je jich víc, jsou to lidi a jedna Å¾enská je pÅ™ece liÄ•ka.
To je bezva Ä•tení ! : Viky PÅ™idám taky pár.U nás v tová
na oknÄ› skladu bylo napsáno:" V pÅ™ípadÄ› potÅ™eby zvoÅˆte 2x". Jen nevím,jestli se mÄ›lo jednat o potÅ™ebu malou,nebo
PodobnÄ› cedule v prÅ¯jezdu hotelu:" WC uvnitÅ™ restaurace" je ponÄ›kud zavádÄ›jící. Nakonec pár pÅ™eklepÅ¯:
koncernovaný podnik, Sratá RoveÅˆ /Stará R./ Kadislav místo Ladislav, podojné úÄ•etnictví, dovádÄ›cí plán&hellip; atp.
Heeeeezky :) : Juarez To ja jsem vzdycky v hudebce nenavidil jednoho skladatele - to ucitelka rikala : Dneska budeme
cvicit Hruzlistu. Az pak mi doslo, ze zadny Hruzlista neexistuje
Á, madam je : romantiÄ•ka... Ale ni, to je muj chlop... Ten
pjerun kaÅ¾y rok na pjer&scaron;iho maja stÅ™yla kulasce, jak se slitavaju k holubnikum. Bo "hrdliÄ•Ä•in zval kulacse hlas"...
DeÄ•elina : Uhlik A ja zase v dÄ›tstvi nevÄ›dÄ›l co je to deÄ•elina. Nepochopil jsem to z pisne "Blues kladeÄ•e lina" který muse
celou zimu Ä•uchat klíh.
V Prodané nevÄ›stÄ› jsem zase dlouho marnÄ› pÅ™emý&scaron;lel nad tím co jí táta daruje, kdyÅ¾ od nÄ›j dostane "achalupu
super, co? zkuste být zas stejnÄ› veselí...pÅ¯jde to? d@niela
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