
Křivák praví, humor je zdravý

František Křivák

Muž - je touha po síle.

Do životní hry o štěstí v manželství vkládá muž svou svobodu, žena své naděje a
ten život.

Ztopořený muž ještě žije.

Viagra vítězí na všech frontách pro potenci.

Muži z celého světa ztopořte se !

Žena,to zní hrdě. Miluje muže, jde-li na ni tvrdě. Každý chlap má rád vercajk
akorát.

Jsem Franta Křiváků,

poznáte mě po ptá....te se po čem ?

Poslouchejte ! A když se chechtáte,

jsem to já.

Jsme na Moravě, tož poďme toťky, toť só schodky. Ti se smijó, až se ščijó.

Ať je Klaus či Zeman,

liberalismus nebo demokracie, sranda u nás žije.

Ať jsme blbí, ať jsme bez práce, ať je léto nebo zima,

pivo, soulož a legrace

jsou prima.

Betulla je bříza bílá.

Mentula je mužský úd, topor mezi nohama. Nebude řeč o bříze, leda že by...

Lomila rukama,

plakala pod břízkou,

že má dírenku mezi nohama

moc úzkou.

Aby ji neměla tak maličkou,

celou noc ji mastila svíčkou. Už na to není sama,

je s ní Jeníček,

on není úchyla, nerozšlape jí košíček.

Veršuji blbě, ale od srdce, sorry. Není to Nezval, ale je u toho junda.

A uprostřed jako havran černá ku...

Kupodivu, vidím, že si domýšlíte i to, co jsem neřekl. Ale ano, paní doktorka má
pravdu, doplnila to správně. Zkuste to říci nahlas.

Teď šeptá, moravsky šušká sousedce, že by kunda neřekla ani
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za  pytel  čuráků.  Jo  špatně  jsem  slyšel,  řekla  za  pytel  kokotů,  vítajte  zo
Slovenska.

Jsem rád, že stojí mi, pardon stojím i ... mohu, s vámi

a pro vás pár slov. Ano, mohu, sice ne rekordy lámat,

ani volat jako Majakovský hlasem chlapců a děvčat,

my život na zemi poděláme, sorry, Vladimíre, předěláme.

Jako  chlap mohu do toho mluvit  i  do  čehokoli  jiného,  vždyť  máme svobodu,
máme demokracii. Dobře nám tak!

A o to nám běží.

Ať nám stojí nebo leží,

pindám, pindáš, pindáme ve dne, v noci, ráno, 

dokud není vše dopito, přeskočeno a dopindáno.

Kdyby ty hormony nebyly,
neplatil bych na tři debily.

Konference v Uherském Hradišti  jsou pro mne svátkem. Chodím sem jako do
kostela. Vzhledem k tomu, že nejsem věřící, nebudu se modlit, ale něco, jak mne
znáte, o desateru božích přikázání a u toho šestého se trochu pozdržíme. Máme
to  od  pána  boha,  je-li,  s  tím  ne,  nesesmilníš  jako  přikázání.  Ale  i  věřící  je
parchant hříšná, tak překračuje přikázání a neplní. Vlastně tu "šestku" plníme i
tím neplníme právě často, přesto že anebo právě proto, že plníme "to oné tým
oným a je to to oné".

Ve dne zataženo.V noci roztaženo.

Stará, zhasni! Děcka spijó, jdem na věc.

Leze, leze po stehýnku,

nepřestane, až najde svou skulinku.

Ale, ale, tatínku,

odlož přeci peřinku!

Hola, hola, jaro volá! Kupte kabát na sokola.

Kdyby měl sex řemenici, utáhl by zeměkouli.

Ženy, naše ženy,

chtějí být dobře oblečeny. Ptáte se proč? No přeci, aby se mohly svléci.

Kroužkování ptáků provádí homosexuál anebo sexuolog při phalopletysmografii.

Ženy kroužkují ptáky rtěnkou.

Co je impotence ?

a) stav, kdy přitažlivost zemská je silnější než přitažlivost ženská

b) nemoc, ze které se může že chlap se šikovnou ženskou vylízat

Kdo je silnější: muž nebo žena ?

Žena. Muž unese pytel, ale žena muže s pytlem.
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Kdo je skromnější : muž nebo žena ?

Žena. Spokojí se s kouskem masa, který muž nechal stát.

Rozdíl mezi mužem a ženou ?

Zezadu jsou stejní a zepředu do sebe pasují.

Proč žena, když jí muž vyznává lásku, klopí oči ?

Aby se podívala, jestli to myslí vážně.

Proč mají muži kravatu ?

Protože každý vůl musí být uvázaný.

Proč tak rádi souložíme ?

Je to lepší než pracovat a může se při tom i ležet a koukat v televizi na fotbal.

Koitální aktivitu u mužů si můžeme připodobnit ke hře na hudební nástroj podle
věku :

15 - 20 let - flétnista. Vytáhne nástroj a hraje.

20 - 30 let - houslista. Pět minut ladí, hodinu hraje. 30-45 let - basista. Hodinu
ladí, pět minut hraje. 45-55 let - trombonista. Dvakrát zabručí a konec. 55-65 let
- ladič. Jiný ladí, jiný hraje.

65 - 80 let - dirigent. Neladí, nehraje, jen ukazuje. 

80 a výš  - neví, co je nástroj, zapomněl, jak se hraje.

A s Viagrou ? Spolkne a rozbije orchestřiště ?

Anebo bude rád, že flétna mu píská, jak on fouká a jak si přeje ?

Muži nestárnou, ale léta jim nestojí.

"Jak se máš , Františku?"

"Děkuji. Sem tam tam jsem. A ty?"

"To víš. Jednou jsem dole, jednou nahoře. Tak jde život." "To já taky. A někdy
ještě i zezadu."

"Jak spíte? S kým?"

V  tej naší jeteli,

my jsme se poměli. Anča je v jináči, 

dostala žihadlo, ale ne čmeláčí.

Čí...? Však ona ví, ani faráři to nepoví.

Pane doktore , já ji mám velkou a divokou a on malýho a línýho.

VE DNE ZATAŽENO -  V NOCI ROZTAŽENO

I   po sedmdesátce stojí za to žít.

A  když ti stojí, tak dvojnásob.

Jako blesk do koulí a do pyje.

To je klacek, to je míra.
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Užívej širš zallú, hašíšat al-kattíra !

Toje ten kořen hojnosti ze Sýrie.

Každý večer máme ráj, holaj duša, holaj daj. Pijem spolu rum a čaj Vakorai.

Slovo potřebuje myšlenku. Pyj ne.

Slovo pronikne všude.

Do pochvy je lepší pyj.

Peníz dlabe kámen. Penis dělá divy.

Ale jenom v pochvě.

Když ti uletí ptáček z hrsti, nevíš nikdy kam. Když ti uletí z kalhot, víš vždycky:

"Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš..."

Džentlmen bez kondomu ani ránu. Impoťák ani s kondomem.

Pij, holka, ať jsi povolná!

Tu máš, holka, pyj!

Dej si ho do huby, do pochvy či do ruky!

Je to lepší než nanuky.

Och, vy, pochvy!

Nejvíce chybných kroků

nadělají muži cestou do rozkroku.

Jaký je rozdíl mezi mužskými kalhotami a kalhotkami dámy?

Do mužských kalhot se leze nohama, do kalhotek rukama.

Máš-li dobrého ptáka, ušetříš za afrodiziaka.

Za potencí cesta strmá.

Nejlepší směr: pochva a hrma.

Běda mužům, kterým žena mládne!

Dokud vládnem rukama, nohama  hlavou a pyjem, sakra, to si žijem.

Ať je u moci Klaus či Zeman

a Rath v Lékařské komoře,

i když za bod víc než korunu nemám, jenom když ten můj je občas nahoře. Ať
jsem v nebi nebo v pekle,

jenom když on je v teple.

Impotence je vytunelování varlat.

Hej, Slované,

už slova ne,

ať jsou tu naše činy.

Ať žijí sladké prasečiny!
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Proč je úd v pochvě větší?

Třením vzniká teplo a teplem se tělesa roztahují.

Nejdřív byl v opozici. Když jsem se ale svlékla, vstal a dal se práce.

Vstoupí-li do místnosti dáma, džentlmen vstane. Vstoupí-li do ložnice nahá žena,
džentlmenovi vstane.

Rh faktory jsou u mužů tři :

vleže, ve stoje a při práci.

Měříme je metrem.

Slečna po orálu:

Tomáši, prosím tě, myješ si ho ? Má takovou divnou chuť.

Myju, zrovna před chvílí - v jaru.

Já ti přeji tolik, aby ti stál jak kolík.

Nebo aspoň jako kornout,

aby se nedal ohnout.

Je členem brigády rychlého postavení.

Je pravda, že jste nekuřák, nepiják a velký nemrava ?

Ano, jsem nekuřák, nepiják. Ale velký nemrava?

Podívejte se na mě! Jaký já jsem velký.

Prostatu  nemám, sedmdesátku  za  sebou a  přede  mnou  je  kremace  .  Dokud
dýchám, žiju, soutěžím (to druhé také), ať je legrace.

Co je lepší než žena?   Dvě ženy, ale aby o sobě nevěděly.

Rozdíl mezi ženskou a mouchami?

Mouchy otravují jenom v létě.

Rozdíl mezi mužem a komárem? Komár píchá celou noc.

Měl komplex, že ho má malý. Kdykoli byl se ženskou poprvé v intimitě, sundal
kalhoty a řekl :"Abys neměla iluze, mám ho takový, rezervní nemám."

Jedna žena mu odpověděla : "To nic. Mě potěší i maličkost."

Další měl jiný problém. Měl protézu dolní končetiny a partnerka o tom nevěděla.
Když byly po prvé v posteli. vzal opatrně její ruku a položil ji na pahýl
amputované končetiny. Ona pahýl něžně pohladila a řekla: "To nic. S pomocí boží
ho tam dostaneme."
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