
Trochou sexu a humoru proti splínu a úmoru

František Křivák

Jedině žena ví, jaké je to být ženou. Jedině muž ví, jaké je to bít ženu. Jedině
žena vědět může, jak často muži být mužem těžké být může.

 

Jaký je rozdíl mezi jemným Čechem a průrazným Slovákem ?

Zatím co jemný Čech ještě koketuje, průrazný Slovák už kokotuje.

 

I pyj má hlavu, malou hlavičku.

Je tím víc tvrdohlavá, čím on je měkčí.

 

Pyj stávkuje po čínsky. To je vleže, jako studenti na Náměstí nebeského klidu v
Pekingu.

Je-li pyj ve stavu stávkové pohotovosti, nepomůže vzít revolver a namířit : "Stůj
nebo střelím !"

Muž nemá úd takový, jaký si myslí, že ho má. A nezáleží tak moc na tom, jaký ho
má "naozaj", pokud ho zrovna nemá zcela podměrečný. Podstatné je, jak ho vidí,
cítí a prožívá žena.

 

Schopný muž může, když chce.

Moudrý muž chce, když může.

A  jeho žena po něm chce, když může a chce on i ona.

 

Slovenský vymyšlený mnou:

Mara bola sama doma. Mala u seba druha.

A  teraz je samodruhá.

 

Když mi stojí,

ať se holka bojí.

Ale ať nekřičí,

aby se nevzbudili rodiči.

 

Etymologický

Soulož, to je, že spolu leží. Ale souložit se dá i vestoje.
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Neříká se však šoustání. S háčkem nad tím prvním "s" je to sprosté. Ale také
fajn.

 

Jakou pizzu máš nejraději?

Když se to vyslovuje, tak s háčkem nad "c".

 

V  rukou nešiky je každé nářadí kladivo.

Ale mužským vercajkem ořech neroztlučeš.

 

Princezna sundala prsten z prstu, hodila ho do jezera

a řekla Honzovi: "Vyndej ho !"

Honza rozepnul poklopec a hodinu tam to.

Po hodině princezna volala: "Tatíčku králi, Honzu si vezmu za muže."

 

Pán bůh nám dal sice pyj a pochvu, ale najít se musíme sami a souložit také
sami.

Abychom se na to drali a k sobě se tlačili, udělal z toho hřích.

 

Pinďourek s měkkým "i", pyj s tvrdým "y".  Proč?

Pinďourka mají chlapečci , pyj muži , kterým už stojí.

 

Ztopoření  se  píše  se  "z".  Je  to  změna  mravů  a  skupenství  ohebného  do
skupenství stojícího.

 

Proč jsou křečové žíly na penisu vzácné?

Bývají od dlouhého stání při tvrdé práci.

 

U mne je dobře fungující pyj vždy až na prvním místě.

 

Jsem sexuální  pedagog,  kdo  je  víc?  Školník,  ministr  školství,  manželka.  A  ?
Stínový doktor Zvěřina.

 

Sexualní výchova : patnáctky, které už souloží, se mohou ptát, kdy začít a kluci,
jak velký je normální a kolikrát za večer.

 

Sexuální výchova v rodině :

2



-Mami, co je to promiskuitní?

-Zeptej se tatínka, ten to zná a umí!

-Tati!

-Jo, slyšel jsem. Podívej se do Encyklopedie!

-Babi, co je to encyklopedie?

-Ježíšmarja, vnuku, já z těch tvých otázek dostanu infarkt.

-Tati, co je to infarkt?

-To máš také v té Encyklopedii.

 

Přednášel jsem na škole a dostal jsem dotaz, kdo je to proutník. "Proutník je,
"udělal jsem řečnickou pauzu, nabral dech a pokračuji: "Proutník je například..."

"Doktor Křivák," ozvalo se zezadu, " má ve sborovně telefon."

Ten dovětek paní učitelky o telefonu už asi nebylo pro hurónský smích slyšet.

 

Profesor Kurt Freund měl v roce 1966 seminář o plastické induraci penisu. Je to
nepříjemná afekce u mužů po čtyřicítce způsobená bez zjistitelné příčiny tuhými
chrupavkovitými pláty v topořivých tělesech pyje. Demonstroval manželku muže
s touto poruchou. Popisovala , jaké to je při ztopoření. "Víte, postaví se mu jako
dřív, je ale takový úplně křivý. A tak mu říkám ty můj malý křiváku." Dívala se
při tom na mě . Kolegové také  , ale ti se moc smáli. Pan profesor se mě pak ptal
"Kolego, proč se  kolegové dívali na vás a tak se moc smáli  ? Vy máte něco
podobného?"  "Naštěstí  ne  ,  pane  profesore.  Jmenuji  se  Křivák."  "Už  vím  ,
promiňte!" Nemusel se omlouvat. To Křivák mám jako jméno ne jako vlastnost.

 

Tam to o čem mluvila ta paní, nemám , aspoň zatím.

 

Jinak voní číča zamilovaným, jinak gynekologům.

 

Porod je infekce , kterou přenášejí ptáci.

 

Kdo je kuchař kouzelník? Muž:

Z jedné nudle a dvou vajec udělá nákyp na devět měsíců.

 

I velký gynekolog dělá malé operace. Například defloraci.

A někdy k tomu nepotřebuje ani skalpel.

 

Šlapka svým tělem živí sebe, pasáka a gynekologa.
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Jindy jsem přednášel v osmičce na rodné Hané, v Prostijově. Ptal se mě kluk:
"Pane dochtore, co mám dělat , když mě bolijó kóle?" Paní učitelka, která byla
přítomná, ho okřikla a usměrňovala: "Chlapci, neříká se kóle, ale vajíčka." "Ano ,
varlata," chci vstoupit do diskuse a odpovědět na dotaz. "Tož ja, pan doktor má
pravdu. Varlata . To také," uzavřela pedagožka.

 

Mohou mít důchodci děti? Mohou. Zeman, vláda, Havel, ani Dáša proti tomu nic
nenamítají, ale stát to nechce.

 

Má-li ženská pech, vyskočí si na koníčka a spadne z postele.

Má-li pech muž, i v prdeli si zlomí prst.

 

Paní, my neprodáváme na kila. To jsou robertky.

Banány prodávají vedle.

 

Máňa má šestky, protože ráda švestky.

 

V ordinaci mám rád Brňáky. Jsou bodří a je s nimi sranda.

"Doktore, hapruje mně vercajk. Vite, co je to vercajk?"

"Ano,  nářadí,  například  zámečnické.  Vy  jste  ale  Brňák,  tak  nemyslíte  to
zámečnické, ale to v kalhotách."

"Tož, kurňa, jak jste to poznal, že su Brňák, dyk mluvím přeci dobře česky, ne ?"

"Ano, ale..."

"Už vim. Byla tu žalovat stará, přihřívat si  svoju zupu. Až přindu dom, tož ji
načechrám fédra a přistřihnu flýgle."

"A co by to chtělo, ten váš vercajk ?

 Zakalit, prodloužit či přiostřit?"

"Šecko, doktore !"

 

Nechte mě! Nechte mě ! Říkala mu.

Pak měla dítě a on ji nechal. J. R. Pick

 

Na E 55

-Ty, Eržika, co je to ten penis?

-To mají intelektuálové a poslanci. Je to taky čurák, akorát je to menší a měkčí.

 

Velikost pohlavního údu podle Shakespearových děl "
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5 cm  - Být či nebýt.

10 cm - Mnoho povyku pro nic.

15 cm - Jak se vám líbí? 20 cm - Zkrocení zlé ženy. 

30 cm - Sen noci svatojánské. 

40 cm - Brehm, Ze života zvířat, kapitola Sloni.

50 cm - Kam s ním ? Neruda . "  Neruda ale věděl, kam s ním ," poznámka
Karolíny Světlé.

2  mm - Ze života hmyzu. Karel Čapek.

 

Ještě jednou z E 55

-A ty , Eržika, modlíš se ?

-Ano, Aranka.

-A jak?

-Chléb náš vezdejší dej nám sex!

 

Co je eunuch? To je vůl mezi lidmi.

Nemůže rodit. Ale přesto nevymře.

 

INSPIRACE OD STRÝČKA BILLA

Jak se řekne japonsky Bill Clinton? Spermanasaku.

 

Orál jsem, orál, ale málo,

děvčátko na mě povídalo.

Povídalo, že jsem oudem,

přísahalo před velkým soudem.

Ou! Ou! Ou! Jdem.

Jdem nevesele

z  Bílého domu do...

Bůh se mnou !

To bylo divadlo!

Dobře to dopadlo.

Bill vyprávěl , jak to začalo:

"Víte, ona Monika byla blázen do džezu.

Tak jsem jí dal fouknout do svého saxofonu."

"Co je to?" (nafukuji tváře)
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Anna Wetlinská, pardon, Monika Levinská zadržuje důkazy.

 

Slečno, kouříte?

Myslíte péro nebo cigarety?

 

Mladý kaplan nevěděl, co se dává při rozhřešení za orál, tak se ptal ministranta:
"Kolik dává pan farář za orál?"

"Nevím, jak komu, ale mně tatranku."

 

Muži dělí ženy na "dá mi" a "nedá mi". Dále na "kuřačky" a "nekuřačky".

Kuřačky dělí na "plivačky" a "polykačky".

 

Jaký je rozdíl mezi Havlem a Billem Clintonem? Havel má vykouřené plíce.

 

Můžem brát sex vážně? Můžem.

Přesto se ale stane, že nemůžem.

 

Motyka, sekyra, pilka. Sex. Orál, neorál,

svět točí se a blbne dál.

 

Pozor, HIV hrozí všude.

I v Uherském Hradišti.

A I D S  jsme  Z D R Á V I  !
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