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Tomu nehrajem, hlásá reklamní akce jednoho rádia. 

Po měsíci mi došlo, jak je to vlastně myšleno a to vše 

jen díky mé manželce. Bylo to po několikáté, co mi 

docvaklo, jak jsou některé obyčejné věci myšleny. 

Pokud podobným pocitem také občas trpíte, mohly by 

vás následující řádky celkem pobavit. 

Tomu nehrajem

Když jsem poprvé viděl při nudné cestě do práce 

tenhle billboard, začal jsem intenzivně vzpomínat na 

zpěváky 80. let a jestli vedle Dalibora Jandy a 

Michala Davida působil i nějaký Toma. Že by to byl 

ten zpívající bubeník? Ne, to byl Vávra. Pak se mi to 

z hlavy zase vykouřilo, ale vždycky jsem se nad tím 

znovu zamýšlel, když jsem billboard na pravidelné 

trase potkal. Doma na to nějak přišla řeč, manželka 

se na mě hluboce zadívala a zeptala se, jestli to 

myslím vážně. Pak mi vysvětlila, že nehrajou "Tomu", ale "tomu". Konečně mi došlo, jak je to myšleno. I když u 

rádia mě překvapuje, že zrovna tomu nehrajou. Myslím, že by stačilo pustit Tomu a i on by si rád rádio naladil :-) 

Byl to můj zatím poslední "podvraťák" ...

Podvraťák

Podvraťákem tyhle moje úvahy vlastně začaly. Jednoho dne jsem se tak nějak díval z okna a najednou jsem 

řekl: "No jo, podvraťák!" To jsou takový ti psi, u nichž se nedá určit rasa, protože jejich rodiče se potkávali volně 

na vsi. A jak se tam ze dvora dostali? No přece pod vraty! 

Nudaj

Pohádka Princové jsou na draka ve mně zanechala v tomto smyslu asi největší stopu. Od dětství si s sebou 

nesu dvě nesrovnalosti, z nichž nejzáhadnější je Nudaj. Svět je plný statistik. Jedna vyjadřuje počet havárií na 

našich silnicích, jiná se zabývá porodností. Ovšem co vyjadřuje Statistika nudaje, bylo pro mě záhadou na 

dlouhých 15 let. Když jsem pohádku před pár lety zase po mnoha letech viděl, byla záhada vyřešena. Přestože 

je statistika pěkná nuda, má velmi cenné údaje. Toto prozření mě tak šokovalo, že jsem do konce pohádky 

nevnímal děj. To byla ovšem chyba, protože bych asi rovnou vyřešil i druhou záhadu, co je to Hromnata.

Hromnaty 

Smutná princezna si ve stejné pohádce zpívá "Kdyby se v komnatách - běhoun jak hromnatách". Hm, tak 

Komnatách - Hromnatách, to jste tam mohli dát klidně neználkovo Slunce - Blunce. To, co jsem považoval za 

vrchol textařovy impotence, byla ve skutečnosti jeho genialita. A to jsem ani netušil, že autorem písní z pohádky 

je Zdeněk Svěrák, kterého považuji spolu s Ladislavem Smoljakem a Janem Werichem za nejpřínosnější umělce 

naší země. A dneska už vím, že kdyby se v komnatách natáhnul běhoun jak hrom, tak by se krásně žilo, to by 

byl ráj. 

Hrdý Budžes

Při shlédnutí nezapomnutelného představení Báry Hrzánové - Hrdý Budžes jsem byl nadšen. Hrou se nese 

helenčin "hrdina" Hrdý Budžes, který vzniknul podobně jako moje Nudaj. "A Hrdý Budžes vytrval, že neposkvrnil 

ústa ani hruď falešnou řečí!" 

Vohnědám

Co jsem prokoukl hned napoprvé bylo Vohnědám od Satelit Kanibal v jejich hitu Šťastnej jako blecha. "...o to 

mně lásko s tebou běží, na to ruku do vohně dám. Vohnědám. Vohnědám"

Jak na tom jsou moji kamarádi?

Celkem jsem se uklidnil, když mi kamarádi řekli o svých dětských "podvraťácích". Jeden z nich pil Mníko a měl 

respekt ze značky Zákaz hvězdu.

Zásady bezpečné jízdy po eskalátorech

Nakonec mi dovolte vložit ještě jednu čerstvou zprávu. V televizních novinách na Nově byla již tradičně hned ze 

začátku použita nějaká ta tragická zpráva. Tentokrát se jednalo o reportáž z pražského Metra, kde uvízla 4 

letému chlapci noha. Nebylo to poprvé a na závěr dramatické reportáže, jak to umí jen na Nově, bylo i 

ponaučení, jak se chovat na eskalátorech. Můj soustrastný pohled na reportáž změnila reportérova poslední 

věta. Málem jsem se smíchy skutálel z pohovky:

http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-5-1-2010.html?s=0

Čas: 4:42

"Jízda na eskalátoru je bezpečná, stačí přitom dodržovat jen několik zásad:

1) Stát a pohybovat se na schodech pouze ve směru jízdy

2) Přidržovat se madel

3) Neběhat

4) A na rodiče by měly dohlížet děti"
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Berte život s nadhledem a na eskalátorech jezděte jen v doprovodu dětí,,

Petr Bambousek

Přidat komentář:

Aktualizováno Pátek, 30 Březen 2012 15:34
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Vaše komentáře

#5 Slunce - .... — 2010-01-14 16:32

Ahoj Petře. Nechci být nějak přehnaně hnidopyš -

Žblunce... Jako kluk jsem přečetl všechny Neználky a toto si fakt pamatuji dobře... (Já jen pro 
úplnost, abys nežil dalších patnáct let v nějakém omylu.)
Měj se krásně a že pozdravuji Verču.m

#4 dneska... — 2010-01-08 12:52

...jsem si při prohlížení jednoho vtipného mailu málem znečistil textil. A tohle mě dodělalo.
Dneska je nějakej dobrej den, škoda že není pondělek.

#3 správně — 2010-01-06 21:34

Všichni cvrčci poslouchají koleny. Ovšem narozdíl od lidí, o kterých se to říká, údajně slyší výborně 

#2 Koník — 2010-01-06 16:48

Já bych tipnul, že kobylka zelená?

#1 A na rodiče by měly dohlížet děti" — 2010-01-06 16:29

Při větě označené č.4 se na mě doma žena s údivem podívala a na její otázku ( slyšel jsi co říkal ? ) 
jsem bez váhání odpověděl, že by měli rodiče dohlížet na děti a potom jsem se zarazil a uvědomil si, že 
asi poslouchám kolenem. Mimochodem, víš kdo poslouchá kolenem ?
Čauky. 
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