BUGEMOS PEXESO
Firemní večírek se bez
tomboly neobejde.

Třista ran,
třista mrtvých.

Počkej, až získám
robotické tělo. Tvé
životní funkce budou
ukončeny.

V této krabici je několik černých
míčků, jeden bílý, ten vyhrává
plazmovou televizi,
a jeden jedovatý
škorpion.

To vás odnaučí
pořádat mírovou
konferenci bez
občerstvení.

Ale ne!
Na podlahu
NE!

Assisi není dost velký
pro nás oba, chlapče.
Ale jsem muž
víry, dám ti
na vybranou.

Chceš skončit jako
sv. Jan Křtitel, nebo
jako sv. Jan
Nepomucký?

A napětí budu
zvyšovat
tak dlouho...

... až kukačka
zakuká.

Musel jsem prodat
dvě banky, tři
továrny a vlastní
matku...

Pohleď na
to ostří
z nejušlechtilejšího
jekoru!

... jen abych se mohl
objevit v tomhle
pexesu.

Potkáš-li na
své cestě skřeta,
nezůstane
nepodřen.

Slyšelas o té bublině
v říši krále Pravoslava,
bábo? Sůl je tam teď
dražší než zlato.

Kdepak bublina,
to je jasná spekulace
Solného prince.

Nazval jsem to
„Člověka nepředěláš,
jenom se ti vybarví‟

Lumírovci mě nechtějí vzít do
party, že prý jsem moc měkkej.
Nuž, řekli si o to...

Garr, kdo by se
v dnešní době
pídil po
zakopaném
pokladu.

Ale odmítli to vydat, na knihu
omalovánek je to prý příliš
filozofické.

Další výlet pana Broučka bude
tentokráte DO PRDELE!

Nejvíce zlata je
v elektronickém
odpadu!

Armáda ptačích
mužů, jakkoliv
mocná, je jen
podpůrný
taktický
prostředek.

Ten francký kupčík se tu začíná
nějak rozmáhat. Sámoobsluha
prosím, tu ať si klidně
patentuje.

Místo výroby,
vojáku?

Základem
moderního
válečného tažení
je v každém
případě gepardí
jízda.

Ovšem sámohanu jsme tu měli
už před ním!

45? Tam vyrábí jenom
kurvy a buzeranty!

U.S.
Robotics, závod
č. 45, pane!

Cha chááá, takový plat
není hoden Havraního
krále, vládce noci!

A nyní současně
nechám zmizet
800 milionů korun
a uhádnu kartu na
kterou myslíte!

Můj první instruktor,
Dr. Chandra, mě naučil
zpívat písničku...

Ovšem s příspěvkem na
dojíždění by nad tím ještě
mohl zapřemýšlet...

Opencard!

... ale bohužel to
nestačilo na to, abych
se uplatnil jako HTPC.

Navrhuji likvidaci
lidstva a celé téhle
zavšivené planety.

Poryvy větru
budou místy
dosahovat rychlosti
100km/h.

Slámové víno se
v jaderné zimě vyrábí
jedna radost.

Tenhle matroš
má grády.

Když přijde na
šílenou vědu,
image je to
nejdůležitější...

Víte,
jak poznáte
nejslabší článek
teamu?

Jejich sci-fi filmy jsme si už
stáhli a víc kulervoucí věc tady
stejně nemáme šanci najít.

Doporučujeme
proto stromům na
hřebenech hor, aby
přechodně odešli
někam do
závětří...

Ale kvůli lidožravým daňkům
byla letošní sklizeň mimořádně
krvavá.

Na mé
stupnici ho řadím
mezi ostatky Eltona
Johna a Huga
Haase.

... samozřejmě
hned po citacích
v impaktovaných
šílených
časopisech.

Bude to ten,
kterého po třech
týdnech bez jídla
podřežete a sníte.

Tento rodinný dům je
nejen nízkoenergetický, on
energii sám vyrábí...

Globální oteplování je
rozhodně lepší náboženství než
insektarianismus...

Můj geniální plán
s celosvětovou ekonomickou
krizí šlape jako hodinky...

Linka Sodoma-Gomora
má zase zpoždění.

Hele, tebe
neznám, ty
seš tady
novej?

Hrome, zase
vzducholoď.

... z tělesných ostatků
jeho obyvatel a ze sutin
okolní zástavby.

U sv. Algóra,
vždyť ti blázni věří v soužití
s obřím hmyzem!

Ovšem
hypotéku na Horu Smrti teď
utáhnu jen tak tak...

Nevím, nevím, nic
nepřivolá boží hněv tak snadno,
jako neúcta k trafikonu.

Já jenom zaskakuju
za toho borce
s rakovinou kůže.

Na obloze vypadala
jako tetřívek...

To už bych si rovnou mohl
založit účet na Facebooku jako
starej fotr.

Omg mami, do tanečních za
mě může klon. Breakdance je
nuda pro geronty!

Nakonec to skončí tak, že
budou brát strojům práci.

Dělat z lidí elektřinu, prosím.
Ale dál ať je nepouštějí!

Návod pro ty pomalejší
Kartičky přeložte a slepte rub a líc. Jinak se to, za předpokladu tisku na
domácích inkoustovkách, udělat nedalo.

Nákres pro idioty a kalvinisty
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