Pohádka „O blbé krávě“
Pepík Pirkl 2014

Na světě jsou krávy, které jsou chytré, stejně tak ale, hodně podobně jako je to s lidmi, i ty,
které jsou blbé a některé jsou dokonce blbé navýsost. Ale ono to může být vlastně
subjektivní – to znamená, že každý se na to může koukat trošku jinak: jakože pro jednoho
člověka se může zdát ta kráva opravdu hodně blbá, pro druhého třeba i trošku něčím chytrá,
a někdo se raději nevyjádří vůbec – třeba proto, že si to nechce s někým rozházet, nebo že
nemá ani vlastní názor a jen opakuje co kde slyší, třeba jako papoušek. Nebo se opičí jako to
zvířátko, co jí banány, hádejte které je to ?
Nevím, děti, jestli jste to už slyšely, ale krávy strašně moc prdí, dokonce tak moc, že někdo
chce z těch prdů vyrábět energii, jako se vyrábí elektrický proud v elektrárnách. A neprdí jen
tak trošku, jako třeba když prdí lidé. Lidi udělají: „prrrd prrrd“, ale u krav je to jiné, tam je to
ale

hodně

často

spíš:

„PRRRRRRRRRRRRRRRD,

PRRRRRRRRRRRRD,

PRRRRRRRRRRRRRRRD“. A navíc to tak ještě udělají několikrát za sebou, že na spočítání
toho nemusí ani stačit všechny prsty, takže je potom všude kolem samozřejmě taky spousta
smradu a určitě to tam nevoní. A taky se pak nesmí nikde blízko kolem manipulovat
s ohněm, jako třeba zapalovat si cigaretu nebo fajfku, to by pak mohlo všechno jít zu grund,
jako pořádně vybuchnout a vyhořet. Protože v těch prdech je spousta hořlavých plynů, je to
prostě takový hořlavý vzduch, co se vědecky jmenuje třeba metan, a ten hoří hodně moc,
rychleji než papír a když je toho plynu opravdu někde hodně, jako u naší uprděné krávy, pak
to může být hodně nebezpečně a nevyplatí se, to podcenit.
Krávy to o sobě vědí, že je to prostě jejich slabé místo, ale aby to přece jen nepřehlédly, tak
ještě když chodí do kravské školky a vlastně i později do krávovské školy, vždy je tam učí, že
nesmí spát ve stanu. Protože ony často prdí i ze spaní – a to je pak ve stanu velký problém.
To se totiž stalo naší krávě – jela na výlet a protože nechodila pořádně do školy – byla totiž
lajdák a místo toho hledala na louce co by kde snědla, spala ve stanu a nevěděla o tom
zákazu. V noci stan celý zaprděla a když si pak chtěla posvítit svíčkou na čtení, celý stan
vybuchl a naší milé krávě přitom ohořelo celé vemeno, dokonce i s kusem ocásku. A to měla
vlastně štěstí, protože kdyby opravdu usnula a spala tvrdě, mohla se nakonec vlastně i z toho
smradu udusit – takže vlastně měla štěští v neštěstí – to se taky někdy přihodí, a teď vlastně
víte, co to je, mít štěstí v neštěstí, i když to zní tak divně a těžko se to představuje, je to tedy
třeba toto.
Vy se ale děti bát nemusíte a spát ve stanu klidně můžete dokonce i tehdy, když budete víc
nebo i hodně prdět. Protože prdět je zdravé a nebude vás pak tlačit bříško.

