TAŠKAŘICI Z ČECH DOVEZL KINDLMANN AŽ NA HAVAJSKÉ OSTROVY
KTERAK RÍŠA VYPÁLIL PÁJOVI A JÁJOVI RYBNÍK
Autor z kůrovcového kotle
Pája a Jája úsilím vším, čili nezměrným, kuli pikle, kterak vystrašit chural mudrců, kterýžto po
prázdninách zasedne do škamen zákonodárných. Piklenci tito kuli pikle a kuli těžké pikle. Piklemi
těmi byla ausgerechnet Šumava, zejména lid Hvozdu královského, kterýžto se musí napříště
podvolit vůli vrchnosti. Což vůli vrchnosti podvolovovati se není až tak závadné, jako je závadné,
podvolovati se vůli vola. No a piklenci právěže piklili vůli vola.
I psali supliky na všechny strany, leč suplik mnoho, čtenářů málo. Psali supliky i vrchnosti do
Brüssel-Hauptstadt, zoologických zahrad a dumám nad tím, že umět korejsky píší cedulku i Pan Kimunovi.
Leč korejsky neznaje, vydal se Pája poletuchou smradlavou na druhý konec světa mezi křepčící
Havajce, vydávajíc se za posla utiskovaných mšic a všerůzných breberek. A tam ve stínu plnolistých
banánovníků a kokosovníků povyprávěl, kterak kdesi na druhém konci světa žijí v Hvozdě
královském šlompráci, kteřížto utiskují a s láskou nepečují o roztomilé broučky kůrovečky.
I vydal vládce churalu havajského zlověstnou Bulu Gabretu - buď breberky, anebo vymažeme
Šumavu z Globu světa! Aniž pečet na Buly by ještě voschla, bušily již tamtamy havajské tu zlověst
na všechny strany světa a mračna holubů nesouc tu zprávu zlou, zlověstnou, horší tsunami, svými
křídly zlověstně zatemnily jas slunce havajského.
I stalo se, že zlověst z konce světa havajského doraziila nad ránem k Ríšovi Vršovci a Pájovi
Májovci. Pája Májovec, majíc spaní lehké, nenechal dospati pobočníka svého Jena Mluvku a pilně
píší cedeuličku Rušovi Vršovci, kterak fangle bratří broukomilných pozvednouti třeba a a odpor
každý že trestati se bude utnutím či setnutím.
A co se nestalo! Holub Páji Májovce letíc s ceduličkou k Ríšovi Vršovci se cestou radostně
zapomněl u kolegyně holubice, bublajíc jí svou havajskou píseň lásky. A tak Pája Májovec,
domnívajíc se, že Ríša Vršovec zprávu obdržel a tudíž souhlasí, vydal Kundmachung o zavedení
práva útrpného proti lidu Hvozdu královského a nařídil, aby tamtamy drábů do kotliny české
vybubnovaly zprávu, kterouž Pája Májovec stojí v čele šiku českých broukomilných bratří! VIVAT
PÁJA!
I zhlédl nad ránem to boží dopuštění Ríša Vršovec. Nečekaje na nic, pílil do temných, klikatých
a studených stínadel malostranských, aby ve škamnách zákonodárných zastavil to běsnění. A tak,
aniž by byla Bula Gabreta do Vršovic dorazila, šiky bratří broukomilů byly hrdiným Ríšou
Vršovcem rozmetány. A tak se stalo, že píle piklenců vyšla v niveč. Tolik úsilí, snažení, ceduliček,
suplik...... a je z toho taková taškařice.

