V náruči voňavé „zelené víly“
Titul „zelené víly“ připadl historicky absintu, proč se však vázat zatuchlými a latentně monogamními konvencemi
a nevrhnout se do náruče víly–milenky
nové, rovněž rozkošně zelené? Důvodů
k radikálnímu boření starých mýtů je celá
řada.
Primo: Proč by si měl našinec dopřávat jedu z Francie, respektive ze Švýcarska (což je ještě bizarnější), namísto
plodu naší „krve“ a „půdy“?
Secundo: Romantický opar absintu
již dávno opadl a v celé nahotě se dnes naším zrakům ukazuje, že se esenciálně
jedná o nápoj prohnilé buržoazie, ba co
víc, její nejodpornější formy, tedy tzv.
yuppies, kteří u každého správně
pokleslého dekadenta vyvolávají přinejmenším pocit pohrdavého dávení. (V této
souvislosti je bohužel nutné zmínit, že někteří rádoby dandyové absint s předstíraným pocitem úpadku v srdci naivně
konzumují, a to dokonce za použití
trapné havlistické láskopravdové lžičky a
cukru, vynálezu to „Sametové revoluce“.)
Tertio: Absint, narozdíl od revolučně anarchokonzervativně militaristického peprmitového likéru („nové zelené
milenky“), nevystihuje substanciálně archetypální emanaci nám vlastního etnického indoevropského ducha a brání
spirituální luminaci tak ideálně sedativně
inkarnované do „zelené“.
Je tudíž více než zřejmé, že „stará ze-

lená víla“ neobstojí tváří v tvář půvabům
„nové zelené víly“. Musíme však připustit, že takto postavený fašisticko–sholastický kategorický soud odporuje
samotné podstatě dandysmu, a tudíž výše uvedené věty platí a zároveň i neplatí,
přičemž ze syntatického „tvůrčího rozporu“ pramení právě ona odvěká nepřemožitelná touha po „nové zelené víle“, která
jako Fénix povstává v duši našeho národa.
V příštím pokračování přineseme
test „nových zelených vil“ na našem trhu, jež sepíší ti, kteří testování přežijí.
A nakonec recept na dekadentní míchaný nápoj obsahující „novou zelenou vílu“:
Vomit Mary
12 cl rajčatové šťávy
Velký panák „zelené“
Tabasco (pár kapek)
Sůl a pepř (špetka)
Nastrouhaný křen (trochu)
Vše ve sklenici promíchejte s ledem.
Pozn.: Pro dosažení Total Vomit Mary stačí přidat pár kapek francovky Lesana.

papírku s růžovým filtrem, pak vyzkoušejte Pink Elephant. Jedná se o ochucené
cigarety s kořeněnou směsí orientálních
tabáků a s příchutí vanilky. Jsou stejně silné jako „červené“ Lucky Strike.
Cena 85,– Kč
Tonáž
Dehet: 10 mg/cig.
Nikotin: 0,8 mg/cig.
Oxid uhelnatý: 10 mg/cig.

Jak z německého Schuhraumu?
Většině obchodů s obuví dnes vévodí německá konfekce, která se trapně
maskuje italskými názvy. Vyznačuje se
zvláště nenápaditým tvarem, průměrnými materiály a pochybnou kvalitou.
Jedním z možných úniků z prostoru německého vlivu je vydat se přes Lamanšský
průliv
(přinejmenším
ve
virtuálním světě) do země Anglosasů.
A ceny v poměru ke kvalitě zde nemusí
nutně připomínat drahotu.
Co třeba některý z ručně šitých
modelů firmy Loake? Mimochodem, Loake při výrobě používá pryž od Goodyearu.
www.loake.co.uk
Martin R. Čejka

Dechberoucí kuřivo
Cigarety Pink Elephant
Pokud se cítíte natolik dekadentně,
že vás neodradí ani cigarety v růžovém
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