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Dr. Moul měl ordinaci na náměstí pod podloubím 
mezi trafikou a pekařstvím. od rána se toho do obě-
da událo tolik že noviny by si po poledni koupil leda 
nešťastník na vycpání promočených bot. neprodané 
pečivo okoralo a proto pekař s trafikantem stáhli 
u svých obchodů rolety a šli naproti do řeznictví na 
dršťkovou polévku. Dr. Moul také s odbíjením na věži 
zavřel ordinaci ovšem jeho netrpělivě očekávali maro-
di co neměli sílu se v horečkách dobelhat do čekárny. 
do kufříku uložil teploměr a razítko a štos receptů 
a vydal se na pochůzky. aby mu cesta svižněji ubíhala 
vymyslel si o každém městečku a vesnici kde pacien-
tovi přiložil fonendoskop na hrudník aby vyposlechl 
tlukot jeho srdce legrační povídání.
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po čepice

nejprve do toho dupali. když to bylo po kotníky skákali. po 
pás se brodili. po prsa uvěznění strnuli. až po čepice zapa-
dali. na kost promrznutí seznali že jde do tuhého. protože 
ale po čepice zapadali všichni není kdo by je vyhrabal. po-
slední nadějí je Oubrtenec který si svoji nádražáckou čepici 
pověsil na věšák jenomže už si nepamatuje ve které stanici. 
až ji najde vrátí se do Počepic a spráskne ruce: no tě pic! 
vyhrabe ty rádiovky a barety a ušanky a potom si dají do 
kulichu v hospodě U Anky.

Počepice
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tři břichy

této vesnici se raději vyhnout a ze žluté značky odbočit 
na červenou a honem odsud. už samotný název je nebez-
pečně neurčitý. turista přijde na náves a před hostincem 
stojí tři břicháči. zrovna tak ovšem může na návsi stát 
dvaasedmdesát vesničanů s vyvalenými panděry a sta-
rosta přikáže turistovi: tři břichy! nepůjdeš dál dokud 
nebudou šlank jako lunt.
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pěti psy

Punťa Barik Brok Ben a Raf
v kvintetu pějí:

haf!
                                   haf!
                      haf!
haf!
                                                        haf!
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malá hra štice

Bucifal: ta štika je moje.
Hruden: rafičky od orloje.
Bucifal: nechte si rafičky a já si nechám štiku.
Hruden: podvodníku.
Bucifal: já ji chytil.
Hruden: v mém rybníku.
Bucifal: moji štiku dejte sem.
Hruden: že vás bacím cylindrem.
Bucifal: že řeknu botě aby vás kopla.

hopla! na nitkách se spustil mezi kulisy dřevěný filuta.
obecenstvo v sále ani nedutá.

Kašpárek: o čem ti dva rozkmotření kmotři přou se zas?

Hruden: štika patří tomu kdo ji drží za ocas!

Kašpárek mezi ně rozhodí drobné mince. oba pustí štiku kleknou 
na kolena a cpou si haléře do kapes. štika se převalí a už je v rybníce. 
na trhu by za ni dostali čtyři tisíce.

OPONA

Kašpárek: a co závěrečné poučení?

od Hrudena s Bucifalem poučit se čemu není.

                       stá řeč

                       stařičkého
                       starosty
                 na Staroměstské radnici
                       stála
                   za starou belu

    než zavřel ústa
                 konstatoval: co to tady melu?

Stařeč
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kos oř

u Kosoře kos oře
místo oře
a oř jako kos
used na rákos
a pěje svůj chorál
až se z něj pot lije
hyje!
jako by oralK
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křič eň

ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! 
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čtyři minuty
jak pominutý

Křičeň
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o selce

byla jedna selka a ta si vzala za muže krkouna. měla ho 
prokouknutého a proto před ním nikdy nejedla pou-
ze občas schroupla zrnko pšenice když nesla slepicím 
zobání. neobědvala a u večeře říkala že jí stačí umýt po 
guláši kastrol a je přecpaná.
sedlák si mnul ruce jak dobře se oženil.
stalo se že při orání prasknula u pluhu radlice. sedlák se 
vrátil neočekávaně z pole domů a uviděl ženu debuží-
rovat. pečené kuře svlékala umaštěnými prsty z křupavé 
kůžičky. roztrhla ho vejpůl a zrovna si vkládala do úst 
biskupa. sedlák omdlel. když se probral koulel očima 
a mlel pořád dokola jako zaseknutý flašinet: jí.
nazítří ho selka odvlekla k notáři a nechala ho sepsat 
smlouvu podle které postupuje grunt do výhradního 
vlastnictví jí.
jí! zvolal sedlák.
souhlas obou stran bychom tímto prohlášení měli. selka 
na smlouvu přilípla kolek a sotva si lze představit úder-
nější zakončení pohádky než je notářův štempl: buch!

das Kabát

kolem krku si omotal die Šála. na hlavu nasadil der Klo-
bouk. ještě zbývá obout si die Boty a teď panu učiteli 
řekněte auf wiedersehen že vás tak dobře naučil německy.

Daskabát

Oselce18
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hrabě Šín

byl drobet vyšinutý
na flek na smokingu si dal re a tutti
v erbu měl červené brýle
co ukrad v Bille
ve středu
a kouli z děla
proč?
to hlava zapomněla

aby nenazřel budoucnost dopředu
chodil pozpátku
proto se ustavičně kopal do zadku

podivín
hrabě Šín
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mne těš

a mne

mne též

těší mě

na oplátku: i mne těší

je potěšením
těšit se
v MnetěšiM
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