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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.

tu haň

tam
chval
či
tu
chval
tam
haň?
ať
tak
či
tak
tu
haň
jak
v Klech
zle
a
v Klech
chval
že
tu
ses
měl
jak
pán

Třibřichy
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pěti psy

Punťa Barik Brok Ben a Raf
v kvintetu pějí:

haf!
                                   haf!
                      haf!
haf!
                                                        haf!

Pě
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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

os
oř
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křič eň

ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! 
ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! 
ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! 
ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! 
ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! 
ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! 
ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! 
ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! ň! 

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

ne
tě

š
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by koš

vynesl jenomže by na něj nesměl zapomenout. ráno se 
Bedřich probudil v umaštěné krabici od ramy. pod hla-
vou měl ohryzek z jablka místo polštáře a přikrytý byl 
slupkou z buřtu. a toho smradu z celofánu od syrečků. 
Bedřich sáhl po ovladači aby horror přepnul na jiný pro-
gram v ruce ovšem rozmáčkl červivou švestku. místo na 
televizi koukal do prázdné konzervy od fazolí.
a potom zaslechl maminku jak říká kdy už konečně pů-
jde s košem.
a Bedřich zvolal: hned!
a krabice od ramy se překotila a Bedřich spadl do kon-
tejneru na odpadky. z něj se snadno vyhrabal a byl zase 
zpátky.

kost o mlaty nadlabem

snad v té kosti
bude dosti
morku
sedni na motorku
a jeď do Mrkve
a do Celeru
a do Pažitky
a do Tůdle pro nudle
do polévky
z kosti
z morku
už jdou hosti
jsou na dvorku

Bykoš

nad Labem
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drahou

šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššine se

mašššššššššššššššššššššššššššššššššššššššinka

u závor to zacinká
vlak přiváží tatínka
a s ním jede drahou
ššš!
drahoušek
bernardýn Bohoušek

Drahouš26



pro síčka

v Prosíčce gramatiku neřeší
a sic se sýc píše s ý
dostanou jedničku

chyby jsou vedlejší
byť i hrubé

hlavně že se nesýčkuje

Pr
os

íč
ka
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kdo u sov

u sov ten kdo u medvědů
u medvědů kdo u velbloudů
u velbloudů kdo u lam
u lam kdo u krajt
u krajt kdo u slonů
u slonů kdo u dikobrazů
u dikobrazů kdo u lvů
a kdo u lvů ten v kleci
a kdo v kleci je šílenec
nebo krotitel

a už se dobíráme jádra pudla

pudl zakňučí
a proskočí hořící obručí

parádní psí kus

přijel k nám cirkus!

horník rupá

rupaj leda kaťata
a na nich záplata
horník fárá
hunty fedruje
na štosu fajslem a perkajznou bacá
orty razí
forot do šturclochu štercuje
ergo kladívko
horník Kuba
nerupe
ale rubá

Horní Krupá
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Ú straší N

straší ho odnepaměti co je abeceda abecedou v únoru 
to ovšem Ú přehnalo. personalista Bárta z Chemapet-
rolu si otevřel diář aby se podíval kdy bude teambuil-
ding. místo únor bylo ale v diáři napsáno úbor. Bárta 
znejistěl. mám stmelovat pracovní kolektiv nebo si vzít 
cvičební úbor a jít do Sokola? u statkáře Hiršala se zase 
na nástěnném kalendáři objevilo úhor. v únoru prostě Ú 
strašilo N úporně až do úmoru.

Ústrašín
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Zadní 

za dní kopá Nina

za jakých?
za dní podzimních
kdy?
k poledni
kde?
u vepřína
čím?
krumpáčem
co vykopala?
křen
na co?
na ovar
proč?
aby líp šmakoval

34
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ob ruby

z logiky na rubu rubů musí být líce. na líci líců ruby a to 
do sebe zapadá jako zuby. ob ruby líce a ruby a zase 
líce. švy trčí na mikině a máma volá do předsíně: máš to 
naruby. neumíš oblíct se?

nová ve suchotě boře

suchopáru bodře
a k mokrotě
obodřen v chobotě
pochop hadrem oštaru
do bzikání komárů
kopál nesu
sopla vřesu

Nová Ves
 u Chotěboře

O
br
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y36
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vidim

název obce na Kokořínsku
není potřeba přesmýkat
sám o sobě je šifrou
napíšeme-li ho velkými písmeny
latinsky řečeno majuskulí

VIDIM

pokud latina
potom Řím
a já zřím
že písmena mění se
v římské číslice

V 5
I 1
D 500
I 1
M 1000
            --------
 1507

roku 1507 viděli
nad Římem létat anděly

V
id

im
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sedlati cé

hřbet písmene C
osedlal mravenec

to divoce skákalo
a kopalo
a kousalo
a zaržálo z plných plic
splašené C v názvu Sedlatic

Sedlatice
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kůň Emil

U U

U U

vlk a nov

měsíc má čtyři fáze. nejprve na sebe bere podobu písme-
ne D. dorůstá. následuje úplněk. O. po úplňku měsíc zeštíh-
lí na srpek. C. couvá. když srpek zmizí nastane nov.
v dobrodružných románech vyjí vlci za úplňku. mašinfíra 
Vlk ovšem svá alotria provádí právě za novu. vstane z po-
stele jde před dům a úpěnlivě vyje dokud se jeho manželka 
neprobudí a nezavře okno. potom se potichu proplíží do 
špajzu a jednou za měsíc si uspořádá soukromý hodokvas. 
na šňůrce je tam pověšený k vyzrání uherský salám a věnec 
ostravských klobás a uzeného špeku špalík a mašinfíra Vlk 
nejdříve mlsně začichá a potom se ocitne v gurmánské eu-
forii. cpe se a láduje dokud všechno nespocívá.
ráno jde manželka do špajzu pro marmeládu k snídani 
a kouká na to pusto a prázdno.
mašinfíra Vlk na její podezíravé pohledy odpoví: to sežral 
vlk. sama's ho slyšela v noci výt. a nebude lhát. v řeči mlu-
vené zní vlk stejně jako Vlk.

Vlkanov

K
un

em
il
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má léky sice

ale churaví
kdy ji simulovat unaví?
po aspirinu
přemohla rýmu
brufenem zažene
bolení kolene
přesto smrká
kulhá
kničí
čímž si zdraví ničí

M
al

é 
K

yš
ic

e
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král Úpy nad Vltavou

i v Úpě přece ryby plavou
proč teda ten vzdech
na mostě v Kralupech?
proto úpí král
že v Úpě není vůbec
ryb kardinál
kardinální sumec

Kralupy 
nad 
Vltavou
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katovi C. E.

nezbývalo než uposlechnout když k němu přišel biřic 
s rozsudkem vytahat kuchaře z hostince U Slona za 
uši protože při vaření šidil a uždiboval hostům z porcí 
pročež byl vypasený jako bagoun. on sám byl sušinka 
a teď měl stokilového kuchaře za uši zvedat? odsouze-
nec i vysílený kat Celestýn Effenberger nakonec leželi 
v mučírně na podlaze a ztěžka oddychovali. jakmile se 
vzpamatovali začali si ty-
kat.

hrubý je seník

seno je-
mné
když sedlák v prstech mne
voní
po ní
po louce pokosené

byl to sen?

ne

H
ru

bý
 Je

se
ní

k Katovice
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bos o nohy

o palec do malíku
ó to bylo křiku!
ve slově bos
změň s na t
a z bos
je bot
pár bot kopacích
kopneš
a místo křiku je tu gól
a smích

Bosonohy
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zde myslíce

nastražili jsme do každé chalupy za kredenc a v kredenci do hrnků 
a na talíře a mezi příbory a venku do stodol 21 457 pastiček.
na co?
přece na myš Lenku.

Zdemyslice

52



doma slavíce

            dali na dort svíce
                                                            a vešli do zahrady

                    kam za svitu měsíce

usedli na jabloň

ptáci

           co zimovali v Africe.

                       vítejte

                                  doma

                                             slavice!

hola!

sice na vás jsem nevolal
jestli jste ale Škrhola
drapněte ten trakař
co na něm sedí farář
a upalujte na faru

naše vesnice
má taxi ještě postaru

H
ol

as
ic

e
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kód A

a čton apr v ní pohledne vy padák pře čteníneníp otře b 
a k ódu a nilu štěníslo žitých ši fer. sta čí čístpís men op o 
písmen u. vystou píte-li z vlak u vesta nici Srb skoadáte 
sen a horu d okop cena j e h ovr chuvy věráp r amen. 
upram e ne j ezahrádk a a v níd věovce. za zahrád kous 
to jí rozpadláchal o upka. z chal o u p k y vy sloužil ý 
radio tel egrafis tao deslal d osvěta z právu o s v ézou 
falésamotě: … --- …K

od
a
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řežu prahy

raz
dva
tři!

4         6         8         10         12
      5         7         9         11

spoj čísla říznými tahy

Řež u Prahy
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má láska La Scala

vstala
a pískala
při árii Mařenky
proč?
mi řekni

znám jednu dívku ta má dukáty
má dukáty
a chalupu a chalupu
dostane od táty

protože jsi zpívala
árii Kecala!

ne myče ves

myč je na vsi nepostradatelnou osobou. upatláte se od 
čokolády ale chcete s Ferrari drandit po okruhu v Sil-
verstonu což mámu vůbec nezajímá. podle ní máte šu-
pajdit do koupelny. a teď se ukáže jak důležitý je myč. 
myč se myje rád. je to jeho řemeslo. bez odmlouvání jde 
k umyvadlu a vydrbe si ruce kartáčkem. Ferrari zatím 
vítězně projede cílem. myč za nás nastavuje krk a to do-
slova. ukoptěný ho nastavuje žínce. po fotbale myč neví 
co dřív jestli si umýt zaprášené nohy nebo vysprchovat 
z hlavy písek po odhlavičkovaných balónech. pročež se 
vracím na samý začátek a za nás za všechny špindíry pro-
hlašuji:
ano myče ves

N
em

yč
ev

es
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host o Míce

v hotelu U Anglického krále když po poledni ustane hemžení 
číšníků a utichne cinkání příborů odeberou se hosté na terasu. 
dámy si objednají kávu se šlehačkou. pánové pokuřují viržin-
ka a listují v magazínech. na sluncem prohřátých schodech se 
uvelebila mourovatá kočka. jakýsi host o Míce prohlásil že je 
gypsová. před jejími drápky se teď neschová.

Hostomice
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mrkl esy

název této obce zní záměrně lákavě. člověk neobeznámený s hazardem v han-
týrce řečený hejl si představí jak za vějířem karet mrkne na zachmuřené pro-
tihráče a čtyřikrát pleskne esem o stůl: žaludy! červený! zelený! kule! opak je 
ale pravdou. tady ho oberou do poslední vindry. ne nadarmo tu bydlí karbaník 
vedle karbaníka. Gotes. Ferbl. Dardovi. Cvik. Parole. Bulka. Čapárovi. samá 
profláknutá famílie. na zelené louce maže kvarteto nejdivočejších karbaníků 
mariáš. s cinknutým králem pod kabátem kráčí kolem černý Petr. v pastoušce 
pod žaludskou sedmou bydlí moje teta a tvoje teta s ní a obě sní pokud zrovna 
neběsní že u nich zastaví autobus a s koberou že pasažéry oberou. jenom sám 
pánbůh ví proč má tahle lotrovská banda boží požehnání a oko je nad ní při-
mhouřené. ovšem aby spravedlnosti bylo učiněno zadost permanentně tu prší.

Ivano více nahá ne

co tě to napadlo jet na konikleci
nahá přes náves?

jede-li Godiva
je slušnost se nedívat
kde by ale slušnost vzali
chlapi u piva
místo taktu měli kecy

Ivano více nahá ne!

ať nepadne hana
na Ivanovice na HanéIv
an

ov
ic

e 

Mrklesy
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Dr. Moul přeběhl přes náměstí do podloubí. v ordi-
naci si svlékl mokrý plášť a z lékařského kufříku setřel 
hřbetem ruky kapky. konečně nadešel čas kdy si i on 
mohl dát v řeznictví něco na posilněnou. dršťková po-
lévka od oběda už nezbyla poručil si tedy ovar.
řezník nožem naznačil:
dvacet deka?
umaštěná rafička váhy se rozkolébala.
a dejte mi k tomu dvě housky.
hořčici?
křen! opáčil Dr. Moul a hlavou mu probleskla Nina 
z Kopaniny. rýmovat křen na ovar se slovesem šma-
koval je nemotorné nicméně nebyl básník ale felčar.
déšť zatím na náměstí naplnil kašnu po okraj.
než se Dr. Moul pustil do jídla naposledy si zaver-
šoval: felčar na kost promoklý co má sedm pacientů 
s chřipkou v Podmoklích.

D
rm

ou
l
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