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Starý příběh

Dovolte mi starý příběh vyprávět,
jak chtěl jednou jeden blbec změnit svět.

Z chalupy si vyšel cestou do mlejna,
už má ruce, nohy, hubu vod lejna.
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Když šel ve vesnici kolem hospody,
hodili ho pro legraci do vody.

Do města když došel večer poprvé,
už má ruce, nohy, hubu do krve.

Ke spánku když na dlažbu si v noci leh,
ve snu viděl letět hejno kobylek.

U chalupy krátce jemu pobyly,
sežraly mu všechno jeho obilí.

Myšlenky mu ve snu v hlavě pěnily: 
on zvlád hovno, kobylky svět změnily.

Po kobylkách slimáci jsou na řadě,
sežrali mu všechno zelí v zahradě.

Jeho plány v hlavě se mu kymácí:
on zvlád hovno, svět změnili slimáci.
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O ropuše Barbuše 

Žila jednou jedna ropucha, jmenovala se 
Barbucha. Byla to docela šťastná ropu-
cha, jen kamarádky jí šly občas na nervy 
a práce v kanceláři ji moc nebavila. Jed-
nou potkala Barbucha člověka, jmenoval 
se Radek nebo tak nějak. Radek poznal, 
že Barbucha není jen tak obyčejná ropu-
cha, políbil ji, a z Barbuchy se stala mla-
dá žena, docela hezká, ani hubená, ani 
tlustá. Barbucha ráda zapomněla na svoji 
žabí minulost, vdala se a brzy se jí narodi-
la dcera Kunhuta.

Ale jak už to na světě chodí, nemůže se 
z ropuchy jen tak stát žena, aniž by to ne-
vyvolalo nějaké nepředvídané následky. 
Když totiž Radek políbil Barbuchu, stal 
se z něj pes. Byl to docela spokojený pes, 
protože psí život na tomhle světě zase není 
o tolik horší než lidský. Ale občas se mu 
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přece jen zastesklo po lidské podobě, a tu 
bylo jeho táhlé, smutné vytí slyšet nejen 
na Ohradě, ale i na Židovských pecích, ba 
i na Krejcárku a na Vítkově to prý slyšeli. 
A jestli ten pes ještě nezcepeněl, jistě tam 
občas vyje dodnes. A to je, milé děti, ko-
nec pohádky. Buďte hodné a choďte včas 
domů, aby vás náhodou někdo nevzal ve 
tmě něčím po kebuli.



11


