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Ten Sid II. (ZM) 

to tak dobře 

navařil 

Ale, že tomu  

Frantovi chutná!! 

Jak malé 

děcka!  

Ještě foto do 

kroniky 

Héč, byla jsem 

první! 



 

 

 

 

 

 

 

Huš ty černá 

potvoro! 

Té se i já bojím! 
Co ty ruky v bok, babo 

jedna! Trochu pokory 

před autoritou! 

A ffčííl možeš 

smrkať! 
Zrovna mi 

kapesníky došly. 



 

 

 

 

 

 

Jak můžeš mít 

větší břicho, než 

já, Sidonie? 

To musíš papat 

tolik, co já! 

Já chců být též vidět!! 

Co po mně chce, ten 

malý čert chce? 

No, co? Na prdel 

dostaneš! Bo si 

neposlouchal! 

Vy se čertíte a já mám 

čekat?  



 

 

 

 

 

 

 

Teď nevím, co z toho 

bude, jeden mi žehná, 

druhý mně ponouká! 

Buď hodné děvče!  

Jen si trochu 

zazlob! 

Připravil jsem si krátký 

projev. 
Jsem zvědav, 

zda to aspoň 

přečte. 

Kdo má všecky ty 

děcka stíhat, když 

každý  tak dlouho 

kecá! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne, já chci k čertovi, ty 

svaté nemám ráda! 
Jak myslíš, já 

tě varoval!  

To tedy ne! Mně stačilo, když 

jsem se nemohl zbavit Káče a 

včil ještě Majku! 

Terezko, zazpívej 

nám něco! 

Ten dědek mi může 

být ukradený, 

neřeknu ani slovo. 

Tak nevím, bojí se 

to děcko mně 

nebo Mikuláše?   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z té Karolíny 

roste pěkná 

baba. 

A to ten čertisko neví, že 

je vnučkou Mikuláše. 

Viděli jste Michaela 

Jacksona a za to jen 

trochu čokolády?  

To, cos předváděl nebyl 

tanec  Svatého Víta? 

Už mě to nebaví, myslím, 

že půjdu raději zametat! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvůli tobě satane, 

ztratím i hlavu! 

Proutek je třeba 

ohýbat, dokud je 

mladý! 

Jestli  nenecháš  

babičku, alespoň jeden 

víkend na pokoji, tak 

uvidíš! 

A pak mi budeš líbat ještě 

nohy, čertisko jedno!!!  

Já už budu, 

hodný, 

Mikuláši!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já už jedny rohy 

mám! Huš babo! 

Ta dnešní mládež nemá 

žádnou úctu k autoritě! 
S tím jazykem by 

mohl olizovat na 

poště známky! 

Že nám ten Péťa 

vyrostl! Na mně však 

furt nemá! 

Co se mi ten čertíček plete 

pod nohama, chce,  abych 

ho zašlápl?  

Oni si vyrostou a my 

pekelníci, abychom je 

nosili na hřbetě! 



 

 

 

 

 

 

 

 


