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1. Byl jeden přisleplý dědoušek v úvoze, . 

který si neviděl na prsty na noze. 

Když řekli: "Jsou tady", 

povzdychl: "Jen aby!" 

    ten hluboce skeptický dědoušek v úvoze. 

 

3. Jeden starý člověk z Chile 
počínal si pošetile.  
Sedl si na schody, 
a jedl jahody, 

ten starý hazardér z Chile. 
 

 

 5. Byl jeden starý pán, který měl flétnu, 

   jakýsi hadimrch do boty vlét mu. 

 Ale když dědek mu dva dny hrál na flétnu, 

 hadimrch uprchl, zhnusiv si flétnu. 

 

 

7. Byla jedna stará dáma z Kypru, 
která měla vlasy plné flitrů. 

 Sedla si na ranec a jedla trhanec 
 velmi se hodící k trhlé dámě z Kypru. 

 

9. Byla jedna mladá dáma na Etně, 
 jejíž oděv nepůsobil kompletně: 

Chodila v pytli od žita 
s kaňkami na způsob pepita, 
ta ombliferózní dáma na Etně. 

 

11. Byl jeden starý člověk názoru, 
že přivřel všechny dveře ke dvoru. 
Krysy však, mršky, snědly mu svršky, 
když usnul spánkem starých magorů. 

13. Jedna mladá dáma v Karpatech 
sedávala ráda na vratech. 
Když jí vrata rozplácla, 
Radostí se roztřásla: , 
"Jsem první rozpláclá v Karpatech!" 
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15. Jeden dědeček z Neumětel 
šel přes jetel, přímo letěl, 
ale hejno vos 
nabodlo mu nos, 
a letěl do Neumětel. 
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2. Byl jeden dědeček na horské stráni, 

který měl skutečně málokdy stání. 

Běhal jak zběsilý 

v bábině košili, 

což mu moc slušelo na horské stráni. 

4. Byla jedna stará dáma z Cínovce, 

která chtěla utopiti synovce. 

Řekl jí však: "Pro tě stačilo by kotě, 

ty stará nesmyslnice z Cínovce.“ 

6. Byl jeden dědeček na voru, 

volal: "Já pluji k obzoru!"  

Když mu řekli: "Omyl!" 

duševně se zlomil, 

ten nešťastný dědeček na voru. 

8. Jeden dědek z města Pilsen 
 pil, ač vůbec neměl žízeň.  
Když řekli, že pukne, 
zvolal: "To je fuk, ne?" 

ten starý břichoun z města Pilsen. 

10. Byl jeden dědoušek ze Špandavy, 
který byl chorobně usměvavý.  
Zpíval si tydlajda a fidlal fidlajda, 
ten lahodný dědoušek ze Špandavy. 

12. Byla jedna mladá dáma v Soči, 
která měla příliš velké oči.  

Když je měla dokořán, 
vyděsil se každý pán 
tak příšerně, že nevěděl kam skočit. 

14. Jeden staroch v Bombaji 
byl živ jenom o čaji. 
Když mu bylo zle, pil pro změnu thé, 
ten starý pijan v Bombaji. 

16. Jeden stařík v Pasadeně 
rád se klaněl každé ženě.  
Až jednou na lodi 
sklonil se do vody 
a utonul v rodné Pasadeně, 

17. Jeden dědek s velkou palicí 

natřel si tvář modrou skalicí. 

Posměvačné kritice 

neřekl bé ani cé 

a každého zmaloval palicí. 

18. Jeden starý člověk na Hvaru 

spadl do masného vývaru. 

Než mohl být vyvařen, 

byl vyloven rybářem, 

ten starý šťastlivec na Hvaru. 

19. Byl jeden dědeček z Horního Ledví, 
při pádu z kobyly zlomil se ve dví. 
Naštěstí byl slepen 
velmi pevným lepem, 
ten dvojdílný dědeček z Horního Ledví… 

 

 

 

 


