Míla Šubrt chlapec vzorný, k závodům má jistě vlohu, jenže z
trémy při fotbalu fakt si radši zlomil nohu. Díky tomu Lukáš milý,
pásku trhal první v cíli. A jak dojel Myšků Mára, já bych se v
tom nechtěl párat. Po závodech koukal na nás jako na nezvané
hosty, vždyť se není čemu divit, čtvrtý dojel asi po stý. V zápětí
pro kryndapána ozvala se velká rána. Soldán zatáčku bral hákem,
boural Míroj před barákem. Dílů levných našel zdroj a Míroj tím
zabil stroj. On sám si nebyl jistý proč mu pořád praskaj písty.
Takže za trest, to je nápad bude hezky mlíčko chlastat. Až mu
půjdou šejdrem víčka, dostane hlt kakavíčka. A na vzdory
nabouraný, kdysi hezký motorce, mumlal pak při ošetření prsa
paní doktorce. Do transfůze můj milý Mílo, chtěl pak prasák
nalejt pívo. A ještě že chce hajzlík pomník, páč si při tom namohl
kotník. Kubík si nechal ukázat, jak si prstík zavázat. Jak vznik
úraz toho bosse, za jízdy se šťoural v nose. Honzíček ten není
lepší, upadnout fakt umí se vším. Starý Milan v Stříbrnici ejhle,
do vrtule ohnul svoje nové brejle. Jak to dělá kdopak ví, boural
tam už po druhý. Mazlík Vaska plný touhy, v zatáčkách byl zase
dlouhý. Při hustý brzdě taky, zahodil svou Jawasaky. Když ze
škarpy potom lez, natrhnul si lehce dres. V Butovsi pak málo kdo
to chápe, pořadatel chlastá nebo chrápe. Pustil při tom zápolení
na trať svatbu pro zpestření. Večer pak při konzumaci dobrot,
řeší jak je předjel na babbetě kokot. I ty s námi můžeš jezdit
Karle, ať naklepeš si trochu varle. Večer kluci řeknou gut a
ukradnou Mároj sud. Málo kdo se tam fakt postí, dva bejci tam
žerou kosti. Na tom vážně nemusíš nic chápat, je to pořád lepší
než se doma flákat.
V prosinci si chytni drožku, pokecáme zase trošku.
PS........prosíme paní Plesarovou, aby tuto básničku přečetla
Honzíčkovi a Kubíčkovi aby se s tím ne-----i až do vánoc, všichni
jistě známe stupeň jejich retardace, za kladné vyřízení a
pochopení děkuje celý Motoklub Třtěnice .
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