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(I) Velevážené dámy, vážení pánové přijel k vám cirkus Lotrando
Bertrando. Z jedné strany plechem pobitý a z té druhé poblitý.
Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané - exotická zvířata, unikátní
drezúry, jedinečná čísla. Neváhejte, za minutku začínáme, zaplaťte
a pojďte dál. V našem šapitó je místo pro všechny. Každá hlava platí
dvacet, děti a důchodci polovic, vojáci a kurvy nic.
(R) Marcel, bubnuj:
C
G
C
Jen tam buď, jen tam buď a nevylejzej odtamtuď
C
G
C
a jen tam buď, jen tam buď a nevylejzej ven.
F
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G
C
Suchej dovnitř mokrej ven dej nám pánbůh dobrej den
C
G
C
a jen tam buď, jen tam buď a nevylejzej ven.
(1) Tady máme Vorvaně, chováme ho ve vaně.
(2) A teď vám ukážeme jedinečné exotické zvíře, obzvláště
vhodné pro zdejší poměry, Ano, tohle je Velbloud, ale to není
vobyčejnej velbloud. Tenhle velbloud piliny žeře a celé fošny sere.
(3) A tahleta Baletka umí jedno číslo na laně a několikdalších ve staně.
Kdo ste tu s manželkama, máte smůlu, pánové.
(4) Máme tady Opičku, ta když vyšplhá na tyčku, tak je jí vidět na pičku.
(5) Vážení... Máme tady Inda a když ho vyndá tak mu ještě dva dny bryndá.
(6) Vážení... Máme tady Veverku a ta má černou prdelku.
(7) Tenhle Had, co tady vidíte, to není jen tak vobyčejnejhad. To je
nejdelší had na světě. Měří tři metry od hlavy k vocasu a vod vocasu
k hlavě další tři metry. To máme dohromady šest metrů. Hlavu Vám
ukáže principál v manéži a vocas vrátnej u východu.
(8) Máme tady tanečnici, ta jí má jak slunečnici.
Plnou broučků a semene.
(9) Máme tady dvě čarodejnice.
Jedna z nich má velkou moc a ta druhá jí má moc velkou.
(10)A tady vidíte Slona. To je zvíže, který má tři vocasy.
Co tomu říkáte, dámy? Ideální manžel. Jeden vocas vepředu,
druhej vocas uprostřed, třetí vocas vzadu.
(11)A tady máme Papouška, skřehotá nám do ouška a tahá nám planety
z prsou naší Babety.
(12)A tenhleten Klaun Vám v průběhu večera ukáže sedmnáct čísel.
Zkusíte to po něm, pánové ?
(13)A taky tady máme Krokodýla, kterej přeskočí vodní příkop tři metry
hluboký, tři metry široký a tři metry daleký, aniž by si vocas
namočil. Chce to snad někdo z přítomných pánů také zkusit?
(14)A ještě Vám ukážeme Mořskou pannu, ta přechčije celou vanu,
300 metrů proti větru. A pak tu máme ještě jednu pannu. To je jediná
panna v celý střední Evropě, a to ještě proto, že je dřevěná.
(15)A taky tady máme Ptáka vohníváka, Emane, ukaž ho!

(16)Pak tu máme Jiřinu, ta jí má jak peřinu. A ještě tu máme
dámu, ta si tam strká čtyřmetrovou slámu.
(17)A taky vám ukážeme Kraba. Ten když nemá samici,
tak to dělá s krabicí.
(18)A pak tu máme Slona, kterej má takovou cukrovku,
že se mu rojej mouchy u prdele.
(19)A něco pro ženy: máme tady fousatýho Krtka a ten strašně pěkně trtká.
(20)A ještě tady máme Tresku a ta vám rychlostí blesku posere úplně
hladkou eternitovou desku.
(21)A taky tady máme Černocha, ten je poprvé v Praze
a má ho černýho jako saze.
(22)Máme tady Ledního medvěda, kterej ho měl dvacet let zamrzlýho v ledu.
Mezi náma, pánové, kdo by tohle vydržel!
(23)Máme tady Hrocha a ten znásilnil devítiletýho hocha.

