MASOPUST 2009
Prokurátor:
Vážaná poroto, vážený sousedí,
nebyjjvá tu zvykem, abysme tudle Masopusta popravováli, ale jak se hukazuje, když ho necháme po světě běhát, von potom celyj rok neplechy tropí. Proto jsme se tu sešli, abysme ho soudili ha vodsoudili.
Ha protože je zpityj do němoty, dovoluje se mu, aby ho tudle advokát hájil.
A začneme pěkně zčerstva tudle stížností tety Baslojic. Jak prej tu s ní ještě vloni takovyj švarnyj mládenec tancovál ha letos má jen vopelijchanýho padesátiletýho dědka.
Advokát: 
Nu, je pravda, že Basál není zrovna dvakrát výstavní, hale teta, kouknite se kolem sebe. Copa byste si lepšího vybrála? Buďte ráda, že máte, co máte. Aspoň že vám domů korunky za vodu nosí.
Prokurátor:
A tuto velká stížnost vod hasičů, že se pořád spousta hostů na valný hromady zve a voni ani nemají čas se pořádně pohádat. Dyk si vemte, co se mušelo do rána stihnout, když se konečně poslední přespolní sícálkové, tudle Šimáncí stantický zvedli: hádali se Tomáš Krupařojic s Tomášem Borníkojic, Tomáš Krupařojic s Alenou Krupařojic, Tomáš Krupařojic s Lubošem Krupařojic, starej Venca Konesojic se starým Vencou Baslojic, Tomáš Borníkojic se starým Vencou Baslojic, Tomáš Borníkojic s mladou Mankou Borníkojic, mladá Manka Borníkojic se starým Vencou Baslojic. A když byl chvilku klid, dal Venca Borníkojic facku tudle Jirkovi Šimanojic. A do toho se Bětka Krupařojic prknama vod podlahy do zad mlátila, že budeme mušet celou podlahu novou dělát.
Advokát: 
Za tuto Masoupust přeci nemůže, vod toho maj hasičí svýho starostu, haby se starál a ne se s posledním pivem v sudu vypařoval ha telefon vypínal.
Prokurátor:
Pozor, pozor, ouřední osobu bych si do houby nebrál. Ty prkna na zádech nebyly jediný, tudle teta Kadlečkojic si tam dlažbu vobtiskla, když jí napadlo si prostřed Sušice lehnout. A copa teta Kamenojic? Prostřed lesa se klouže jak malá divče, myslí si, jak si do mechu  lehne a pak má prdel modrou jak sýkorku.
Advokát: 
Za to Masopust nemůže, že báby rozum nemají. Mají si vzít příklad tudle z mladý tety Konesojic, ta si pěkný vycpávky na triko našívá. Vono to ičko vidět není, ale když si přídete ráno pro med, vona to nosí naruby. Asi aby noční děsy zahnála.
Prokurátor:
Nebo nebohýho strejdu do práce vyhnála. 
Ale zpátky ke stížnostem. Po bábach tu dědky máme. Dokonce tudle říkačka vznikla:
Dědkové co nám ve vsi zvostali,
vo hasickej schůzi metál dostali,
a sotva se Kamenojic  ráno vzbudil na dvoře, 
Kopečkojic už ve špitálu klepal na dveře
A jak přišel rok po roce
Sklenářojic koupal nohy v potoce.
Ha jakápa silnice na strejdu Kováříkojic spadla, že chodíl na Novyj rok jak Pejrak? Ha kdopa ten strom na strejdu Konesojic poslál? A japa to bylo u Kalouníků ve stodole, že z toho měl strejda modrou hlavu?
Advokát: 
Nu to muší strejda příště rychlejc utíkat, když si mladej do ruky rozporku bere. A Konesák, když strom poráží, muší na něj čumít  a ne se pořád jenom kochát. A vůbec by měli všickní vopatrnější bejt, buď chlastat, nebo dělát. Vemte si příklad ze strejdy Šlajsojic, když mu tudle po bále dobře nebylo, hnal se snad hned do práce? Kdepa. Napřed sprchu zkusil, ta ale zamrznula, tak si zčerstva u verandy bazejnek vykopál, aby si jak v lázních pohověl. 
Prokurátor:
Na však tuten černyj vodběr ti, Masopuste, ještě Basál k tíži přičte. Ale pokračujme. Tudle vomladina hasičská si stěžuje, jaký nápady po cvičení pro ně vymejšlíš. Jak prej se ve Stanticích zvondali, než tudle strejdovi Machojic auto vondali. A žádnyj je nepochválil. A tudle kopálistí že sice nový hadry dostali, ale voni by spíš blecí pytlíky do auta potřebovali. A mariášnící – to bylo kiksů za ten rok. Třeba jak strejda Krupařojic vodhodil spodka, co durcha chytál. To by se mělo zakázat, dyk strejda Konesojic mušíl bůra zaplatit a celý Vánoce si tak zkazil.  
Je zima, muším něco vynechát.  Tak ještě na závěr je tu velká stížnost tudle starších občanů. Podle vládní štatistiky každyj Čech za rok vypíje 140 litrů čistýho alkoholu. A to včetně nemluvňat. Nu a když tu žádný nemluvňata nemáme, mušíme včecko vypít za ně, protože vládní štatistika, to je zákon, ten se muší dodržovat. 
Soudce:
Obvinění bylo dost, z ničeho se Masopust nevylhal. Proto jsem jednomyslně vodhlasoval, že je vinnej. A za to se vodsuzuje  <virbl> k utopení v rybníku.
Advokát: 
Ale pane soudce, sou tu přeci polehčující vokolnosti.
Soudce:
Jakýpa?
Advokát: 
Inu, rybník je zamrzlej.
Soudce:
To nejni žádná vokolnost, tudle chasa ráda díru vyseká. 
Advokát: 
Nujo, ale jestli masopusta zabíjem, nebudem už moct tancovat a pivo pít.
Soudce:
Tak to vokolnost je a vopravdu polehčující. Ruším předchozí rozdudek a vyhlašuju novej. <virbl>
Masopust vodsuzuje se na rok do žaláře v lochu u Křenovskejch. 
A my ostatní - rychle na dupárnu. Starší, aby tu štatistiku plnili, a mladší, aby si kuráž dodali a ňáký ty nemluvňátka do roka nachystáli.  

