
Tapürovi tapür

Milý tapüre,

už jsi slyšel, jak se tapür, hehe, chtěl zalíbit tapürovi? Heleď, bylo to takhle: tapür mu navrhl: „Pane tapüre, chcete 
moje krásné čerstvé ústřice? Peníze neplaťte, dobře se najezte, budeme přátelé." Druhý na to: „Rád Vás mám, rád 
jím sám. Mňám, mňám." Hrome, slyšel to všechno pokoutný tapür a hned to běžel vyzradit svému liliputímu 
kamarádu tapürovi. Haha, kdybys jen viděl, jak se mu chobotek roztřásl, když se to od kamaráda dozvěděl. Hned 
začal vykřikovat: „Mezi mezemi máme milovníky mužů!"
Herdek, nevěřil bys, tapüre, co ten zloun mrňousovi o štědrém tapürovi navyprávěl. O těch pomluvách se nakonec 
doslechl i samotný kmotr tapür, holomek jeden, který povolal svého kamaráda kuchaře tapüra a řekl mu: „Tapüchh-
che, také bych milechhchád zadachhmo čechhchstvé ústchhchice!" On však tapürovi odpověděl: „Radši vařím 
houby. Vodní plody nelze lehce vařit. Natož dusit. Houby vařím radši."
Kdybys jen viděl tu melu potom, tapüre! Servali se všichni, hulváti. Určitě už si dávno myslíš: „Naprosto nestoudná 
historka, místo důstojnosti nastoupila kapustová stolička!!" Ale houbelec, nebylo to vůbec tak dramatické.
Zbytek Ti povím osobně, napiš mi prosím, kdy si na mě uděláš chvíli, hm?

Tvůj tapür

PS: Hele, tapürovi z těch ústřic stejně bylo nakonec pěkně mizerně, nebyly vůbec čerstvé. Kdybys viděl, hoho, jak 
pak tapür (pěkně nasycený smaženicí) sepsul tapüra, že šíří po lese takové nepravdy, místo aby se lépe staral o toho 
prcka a šel mu vzorným příkladem. On se sice zkoušel bránit slovy: „Já a tapür myslíme a chápeme jinak a složitěji. 
Vtip a pobavení ne klep a pomluvy jsme chtěli a zamýšleli sdělit a předat tím a tamtím pokřikováním a halekáním." 
Bylo mu to houby platné.
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Šifru hledejte na dětském hřišti asi 200 m východně. 


