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Konec Kamarádství 

Křeček Kuba křičí ke kamarádovi klokanovi: "Koukej, koala Katka kouše knedlík!" 

Kašlající klokan Kája, koulí kukadlama. Katka kopla kousek Karlovi: 

"Kousni." 

Klokan kousl...: "Křečku! Kdepak knedlík, kapustovej karbanátek." 

"Katko kde koupíme karbanátek?" 

"Kluci, kapustový karbanátky kradu krajtě Kristýně!" 

"Kradeš??? Kriminálnice!!!" 

"Kamarádství končí Katko!" 

 

Kreativní Kuchař 

Karel, karlovarský kuchař Konzumní komory, kuchtí kreativně. 

Klohní konzumentům ke kaši karlonátky. 

Krájí kuřecí kousky, krůtí křídla, klobásové kostičky, karfiol; kydá kyblík kremžské, 
kečup; krouhá křen, karotku; kropí kaiserky Krušovicemi. Karlonátky koření kari, 
kmínem, koriandrem. 

Konzumní komorou kráčí kominík Kuba. Komanduje kuchaře: „Kopec kaše, kvalitní 
karbanátky. Kmitej!“ 

Kuchař kvaltuje, klade krmi ke konzumentovi. 

Kominík konzumuje Karlův kulinářský klenot: „Kuchtíte karbanátky kořeněné 
Krušovicema?!“ 

„Kdepak karbanátky! Klohnim karlonátky.“ 

Kuba křičí: „Kecáš!“ 

„Kdepak.“ 

„Koukej klohnit křupavý karbanátky!!! Krušovicema konzumenti kropí krky.“ 

„Kdeže karbanátky. Karlovarsko konzumuje kvalitní karlonátky kuchaře Karla.“ 

„Karlonátky?! Krávovina! Kuchtíš kejdu, kradeš Karlovarským koruny!!!“ 

„Kradu?! Kamarádi karlonátky kupujou!“ 

„Koukej, kámo, Karlovarským klohni karbanátky, karlonátky kuchti krávám, kozám.“ 

„Krávám? Kdepak, krávy karlonátky kritizujou!“ 

Kuba kuchařovi kroutí krkem. 

„Klíííd!“ křičí kuchař. 

Kritizující kominík kvaltuje kominičit. Karel koumá, kreativně kombinuje: kuchtí ke 
koprovce kolínka kropená kefírem. 

Ke Karlovi kráčí kungfuista Kryštof, kupuje kefírová kolínka ke karlonátkům. 
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Kouše karlonátky, koštuje kefírová kolínka, kýve.  

„Klohníte kvalitně!“ komentuje Karlovu krmi. „Kouzelně klouže krkem!“  

Karel kráčí kasírovat.  

Kryštof klopí kilo, kývne, kvapí kamsi… 

 

KONEC KULINÁŘSKÉHO KOUZLENÍ 

 

Kakající Králíček 

Králíček Kuba křoupe karotku, kráčí kamsi křovinatou krajinou, kouká kolem. 

„Králíčku, křoupeš kradenou karotku?!“ 

Kuba kroutí krkem: „Kdepak, koupenou.“ 

Kuba kulí kukadla, kvapí ke krásnému kapradí. 

Kapradí kakajícího králíčka kompletně kryje. 

Kolem kráčí kurážná kachna Katka. „Kruci!“ kleje Kuba. 

„Králíku! Kakej, kde krajinu kazí kompost!“ 

„Kuš, kachno!“ 

Katka kouká, kapradím kráčí klub karatistů. 

Kápo křičí: „Kurňa, Kamile, koukej, kam kladeš kopyto!!!“ 

Karatista kouká, kecka kropenatá králičím kakáním. 

Katka Kubu káravě klovla. Kuba kouká, klovanec krvácí. 

„Krutá kachno!!! Končím kamarádství,“ kvílí Kuba.  

Ke konci Katku kopl kopačkou. 

Katčino křídlo kryje KPZ, Katka klade Kubovi ke klofanci kousek kanafasu. 

 

Konec kamarádství? Kdepak… 
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Kokří Koniny 

Kristýna kudrnatí kólie, kartáčuje knírače, krátí kožich kosmatých kokrů. 

Kadeřničí. 

Kokr Keksík kováře Kuby kvílí: „Krácení květnového kožíšku krade kryt kůže, krácený 
kožich kvitují krvelačná klíšťata!“ 

Kristýna kupuje kokrům kosmetiku, koncem kadeřničení Keksovu kůži krémuje. 

Kriticky koukající kokr kňournul: „Konec!!!“  

Kristýna krémování kokrovi komentuje: „Krém klíšťákům komplikuje krvelačné 
kousání.“ 

Keks kamsi kluše, Kuba křičí: „Kristepane!“ 

Kokr krémovanou kůži koupe kaluží, krásně kropenatý kráčí ke kadeřnici. 

„Koni!“ kárá Kuba Kekse. 

Koupelí Keksova klíšťata kynou, kokr kňourá: „Kdy koupíme Kiltix?!?!?!“ 

„Kradu?!?!?! Květnové kilo klopeno kráse, kažené kokří koninou! Kiltix koupíme 
koncem května, kdy kamarádi koňáci klopí koruny kovářům.“ 

Kalužák ke konci kadeřnici kousl, kousanec Kristýně krvácí.  

„Kumpáne!!!“ křikla Kristýna. Kristýna klade ke kousanci kanafas.  

Kokr kráčí ke křeslu, koupaný kožich kropí krásný květovaný koberec Kristýnina 
kadeřnictví.  

Kadeřnické křeslo kokrovatí. Krvelačnému kokrovi klesají klapky, klimbá, Kuba klade 
kokra ke kraji korby, klátí kamión ke kempu. 

Kokrovo klimbání kdosi kazí. „Klid, kamaráde, krať kilometry.“ 

Keks kňourá, Kuba kouká, kolem kamiónu kráčí koketující kočka. 

„Kšá!“ křikl Kuba. 

Kočka kření kušnu, Kuba kopl konzervu králičího, koketa klopýtá, konzerva kočku 
krmí. 

Keksík konečně klimbl, kokří koniny končí. 

 

 


