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Houslista pan Karel Hbitý

přišel o své živobytí.

Učil psa hrát na housle,

a teď je má prokouslé.



Můj bratranec Hubert Líný

má tři velké bernardýny.

Kvůli nim teď žije skromně –

spí v boudě a tři psi v domě.



Sousedův Punťa se učí,

jak se mňouká, kejhá, bučí,

jak se kokrhá a mečí...

Má talent na cizí řeči.



Viděli jste Pepíka,

jak cvičí psa Alíka?

Alík skáče roznožku

přes kozu i přes kočku.



Fousek Ňafík z Dolní Lhoty

je odborník na kalhoty.

Neví sice, jak se šije,

ale vmžiku zkrátí ti je.



Knírač Rek pana Střihavky

umí výt ukolébavky.

Když zloděj zaslechne to vytí,

usne – a Rekův pán ho chytí.



Buldok Max řezníka Drdy

je nafoukaný a hrdý.

Psi ho však berou. Proč asi?

Nosí obojek z klobásy.



Sadař Musil k sadu nese

ratlíka, psa, co se třese.

Dá ho na strom a jen jásá,

jak mu ratlík hrušky střásá.



Fík vrčí: „Pane lesníku,

když mám mít čenich v košíku,

tak ať i všichni houbaři

chodí s košíkem na tváři!“



Náš holič František Říha

lidi i psy stejně stříhá,

takže u nás psi i páni

chodí stejně ostříháni.



Zimomřivý děda Míka

si pořídil jezevčíka.

Jeho přítulnost si chválí,

nosí ho teď místo šály.



Miloš Kratochvíl

Modrý 
Poťouch
ilustrovala  
Markéta Vydrová

Poťouch bývá různě velký a různě barevný. Každý 
Poťouch má trumpetkové našeptávadlo, dva z pěti 
prstů na ruce výrazně delší, těm se říká popichovadla, 
a zbylé tři prsty jako přísavky. Štětiny na šišaté hla-
vě se odborně nazývají svědidla. Co se svědidel týká, 
může být Poťouch blonďák, rezatec i černoštětináč. 
Nijak zvlášť na tom nezáleží, protože všichni Poťou-
chové jsou neviditelní! – Tohle je jediná knížka, kde 
je můžete vidět.

Kniha získala cenu Zlatá stuha v kategorii Knihy 
pro začínající čtenáře. 
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