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Rubín pøibìhne a øíká rykmus:
Seï, místøe, seï, jáz k tobì bìu,
snad sì tobì dobøì hoziu.
Mastièkáø:
Vítaj, milý Idonechu!
dávì liudem dosti smiechu,
Povìz mi, kak ti pravé jmì dìjú,
a s tobú cìle sdìju.
Rubín praví:
Místøe, jsem ti dvorný holomek,
dìjú mi Rubín z Benátek.

Mastièkáø øíká rykmus.
Povìz mi to, Rubíne,
co chce vzieti ote mne?
Rubín praví:
Místøe, od tebe chcu vzieti hirnec kysìlicì,
a k tomu tøi nové lícì;
mó-li mi to od tebe pøijíti,
chcu jáz ovem tvój rád býti.
Mastièkáø praví:
Rubíne, to ti ve jáz rád dám co jsi potøìboval sám;
jedno na to vdy ptaj a tìch miest pýtaj,
kde bychom mohli svój krám vyklásti
a své masti draho prodati.
Rubín praví:
Místøe, hyn jsú miesta sdravá,
a v nich jest krásná úprava,
tu raè své sedìnie jmieti
a své drahé masti vynieti.
Rovnì Rubín:
Místøe! vstúpì na tuto stoliciu,
posadi k sobì svú enu Holiciu.
Silete. Potom,zpívá píseò s Pustrpalkem takto:
Seï, vem pøiel místr Ipokras
de gratia divina,
nenie horieho v tento èas
in arte medicina;

komu která nemoc kodí
a chtìl by rád ív býti,
on jeho chce usdraviti,
e musí duì zbýti.
Rubín øíká rykmus:
Poslúchajte, dobøí liudie,
mnoho vám radosti pøibude,
tìch novin, jì vám povìdì,
jì velmi uiteèné vìdì.
A vy, baby, své eptánie
puste i ve klevetanie,
v èas ti milèìti nekodí;
poslúchajte, dobøì vem hodi.
Pøiel je host ovem slavný,
lékaø múdrý, chytrý, dávný,
vám bohdá na vi útìchu.
Nenie nic podobno k smiechu;
co praviu, vìøte mi jístì,
jakto rócì na siej tistì,
Ni v Èechách, ni v Moravì,
jakto uèení místøi pravie,
ni v Rakúsiech, ni v Uhøiech,
ni u Bavoøiech ani v Rusiech,
ni u Palaniech, ni v Korutaniech
právì vede jeho jmì svìtie,
krátcì økúce, po vem svìtì 
nikdie jemu nenie rovnì,
kromì e pirdí neskrovnì.
I jmá také drahé masti,
jì jest pøinesl z daleké vlasti,

jimi nemoci veliké,
rány kako koli veliké
zacìlí bez pomekánie,
Bóh jeho poraz, kto jho hanie!
Kto je boden nebo sìèen
neb snad palicìmi mìèen,
neb snad jmá-li v svém uì zpary,
pøíde-li k mému místøi s dary,
mój místr jeho tak nauèí,
pomae sì, jako pes vskuèí
a potom sì náhle vzpruèí,
A vy, páni, chcete-li dobøi býti,
móete jej kyji bíti. Silete.
Potom vbìhne mezi lid.
Mastièkáø:
Rubíne, Rubíne! Rubín neodpovìdìl.
Po druhé volá:
Rubíne, vo pistu?
Rubín odpoví:
Seï, místøe, diri za øit tistu.
Mastièkáø znova volá øka:
Rubíne! Vo pistu kvest?
Rubín odpoví:
Seï, místøe, chlupatú tistu za pezd.

Mastièkáø opìt dvakrát volá:
Rubíne! Rubíne!
Rubín:
Co káe, místøe Severíne?
Mastièkáø praví k nìmu:
Milý Rubíne, kde sì tak dlúho tká,
e o svém místøì nièse netbá?
Rubín praví:
Místøe, v onomno bìch poèal liudi léèiti,
tu mi poèìchu staré baby pod nos pzidieti.
Tý:
Místøe, v onomno kútì biech,
tu mi sì sta dvorný smiech,
rozedøìchu mi s pukami mìch,
potom jsem k tobì bììti uchvátil,
abych po tobì veken liud obrátil, Silete.
Mastièkáø dvakrát volá takto:
Rubíne! Ten neodpovídá.
Po druhé volá. Rubín odpoví jako døíve.
Po tøetí volá:
Rubíne! Rubín pøichází a praví jako døíve.
Mastièkáø praví:
Milý Rubíne! Jako døíve.

Ten odpovídá øka;
Milý místøe, ty vdy na mì køiká,
i svým hnìvem na mì kdyká;
u velikém sì mistrovstvie zná,
vak proto i hovna ju nejmá.
Mastièkáø praví:
To je ot starých slýcháno,
i u s také jest to psáno,
aè co s bláznem kdy uloví,
ale nerovnì s ním rozdìlí.
Rubín praví:
Tak sì musí vedy státi,
e sì zlob zlobí obrátí
a dobré dobrým sì oplatí;
kto zle myslí, ten vdy ztratí.
Mastièkáø praví:
Rubíne, pusvì tento hnìv na stranu,
hovìj lépe svému pánu,
budevì v ten èas bohata
mine najú vì zlá ztráta.
Rubín praví:
Tako, milý místøe, tako,
tiehnìvì oba za jednako!
Ve po najú vó¾u bude,
potom náma dábel shude. Silete.
Mastièkáø volá tøíkrát:

Rubíne!
Rubín pøichází a odpovídá øka:
Co káe, místøe Severíne?
Mastièkáø k nìmu:
Rubíne, rozprostøi mój krám,
a sì jáz zde liudem znáti dám.
Rubín odpovídá:
Prav to kadý ju vás druh k druhu,
e ke velikému neduhu
i ke velikéj nemoci
mého místra masti mohú spomoci.
Kto jmá kterú nádchu. v nozì,
od toho jmá mléko kozie;
a kto jmá zimnici v týlu
neb snad neskrovnú kýlu,
neb snad jmu dna lámá ui,
neb jmá snad èirvy v dui,
to ve mój místr usdraví
i vie nemoci zbaví.
Mastièkáø praví:
Rubíne, skóro-li mé masti budú?
Rubín praví:
Jednak, místøe, pøìd tobú budú,
a jich z pytlíka dobudu.
Mastièkáø praví:

Rubíne, ju je poèal mazanec kvísti,
raè mi masti sìm mé vyèísti.
Mastièkáø pokraèuje:
Kto chcete rady slyìti,
móete sìm rádi hledìti!
Rubín:
Poehnaj mì, boí synu i svatý due,
a mne ïábel nepokúie.
Rubín pokraèuje:
Toto ti je, mistøe, pirvá puka,
od té sì poèíná vole jako hruka;
najpirvé bude jako dýnì
a potom bude jako køínì.
Toto je, mistøe, puka druhá,
od té zpleskajiú vole tuhá;
co ona pirvá neduha zapudí,
a tato viece neduha zbudí.
A toto ti jest puka tøetie,
pro tu baby skøietkem k èertu vzletie.
Toto ti je, mistøe, puka ètvirtá,
ta pohøíchu jako nebozìzem virtá.
A v pátéj mìl jsem tøi svirèky
a pól ètverta komára;
tu je snìdla onano baba stará.
Tato ti jest, mistøe, mast z Babylonì;
v niej je taká drahá vuonì,
kto jie kúpí, tako tvirdì,
pójde od nie pzdì i pirdì,

A toto ti jest mast tak drahá,
e jie nejmá Viednì ani Praha;
èinila ji paní mladá,
ve z komárového sádla;
pzdin k niej málo pøièinila,
aby birzo nezvìtøìla;
tu mi vickni najlépe chválé.
Pompkni jie tam k sobì dále,
a jie kadý nepokúie;
ta jedno k milosti sluie.
A tato, mistøe, najlépe vonie,
znamenaj, co je do nie,
Bych jie komu v zuby podal,
e bych to vám vidìti dal,
vdy by sì døéve zatoèil,
ne by jednú nohú kroèil,
A tuto mast èinil mnich v chycì,
mnich sedì na jìpticì,
kto jie z vás okusí koli,
vstane jmu jako pól ebraèie holi.
A to jest mast nade vì masti,
ale nenie jie v téjto vlasti,
tlukú jiu áci na kolném prazì
leè buï v teple, leè na mrazì;
ale nemó ti jie váti,
jedno oblu v ivot cpát.
Ale to z vás kadá vìz,
e pìkné léèi bez penìz;
pakli nepìkná pøíde s dary,
téj lacniej dadie páry,
buï od èirta buï od chlapa,

i posledniej dadie kvapa;
a pakli je v kteréj nemoci,
kate jiej pøijíti na tøi noci,
bude zdráva jako ryba,
neb tú mastiú nebývá chyba.
A jiných mastí jmá dosti,
prodávaj jì, a nìkto stepe tvé kosti. Silete.
Rubín k Pustrpalkovi:
Birzo masti natluc dosti,
po èas budem mieti hosti.
Døéves mi jie byl dal málo,
a sì jie mnohým nedostalo;
pøikydni mi jie sìm viece,
a neèakajú stojiece,
Jiných, místøe, puek jmá piln krám
a z tìch uèiní, co chce sám.
Hned bìí mezi lid. Po tìch slovech mastièkáø dvakrát volá
øka:
Rubíne! Rubíne!
Mastièkáø praví:
Hi, Rubíne, e vran oka nevykline,
e mój tirh cný pro tì hyne!
Rubíne, móe prudkým, zlým, nevìrným synem býti,
e kdy tebe volajiu, a ty nechce ke mnì pøijíti?
Rubín praví:
E, ádný místøe, nemluv mi na hanbu mnoho,
neb sem nedóstojen slova toho;

neb kde jáz stojiu nebo chozu,
tu vedy tvú èest ploziu.
Mastièkáø praví:
Rubíne, mój vìrný slúho,
tuto býti nemóem dlúho,
nechce k náma i jeden kupec pøijíti;
ju musívì odsud pøiè jíti.
Rubín praví:
E, ádný místøe! raè vesel býti,
chce k náma dobrý kupec pøijíti.
Vizu ondeno dobrého druha syna,
a u nìho jest veliká lysina;
bude náma zaplacena tohoto postu vyzina,
je lepi bude ne s veliky noci kozina.
Mastièkáø praví:
Slyal sem, Rubíne, zvìstì,
e jsú sde tøi panie u mìstì,
a ty, Rubíne, dobrých mastí ptajú;
a sda ty mne, Rubíne, neznajú?
Sdá mi sì, e ondeno stojie,
e sì o nich liudé brojie.
Dobìhni tam, Rubíne, k nim
a cìstu uka ke mnì jim!
Rubín praví k osobám (Mariím):
Dobrojtro vám, krásné panie,
vy tepirv jdete zejspánie
a nesúce hlavy jako lanie,

Slyal jsem, e drahých mastí ptáte;
hyn jich u mého místra plin krám jmáte, Silete.
Hned první Marie zpívá:
Omnipotens pater altissime,
angelorum rector mitissime,
quid faciemus nos miserrime?
Heu quantus est noster dolor!
První øíká rykmus:
Hospodine vemohúcí
anjelský krá¾ u ádúcí!
I co je nám sobì sdieti,
e nemóem tebe vidìti.
Druhá Marie zpívá:
Amisimus enim solacium,
Ihesum Christum, Marie filium,
ipse erat nostra redemptio,
heu quantus est noster dolor!
Pak øíká rykmus:
Ztratily smy místra svého,
Ihezu Krista nebeského;
ztratily smy svú útìchu,
jeto nám idie odjìchu,
Ihezu Krista laskavého,
pøietele ovem vìrného,
jen jest tirpìl za vì za ny,
na svém tìle ¾utné rány.

Tøetí Marie zpívá:
Sed eamus ungentum emere,
cum quo bene possumus ungere
corpus domini sacratum.
Pak øíká rykmus:
Jako sì ovèièky rozbìhujú,
kdyto pastuky nejmajú,
také my bez místra svého,
Ihezu Krista nebeského,
jeto nás èasto utìoval
a mnoho nemocných usdravoval.
Mastièkáø zpívá:
Huc propius flentes accedite,
hoc ungentum si vultis emere,
cum quo bene potestis ungere
corpus domini sacratum.
Marie zpívají obráceny k mastièkáøi:
Dic tu nobis, mercator invenis,
hoc ungentum si tu vendideris,
dic precium, quod tibi dabimus.
Mastièkáø øíká rykmus:
Sìmo blíe pøistúpite
a u mne masti kúpite!
Rovnì praví mastièkáø k Rubínovi:
Vstaò, Rubíne, volaj na nì!
Viz umirlcì bez pomekánie,

tìmto paniem na pokúenie
a mým mastem na pochválenie.
Potom Abraham pøedstupuje nesa s Mubínem syna. Abraham praví toto:
Bych mohl vzvìdìti od místra Severína,
by mi mohl uléèiti mého syna,
chtìl bych jemu dati tøi høiby a pól sýra.
Rovnì pøicházeje k mastièkáøi pravi:
Vítaj, místøe cný i slovutný!
Jáz sem pøiel k tobì smutný,
hoøem sám neèujiu sebe!
Proto snánì proiu tebe,
by ráèil mému synu z mirtvých kázati vstáti.
Chtìl bych mnoho zlata dáti.
Pohynulo neboátko!
Pøìdivné biee dìátko!
... bielý chléb jediee
a o rìném nerodiee;
a kdy na kampna vsediee,
tehdy vidiee,
co sì prostøìd jistby dìjiee;
také dobrú vániu jmìjiee;
kdy pivo uzøiee,
na vodu oka neprodøiee.
Mastièkáø praví k nìmu:
Abrahame! to já tobì chcu øéci,
e já tvého syna uléèiu,
aè mi dá tøi høivny zlata

a k tomu svú dceø Meèu.
Abraham praví k mastièkáøi:
Místøe, to ti ve rád dám,
cos potøìboval sám.
Mastièkáø praví:
Pomáhaj mi, boí synu,
a jáz u méj pravdì nehynu!
Ve jmì boie jáz tì maiu,
jiu chytrostí vstáti káiu
I co ty leí, Izáku,
èinì otcu alost takú?
Vstaò, daj chválu hospodinu,
svaté Maøie, jejie synu.
Skonèive lijí mu kvasnice na zadek.
Izák opravdu vstávaje øíká rykmus:
Avech! auvech! avech! ach
Kak to, místøe, dosti spach.
a vak jako z mirtvých,vstach,
k tomu sì bezmál neosrach.
Dìkujiu tobì, místøe, z toho,
e mi uèinil cti pøieli mnoho.
Jiní místøi po svém právu
maí svými masti hlavu,
ale tys mi, místøe, dobøì zhodil,
e mi vichnu øit mastiú oblil. Silete.
Mastièkáø øíká k Mariím rykmus:
Milé panie sìm vítajte,

co ven tøìba, toho ptajte.
Slyal sem, e dobrých mastí ptáte,
teï jich u mne pln krám jmáte.
Opìt mastièkáø praví:
Letos, den svaté Maøie,
pøinesl sem tuto mast z zámoøie;
nynie, u veliký pátek,
pøinesl sem tuto mast z Benátek,
ta má mast velikú moc,
e usdravuje velikú nemoc;
jest-li v uonomno kútì která stará bába
a jest na její bøiì kóì slába,
jak sì túto mastí pomae,
tak sobì tøetí den zvoniti káe.
Líèíte-li sì, panie, rády,
túto mastiú pomaete líèka i brady;
ta sì mast k tomu dobøì hodí,
ale dui velmi kodí.
Vecky tøi Marie zpraví:
Milý místøe! my sì mladým liudem s¾úbiti neádámy;
proto také masti nehledány,
kromì ná smutek veliký zjìvujem tobì,
e ná Ihezus Kristus pohøeben v hrobì,
proto bychom chtìli umazati jeho tìlo,
aby sì tiem lechetnìjie jmìlo.
Má-li mast s myrrú a s tymiánem,
s kadidlem a s balánem, dobrý drue, tu prodaj nem,
Mastièkáø praví:

Zajisté, panie, kdy u mne té masti ptáte,
teï jie u mne velikú puku jmáte.
Letos, den svatého Jana,
èinil sem tuto mast z myrry a z tymiána;
pøièinil sem k tomu rozlièného koøenie,
v òem jest silné boie stvoøenie,
Jest-li které mirtvé tìlo,
e je dlúho v hrobì høbìlo,
bude-li tú mastiú mazáno,
tiem bude lechetnìjie zachováno.
Marie praví:
Milý místøe, raè nem to zjìviti,
zaè nem jest tu mast jmieti neb pøijieti.
Mastièkáø praví:
Zajisté, panie! kdy sem jiným liudem takú mast prodával,
za tøi høivny zlata sem jú dával;
ale pro veliký smutek vám
za dvì høivnì zlata dám.
ena mastièkáøova øíká mu rykmus:
I kam, milý mui, hádá,
e sì mladým nevìstkám s¾úbiti ádá,
e takú mast za dvì høivnì zlata vykládá?
I co páe sám nad sobú
i nade mnú, chudú enú?
Proto ty lká chudobú
a já také, hubená, s tobú,
nebo je to mé ve úsilé,

a já sem vydala na niej své obilé.
A to jie neponesú ty panie
døieve, ne mi høivny tøi zlata dadie.
Mastièkáø praví:
Mnohé eny ten obyèìj jmajú,
kdy sì zapiú, tehdy mnoho bajú;
také tato biednicì nevarná
mluví vedy slova prázná.
Zapivi sì mluví mnoho
a jiu zlým uive toho,
nebo co ty jmá do toho,
e mì opravuje velmi mnoho?
Radil bych, aby pøìstala,
mnì s pokojem býti dala;
pakli toho nepøìstane,
snad ode mpne s pláèem vstane.
Náhle oprávìj svú pøìslicu,
neb dám pìstiú po tvém lícu!
ena volá:
To-li je mé k hodóm nové rúcho,
e mì tepe za mé ucho?
Pro mé dobré dávné dienie
dává mi políèky za odìnie;
pro mú vedy dobrú radu
zbils mi hlavu jako hadu,
A to sì jiu chcu s tobú rozdìliti nebo rozlúèiti,
tì vìm èertóm poruèiti.
Pustrpalk øíká rykmus:

Vítajte, vy panie drahné!
Vy jste mladým áèkóm vidìti hodné.
Rubín praví:
Postrpalku! mohl by mluviti tíì,
a by sì oboøily chyì.
Postrpalk praví:
Rubíne! by ty mój rod znal,
snad by na mì lépe tbal.
Rubín k nìmu:
Postrpalku! dá-li mi svój rod znáti,
chcu já na tì lépe tbáti.
Pustrpalk praví:
Rubíne! chce-li o mém rodì slyìti,
to tobì chcu povìdìti.
Má støícì oba,
Soba i také Koba,
prodáváta høiby, hlívy,
i také hluicì, slívy,
èasto chvostitì prodáváta,
proto velikú èest jmáta.
Rubín praví:
I co ty, ebráèe chudý!
tkajì sì sudy i onudy
praví mi o své rodinì?
Jáz tobì lepie povìdì,
to, jeto lepie vìdì.

Má teta Vavøìna
byla v stodole zavøìna
s jedniem mnichem komendorem
bliz pod jeho dvorem;
a má strýna Hodava
èasto kysìlicu prodává;
døieve jest krúpy drìla,
proto jest velikú èest jmìla.
Fi! kde bych sì stavil,
bych tobì ve svój rod vypravil!
Tebe bych vie cti zbavil,
a sebe bych za jednu planú hnilicucnepopravil.
Náhle pøìstaò, nevolaj mnoho,
nebo zlým uive toho!
Pøìstaò, nebo tì pøìvrácu
íly, kosti tiemto kyjem v tobì zmlácu.
Mastièkáø praví:
Cné panie! na to vy niès netbajte.

ZLOMEK DRKOLENSKÝ
(Mastièkáø.)
Viz, bychom nìco utììli
a svých penìz pøispoøili.
Rubín praví:
Místøe, chce-li, a bych slúil,
abych toho dobrým uil,
pøìj mi nìjakého panoì,
aby nosil po mnì koì.
Mastièkáø praví:
Toho chci rád pøieti,
dobuï sobì, kterého móe mieti,
bychom od òeho nemìli strastí,
by nám nepokradl naich mastí.
Rubín:
Jest-li tu který otrok,
rychlý, brzký jako klopot,
jeto by chtìl vìrnì slúiti,
chtìl bych jej prhy nakrmiti.
Pustrpalk:
Teï, pane, já k tobì bìím,
a svój peniez s vìrú tìím,
umiem krásti a svoditi,
do koly krásné panie voditi;
hodím já sì dobøì tobì,
proil, pøijmi mì spiee k sobì.

Rubín:
Vítaj, milé pachole,
za je tobì bratr Popele?
Podoben si k òemu, to vìz,
neb má jistý kozí palcieø. A podobens k òemu kèicí,
ale jsi okruhlú, oslièí lící.
Chce-li se mnú trh sdieti,
povìz, co chce ode mne vzieti?
Bude po mnì posteli mésti
a v téjto monì puky
Povìz mi, kak ti dìjí;
a tuto s tebú ihned sdìji.
Pustrpalk:
Pane, mnì dìjí Pustrpalk,
já sem velmi veliký alk;
chce mi odplatu dáti,
chci slúiti, e mi nebude dìkovati.
Rubín:
Pustrpalku, dám haèný pás,
a dvì onuci ode mne má
a k tomu blchu jednookú,
tiem zaplaci slubu tvú.
Pustrpalk:
To uèiním, pane, pro tì,
a pøidaj mi nìkaké kotì.
Rubín:
Sìï, Pustrpalku, u mého pána,

støìha jeho a jeho kráma,
a vezmi tento ko k sobì,
a sì vráci opìt k tobì.
Rubín:
Milý místøe, odpus mì vyníti,
a vìru ihend chci pøijíti,
aneb ji nemohu státi,
ano mi sì chce velmi sráti.
Mastièkáø:
Tøìba-li k èøitu jíti,
proto já budu pivo píti.
Andìlé zpívají: Silet, silete.
Milète, posluchte!
Mastièkáø:
Rubíne, Rubìnèe!
Rubín:
Co káe, místøe hubenèe?
Mastièkáø:
I kdes tam byl tak dlúho,
kurvy synu a ne slúho?
Rubín praví:
Vìru, místøe, lidé jdiechu
a velmi na mì hlediechu,
proto musich poèekati,

nemoha sì okakati.
id øíká, zpívá: chyry
id:
Chyry, chyry, achamary!
Vítaj, místøe veliký,
lékaøi velmi daleký,
mohl-li by to uèiniti,
mé dìátko oiviti?
Tøi høivny zlata jmám,
ty od òeho tobì dám.
Pohynulo neboátko.
A biee dobré dìátko:
kdy bielý chléb uzøiee,
ihned rený povriee.
Mastièkáø praví:
Chci to, ide, uèiniti,
e je mohu oiviti.
Mastièkáø praví takto:
Rubìne, Rubìne!
Rubìne, panoì mój!
Rubín:
Teï sem, místøe, slúha tvój.
Mastièkáø:
Rubìne, vo pystu kvest?
Rubín:

Teï sem, místøe, polib mì v pezd.
Mastièkáø:
Milý brachu, kde sì tká,
o svém pánu i hovna netbá,
bude ty ebrákem vskóøe
aè sì nestane jeèe hóøe.
Rubín:
Milý pane, e tak mnoho skøìká
a svým na mì vadlem beká,
velikým sì pánem zdá,
vak proto i hovna nemá.
Mastièkáø praví:
To jest i v knihách psáno
i od starých dávno slýcháno,
aè co s bláznem umluví,
ale neprávì rozdìlí.
Mastièkáø:
Rubìne, kde je tvój Pustrpalek?
Rubín:
Nevìdì, pane, kde je z kurvy alek.
Rubín:
Pustrpalk, Pustrpalk,
Pustrpalku, vo pystu?
Pustrpalk praví:

He, Rubìne.
Teï dru starú babu za pizdu.
Rubín:
Ach, Postrpalku, co pro tì ztraci,
ji tobì tvé sluby ukráci.
Pustrpalk:
Ba, milý Rubìne, èím sì sdá,
e ná mì toliko skøìká?
Známy tì, kteréhos rodu,
vaks biøicóv syn z Èeského Brodu.
Mnì sì nemóe vrovnati,
aè mne chce právì znamenati:
Méj mateøi dìjí Havlicì,
ta je v Prazì vìch mnichóv svódnicì;
a má bratry oba,
ebek a také Koba,
ta sì v Prazì v rohoí tkáta
a potom cti dosti máta.
Rubín:
By ty mój rod lépe znal,
dobrý by mi pokoj dal.
Co sì chlubí, chlapýi,
aneb tì túto palicí tkyi.
Praví mi o svém rodì,
a já to tak dobøì vìdì:
Má tetka Jilka
a druhá Milka,
tì sì po svìtì tkáta,

avak po Prazì vechny mnichy znáta,
a má sestra Bìta,
a druhá Kvìta
podolky raky lovie,
kto tam býval, ten lép povie.
Proto mlè, nemúdré tele,
a tebe mój kyj nezmele.
Pustrpalk:
Rubìne, milý pane mój,
já sem vìrný slúha tvój,
pusva ten hnìv s obú stranú,
slúva lépe svému pánu.
Rubín:
Tako, milý Pustrpalku,
neuèini nad tobú jednoho kvaltu,
sìïvì a natlucvì masti,
jednak budú hosté z daleké vlasti.
A zpívá píseò
Straka na stracì pøìletìla øìku,
maso bez kostí provrtìlo dievku
okolo turneje, hoho,
i vrazí sì mezi nohy to mnoho.
Pustrpalk:
Ba, místøe, kak tato mast dobøì vonie
a jako samé hovno konie.
Rubín:

Místøe, ji sem tuto mast tlúkl dosti,
a mì bolejí mé vì kosti.
Mastièkáø:
Rubìne, sìm mi postav masti,
jednak pøídú kupci z daleké vlasti.
Rubín:
Jednak, místøe, budú,
a jich z této krósnì dobudu.
Rubín:
Prav to kadý druh druhu,
e k rozliènému neduhu,
k rúpom, k nehtu, k rozliènéj pakosti
mohú spomoci tuto masti.
Rubín vykládá:
Toto jest mast prvá drahá,
nemá jie Viedeò ani Praha.
Která muì ena jmá,
jeto v noci nevstává,
kup u nás masti této,
bude mieti lepí dvé to;
kdy svému mui málo pomae,
kdy chce, kokrhati jmu káe.
Toto jest mast druhá,
v téjto masti stará vstuhá,
Mìl sem s tú mastí mnoho prácì, a
vtlúkl sem v ni staré hácì,
pøièinich v ni kobylého mozku

a také pøiloich praivú kóku.
Totì mast velmi èistá,
není livá, ale jistá;
pøilil sem k niej myieho tuka,
Pustrpalek v ni prdìl tluka.
A ta mast tu moc má,
která ji baba právì zná,
kdy jie sobì k zubóm dobude,
hned i s mastí u vìch èrtóv bude.
Toto jest mast z Mínì,
kúpil sem ji za tøi bielé vinì,
dìlána je z sèinomat,
Postrpalek ji dìlal chodì srat.
Téj masti nemó nic býti rovno,
tak je dráha, nestojí za psie hovno.
Toto jest mast ètvrtá,
jeto eny mezi nohy vrtá;
a to jest mast té moci,
která sì jí pomae ve dne neb v noci,
døiev ne spadne prvá rosa,
zroste jiej bøich výe nosa.
Tato jest mast z Náchoda,
vóni má jako z mnichového záchoda,
k zimnici a k rúpóm velmi mocna,
k hluchotì a k slepotì velmi zpomocna;
jak by jie kto prvý u nás kúpil,
hned by jej èrt do pekla i s mastí zlúpil.
Tato jest mast z Dobruky,
kúpil sem ji za tøi plané hruky;
která panna pomae své puky,
zrostú jiej v òádøiech kuelaté hruky.

Pustrpalk:
Co chválí masti lstivé
a mluvì øìèi livé.

