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Anakondy se nikdy neváží,
nemají pro n✁ totiž dost závaží,
ze všech had✂ sv✁ta jsou nejt✁žší,
být v n✁✄em první vždycky pot✁ší.

Bizoni a Indiáni
ti se m✁li vždycky rádi,
po stepích se honili,
dost si p☎itom užili.

Cibetky nemají kávovar,
kávu si neva☎í,
p☎esto ji jedí po kilech,
když se jim zada☎í.

✁áp si dal hnízdo na komín,
aby ho každý vid✁l,
je totiž skv✁lý architekt,
nemá, za✄ by se styd✁l.

A✄ vypadá jako ryba,
byla by to velká chyba
myslet si, že mléko nezná,

delfín, ten se prost✁ nezdá.

Emu našel na písku
pytlík plný penízk✂,
ztratil je tam líný kluk,
kterému je všechno fuk.

Jednou jeden malý fenek,
vystopoval sme✄ku fenek,
zjistil, že to nejsou lišky,
tak šel radši hledat hlízky.

Gepardi mohou závodit
tak jedin✁ s autem,
kdo by je mohl dohonit?
Ješt✁ lo✆ s kosmonautem.

Po nebi letí

havrani,

krajinu mají jak na dlani,
když sníh na ja☎e taje,
spat☎í i hranostaje.

✝ervenavá chobotnice
není dobrá obchodnice,
levn✁ prodala dv✁ svíce,
m✁la si za n✁ ☎íct více.

Jedna pomalá impala
za svým stádem se loudala,
to protože je bachratá
a v b☎iše nosí dvoj✄ata.

Ježek má krátké bodliny,
jablí✄ka by z nich spadla,
co tvo☎í jeho sva✄iny?
Hmyz nebo houba zvadlá.

Mrzutého

krokodýla

bych dnes asi neuctila
vanilkovou zmrzlinou,
zrovna má chu✞ na jinou.

Narazila jednou liška
na hnusného baziliška,
žlutý byl jak pampeliška,
o✄i m✁l velké jak šiška.

Z jara probuzený

medv✁d

natrhal si n✂ši jehn✁d,
odnesl je v✄elkám k úlu,
co stál na vysokém k✂lu.

Každý ví, že tlustokožec
je nap☎íklad

nosorožec,

nechodí na pedikúru,
k✂ži má tlustou jak k✂ru.

Opice pat☎í mezi gurmány,
nejrad✁ji mají banány,
pod kterými je dortí✄ek
a navrch sní pár jablí✄ek.

Studující

papoušek

propadl prý u zkoušek,
dosti se tam zakoktal
a p☎itom to všechno znal.

Napadlo tak qantassaura,
že by mohl plavat kraula,
v✂bec mu to ale nešlo,
tak ho to zas rychle p☎ešlo.

V✄era našel malý rak
pod hladinou starý vrak,
bydleli v n✁m úho☎i,
tak se žije pod mo☎i.

Kdo ml✄í, není za hlupce,
na to už p☎išla

sova,

že nechce býti za tupce,
ne☎ekne ani slova.

Jednou jeden ✄ilý šakal
po Africe si tak skákal,
zjistil, že je líbezná,
lehce se to rozezná.

Tu✄✟áci diety nedrží,
nemají problém s výdrží,
tuk je na sn✁hu h☎eje,
pokud zhubnou, tak zle je.

Vlní se jak vlnovka
obojková

užovka,

dneska sva✄í ropuchu,
chytla ji na lopuchu.

Velrybu vždy naštvete,
když ji rybou nazvete,
máte v✁d✁t, že je savec,
p☎estože je dobrý plavec.

Tak dlouhé rohy jako watusi
jenom tak n✁kdo nenosí,
býci se s nimi parádí,
když p☎ed kravami dovádí.

Jmenuje se xantusie,
v noci vyšla na fuchsie,
slyšela, že hezky voní
a že sv✁ží rosu roní.

V

Yosemitském údolí

pr✂ vodce se neholí,
potkal jednu plavovlásku,
a potom s ní prohrál sázku.

Hopkající zajíc
našel chleba krajíc,
dal si k n✁mu mrkvi✄ku,
pozval taky teti✄ku.

Baculatá

žába,

ulovila švába,
byl na ni moc tvrdý,
mrskla ho do vody.

2. O Horácovi,
který neum✂l do p✂ti po✄ítat

Líný Horác a jedni ka
Za devatero horami a devatero ☎ekami žil kluk, který neum✁l do p✁ti po✆ítat.

✠íkali mu také
Líný Horác a n✁kte☎í na n✁ho jednoduše pok☎ikovali
„Lenochode“. Horác ale nebyl v žádném p☎ípad✁ hloupý,

Kupodivu se nejmenoval hloupý Honza ale Horác. Horác Horálek.
Hloupý Horác nebo
„Lenochu“ nebo také

byl jenom líný chodit. Bydlel totiž s maminkou a tatínkem v horách a dostat se
odtamtud do školy nebylo jednoduché. Bylo pot☎eba sejít každé ráno s t✁žkou

brašnou z kopce dol✝ do vsi (v zim✁ se dalo sjet na lyžích) a odpoledne se zase
do kopce vyškrábat a vrátit se dom✝. Bylo to tak osam✁lé místo, že tam

nejezdil žádný vlak ani autobus - nevedla tam totiž ani silnice a Horálkovi
museli všude chodit p✁šky. To se ale Horácovi v✝ bec nelíbilo. Jeho rodi✆e byli
sta☎í, Horác byl jejich jediný syn a oni o n✁ho m✁li strach. Co kdyby cestou do

školy uklouzl a n✁co se mu stalo? Chvíli se snažili Horáce nau✆it n✁co doma, ale

Horác u toho v✁tšinou usnul. A tak se rad✁ji smí☎ili s tím, že nic neumí, nechali
ho povalovat celý den na peci a Horác rostl a stárnul, ale nic po☎ádného
neum✁l.

Horácova maminka ráda luštila k☎ížovky. Za vylušt✁ní n✁kterých tajenek bylo

dokonce možné n✁co vyhrát. A tak se jednoho dne stalo, že vyhrála v sout✁ži
první cenu. Byl v tom ale há✆ek – jednalo se totiž o výlet na hrad, ale jenom pro

jednu osobu.
„Sama nikam nepojedu,“ na☎íkala paní Horálková.
„Pro✆ tedy nejedeš s tatínkem?“ zeptal se Horác.

„Je to p☎ece pro jednoho,“ zopakovala paní Horálková.

„Tomu nerozumím,“ vrt✁l hlavou Horác. „Pro jakého jednoho? Kdo je to ten
jeden? Myslel jsem, že ta jízdenka je pro tebe.“
Pan a paní Horálkovi se na sebe podívali a tatínek si povzdychl. Samoz☎ejm✁

mu bylo jasné, že toho jeho synek v hlav✁ moc nemá, ale že by byl až tak dutý?
A tak se pan Horálek roz✆ílil.

„Už toho mám dost, mámo,“ obrátil se na svou manželku. „Kluk roste jako
z vody a v✝bec nic neumí. Když nechceš jet na tu cestu sama, pojede na ni
prost✁ Horác. Je ✆as, aby kone✆n✁ vytáhl paty z domu. Nape✆ buchty a p☎iprav
mu jízdenku! Já najdu ve stodole sán✁ a zítra zavezu kluka na autobus.“
Paní Horálková byla moc smutná z toho, že by m✁l Horác cestovat sám na
daleký hrad, ale bylo jí jasné, že má její manžel pravdu. Bylo na ✆ase, aby se
Horác kone✆n✁ n✁co nau✆il.
Zatímco pan Horálek odešel do stodoly, obrátila se maminka Horálková na
svého syna.
„Víš, Horáci, že sluní✆ko je na obloze úpln✁ samo, vi✆?“ zeptala se ho.
Horác p☎ikývl.
„Jeden znamená n✁co jako sám,“ vysv✁tlovala mu. „Na nebi m✝žeš vid✁t jen
jedno slunce a není tam žádné další. Zrovna tak máme jen jednu jízdenku na
ten výlet. Na tu cestu m✝ že jet jen jeden ✆lov✁k. A to budeš ty!“
Horác vykulil p☎ekvapením o✆i. Teprve te✆ pochopil, že pojede sám. Další den
dostal od maminky jeden ranec s dvanácti buchtami – ne že by si je tedy
dokázal spo✆ítat, vždy✞ si neum✁l dát jedna a jedna dohromady. Tatínek ho
odvezl na autobus, dal mu n✁jaké peníze, i když se hrozil toho, jak si s nimi
Horác poradí, a rozlou✆il se s ním.
Tak tedy za✆íná dobrodružství Horáce Horálka, kluka, který jel na výlet bez
maminky a bez tatínka. A i když v autobuse, který lidi vezl, nebyl jediný,
p☎ipadal si sám jako to slunce na obloze, protože tam do✆ista nikoho neznal. Ale
alespo✟ už v✁d✁l, jak vypadá jedni✆ka. Maminka mu to nejen vysv✁tlila, ale
také mu ji napsala a on dokonce zjistil, že má tohle ✆íslo napsané na n✁kterých
mincích v pen✁žence, kterou mu dal tatínek.

Pro ty z vás, kte☎í to také nevíte, jedni✆ka vypadá takto:

A jedno je t☎eba slunce na obloze. Jeden je i m✁síc, který svítí v noci. Není
tomu tak ale všude. Jsou planety, kolem kterých obíhá m✁síc✝ víc. Zem✁, na
které žijeme, ale má m✁síc jen jeden. Lidé mají jednu hlavu a uvnit☎ t✁la mají
schované jedno srdce.
Otázky:
Co je ješt✁ po jednom na našem obli✆eji?
Kolik má ✆lov✁k žaludk✝ ?
Víš, kolik žaludk✝ má kráva?

Horác a dvoupatrový autobus
Autobus, kterým m✁l Horác jet na výlet, nebyl jen tak oby✆ejný autobus. M✁l
totiž dv✁ patra. Spodní a horní. Takové autobusy jezdí hlavn✁ v Anglii. Dole
v✁tšinou sedí sta☎í lidé, maminky s ko✆árky nebo lidé s velkými kufry a naho☎e
všichni ti, kte☎í mají zdravé nohy, nevadí jim vyb✁hnout po schodech a cht✁jí
vid✁t do dálky. Za ☎idi✆em jsou schované sch✝dky a po nich vyjdete do horního
patra autobusu. Horáce tahle vyhlídka moc lákala.
U autobusu ✆ekala spousta lidí – mladí i sta☎í, rodi✆e i d✁ti, babi✆ky i d✁de✆kové,
kte☎í se všichni t✁šili na výlet. Všichni si tuhle cestu zaplatili, jenom Horácova
maminka ji vyhrála. Pan ☎idi✆ kontroloval jízdenky a ☎íkal lidem, kam si mají
sednout. V✁tšinu starých lidí posílal dol✝, ale mladší lidi v✁tšinou poslal nahoru.
Horác doufal, že tam bude moct jít také.
„B✁ž do druhého patra,“ pokynul Horácovi ☎idi✆, když si od n✁ho vzal jízdenku.
Horác ale nev✁d✁l, které patro je druhé, protože neum✁l v✝bec po✆ítat. A tak se
zeptal: „M✝žu jít nahoru?“
„A co jsem asi ☎ekl,“ zamra✆il se ☎idi✆ a chytl Horáce za ucho. Horác se lekl a
divil se, co to ☎idi✆ d✁lá. Myslel si, že ho ☎idi✆ chce za trest vytahat za uši. Ale
ten se mu jen podíval do ucha a ☎ekl mu: „M✁l by sis ty uši taky n✁kdy umýt,
abych ti nemusel všechno ☎íkat dvakrát.“
„Možná je jenom hloupý,“ zasmál se malý kluk za jeho zády. „T☎eba neví, že
spodní patro je první zkrátka proto, že tam ✆lov✁k jde jako první a to vrchní, že
je druhé.“

✆ervený až za ušima, ale vyb✁hl rychle nahoru po schodech a
poda☎ilo se mu získat místo hned vep☎edu, odkud byl krásný výhled. Hodil si
ranec s buchtami vedle sebe na sedadlo a rad✁ji se na nikoho nedíval, protože
se bál, že by se mu zase n✁kdo smál.
Horác byl

„Tyhle sedadla jsou pro dva lidi,“ ozvalo se nad ním za chvíli. Stála tam
pihovatá kudrnatá holka a vysv✁tlovala: „Musíš si ten pytel dát nahoru do
úložného prostoru, nem✝ žeš se tu roztahovat na sedadle sám, takhle velká
seda✆ka není jen pro jednoho.“
D✁v✆e se mu p☎edstavilo – jmenovala se Adélka. Posadila se vedle n✁ho a sv✝j
bat✝žek si str✆ila pod nohy.

Autobus se brzy rozjel a Horác horliv✁ p☎emýšlel – když je jeden a jeden ✆lov✁k,
jsou to dohromady dva. Dva je víc než jeden. Hodn✁ v✁cí je dvakrát. Sta✆ilo,
když se podíval na svoje t✁lo. M✁l sice jenom jednu pusu nebo jedno b☎icho, ale
spousta v✁cí na jeho t✁le byla dvakrát. M✁l dv✁ o✆i a dv✁ uši, m✁l dv✁ ruce a
dv✁ nohy.
Horác za✆al být zv✁davý, jak to s t✁mi ✆ísly vlastn✁ je. V rane✆ku m✁l buchty a
bylo jich zkrátka hodn✁, ale maminka ☎ekla, že jich je dvanáct. Horác pochopil,
že se bude muset rychle nau✆it po✆ítat, protože když to nebude um✁t, nejen že
se mu budou smát mnohem menší d✁ti, ale nebude lidem ani rozum✁t.
Horác se podíval na svoje ruce – m✁l tam jeden prst, a pak druhý, a pak ješt✁
jeden a zase druhý a ješt✁ jeden k tomu. Kdyby se ho n✁kdo zeptal, kolik má
prst✝, musel by odpov✁d✁t: jeden a jeden a jeden a jeden a jeden. Nebo by
možná mohl ješt✁ ☎íct dva a dva a jeden. To už bylo alespo✟ mén✁ slov, ale
Horác si byl jist, že se i tomuhle n✁jak ☎íká a pro po✆et jeho prst✝ existuje
n✁jaké slovo – n✁jaké ✆íslo, které zatím nezná a moc si ho te✆ p☎ál znát. Necht✁l
se ale nikoho ptát, aby se lidé nedivili, že to neví.
Horáce moc zajímalo, jak se píše taková dvojka. Brzy se to m✁l dozv✁d✁t.
V tomhle autobuse totiž prodávali i jídlo a za chvíli k n✁mu p☎išla paní, která
nabízela r✝zné limonády a sušenky. Horác m✁l ranec plný buchet, a tak si koupil
jenom pití. Stálo osmnáct korun, což samoz☎ejm✁ neum✁l spo✆ítat, tak si prost✁
vysypal drobné do dlan✁. Paní si od n✁ho vzala jednu kulatou minci a ☎ekla, že
mu vrátí ješt✁ dv✁ koruny. Do dlan✁ mu ale dala jen jednu minci!
„To je jedna koruna,“ ☎ekl Horác. „Je p☎ece sama. Aby byly dv✁, musela by tu
být ješt✁ jedna.“
Paní si povzdychla. „Kolik je ti let? Takový velký kluk a ty nevíš, jak fungují
peníze? Podívej se na tu minci, je na ní p☎ece napsaná dvojka.“
Horác se podíval na klikyhák, který byl na minci napsaný. Vypadal jako
sklon✁ný labutí krk. Takže tohle je dvojka! Paní mu ale minci vzala z ruky a
místo toho mu dala dv✁ jiné, menší, na kterých byly napsané jedni✆ky.
„Tak a te✆ máš dv✁ mince,“ ☎ekla mu.

Pro ty z vás, kte☎í to také nevíte, dvojka vypadá takto:

Lidé mají dv✁ o✆i, dv✁ uši, dv✁ ruce a dv✁ nohy. Když vám dá n✁kdo dv✁ koruny,
m✝ že vám dát dva malé penízky, na kterých je napsaná jedni✆ka nebo jeden
penízek, na kterém je dvojka. Dv✁ koruny stojí t☎eba rohlík a je jedno, jestli
v obchod✁ zaplatíte dv✁ma korunami nebo jednou dvojkorunou. Jedna a jedna
jsou zkrátka dv✁. To už te✆ ví i Horác.
Otázky:
Kolik mají lidé kolen?
Kolik kolen má k✝✟?
Když se n✁komu narodí dv✁ d✁ti najednou, jak se jim ☎íká?

T☎i o☎íšky
V autobuse byla i televize a b✁hem cesty jim ☎idi✆ poušt✁l r✝zné pohádky a

✡lmy. Horácovi se moc líbila pohádka T☎i o☎íšky pro Popelku. Díky ní pochopil, co
to jsou t☎i. Popelka m✁la na dlani n✁kolik o☎íšk✝ – dva a ješt✁ jeden k tomu a
tohle byla tedy trojka.
Horác si ihned uv✁domil, že doma jsou také t☎i. Maminka, tatínek a on. Dva
rodi✆e a jedno dít✁. M✁li dokonce i t☎i zví☎ata. Pejska Alíka, ko✆i✆ku Lízu a
ove✆ku Seka✆ku. Ano – bylo to opravdu divné jméno, maminka ove✆ce nejd☎ív

☎íkala Vlo✆ka, protože byla bílá jako sníh, tedy jako špinavý sníh, abychom byli
p☎esní, protože ove✆ka zas tak ✆istotná nebyla. Když se tak motala po zahrad✁,
tu se ot☎ela o hlínu, tu šlápla do n✁jakého bláta a jako padlý sníh tedy
nevypadala. Ove✆ku tatínek koupil, aby nemusel sekat trávu. Ove✆ka se pásla
na zahrad✁ a ušet☎ila mu tak práci se sekáním a tatínek jí zkrátka za✆al ☎íkat
„Seka✆ko.“ Jednou za nimi p☎išel soused, který bydlil kus cesty od nich a
st✁žoval si, že se mu rozbila seka✆ka. Ptal se pana Horálka, jestli n✁jakou má a
jestli by mu ji mohl p✝j✆it.
„Mám jen tuhle chodící Seka✆ku,“ odpov✁d✁l tatínek. „Dobré je, že funguje na
trávu. Nepot☎ebuje žádný elektrický proud ani benzín.“
Soused se smál, ale ove✆ku si nep✝j✆il.
„Už jedeme skoro t☎i hodiny,“ poznamenala Adélka. „Za chvíli bychom m✁li být
na míst✁. Jedeme se podívat na velice starý hrad, který má t☎i v✁že, dv✁
podzemní kobky a jednu velikou, moc starou studnu.“
Horác byl rád, že už ví, jak se po✆ítá do t☎í a že ví, o ✆em je ☎e✆, a tak se dal
s Adélkou do ☎e✆i.
„Kolik je vás doma?“ ptal se jí.

✆ty☎i,“ odpov✁d✁la Adélka. „Maminka, tatínek, já a m✝j bráška Honzík,
ale na tuhle cestu jsme vyrazili jenom t☎i. Tatínek musí chodit do práce. Honzík
je malý a maminka s ním sedí dole. Proto jsem tady naho☎e sama.“

„Jsme

„Jsi tady se mnou,“ oponoval Horác, „sedíme tady dva.“
„Myslela jsem sama bez maminky a Honzíka,“ odpov✁d✁la Adélka, „ale máš
pravdu, jsme tu spolu. Na každém sedadle jsou dva lidé.“
Horác se oto✆il. Autobus byl plný lidí. Ani jedno sedadlo nebylo volné. Na
jednom sedadle dokonce sed✁li rodi✆e, kte☎í m✁li na klín✁ malé dít✁.

„Tamhle sedí t☎i,“ poznamenal Horác.
„Já chodím do t☎etí t☎ídy,“ poznamenala Adélka. „Je mi osm let, ale brzy mi už
bude dev✁t. Do které t☎ídy chodíš ty?“
„Já do školy nechodím,“ soukal ze sebe Horác. „U✆ím se doma.“
Cítil se moc špatn✁, že to musel ☎íct, protože mu bylo jasné, že lže. M✁l z toho

✆erné sv✁domí. M✁l by se u✆it – jenomže v✁tšinou usnul na peci a v✝bec
nedával pozor, když mu maminka n✁co vysv✁tlovala. Horác byl rád, že se ho
Adélka nezeptala, kolik let je jemu, protože by jí ani neum✁l odpov✁d✁t. V✝ bec
nev✁d✁l, jak je starý. Horác m✁l za to, že je jedno, jestli se ✆lov✁k u✆í doma
nebo chodí do školy, ale moc dob☎e v✁d✁l, že je jedno místo, na kterém už se
u✆it nebude, a to na peci. Zase by tam usnul a v✝ bec nic by se nedozv✁d✁l.
Horác za✆al být opravdu zv✁davý. Díval se z okna a vid✁l kolem sebe tolik
zajímavých v✁cí – spat☎il zví☎ata, jaká ješt✁ nikdy nevid✁l a nev✁d✁l, jak se
jmenují. Autobus míjel malé vesnice i velká m✁ste✆ka. Kolem silnice jel vlak, na
obloze let✁lo letadlo a v dálce zahlédl z☎íceninu starého hradu, na který m✁li
namí☎eno. Horác zjistil, že když se válel doma na peci, nem✁l kolem sebe nic,
co by ho nutilo p☎emýšlet, a tak místo u✆ení v✁tšinou jednoduše usnul. U✆ení
bylo jen n✁co, do ✆eho ho nutili druzí. Te✆ se však rozhlížel a všude kolem bylo
tolik v✁cí, které v n✁m budily otázky. Pro ✆ letadlo nespadne? Jak dokáže let✁t?
Jak se staví vlak? Jak se jmenuje tohle m✁sto, kterým zrovna projížd✁jí? A co je
to zvláštní zví☎e, které se pase v ohrad✁ u cesty? Má na zádech dva hrby. Horác
takové zví☎e ješt✁ nikdy nevid✁l. Je nemocné nebo tam má ty hrby naschvál?
Tam, kde bydlel, taková zví☎ata rozhodn✁ nebyla.
Jestlipak víte, jaké zví☎e Horác spat☎il?
Horác se to velmi rychle dozv✁d✁l, protože i ostatní lidé se za✆ali zv✁dav✁
natahovat k okn✝m.
D✁ti k☎i✆ely: „Jé, to je velbloud! Co ten tady d✁lá?“
„Jsme jenom t☎i kilometry od hradu,“ ☎ekla Adélka. „Tohle je ur✆it✁ za✆átek
zoologické zahrady, která k hradu pat☎í.“
Horác se podíval z okna a tam byla cedulka, na které stálo: HRAD 3 km.
Horác te✆ v✁d✁l nejenom, jak se píše trojka, ale i to, že se místo slova kilometr
píše na cedule jen „km“. Te✆ už bude vždycky v✁d✁t, co to znamená. Byl rád, že
umí alespo✟ ✆íst, když už neum✁l po☎ádn✁ po✆ítat. Ale byl si jist, že i to se brzy
nau✆í. Vždy✞ už znal t☎i ✆ísla. Jedna, dv✁, t☎i. A v✁d✁l i to, jak se píší.

Trojka se píše takto:

T☎i jsou t☎eba o☎íšky, ve kterých Popelka našla schované šaty. Trojka vypadá jako
dv✁ velká, najedená b☎íška. Aby také ne. Trojka m✁la asi ke sva✆in✁ t☎i veliké
o☎íšky.
Otázky:
Kdo jsou to troj✆ata?
Víš, jak vypadá trojlístek? Musí mít vždy jen t☎i listy? Pokud ne, jak se mu pak

☎íká?
Kolik zlatých vlas✝ m✁l d✁d Všev✁d?

✁ty☎i nohy
„Maminko, ten velbloud má moc nohou,“ ozval se malý chlapec, když vystoupili
z autobusu. Parkovišt✁ bylo jen kousek od ohrady s velbloudy a k hradu m✁li jít

p✁šky. Jelikož však cesta vedla kolem ohrad s dalšími a dalšími zví☎aty,
nepochyboval Horác, že to bude zábava.
„Každý velbloud má ✆ty☎i nohy,“ odpov✁d✁la maminka chlape✆kovi a ledabyle

pohlédla na zví☎e. „✝ty☎ku p☎ece znáš, vypadá jako židli✆ka.“

Horác se podíval stejným sm✁rem. V✁tšina velbloud✝ m✁la jenom dv✁ p☎ední a

✆ty☎i, jak te✆ už Horác v✁d✁l, ale tento
velbloud m✁l ✆ty☎i a ješt✁ další ✆ty☎i. Horác nev✁d✁l, kolik to bylo celkem, ale
bylo to hodn✁. Ovšem jenom na chvíli. Velbloud se pohnul a popošel a za ním
se objevilo druhé zví☎e. Menší velbloud stál za v✁tším tak, že p☎es n✁j nebyl
v✝bec vid✁t, takže to vypadalo, že se jedná o jediné zví☎e, které má dvakrát
✆ty☎i nohy.
„Už má jenom ✆ty☎i nohy,“ poznamenal te✆ chlapec. „Myslel jsem, že jich má
dv✁ zadní nohy – dohromady tedy

moc.“
Horác um✁l po✆ítat úpln✁ stejn✁ jako ten chlapec: Jedna, dv✁, t☎i, ✆ty☎i a pak už
bylo jenom hodn✁.
U stánku na parkovišti prodávali spoustu dobrot, ale Horác se styd✁l, že jsou na

✆ísla, která nezná, a tak si rad✁ji koupil jenom
lízátko za ✆ty☎i koruny. O ✆ty☎ce se p☎ed chvílí dozv✁d✁l, že vypadá jako židli✆ka,
a tak ji našt✁stí poznal. Zjistil ale, že nemá žádnou minci, na které by byla
napsaná ✆ty☎ka a dokonce neobjevil ani penízek s trojkou. Takové totiž
neexistují. Když chce n✁kdo zaplatit ✆ty☎i koruny, m✝že najít t☎eba ✆ty☎i
jednotlivé penízky, ale Horác v✁d✁l, že dv✁ a dv✁ jsou ✆ty☎i, a proto našel
v pen✁žence dv✁ dvoukoruny a lízátko si koupil. Mohl by samoz☎ejm✁ zaplatit
v✁tší mincí a nechat si vrátit, ale to by nedokázal zkontrolovat a n✁kdo by ho
mohl ošidit. A✞ už naschvál nebo omylem. Takto si mohl být alespo✟ jistý, že
zaplatil dob☎e.
Mnohem rad✁ji by si sice koupil sušenku, ale u té byla napsaná jedni✆ka
s kole✆kem a Horác si nebyl jistý, jak tomu má rozum✁t. Když ale zavíral
pen✁ženku, všiml si, že i na n✁kterých v✁tších mincích jsou napsané dv✁ ✆íslice.
Byl rozmrzelý, když najednou objevil penízek s jedni✆kou a kole ✆kem, protože si
mohl sušenku koupit, i když nev✁d✁l, jak se té jedni✆ce s kole✆kem ☎íká.
Jedni✆ka má o kole✆ko navíc, smál se Horác v duchu a zjistil, že v pen✁žence
má hned n✁kolik mincí, které mají za ✆íslem ješt✁ kole✆ko. Byla tu i dvojka
s kole✆kem a ješt✁ další ✆íslo, které Horác ješt✁ neznal. Kole✆ku na mincích se
☎íká nula a ve skute✆nosti je to p✁kn✁ šišaté kole✆ko, takže to vlastn✁ žádné
cedulkách s cenami napsaná

kole✆ko ani není, Horácovi ale bude ješt✁ chvíli trvat, než na to p☎ijde. Nula
znamená nic a jenom když k ní pat☎í ješt✁ další ✆íslo, znamená to n✁co jiného.
Horác se tím ale zatím netrápil a spole✆n✁ s ostatními stoupal ke hradu a
obdivoval zví☎ata v ohradách. Horác si uv✁domil, že v✁tšina zví☎átek má
nohy – byly tu ✆ty☎nozí velbloudi a ✆ty☎nohé kozy.

✆ty☎i

✝ty☎nohé ove✆ky stejné jako

ta, kterou m✁li doma, ale tady jich bylo hodn✁. V další ohrad✁ se pásli hned

✆ty☎i kon✁ a dovád✁la tam dokonce dv✁ h☎íbátka. Pak spat☎il t☎i dosp✁lé lamy a
ješt✁ jedno mlá✆átko, které se choulilo u své mámy. Byly tu tedy celkem ✆ty☎i
lamy, protože t☎i a jedna jsou ✆ty☎i. P☎es cestu jim p☎eb✁hla ko✆ka, i ta má ✆ty☎i
nohy. Jenom Horác má nohy dv✁. Ale má i dv✁ ruce, takže má dohromady také
✆ty☎i kon✆etiny. Oproti tomu ptáci, kte☎í mu poletovali nad hlavou, m✁li pouze
dv✁ nohy. Ale zase mají dv✁ k☎ídla a to je také n✁co – mohou t☎eba závodit
s letadly, napadlo Horáce. Zajímalo by ho, kdo je rychlejší. (Víte to? Letadlo
nebo ptáci?)
Ovšem i lidé n✁kdy chodí po

✆ty☎ech, uv✁domil si Horác, když pozoroval
Adél✆ina malého brat☎í✆ka, který ješt✁ neum✁l chodit. Maminka ho na chvíli
pustila a on jí odlezl po ✆ty☎ech k jedné z ohrad. Horác si v tu chvíli vzpomn✁l
na hádanku – ráno to chodí po ✆ty☎ech, v poledne po dvou a ve✆er po t☎ech,
kterou mu maminka kdysi dala. ✠ekla mu, že to je ✆lov✁k a Horác nad tím jen
zavrt✁l hlavou a usnul zase na peci. Te✆ tomu ale rozum✁l, ráno znamenalo
brzy, když je ✆lov✁k mladý a malé d✁ti lezly po ✆ty☎ech a až pak se nau✆ily
chodit. Mladí a dosp✁lí lidé chodili už po dvou. A spousta starých lidí, která se
s nimi pomalu ubírala na hrad, šla o holi. Ve✆er bylo pozd✁ji v život✁ a Horác
te✆ už oné hádance rozum✁l.
Horác si zvesela vykra✆oval do kopce a po✆ítal zví☎ata v ohradách a klecích.
Našt✁stí jich tam nebylo zase tolik. Spat☎ili ješt✁ ✆ty☎i papoušky a t☎i pštrosy.
Byli tu dva kamzíci a dva mu☛oni a pak se tu páslo celé stádo jelen✝ . T✁ch bylo
opravdu hodn✁ a nedokázali je spo✆ítat ani ti, kte☎í to um✁li opravdu dob☎e.
Jeleni pobíhali totiž po ohrad✁ a ✆lov✁k po chvíli nev✁d✁l, kde vlastn✁ za✆al a
kterého jelena už po✆ítal a kterého ne.
„Je jich tu ✆ty☎icet,“ hlásil starší pán, který se nenamáhal s tím, že by jeleny
po✆ítal, ale zkrátka si to p☎e✆etl na cedulce, která u ohrady byla. A skute✆n✁.
Bylo tam napsáno: „Tady žije 40 jelen✝.“
Horác se šel na cedulku také podívat a ke svému p☎ekvapení zjistil, že je tam
✆ty☎ka s kole✆kem, tedy s nulou. Takže samotná ✆ty☎ka jsou ✆ty☎i a ✆ty☎ka

s nulou je

✆ty☎icet. A ✆ty☎icet je hodn✁ – celá ohrada. A tak byl Horác zase o

n✁co chyt☎ejší.

✝ty☎ka vypadá tak trochu jako židli✆ka z boku a píše se takto:

Chlupatá zví☎ata, která b✁hají po souši, mívají ✆ty☎i nohy. A✞ už je to myš, ko✆ka,
pes, k✝✟, lev nebo slon. Ptáci mají nohy dv✁ a hmyz má nohou spoustu.
Otázky:
Pak jsou také zví☎ata, která nohy nemají, ale mají ploutve. Jak se jmenují a kde
žijí?
Jak se jmenuje zví☎e, které nemá v✝bec žádné nohy a plazí se po b☎iše?
Kolik nohou má celá vaše rodina dohromady?
Když má ko✆ka ✆ty☎i ko✞ata, ☎íká se jim…

P✂t prst✆
Kolem zoologické zahrady došli až na hrad, který stál na vysokém kopci. Hrad
m✁l t☎i v✁že a Horác se t✁šil na to, až si prohlédne z výšky celé okolí.
Na hrad✁ je provázela pr✝vodkyn✁. „Na tuhle v✁ž m✝že jít p✁t lidí,“ prohlásila.
„Víc se jich na ochoz nevejde.“
Horác stál v houfu ostatních a koukal, jak se k pr✝vodkyni vydaly

✆ty☎i

nedo✆kavé d✁ti. Adélka byla jednou z nich.
„Jdeš s námi?“ podívala se na Horáce.
Horác p☎ikývl a p☎idal se k nim. Nikdo další už s nimi nešel. Byli tedy

✆ty☎i a
ješt✁ jeden k tomu, a to je tedy p✁t. Na cedulce bylo dokonce napsáno: „Na v✁ž
m✝že najednou 5 osob s pr✝vodcem.“
P✁tka m✁la jedno vypasené b☎íško a ✆árku naho☎e. Horác si ji lehce
zapamatoval. M✁l dokonce dojem, že n✁co takového už spat☎il – ve své
pen✁žence. Stoupali nahoru po schodech, pro Horáce to byla velká námaha a
byl celý udýchaný, protože nebyl zvyklý šlapat do kopce nebo do schod✝, nebyl
vlastn✁ v✝bec zvyklý šlapat. V✁tšinou se jenom válel na peci. Ale i tak
zv✁davost zvít✁zila, a p☎estože fun✁l a lapal po dechu, otev☎el pen✁ženku a
našel v ní p☎íslušný penízek, na kterém byla buclatá p✁tka. Horác už tedy
v✁d✁l, že má mince s jedni✆kou, dvojkou a p✁tkou. Na t✁ch ostatních kovových
mincích byla už ✆ísla dv✁. Horác vrátil minci do pen✁ženky, a p☎itom mu padl
pohled na vlastní ruku. P☎emýšlel p☎edtím, kolik má asi prst✝, a te✆ už to v✁d✁l!
Má jich na každé ruce p✁t!
Horác zkoumal svoje prsty jako nikdy p☎edtím. První prst je palec, druhý
ukazová✆ek, t☎etí prst je uprost☎ed, a proto se jmenuje prost☎ední✆ek. Na
✆tvrtém se ✆asto nosí prstýnky a jmenuje se tedy prstení✆ek a ten poslední,
pátý, je malý a ☎íká se mu malí✆ek. Levá ruka m✁la p✁t prst✝ a pravá ruka m✁la
také p✁t prst✝. A Horác p☎išel také na n✁co, co skoro každé dít✁ ví – pomocí
prst✝ se skv✁le po✆ítá.
A tak se tedy na ochoz v✁že nama ✆kalo p✁t d✁tí. To místo bylo opravdu malé,
proto s nimi pr✝vodkyn✁ na ochoz nešla a stála na vrcholku schod✝ a ☎íkala jim,
kam se mají podívat.
„Z tohohle hradu m✝žete vid✁t p✁t vesnic a p✁t rybník✝ ,“ informovala je.

A opravdu, Horác se podíval dol✝ a vesnice i rybníky m✁l p☎ed sebou jako na
dlani. Byly kolem dokola veliký kus pod hradem a vedle každé vesnice byl
rybník. Dva rybníky byly dokonce spojené v✁tším potokem a Horác na n✁m
spat☎il i malou lo✆ku.
Nad hlavou jim prolétlo hejno pták✝. Let✁li velice blízko. Horác si je prohlížel,
bylo jich opravdu hodn✁ a n✁kolik pták✝ za hejnem zaostávalo. T☎i a pak ješt✁
dva. Horác si to spo✆ítal na prstech a uv✁domil si, že t☎i a dva je p✁t. A když šli
nahoru, uv✁domil si, že ✆ty☎i d✁ti a ješt✁ jedno k tomu je také p✁t. Zdálo se, že

✆ím jsou ✆ísla vyšší, tím více zp✝soby je jde rozd✁lit. Když máte dv✁ jablka,
m✝ žete je rozd✁lit mezi dva lidi a každý dostane jedno. Když máte ale dva lidi a
p✁t jablí✆ek, m✝ žete dát jednomu t☎i jablka a tomu druhému dv✁. Nebo m✝ žete
dát jednomu ✆ty☎i a druhému jedno, ale to není p☎íliš spravedlivé. Aby to bylo
opravdu spravedlivé, musel by si každý vzít dv✁ jablí✆ka a o to páté se rozd✁lit,
každý by pak m✁l dv✁ jablí✆ka a p✝lku.

Pr✝vodkyn✁ jim pak ješt✁ ☎ekla: „Vidíte ten veliký dlouhý d✝m pod hradem?“

D✁ti p☎ikývly a ona pokra✆ovala: „Být vámi, tak se tam opravdu t✁ším. Je tam

totiž výstava pohádkových postav a r✝zných knížek. Také tam na vás

✆eká

spousta úkol✝. A kdo je všechny splní, dostane zmrzlinu. M✝žete se tam pomalu

vydat, ale nejd☎ív se zastavte v podzemních kobkách, kde jsou uv✁zn✁ni zlí
ob☎i. A pošlete mi nahoru dalších p✁t lidí, a✞ se mohou podívat po okolí.

Nem✝žu po☎ád b✁hat sem a tam, bolely by m✁ nohy.“

A tak se p✁t d✁tí vydalo bez pr✝vodkyn✁ po schodech zase dol✝ a t✁šily se na

to, co je ješt✁ ✆eká.

Nahoru do v✁že se vydalo dalších p✁t lidí a Horác už v✁d✁l, že je to úpln✁ stejn✁

jako prst✝ na jeho ruce. Doma u Horálk✝ byli jenom t☎i, ale ti lidé, kte☎í šli te✆

nahoru na v✁ž, to byla jen jedna velká rodina – tatínek, maminka a t☎i d✁ti. Dva
kluci, kte☎í se jmenovali Marek a Samuel a malá hol✆i✆ka Julie, která ješt✁

neum✁la po☎ádn✁ chodit, a tatínek ji rad✁ji nesl v náru✆í. Byla to velká rodina,
bylo jich p✁t. Horác se z pece ✆asto díval na televizi a vzpomn✁l si i na seriál,

který m✁l opravdu rád a který se jmenoval: „Bylo nás p✁t.“

Horác vzpomínal na kluky z toho seriálu a po✆ítal je na prstech. Jmenovali se

✝en✁k Jirsák, Antonín Bejval, Éda Kemlink a Josef Zilvar. A opravdu –
bylo jich p✁t.
Tak se tedy Horác seznámil s p✁tkou.
Petr Bajza,

Otázky:
Když se narodí p✁t d✁tí najednou, jak se jim ☎íká?

Víš, kolik prst✝ má na ruce orangutan?

Víš, kolik prst✝ má ko✆ka? Co má místo neht✝? (Ko✆ka má na p☎ední noze 5
prst✝ s drápy a na zadní jen ✆ty☎i. Pes je na tom podobn✁.)

Kolik prst✝ máš na nohou ty?

Šest noži ek
Horác byl rozradostn✁ný tím, jak se hezky u✆í po✆ítat a sp✁chal s ostatními do
kobek. Ty byly dv✁. Kobka je taková malá místnost, která dost

✆asto

sloužila

jako v✁zení nebo se používala jako skladišt✁. V✁tšinou je to taková temná díra
n✁kde v podzemí hradu. Je to staré slovo a nej✆ast✁ji se s ním setkáte, práv✁
když se mluví o n✁jakém hradu. Nikdo z vás doma nemá asi kobku, ale v✁tšinou
máte oby✆ejný sklep.
Tady ale našt✁stí svítily žárovky, protože to, co z hradu zbylo, bylo hezky
udržované, aby se na hrad✁ mohly d✁lat r✝zné výstavy. A v každé z v✁ze✟ských
kobek sed✁l za m☎ížemi jeden veliký, ošklivý obr. Samoz☎ejm✁ nebyl živý, ruce a
hlavu m✁l vy☎ezané ze d☎eva a byl navle✆ený v otrhaných hadrech a na nohou
m✁l obrovské boty, které byly velké asi jako vysava✆. Ob☎i se v kobkách kr✆ili a
po☎ádn✁ se tam nevešli. Nebylo se

✆emu divit, jejich hlavy byly veliké jako
takový ten mí✆, co se na n✁m hopsá a cvi✆í.
Horáce ale zaujaly jejich ruce. Za✆al po✆ítat jejich prsty. Ob☎i m✁li palec,
ukazová✆ek, ale nem✁li jeden jediný prst uprost☎ed, prost☎ední✆ky m✁li hned
dva, pak byl prstení✆ek a malí✆ek. Ob☎i prost✁ m✁li p✁t prst✝ a jeden navíc, a
když je tolik prst✝, žádný není sám uprost☎ed. Horác p☎emýšlel, zda se takovým
prst✝m dá ješt✁ ☎íkat prost☎ední✆ky. Díval se na svou ruku a na ruku obra a
rad✁ji ty prsty ješt✁ jednou spo✆ítal. Adélka si všimla toho, co Horác d✁lá a
rychle prsty také spo✆ítala.
„Jé, ti ob☎i mají šest prst✝, v✝bec jsem si toho nevšimla!“ vyk☎ikla a upozornila
na to ostatní d✁ti.
Horác te✆ alespo✟ v✁d✁l, že p✁t a jeden prst k tomu je šest. Seznámil se tedy
s šestkou. Také si hned uv✁domil, že šest hrušek, a✞ zase nemluvíme o jablkách,
by d✁lil mezi dva lidi trochu jinak než p✁t. Mohl by dát každému t☎i hrušky a oba
by m✁li stejn✁ a v✝bec by nemusel nic p✝ lit. Nebo by mohl dát jednomu dv✁
hrušky a druhému ✆ty☎i nebo dokonce jednomu p✁t hrušek a dalšímu jen jednu.
Vyšli z kobky ven a tam ✆ekala zase jiná pr✝vodkyn✁. Vysv✁tlila jim, že b✁hem
prohlídky budou plnit r✝zné úkoly a za každý spln✁ný úkol dostanou karti✆ku s
obrázkem. Když budou v✁d✁t všechno, každý dostane nakonec zmrzlinu.
„Tak a první otázka je,“ ☎ekla nakonec, „kolik m✁li ti ob☎i dole prst✝? Jestli to,
d✁ti, nevíte a chcete sout✁žit, budete se tam muset vrátit!“
„My to ale víme,“ ☎ekl Horác. „Bylo jich šest.“
Paní je pochválila a Horác m✁l radost.
„Abych vám ale dala karti✆ku, musíte mi odpov✁d✁t ješt✁ na jednu otázku,“
☎ekla paní. „Které zví☎átko má šest nohou?“

Horác usilovn✁ p☎emýšlel – kon✁ m✁li

✆ty☎i nohy, ptáci dv✁. Vzpomn✁l si na
pavouky, ti m✁li nohou spoustu, ale když si v duchu p☎edstavil pavouka,
usoudil, že jich mají víc než šest.
Adélka to ale v✁d✁la. „T☎eba ✆melák nebo v✆ela, prost✁ n✁jaký hmyz.“

To Horáce nenapadlo, ale našt✁stí plnili úkoly dohromady a každý z nich dostal
tedy karti✆ku s obrázkem. A Horác byl rád, že polovinou p☎isp✁l on. Všiml si
p☎ece první šestiprstých obr✝.
Zatímco si Horác prohlížel obrázek a snažil se zapamatovat si, jak vypadá
šestka, jeden kluk se uchechtl: „To by bylo divný mít šest prst✝, kdo to kdy
vid✁l?“
Ale pr✝vodkyn✁ se na n✁j podívala a

☎ekla mu: „To není n✁jaký výmysl
z pohádky. Ob✆as se stane, že se n✁kdo narodí s více prsty, v✁tšinou se šesti. Je
to moc vzácné, ale už jsem to vid✁la v televizi. Dokonce tam ukazovali i
hol✆i✆ku, která m✁la na každé ruce prst✝ šest a na každé noze sedm. Existuje
jedna moc stará kniha, která se jmenuje Bible. Jsou v ní p☎íb✁hy o lidech, kte☎í

žili moc a moc dávno. A práv✁ v téhle knize se píše o obrech, kte☎í m✁li šest
prst✝. Když jsme si nechali ud✁lat tady ty obry, tak jsme si na to vzpomn✁li a
cht✁li jsme, aby m✁li šest prst✝. Možná jste už n✁který z p☎íb✁h✝ z Bible slyšeli.
Píše se tam o Davidovi, který jednoho takového zlého obra zabil pouhým
prakem. Stre✡l se mu kamenem p☎ímo do ✆ela. Je to moc známý p☎íb✁h. Ten obr
se jmenoval Goliáš, moc se vytahoval, jak je veliký a silný a že každého zabije,
a mladý David, který byl pastý☎em ovcí, tohoto obra p☎emohl. David byl
odvážný mladík a pozd✁ji se z n✁ho stal král. Ob☎i také nejsou jen výmysl
z pohádky, našly se kosti lidí, kte☎í byli opravdu moc velcí a i dnes se sem tam
narodí n✁kdo, komu je i b✁žný dosp✁lý do pasu.“
Horác se nesta✆il divit, kolik je na sv✁t✁ zajímavých v✁cí. Paní jim ješt✁ chvíli
vypráv✁la o tom, jak si nechali obry d✁lat – t✁lo prý mají ze silných drát✝ a
k t✁m jsou p☎ipevn✁né d☎ev✁né hlavy a ruce. T✁lo jim ze d☎eva ned✁lali, to
p☎ikrývá oble✆ení.

✠íkala jim, ✆ím vším se nechali inspirovat a Horác se tak
nau✆il nové slovo. Inspirovat znamená, že když se vám n✁co líbí nebo vás to
n✁jak zaujme, tak si to po☎ádn✁ prohlídnete, a pak tu v✁c ud✁láte podobn✁.
Takže když si paní p☎e✆etla p☎íb✁h o obrech, kte☎í m✁li šest prst✝, ☎ekla si: „Aha,
to je dobrý nápad, ud✁láme to také tak.“ Inspirovat se ale neznamená po
n✁kom se opi✆it, n✁co opsat nebo obkreslit. Inspirovat se m✝žete více v✁cmi a
nemusíte to d✁lat stejn✁. V jedné knize t☎eba napíší, že ob☎i mají šest prst✝. Ve
druhé knize napíší, že ob☎i jsou a hloupí a v té t☎etí napíší, že jsou oškliví. Vy si
to dáte všechno dohromady, vznikne z toho ošklivý, hloupý obr se šesti prsty, a
tak jste se nechali inspirovat a ud✁lali jste úpln✁ nového obra, který je jiný než
ob☎i ve všech t✁ch knihách.

Otázky:
Když maminka koupí šest noži✆ek párk✝, kolik je to pár✝ ?
Kolik koní táhne ko✆ár, když zap☎áhneme dva páry koní?
Mohou se lidem narodit šester✆ata? Kolik miminek se vejde lidské mamince do
b☎íška? (Rekord jsou p☎eživší osmer✆ata.) Zatímco lidé mají málokdy více než
dv✁ d✁ti najednou, ko✆ky mají b✁žn✁ 4-6 ko✞at.

Sedm trpaslík✆
Horác kupodivu zjistil, že je jedno ✆íslo, které zná díky pohádkám a nemusí se
na n✁j nikoho ptát. Cestou k budov✁, kde byly vystavené pohádkové postavy,
jich už totiž n✁kolik potkali cestou. A první z nich byli trpaslíci.
„Sedm trpaslík✝,“ vyhrkl Horác a nepochyboval o tom, že má pravdu. Nikdo mu
konec konc✝ neodporoval, a tak si mohl být jistý, že sedm je o jednoho víc než
šest.
Na cedulce vedle trpaslík✝ to bylo konec konc✝ i napsané jak slovem, tak
n✁jakým ✆íslem a Horác te✆ v✁d✁l, jak vypadá sedmi✆ka. Také už mu bylo jasné,
že když se po✆ítá, znamená to další ✆íslo v ☎ad✁ vždy o jedno víc než p☎edchozí

✆íslo. Když se k p✁tce dala jedni✆ka, bylo to šest, a když se k šestce dala
jedni✆ka, bylo to sedm.
U trpaslík✝ byl další ✆lov✁k a cht✁l po nich v✁d✁t, jak se trpaslíci jmenují.
Horác si vzpomn✁l na Šmudlu a Kejchala. Adélka dodala: „Rejpal a D☎ímal“.
Další kluk se jmenoval Jáchym a znal všechny zbylé: „Prófa, Stydlín a Štístko.“
Takže jich tedy bylo sedm a jmenovali se: Prófa, Kejchal, Rejpal, Šmudla,
Stydlín, Štístko a D☎ímal.
Zase dostali obrázek, ale Horác už p☎emýšlel nad další záhadou. P☎edstavte si,
že by dva lidé cht✁li vzít sedm trpaslík✝ na výlet. Každý by šel n✁kam jinam.
Kolik by jich tak mohl každý vzít, kdyby si je rozd✁lili nap✝l? Horácovi bylo
jasné, že jeden by musel vzít t☎i a druhý

✆ty☎i, protože trpaslíci se coby živé
bytosti jinak d✁lit nedají. Kdyby d✁lil banány, dal by samoz☎ejm✁ každému t☎i a
p✝l, ale ne všechno jde krájet na p✝lky…
Horác o tom p☎emýšlel a všiml si, že n✁která ✆ísla se dob☎e d✁lí na p✝l. Krásn✁
jdou rozd✁lit dva pomeran✆e, ✆ty☎i pomeran✆e nebo šest pomeran✆✝, ale a✞ se
snažíte, jak se snažíte, když máte pomeran✆ jeden nebo t☎i, p✁t nebo sedm,
vždycky pot☎ebujete n✝ ž, abyste tu hromádku rozd✁lili na dv✁ stejné poloviny.
Jeden pomeran✆ je tam vždycky navíc a musí se rozkrojit.
Horác tak p☎išel sám na n✁co, co se b✁žn✁ u✆í ve škole, a já vám prozradím, že
ta ✆ísla, která se dají hezky d✁lit mezi dva lidi, se jmenují ✆ísla sudá a ta, která
jen tak d✁lit nejde, kde pot☎ebujete krájet, se jmenují ✆ísla lichá. Dob☎e si to
zapamatujete podle sud✝ . Sud byste jen t✁žko rozkrojili. Museli byste mít pilu,

ale bylo by to nanic, protože pak byste ho nemohli už po☎ádn✁ použít. Sudy se
nekrájí, a ta ✆ísla, která krájení nepot☎ebují, jsou ✆ísla sudá.

Sedmi✆ka vypadá jako k☎ížek s ✆árkou naho☎e nebo tak trochu p☎ipomíná kosu.
Nevím, jestli každý z vás ví, jak taková kosa vypadá. Kosa se používala na
sekání trávy, ale dnes má místo ní spousta lidí seka✆ku. Horálkovi mají
samoz☎ejm✁ ove✆ku, která se jmenuje Seka✆ka. Když se to píše ve v✁t✁, musí
se napsat velké S, aby bylo vid✁t, že je to jméno. Jména vždycky píšeme
s velkým písmenem a vy tak aspo✟ víte, jaký je rozdíl mezi seka✆kou a
Seka✆kou (ta první má ✆ty☎i kole✆ka a ta druhá ✆ty☎i noži✆ky). Horác kosu zná,
protože s ní tatínek sem tam seká trávu, kterou ove✆ka nespase. Kosa má
naho☎e dlouhou kovovou

✆epel, která je ostrá a seká se s ní tráva a ob✆as se
brousí brouskem. A pak má dlouhé d☎ev✁né držadlo, jaké mají t☎eba hráb✁, ale
téhle ty✆i se správn✁ ☎íká kosišt✁ a jsou na ní ob✆as ješt✁ postranní držátka, aby
se celá ta kosa dob☎e brala do ruky. A pak taková kosa vypadá trochu jako
sedmi✆ka.

Posekanou trávu ocení každý, zejména

✆lov✁k

malý, a✞ už je to malé d✁cko

nebo trpaslík. Trpaslíci jsou hlavn✁ v pohádkách, jsou sta☎í, ale jsou malí jako
d✁ti a mají dlouhé vousy a už nikdy nevyrostou. Stejn✁ jako se mezi lidmi ob✆as

narodí n✁jaký opravdový obr, m✝že se narodit i trpaslík. Takový ✆lov✁k je malý
jako dít✁, ale m✝ že být starý jako vaše babi✆ka. To, že nevyrostl, je nemoc.

Samoz☎ejm✁ takový lidský trpaslík, pokud je to pán, m✝že mít doma holicí

strojek a v✝bec nemusí nosit vousy. Ale každý pohádkový trpaslík vousy má a
má je také každý trpaslík sádrový. Sádroví trpaslíci se dávají jako ozdoba do
zahrady, hlavn✁ v N✁mecku, kam je to autobusem z

✝ech

Slovo trpasli✆í znamená také malý. Proto se t☎eba

☎íká

jen kousek.

se v✁tšinou trpaslíci tolik nelíbí, ale mnozí N✁mci si je kupují rádi.

✝ech✝m

trpasli✆í králík. Je to

opravdu malý králík, který už víc nevyroste. Není to žádný králík, který by pat☎il

trpaslík✝m, ani králík, který nosí dlouhé vousy, je to prost✁ králík prcek.

Horác odcházel s dalšími d✁tmi od trpaslík✝ a broukal si p☎itom: „Hej hou, hej

hou, trpaslíci jdou.“
Otázky:
Pov✁zte mi, jak se jmenuje ta sle✆na, která trpaslík✝m va☎ila?

Víte, kolik pomeran✆✝ musí Sn✁hurka koupit, když jde nakupovat pro sebe a
sedm trpaslík✝?

Jak jinak se také ☎íká berušce?

Osmi ka a chobotnice
P☎išli k dlouhé budov✁, kde za✆ínal pohádkový sv✁t. U vchodu se jich paní

zeptala, jestli znají n✁jaké zví☎e, které má osm kon✆etin? Kon✆etina je slovo,
které znamená ruce nebo nohy, ale u zví☎átek jsou to v✁tšinou nohy.

Horác vyhrkl: „Pavouk.“ A tre✡l se.

Nebylo to tím, že by si to um✁l spo✆ítat, ale protože v✁d✁l, že pavouk má nohou

hodn✁ a prost✁ to zkusil, ale povedlo se mu to a bylo to správn✁.

Dostal op✁t karti✆ku, se kterou vešel do budovy. Když se ale podíval na

obrázek, zjistil, že osm kon✆etin má ješt✁ i jiné zví☎e, které by ho v✝bec

nenapadlo. Chobotnice! Jenomže t✁mto kon✆etinám se ne☎íká nohy, ale
chapadla. Asi proto, že s nimi lze ledacos uchopit, zatímco takovou nohou toho
moc nechytnete.
Na tomhle obrázku byla dokonce i básni✆ka a Horác si ji p☎e✆etl:
Jaké by to asi bylo mít tak osm paží?
Jedna ruka krájí šunku a ta druhá va☎í.
T☎etí ruka ✆eše vlasy, ✆tvrtá hladí ko✆ku,
pátá šátrá po ponožkách, šestá t☎ídí ✆o✆ku.
Sedmá ruka ✆istí zuby, osmá kreslí lvice,
víte, kdo má tolik paží? P☎ece chobotnice.
Chapadel má sice osm, co však s nimi d✁lá?
Nekreslí a ✆o✆ku nejí, ani vlasy nemá!
Ráda plave a též leze, je to p☎ece snadné,
když ji drží osm paží, ze skály nespadne.

Chobotnice také nebyla na obrázku jen tak, veliká chobotnice vítala totiž
všechny ty, kdo vstoupili do budovy, a hrála si s mo☎skou pannou. Ob✁ koukaly
z bazénku, který byl hned za dve☎mi a na Horáce tu ✆ekal hned další úkol. Na
okraji bazénku, který m✁l p☎edstavovat mo☎e, ležela ☎ada mušlí, které m✁ly
r✝zný tvar. Horác m✁l mezi nimi najít perlorodku. Adélka, která vb✁hla do
místnosti za ním, se smála, když za✆al pátrat po perle v n✁✆em, co vypadalo
jako veliká šne✆í ulita. Dob☎e v✁d✁la, že perlorodka má dv✁ p✝lky, které se
otevírají a zaklapávají jako t☎eba pusa. Pravé perly jsou drahé a d✁lají se z nich
r✝zné šperky, ale to, co bylo v této mušli, byla jenom sklen✁ná kuli✆ka.
Horác se ješt✁ jednou podíval na obrázek s chobotnicí a vzpomn✁l si, že
osmi✆ku už vid✁l. Bylo to v zim✁ a kluci si na rybníku odhrabali sníh – cesti✆ka,
kterou tam odkryli, m✁la tvar osmi✆ky, akorát že to byla osmi✆ka ležící na
rybníku. Horác to ješt✁ neví, ale já vám povím, že je moc d✝ležité, abyste
osmi✆ku vždycky psali na výšku. Kdybyste náhodou ud✁lali osmi✆ku naležato,
bude to totiž znamenat úpln✁ n✁co jiného – je to znak, který znamená
nekone✆no. Když n✁kdo umí opravdu dob☎e po✆ítat, mohl by si sednout a psát
na papír všechna ✆ísla, která zná, a to opravdu dlouho. Jenomže lidé musí d✁lat
i jiné v✁ci, za chvíli by m✁l ten ✆lov✁k t☎eba žíze✟, musel by jít do práce nebo by
byl ospalý a musel by si jít lehnout. Nem✝ že zkrátka po✆ítat do nekone✆na,
n✁kdy musí p☎estat, a tak lidé vymysleli ležatou osmi✆ku – znamená to tak moc,
že už se to jen t✁žko píše nebo p☎edstaví, natož aby vás to ješt✁ bavilo. Když si
budete chtít p☎edstavit n✁co, co nekon✆í, p☎edstavte si t☎eba nekone✆n✁
dlouhou žvýka✆ku. Museli byste si ji cpát do pusy celý den a ve✆er byste ji tam
ješt✁ po☎ád nem✁li celou. Když si budete n✁co takového p☎edstavovat, akorát
vás z toho rozbolí hlava. Navíc, co já vím, takovou žvýka✆ku nikdo neumí
vyrobit a lidé na ni nemají ani dost velkou pusu. Kdyby se ale d✁laly t☎eba ob☎í
žvýka✆ky pro velryby, mohla by taková dlouhatánská žvýka✆ka p☎ipadat
n✁jakému klukovi nekone✆ná. Jenomže velryby si na žvýka✆ky nepotrpí.
U takové osmi✆ky je problém, že je t✁žké ☎íct, kde má za✆átek a kde konec.

✆ísla, která už Horác zná (1,2,3,4,5,6,7),
každé n✁kde za✆íná a n✁kde kon✆í. Kdybyste ale cht✁li obtahovat osmi✆ku,
kterou už n✁kdo napsal, m✝žete to d✁lat celý den. Osmi✆ka nikde nekon✆í a
nikde neza ✆íná, proto n✁kterým p☎ipadá jako nekone✆ná. Proto také nikdo
nebruslí na sedmi✆ce nebo na p✁tce, to byste museli po☎ád jezdit tam a zase

Když budete psát všechna ostatní

zpátky, ale bruslí se na osmi✆ce nebo na kruhu, na kterých jde jezdit po☎ád
dokola hlavn✁ na rybníku, který je zapadaný sn✁hem a který si musíte
odhrabat, pokud se na n✁m chcete projet. Když píšete osmi✆ku, je úpln✁ jedno,
kde za✆nete, stejn✁ ji n✁kde musíte spojit. Já ale za✆ínám od prost☎edka a
myslím, že je to docela dobrý zp✝sob.
Horác už te✆ každopádn✁ zná další ✆íslo a já mám pár otázek.
Otázky:
Víte, jak vypadají p☎esýpací hodiny? P☎ece jako osmi✆ka. A jak takové hodiny
fungují? Pokud to nevíte, tak se zeptejte rodi✆✝.
Co se v takových hodinách p☎esýpá? Dám vám na vybranou – t☎i možnosti. Bu✆
je to voda, nebo je to písek nebo je to sníh. (P☎emýšlejte, kdo kdy slyšel o vod✁,
kterou jde n✁kam nasypat, voda p☎ece te✆e!)
Víte, co se ješt✁ dob☎e sype a co by šlo do takových hodin dát? Je to bílé,
používá se to v kuchyni a není to sladké.
Sypkých v✁cí je samoz☎ejm✁ spousta. Co ješt✁ maminka používá v kuchyni a co
se dob☎e sype? (Mouka, cukr, kakao…)
Víte, že n✁která slova mají dva významy? Slovo osmák m✝že znamenat kluka,
který chodí do osmé t☎ídy, ale osmák degu je i zví☎átko, které m✝žete vid✁t ve
zverimexu.

Devatero hor
P☎ed Horácem byla st✁na, na které bylo nakresleno dev✁t kopc✝ a dev✁t ☎ek.
Horác rychle pochopil, že se bude jednat o devítku, protože každá správná
pohádka za ✆íná slovy „za devatero horami a devatero ☎ekami“. N✁kdo to tak
kdysi dávno vymyslel, ostatním se to líbilo (nechali se inspirovat) a od t✁ch dob
se to tak v pohádkách píše. I kdyby to byla t☎eba pohádka Sedmero krkavc✂ ,
stejn✁ bude za✆ínat za devatero horami. Jen si to poslechn✁te:
Za devatero horami a devatero lesy
a devatero ☎ekami je strá✟ pokrytá v☎esy.
Tam sedí sedm krkavc✝ na velikém buku
a ✆tou si knížku o paní, co m✁la sedm kluk✝.
Z kluk✝ se stali krkavci a z krkavc✝ pak muži
a jeden pták si pomyslel: být krkavcem m✁ mrzí,
cht✁l bych mít d✁v✆e, které by um✁lo péci vdolky,
ptá✆ice se mi nelíbí, m✁ p☎itahují holky.
Naštval tím svoji maminku, volala léka☎e,
ten ud✁lal test DNA, vid✁l, jak to v ní v☎e.
Krkavci potom povídá: nejsi zakletý kluk
a musím ☎íct, že nechápu, pro✆ ti to není fuk.
Mnohý kluk ob✆as zatoužil být na chvili✆ku pták,
podívat se do pov✁t☎í a vzlétnout do oblak.
Krkavci chvíli vykládal, že lidé jenom chodí
a že mít k☎ídla jako pták se podle n✁j dost hodí.
Starý doktor ho pot✁šil, pták vzlétl do nebe,
krkav✆ice tam let✁la, vrazili do sebe,
pták nejd☎ív vid✁l hv✁zdi✆ky a potom její krásu,
je jasné, jak to dopadlo, od tohoto ✆asu
krkavce za ✆aly zajímat jen krkav✆í holky
a je mu to úpln✁ fuk, že neumí péct vdolky.

Pravda, je to úpln✁ jiných Sedmero krkavc✂, než Horác znal a než asi znáte vy,
ale d✝ležité je, že žijí za devatero horami a devatero ☎ekami.

Horác si devítku lehce zapamatoval, protože vypadá podobn✁ jako šestka.
Kdybyste si dali papír s devítkou vzh✝ru nohama, tak byste si ty dv✁

✆íslice

mohli splést. Proto je d✝ležité si pamatovat, že šestka má b☎íško dole a devítka
naho☎e. Devítka je vyšší ✆íslo, a tak má b☎íško zkrátka výš.
Možná vás ale zajímá, co je to takový test DNA?
Je to moc složitá v✁c, ale já to zkusím ☎íct jednoduše. Když se staví takové lego,
má spoustu malých kosti✆ek a ty dohromady vytvo☎í dome✆ek. Každá v✁c se
ale skládá z malinkatých dílk✝ , které nejdou vid✁t jen tak okem. Na n✁co
pot☎ebujete silné brýle, na n✁co lupu, na n✁co mikroskop. Když se podíváte
mikroskopem, m✝žete vid✁t malinké dílky, kterým se pak ☎íká atomy. A ty se
skládají ješt✁ z menších kousk✝. Jsou mnohem menší než zrní✆ko písku. V každé
mali✆ké kosti✆ce lega by se schovala spousta zrnek písku a v t✁ch zase spousta
atom✝. Tak je to u v✁ cí, které nežijí. U kamen✝ nebo u písku.

Lidé jsou ale živí a živé osoby jsou mnohem složit✁jší než takové lego i než
kámen. Skládají se z bun✁k, které jsou opravdu mali✆ké. Ty bu✟ky mají jádro
(m✝žete si to p☎edstavit t☎eba jako meru✟ku s peckou). Meru✟ka má v sob✁
drobná vlákénka a lidské bu✟ky v sob✁ mají také taková vlákénka, která se
jmenují DNA. Každý z nás je úpln✁ jiný. Když by n✁kdo našel t☎eba jenom váš
vlas a byl by to n✁kdo opravdu chytrý, mohl by si ten vlas dát pod velice silný
mikroskop a ✆íst si v n✁m. T☎eba by si takový vlas prohlédl a hned by poznal, že
ho ztratil malý kluk. Nej✆ast✁ji se to ale zkoumá ze slin. Kdyby se t☎eba ztratilo
malé miminko, které neumí mluvit a neum✁lo by ☎íct, komu pat☎í a p☎ihlásili by
se o n✁j dva d✁de✆kové, mohl by jim takový u✆ený pán ob✁ma vzít sliny, vzít
sliny i tomu miminku, zjistil by si, jak jsou si podobné a podle toho by poznal,
komu to miminko pat☎í.
Pták je samoz☎ejm✁ vždycky jenom pták a lidé se m✁ní v ptáky a zase obrácen✁
jenom v pohádkách. Ale alespo✟ te✆ víte, že naše t✁lo je poskládané z tak
malých dílk✝, že nejsou ani vid✁t.
Ješt✁ vám musím ☎íct, že za devatero horami a devatero ☎ekami za✆ínají ✆eské
pohádky. Takové anglické pohádky v✁tšinou za✆ínají slovy: Hodn✁, hodn✁
daleko…. Je to možná tím, že v Anglii není moc kopc✝, a kdyby tam m✁l n✁kdo
dojít za devatero hor, dalo by mu to mnohem víc práce než u nás.
Devatero je docela staré slovo, a když p✝jdete do obchodu, ne☎íkejte si o
devatero housek. Prost✁ ☎ekn✁te, že jich chcete dev✁t.
Otázky:
P☎edstavte si, že máte dev✁t housek a t☎i hladové lidi. Jak si ty housky rozd✁lí?
Jak byste rozd✁lili dev✁t housek mezi dva lidi?
Víte, co je to devítiocasá ko✆ka? (Není to zví☎e, ale bi✆, který má dev✁t
pramen✝. D✁ti, které zlobí, dostanou n✁kdy na zadek a v minulosti dostali
výprask ✆asto i dosp✁lí, kte☎í n✁co provedli. D✁lalo se to hlavn✁ u námo☎ník✝ na
lodích, když se t☎eba opili, porvali a rozbili p☎itom kus paluby, tak pak dostali
p☎es záda devítiocasou ko✆kou.)
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Horác si výlet opravdu užil. Ješt✁ než se vrátil zpátky do autobusu, koupil si
sušenku, za kterou zaplatil jedni✆kou s nulou, a paní prodava✆ka mu ☎ekla:
„Deset korun, prosím! Bylo to p☎esn✁, takže mu nic nevrátila a Horác te✆ už
v✁d✁l, jak vypadá desítka. Ješt✁ si p☎epo✆ítal prsty na rukou a bylo jich
kupodivu také deset – p✁t na levé a p✁t na pravé ruce. Horác m✁l ten den hlavu
plnou ✆ísel a plnou otázek.
V autobuse jim pak ☎idi✆ dal ješt✁ vybrat, jestli se cht✁jí dívat na pohádku, která

✡lm
nau✆il

se jmenovala Deset div✝,
m✁sí✆k✝. Horác se ten den

den už toho po✆ítání bylo asi dost.

Klapzubova jedenáctka nebo na Dvanáct
nakonec po✆ítat až do dvanácti, ale na jeden

Povím vám jen ješt✁, jak to s Horácem dopadlo. Za✆al chodit do školy a tam se
po☎ád jen na n✁co ptal a ptal a ptal. Ob✆as, když bylo hodn✁ sn✁hu, do školy
nešel a ✆etl si na peci knížky a jenom n✁kdy se stalo, že u nich usnul. Nikdo se
už neodvážil ☎íkat mu Hloupý Horác. Lidé mu naopak ☎íkali vypo✆ítavý Horác,
protože všechno um✁l vypo✆ítat. I když to je samoz☎ejm✁ úpln✁ špatn✁. Když je
n✁kdo vypo✆ítavý, znamená to, že to je liška podšitá a že vás podfoukne a
ud✁lá v✁ci tak, aby se hodily jemu. Na první pohled to tak ani nemusí být
z☎ejmé, ale takový ✆lov✁k vás v✁tšinou umí p✁kn✁ naštvat. Nemusí to být ani

✆lov✁k. M✝že to být t☎eba i medv✁d. T☎eba ti dva, co se potkali u Kolína. Ten
v✁tší byl p✁kn✁ vypo✆ítavý a vždycky to dopadlo tak, že toho menšího n✁jak
napálil, ošidil nebo využil.
Ale zpátky k Horácovi. V✁☎ili byste, že se z tohohle kluka, který neum✁l do p✁ti
po✆ítat, stal u✆itel matematiky? Takže kdyby se vám stalo, že byste šli do školy
a váš u✆itel matematiky by se jmenoval Horác Horálek, mohl být to být práv✁
on.

3. BAREVNÉ POHÁDKY

Sn✂hurka
Maminka jí ☎íkala,
aby si nic nebrala
od cizích, zvláš✞ od zlých bab,
co o tom slyšela rad!
A tak ☎ekla: nechci, díky,
princ jí pak p☎inesl fíky,
donesl i azalku,
dala si ji na skalku.
Cht✁la mu též n✁co dát,
a tak p☎išla na nápad,
upekla mu v✁trníky,
zbylo i na trpaslíky.

O Popelce
Nosí boty na zakázku,
i když chodí na procházku,
v obchod✁ jí nesednou,
na tu nožku nezbednou.
Pravou má než levou v✁tší,
o to to má holka t✁žší.
To je její tajemství,
jenom princ o n✁m te✆ ví.

Šípková R✆ženka
Hodila se do gala
a pak málem zaspala.
Na zahrad✁ mezi kv✁ty,
netušila, jak ✄as letí,
a to m✁la zásnuby,
vznikly z toho pomluvy.
Prý je zámek zakletý
a spí celé století,
p☎ itom se tam konal bál
a princ si ji brzy vzal.

Zlatovláska
Zlatoh☎ívák Zlatovlásku
pozval jednou na procházku,
on posva✄il pampelišky,
ona pila vodu z ✄íšky,
on si ✄echral o✡nu,
ona jedla zmrzlinu.
Mají stejnou kade☎nici,
poznali se p☎ed m✁síci,
od té doby výletují,
o ú✄esech diskutují.

✁ert a Ká✄a
Ká✄a m✁la hrozný sen,
unesl ji Lucifer,
zavlekl ji do pekla,
aby se tam upekla.
Ráno našla staré spisy,
prý ho vyhodili kdysi
z nebe, protože tam lhal
a ostatní pomlouval.
Ze vzteku te✆ straší d✁ti
a d✁sí se, jak ✄as letí.
Jednou bude potrestán,
není žádný pekla král.

Vodník a víla
Nosí rudé boti✄ky
a ✄ervené pentli✄ky,
☎íkala mu lesní víla,
že prý n✁kde pochytila,
že to letos bude v mód✁
sladit si dopl✟ky rud✁.
Sama nosí vl✄í máky,
ty mu cht✁la donést taky,
vodník ☎ekl: „No to tak,
nevypadal bych jak chlap.“
Vzal si od ní pentli✄ky,
dal jí za n✁ ☎edkvi✄ky.

Malovaná chaloupka
Co napadne výtvarnici,
když si najde na polici
št✁tce a kelímky s barvou?
Najde si zábavu snadnou!
Namaluje perní✄ky
pro kluky i hol✄i✄ky.
Dá je sušit na st☎echu,
Jeník páchá neplechu.
M✁l dnes ale špatný lup,
protože si zlomil zub.
Ma☎enka hned pochopila,
že je paní nakreslila,
že je upéct neumí,
p☎ece o ní kdekdo ví.

Jezerní panna
V✄era ráno bylo hezky,
a tak Venda vyndal necky,
na st✁že✟ si plachtu dal,
vítr, ten ho ale hnal.
Nem✁l ani kormidlo,
je to prost✁ slonbidlo,
sice nosí tri✄ko s pruhem,
zatím však plaval jen s kruhem,
za chvíli ☎val o pomoc,
bylo toho na n✁j moc.
Nádherná jezerní panna
po☎ádn✁ mu vynadala,
že prý d✁lá hloupé chyby
a p☎itom jí plaší ryby,
láme škeble, trhá ☎asy
a ješt✁ jí cuchá vlasy.
Pomohla mu, ale ☎ekla,
že se ho po☎ádn✁ lekla,
že už ho tu nechce vid✁t
a že by se m✁l dost styd✁t.

Jabloňová panna

Princ našel jablo✟ na louce,
zdálo se, že ten strom mluví,
probral se, omyl v potoce,
☎ek‘ si – to jen listy šumí.
Jablo✟ se ovšem zas ozvala
a znala jeho jméno,
a jak ho n✁žn✁ šeptala,
srdce mu zaho☎elo.
Vid✁li ho mluvit se stromem,
volali pro doktora,
každý byl ihned p☎esv✁d✄en,
že je jeho hlava chorá.

Princ ten strom ale miloval,
jeho listí i kvítka,
a když ho s láskou objímal,
ze stromu vyšla dívka.

V jabloni byla zakletá,
✄ekala na polibky,
ta stará jablo✟ stoletá
byla v✁zením dívky.
A✄ nebyla to princezna,
zámku se ulevilo
a že se jim princ nezbláznil,
svatbou se oslavilo.

Ledová královna
Vysoko v horách zámek ✄ní,
celý rok je tam bílo
a samo sebou každý ví,
co se tam p☎ihodilo.
Žije tam hnusná babizna,
její srdce je z ledu
a to, jak má být strašn✁ zlá,
vám popsat nedovedu.
Do zámku nikdo nechodí,
cesty zapadly sn✁hem,
vzdušný balon ho zásobí,
vznáší se nad vším ledem.
Jednou, když p☎išla obleva,
d✁v✄e tam zabloudilo,
uhnulo špatn✁ doleva,
tak se to p☎ihodilo.
Babice v zámku nebyla,
našla ji na sjezdovce
a dívenka se divila,
jezdila šusem z kopce.
Ta paní lyžím propadla,
o tom to celé je,
íká
si ledu královna,
☎
i v lét✁ lyžuje.

Tato kniha je ZDARMA, ale pokud se Vám líbila, m✂žete za nás dát pár korun
na výsadbu strom✂ pro Eden Reforestation Project:
https://edenprojects.org/

D✁kujeme.

