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opičce oči začly slábnout k stáru,

iak slyšela však různé pověsti.
" 

neníto jeŠtě Žádné neŠtěstí,

kdyŽ pouŽi.ie dobrých okulárů.
Půl tuctu brÝlí sehnala si včas.

bezradně iimi"v prackách otáčeja.
olízla je á eichala k nim chvilku.

hned pověsila si je na ocas,
hned zkusila .ie nosit na zátylku,

ať s nimi ale dělala co chtěla,
líp ani o chlup stále neviděla.

,,Krucinál[agot l"
klela jako kat.

''Jak 
můŽou lidi iakhle Sprostě ihát?-Prý 
brýle, brýle - to je vynálezl 

.'

Po tómhie klumpu sotva štěkne pes."

Popadla brýle ve vzteku a pláči,
rozehnala se, co jí síly stačí,

a mrštila je pomstychtivě na zem.

kde na sto střípků rozlétly se rázem'

Tak smysl ztrácí sebelepší věc'
kdvŽ do ruky li dostal pitomec'

KdyŽ ňavíc pak'niá zákon pod palcem,

ié kaŽdý pokrok předem Za|racen.

NEJVYŠŠÍrnesr

Prý jeden nemrava ten přepych dopřál si
mit za manželky najednou tři Ženy.

SotvaŽe králi dali o tom zprávu
lakrálr té země, ctiteldobrých mravů,
byl tcmhle špásům málo nakloněný/.

hned provinilce zavřel do basy
a nakáza| potrestat polygama

tak, aby národ někdy _ pámbu s náma -
nedostal třeba choutky jako on.
PakliŽe trest hříšníka nenapraví,

poručil král všem soudcům srazit hlavy'
A je prý marné prosit o pardon.

I 1815 I

KRYLOV
Bajky



POCITAN I DO CTYR

Když jsem přijel na prázdniny k babičce,
měl jsem s sebou čtyři myši v krabičce.
Babička mi totiŽ pořád vyčítá,
že zmatkuji, kdyŽ se něco počítá,
ztrácím klid, a proto podle babičky
nosím z počtů trojky, a ne jedničky.

,,Dvakrát tři je vždycky šest a je to tak,
ať se na to zeptá čert anebo drak!"

Na tahleta moudrá slova babičky
jsem vypustil všechny myši z krabičky.
NeŽ se čtvrtá myška mihla kuchyní,
seděla už má babička na skříni,
pištěla a prosila mě o pomoc.

,,Babi, kolik je těch myší?" ,,Strašně moc!"

Ták poznala, jak snadno se může stát,
Že neumíš ani do čtyř počítat,
kdyŽ ti čísla v hlavě splaší panika.
Ji děsí jen myši _ mě však matika!
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KLAUN KONRAD

Byl jeden kloun jménem Konr d o ten
p ijel k nom do město hr t s cirkusem.
Boty měI ob í o bu inku molou,
jenže to nikoho nerozesmÓIo.
Legroční písničky loudil ven z tromb nu,
zelenou dogu měI cr tisíc bol nri,
byl jok lunt, nos jok Špunt, co vlcrs, to drot -
jen nesved nikoho rozesm t.

Vždycky kdyŽ metol kozelce,
lidem se uděIolo zle.
P i pointoch všech jeho vtípkri
smrkcrli, oč neměIi ch ipku.
PokoŽdé když mu spodlo boto,
k ičeli: ,,Co se tody mot š!"
A z jeho stojek byli prli
dooprovdicky zouÍolí.
Když začol skokot po monéži,
usíncl i ten, kdo byl svěží.
A když si snědl motylko,
sÓl jenom tÍše zcrvzlykcrl.

Jak si měl Konr d vyděIat?
Nikdo se zkritka nechtělsmot.

Jeďnou si ek, že všem vypoví,
jok zle je nudn mu klounovi:
proč se mu věčně t ese brodc,
jcrk na něj po d všechno pod ,

o strochu mluvil, o bolesti,
i jak1i to je, nemít štěstí...
A když jim všechno vypověděl,
plokoli? Bo ne, co vÓs vede!
Popcrdoli se zo b icho -
chachochi, cheché, chochoch ,

ehtoli se a vali, hoh ,

cel1Í den... t den'.. oŽ pck z toho
dostoli zichvot koliky,
uIítoly jim knoÍIíky
a jejich smích se rozléhol
pohor ch,zomoead l,

do městeček i metropolí,
od Nasovrk až k Neopoli.
CeI1i svět brzy duněI smíchy,
jen Konr d v něm st l divně tich1i.

Shrben1i, se svěšenou hlcvou,
zatímco mcrnéŽ vola ,,brovo!",
zošeptol: ,,NESMĚITE SE MI'
To NEMĚLO BÝT LEGRAČNÍ."
A kdyŽ smích vylét ncId oblaka,
Konr d sed do písku a plokal.


