Kdo to v koutě hlavu zvedá
a obývá velkou klec?
Od oběda brýle hledá
kobra čili brejlovec.
Text © Zdeněk Hanka – c/o DILIA, 2020
© Stanislav Juhaňák – TRITON, 2020
Illustrations © Markéta Vydrová, 2020
Pro radost dětem vydal Stanislav Juhaňák – TRITON,
Vykáňská 5, 100 00 Praha 10,
v Praze roku 2020 jako svou 2575. publikaci.
Vydání 1.
Jazyková redakce a korektury Viola Somogyi.
Ilustrace a obálka Markéta Vydrová.
Sazba Vladimír Vyskočil – KORŠACH.
Tisk Tiskárna a vydavatelství 999, s. r. o.
www.tridistri.cz
ISBN 978-80-7553-789-8

Až zasyčí, že ty brýle
(co se jich tak nahledal)
nalezl, tak od té chvíle
lepší je být od něj dál.

Plují očka po hladině,
pod hladinou krokodýl
ke břehu se blíží líně,
utíkej pryč ze všech sil!
A kdo rychlý zrovna není,
ten svůj život dává v sázku.
Podívej, jak zuby cení!
Naštěstí jen na obrázku.

Znáte, děti, ptakopyska?
To vám musím vyprávět:
Zobák plochý jako miska,
srst, ocas a prstů pět.
Plavat umí jako ryba,
vejce snáší jako pták,
když ho kreslíš, neuhýbá,
zeptej se ho, je to tak.

Chameleon přizpůsobí
barvu svému okolí,
potíže si nenadrobí,
neboť se vždy podvolí.
Ať je, kde je, tam si zvykne,
mlčet jen se odváží.
Nikdo si ho nepovšimne,
nikdo si ho neváží.

Mezi včely na slet včel
– a to nikdo nečekal –
starý trubec přiletěl,
že by chtěl být včelí král.
„Královnu už máme včelí!“
bzučí včely ze všech sil.
Trubec zůstal posmutnělý,
že ho nikdo nevolil.

V chladném tichu na severu
pod polárním svitem hvězd,
mezi stromy v ranním šeru
sněhem táhne vlků šest.
Smečka kluše k stádu laní,
jako kompas vlky láká
pod měsícem v bílé pláni
stavět s nimi sněhuláka.
Řekl bobr bobru: „Bobře,
tam na řece u přehrady,
bobrům břeh se tvoří dobře,
když řadí kmeny do řady.“
Bobři k bobrům seřazení
nepřou se, nemarní čas
a na řece bez měření
vybudují bobří hráz.

