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Bylo jedno zví řátko - a to si strašn ě dlouho nemylo nohy. 
Pořád to odkládalo a pak si zase hrálo a jindy si řeklo, že 
počká až t řeba bude pršet, že se mu nohy stejn ě umejou samy. 
Jednou za ním p řišli na návšt ěvu kamarádi, za čuchali a říkají:  
 
"To je divné, co je to tady za hrozitánský smrad" ?  
A ješt ě: "Co je to tady za ukrutný zápach" ? 
On totiž smrad a zápach a vlastn ě i puch je to samé. 
 
A tak hledali. Hledali, hledali - a dlouho nemuseli . Zjistili 
totiž hned, že zví řátku, ke kterému p řišli na návšt ěvu, smrdí 
noži čky. Ale hodn ě moc, že si museli dokonce za čít zacpávat  
i nos. 
 
Proto řekli: "Zví řátko, že ty jsi si asi už hodn ě dlouho 
nemylo svoje noži čky ?" 
 
Zví řátko se zastyd ělo, podívalo se do zem ě, protože v ědělo, že 
něco neud ělalo úpln ě správn ě, jak by asi m ělo, a jenom 
přikývlo svojí hlavi čkou. 
 
Ostatní kamarádi, kte ří p řišli na návšt ěvu, proto řekli: "Tak 
to si je hned rychle umyj, protože jinak bychom za Tebou 
nemohli chodit na návšt ěvu, a ty by jsi ztratilo své kamarády 
- protože zatím jsme po řád tvoji kamarádi". 
 
Zví řátko tedy hned b ěželo do koupelny, noži čky si po řádně 
umylo, aby mu již nesmrd ěly a neodhán ěly tím jeho kamarády,  
a protože to trvalo hodn ě dlouho - byly totiž tak špinavé, že 
muselo dokonce hledat ve sk řínce v rohu koupelny rejžák(!), 
kamarádi si zatím zahráli mezi sebou karetní hru kv arteto. 
Předtím ale museli vyv ětrat ten zápach a vlastn ě i smrad, 
který byl v celé místnosti, kde se asi p ředtím ani moc 
nev ětralo. 
 
A když se už čisté zví řátko vrátilo - m ělo dokonce i nové 
čisté ponožky ! - p řidalo se k nim a zahrálo si kvarteto  
s nimi. A byla to moc veliká legrace. A už o tom pa k nikdy 
nemluvili, tedy o tom, že zví řátku jednou strašliv ě moc 
smrděly neumyté noži čky - protože nikdo nemá rád, když se mu 
připomínají staré a ošklivé v ěci. 
 
 

 


