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Králičí rodina v noře si žila
a vlčí smečka jim sousedy byla.
Pomluvy, nadávky každičký den
z masožravých tlam vycházely ven.

Příčiny zachvění Země pod lupou,
jdou na vrub hlodavcům, co silně dupou.
Každý vlk při bouřce má zůstat bdělý,
blesk totiž souvisí s jedlíky zelí.

Ušatí chtěli pryč, zpět se nevracet,
když kmet s předkusem volal “emigrace”.
Animální kongress dodával odvahu:
“Nebojte, skopneme vlčáky ze svahu!”

S příslibem vzájemné kooperace,
zůstala rodina v podzemním place.
I kdyby láva se pohnula v sopce,
Kdo asi napadne vlčí žalobce?

A přišla povodeň, kapalná břečka
zasáhla okolí, topí se smečka.
Přetekla tím trpělivosti číše,
za uši táhli chudáky ze skrýše.

Lítí, zlí, hladoví ze školy nevědí,
králíci nezimují jako medvědi.
Přesto je do temné jeskyně zavřeli,
a dveře kamennou barvou tou natřeli.

Prach jen ku prachu a popel ku popílku.
Pošťák, pan skunk, nese do nory obsílku.
Klepe, zvoní, avšak odpověď nemaje.
“Asi si vyjeli na výlet do kraje.”

Brzy však začaly vyvstávat otázky,
dělníci s ušisky nepřevzali pásky.
Kam se famílie s mrkvičkou ve znaku
ztratila, když doma zůstal pár ruksaků?

Delegáti vyšli, se sovou v čele,
přidali se další, liška, laň, tele.
Babička Vlková sedí na zápraží,
svetříky pro vnuky plést drápy se snaží.

“Babičko, proč máte tak velké uši?”
“Abych vás slyšela, když manžel ruší.”
“Nevíte něco o králičí kauze?”
“Povím Vám to hned po reklamní pauze.”

”Synovec v úterý vařil nám večeři,
prý cosi ulovil, s chlupy na páteři.
Žaludky když měly svou chvíli trávicí,
zjistili jsme, že jsou v guláši králíci.”

“Chyceni byli na hraničním přechodu,
došlo na politováníhodnou nehodu.
Celník se synovcem omylem rafli,
chcete-li, vemte si z nožiček vafli.”

Byl konec a ještě stojí tu za zmínku,
že vlci dostali u soudu podmínku.
Při vytí na měsíc soudce had vyměknul,
po ušácích v lese ani pes neštěknul.




