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S TROJČATY
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Trápení
S TROJČATY
BYLA NEBYLA jedna hrozná trojčata. Byli to kluci
a jmenovali se Tom, Dick a Harry. Mezi trojčaty
obvykle bývá některé hodné a některé zlé. Tihle
tři ale byli všichni

zlí.
14

TRÁPENÍ S TROJČATY

Přišli na svět těsně po sobě, už po cestě z dělohy se
rvali a šťouchali do sebe lokty. Všichni se totiž chtěli
narodit první. Následkem toho pak jejich život byl
jeden velký souboj o to, kdo je v něčem nejlepší.
No a protože to byly tři z nejhorších dětí na světě,
tak se snažily být nejlepší jenom v hrozných
věcech. V

hodně hrozných věcech.
Jako miminka soupeřili Tom,
Dick a Harry o to, kdo dokáže:
Nejhlasitěji brečet…

„UUÁÁÁÁÁ Á Á Á Á

!!!“

Nejrychleji rozbíjet hračky…

T Ř Í SK!
První prohryzat šprušle u postýlky…

C HRAMST!

Nejvíc počmárat stěny
pastelkami…

„HA! HA!“
Při koupání nejvíc zmáčet
chudinku maminku…

CÁK!
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Mrsknout jídlem nejdál…

P L ES K !
Otřít nejvíc špíny z rukou do záclon…
C

H

M

Á

T

!

Vylemtat nejvíc mléka…
Nejsmradlavěji krkat…

„K R R

M
CHLE

T!

R K!“

Nejvíc
nadělat do plenek…
Jako batolata trojčata

PFFT !

soupeřila o to, kdo zvládne:

Nejrychleji se řítit ve vozíku uličkami supermarketu
a srazit při tom nejvíc babiček…

!
M
U
VŽ
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Propíchat ostatním dětem na pouti balonky
špendlíkem a rozplakat je…

PÍCH!
Překrmit akvarijní rybičky tak,
že přerostou akvárium...

„BLÉÉÉÉÉ!“
Nejsmradlavěji

prdnout na klíně

Santa Clause...

„PFÚÚÚÚÚÚ Ú Ú Ú J ! “
Postavit

nejsprostšího sněhuláka.

Hlavně šlo o to, kam umístit mrkev...

„HEHEHE

!“

Rozžvýkat nejvíc

knížek, a zkazit tak
čtení před spaním…

KŘAMP!

Nejprudčeji
přibouchnout poklop
klavíru na prsty učitelce
v mateřské školce, když se
mělo zpívat…

P R ÁS K !

„AU!“
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Nejrychleji zkazit jinému dítěti oslavu
narozenin...
Tady se nabízí hned několik možností:

podvádět ve všech hrách, otevřít oslavenci
všechny dárky nebo si nacpat do pusy celý
dort i se svíčkami.

„NE E E E E E E E E

E E E E EE !“

Vymyslet nejhorší past na tátu...
Tom strčil tátovi slipy do mrazáku,
takže když si je oblékl, zmodral mu
zadek.

„ AU!“
Dick vyměnil tátovi vlasový gel
za lepidlo, takže mu v účesu
uvízl hřeben.

ČVANKT!
Harry vyměnil rodičům
postel za trampolínu, takže
když do ní jeho otec skočil,

vyhodilo ho to

ke stropu

a zůstal viset na lustru.

!“

„POMOC
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A když začali Tom, Dick a Harry chodit do školy,
bojovali spolu ještě

divočeji. Třeba o to, kdo dovede:

Nejhlasitěji K Ý C H N O U T při písemce, když musejí

„H E E EPČ Í ÍÍ Í Í Í! “
„HE P - H EP- HEP ČÍÍÍ! “
„H EE E EE P- ČÍ Í ÍÍ! “

být všichni potichu…

Dohodit ve školní jídelně nejdál želé dortík …

P L ES K !
Načurat nejdál od záchodové mísy – Harry zvládl
celých deset metrů…

„H U R Á !“
Kopnout nejprudčeji
míč na učitele tělocviku,
který píská fotbalový
zápas…

„UF!“

Napsat nejhrubší hlášku
na okno školního autobusu…
Dostat se do největšího průšvihu
při školní návštěvě divadla palbou
karamelkami po hlavní postavě...

„A

U!

“

trenky
ý
n
a
l
ě
d
o
p
pan Prď
vopičí dech ola

„U-HU!“
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Zkazit vánoční koncert opičími
skřeky místo zpívání koled…

!“

„HU! HU
„U-HU!“

Nacákat na učitelku výtvarné výchovy co nejvíc
hlíny při vytáčení misky na hrnčířském kruhu…

Ž B L E P T!
Způsobit při hodině chemie největší výbuch...
Svázat dohromady tkaničky

BUUUUU

co největšímu množství účastníků běžeckého závodu,
aby na startu zakopli...

„JAUVAJS!“
A kdykoliv ti tři provedli ostatním nějakou krutost,
chechtali se. A nebyl to hezký, šťastný smích, kdepak.
Byl to zlomyslný výsměch.

„Hue!

Hu e ! H u e ! “

Umíte si asi představit, že jak se ti tři pořád
předháněli, kdo bude nejhorší z nejhorších, naštvali

20

M!

TRÁPENÍ S TROJČATY

úplně každého, kdo se s nimi kdy potkal. A krom
toho spoustu dalších. Jak Tom, Dick a Harry rostli,
celý čas se pokoušeli jeden druhého překonat

v hnusnosti.

v

Tom začal jíst svůj us ní

maz. Celé dny a noci

trávil s malíčky zastrčenými v uších a doloval z nich
páchnoucí žlutou matlaninu. Spal na nejhořejší
palandě.

„D R Ž TE HUBY A KOUKEJTE
křikl odtamtud dolů.

NA M Ě!“

A k potěšení i poděšení Harryho a Dicka pak ten
ušní maz snědl, i když to chutnalo, jako kdyby
oblizoval rezavou prolézačku.
Dick se ale nehodlal dát zahanbit. On si zase
začal strkat prsty do nosu a dolovat odtamtud
největší a nejpatlavější holuby,

které našel. Lepil ty nudle na
sebe, až vypadaly jako velký
zelený
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Potom křikl z prostřední palandy:

NA M Ě!“
„D R Ž TE HUBY A KOUKEJTE
Když se na něj bratři podívali, začal ten

RAMPOUCH

ocucávat. Chutnalo to jako lízátko ze shnilého
zelí.
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