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 Bol raz jeden tmavý les. Vyzeral strašidelne. Keď sa naň niekto pozrel,  
hneď sa mu od strachu  rozdrkotali zuby a naskočila husia koža. 
V tom lese stála drevená schátraná chalúpka. V chalúpke žil dedko s babkou. 
Boli  starí a chudobní, ale mali sa radi.  Mohli sa spoliehať len sami na seba. 
Dedko chodil pomáhať sedliakom na polia. Za prácu dostával múku, z ktorej 
babka piekla koláče a predávala ich na trhu. Koláče mali perníkovú vôňu, chutili 
ako sladký med a boli okrúhle ako kolesá na voze. Keby sa takto nenamáhali, 
nemali by ani na  krajec suchého chleba.  

Cez zimu, keď dedko nemohol pomáhať na poliach, babka piekla koláče 
len občas. V jeden taký zimný deň si dedko obliekol kožuštek, vzal  lopatu 
a začal okolo chalúpky odhadzovať sneh. Babka  prichystala do košíka kŕmenie 
pre lesné zvieratká, keď tu zrazu  preniklo cez tmavý les zopár slnečných lúčov. 
Babka zabudla na košík, dedko na lopatu a obaja sa premenili na malé deti. 
Začali sa guľovať, a keď ich guľovačka omrzela, rozhodli sa, že si postavia 
snehuliaka. Dedko nagúľal tri obrovské snehové gule, babka priniesla z kuchyne 
maľovaný hrniec s jedným uchom, metlu, červenú mrkvu a vyleštila päť 
čiernych uhlíkov. Keď bol snehuliak hotový, dedko  dostal  chuť na babkin 
koláč. Babka rada upiekla koláč pre dedka. Položila ho na okno, aby rýchlo 
vychladol. Vôňa čerstvého, sladkého koláča prilákala ku chalúpke vlka. 
Obšmietal sa nesmelo popod okno.  
Babka ho zazrela a povedala dedkovi: „Dedko, pozri! Vlk!  A aký je 
vychudnutý! Isto je hladný, chudáčik, dám mu trochu z nášho koláča.“  
Vlk poďakoval a odišiel. Ale na druhý deň sa vrátil. 
„Babka, chcem žrať! A žiadne omrvinky z koláča!“  
Babka mu dala všetko jedlo, čo starčekom ostalo z obeda.  
Vlk sa vrátil aj na tretí deň. Zabúchal na okno a zakričal: 
 „Ježibaba stará! Okamžite mi daj kus mäsa!“  
Dedko sa preľakol, vyklonil sa z okna, aby sa presvedčil, či je to ten istý vlk. 
Zakrútila sa mu hlava a bol by padol vlkovi rovno do papule ako poriadny 
kusisko mäsa, keby ho babka v poslednej chvíli nezachytila. To vlka tak 
rozzúrilo, že  sa začal  vyhrážať. 
„Dnes si sa, ty starigáň, zachránil, ale zajtra jedného z vás zožeriem! Som 
ukrutne hladný. Ú-ú-úuuuuuuuuuuuuuuu,“ hrôzostrašne zavyl. 
 Dedko s babkou sa preľakli, nečakali, že sa vlk takto zmení.  
„Ááách, ach...“ vzdychali, „ je to naša vina, dostaneme, čo sme si zaslúžili. 
Pustili sme si do domu divú šelmu, delili sme sa o jedlo so zúrivým vlkom.“ 
„Nech zožerie mňa,“ navrhol dedko, „ som starší, hlúpejší a chorľavý a ...“ 
 
 



„Ááále, dedko,  netáraj! Ešte si spolu zatancujeme na tvojej stovke! A čo si 
zabudol? Sľubil si mi, že na  výročie našej svadby ma zvezieš na babete okolo 
sveta! A teraz  sa chceš nechať zožrať !!!“ rozčúlila sa babka. 
 Dedko od premýšľania o chvíľu zaspal, ale babka premýšľala 
a premýšľala, a keď hodiny odbili polnoc, plán mala vymyslený. 

Skoro ráno uvarila rozvoniavajúcu kuraciu polievku. Zobudila dedka 
a prikázala mu, aby z komory priniesol dve palice, slamu  a seno. Zmajstrovali 
figurínu, ktorá sa podobala na človeka. Babka ju obliekla do najlepších 
dedkových šiat, na hlavu jej  nasadila sviatočný klobúk. Posadila figurínu 
chrbtom ku dverám a dedka oproti nej. Keď bolo všetko pripravené, položila 
hrniec s polievkou na okno, aby prilákala vlka. 
Vlk na seba nedal čakať. O chvíľu z celej sily trieskal na dvere: 
„Chcem hneď a zaraz žrať!“ 
Babka odchýlila dvere len na štrbinku, aby vlk videl klobúk na figuríne a dedka, 
ktorý sa s ňou rozprával. 
„Ach, vĺčko, prepáč. Počkaj chvíľočku! Musím sa ešte rozlúčiť s naším hosťom. 
Vieš, včera k nám prišiel náš známy Chuck Norris a...“  
„Chuck Norris! Ú-ú-úuuuuuuuuuuuuuu!“ zavyl vlk,  od hrôzy zmeravel 
a  na tele sa mu zježili všetky chlpy.  
„Chuck Norris! Panebože! Chuck Norris!“ otočil sa na päte jednej laby a utekal 
od chalúpky takou rýchlosťou, že zostal po ňom len obrovský snehový 
mrak. Z hory sa ešte  chvíľu ozývalo: „Zachráň sa, kto môžeš! Chuck Norris!  
Chuck Norris!“ 
 Dedko s babkou sa objali. Od šťastia im tiekli po lícach slzy a padali na 
sviatočný klobúk Chucka Norrisa. Podľa plánu si spolu zatancovali na oslave 
dedkovej stovky a na osemdesiate výročie svadby dedko zviezol babku na 
babete okolo sveta.  Hoci  tí, čo vtedy žili, hovoria, že to bola jazda len okolo 
tmavého lesa. 
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