


Chlapec, 
krtko, 
líška 
a kôň



Túto knihu venujem 
svojej srdečnej a láskavej mame 

a môjmu úžasnému psovi 
Dillovi. 



chl apec , krt ko, l í ška  a  kôň

Charlie Mackesy



Ahoj,
začínate na začiatku, to je pôsobivé. 
Ja zvyčajne začnem uprostred a nikdy 
nečítam úvod. Prekvapuje ma, že 
som napísal knihu, lebo sám neviem 
ktovieako dobre čítať. Pravdupovediac, 
potrebujem obrázky, sú ako ostrovy, 
miesta, kam sa dá utiahnuť v mori  
slov.

Táto kniha je pre každého, či  
má osemdesiat alebo osem – sám sa 
občas cítim tak i tak. Bol by som 
rád, keby ste sa do nej mohli začítať 
hocikde a hocikedy. Začať uprostred, 
ak chcete. Zapisovať si do nej, 
ohýbať rohy a poriadne ju  
obchytať. 



Kresby zobrazujú prevažne chlapca, 
krtka, líšku a koňa. Niečo vám o nich 
porozprávam, hoci som si istý, že  
sami zbadáte aj veci, ktoré ja  
nevidím, takže budem stručný.

Chlapec je osamelý, keď sa  
zrazu objaví krtko. Spolu pozorujú 
voľnú prírodu. Podľa mňa je príroda 
tak trochu ako život: občas 
strašidelná, ale krásna.

Na potulkách stretnú líšku.  
Ak ste krtko, nie je pre vás žart 
naraziť na líšku.

Chlapec má kopu otázok  
a krtko má večne chuť na koláče. 
Líška väčšinou mlčí a všetko  
ostražito sleduje, pretože nemá  
ľahký život.



Kôň je najväčšie a zároveň 
najláskavejšie zviera, aké doteraz 
videli.

Každý z nich je iný, presne ako 
my, a každý má svoje slabosti. Ja sa 
vidím vo všetkých štyroch a vy možno 
tiež.

Všetky dobrodružstvá prežívajú 
na jar, keď chvíľu sneží a vzápätí 
svieti slnko, čo tiež tak trochu 
pripomína život: aj ten sa môže 
znenazdajky zvrtnúť.



Dúfam, že vás táto kniha povzbudí,
aby ste žili odvážnejšie a boli milší 
k sebe aj k druhým. A aby ste sa
nebáli požiadať o pomoc, keď ju 
potrebujete, lebo aj to chce odvahu.

Keď som pracoval na tejto knihe, 
kládol som si otázku, kto som, aby 
som písal? Ale ako hovorí kôň:

”Prav
dupovediac, všetci sa len 

tvária, že niečo vedia.“
Preto vravím: roztiahnite krídla 

a leťte za svojimi snami – táto kniha 
je jeden z mojich. Dúfam, že sa vám 
bude páčiť, a posielam vám veľa lásky.

Ďakujem. Charlie x





” Ahoj “





 Som veľmi malý,“ 
povedal krtko.

 Áno,“ 
prisvedčil 
chlapec, 

  ale obrovsky
dôležitý.“





” Čím chceš byť,  
keď vyrastieš?“

” Chcem byť láskavý,“
 povedal chlapec.





” Čo si myslíš, čo je úspech?“ 
opýtal sa chlapec.

” Ľúbiť niekoho,“ odvetil krtko.



” Ahojček“



” Máš obľúbené príslovie?“ 
 opýtal sa chlapec.

” Áno,“ povedal krtko.

” Aké?“

” Ak sa ti nedarí, daj si koláč.“

” Chápem,    a funguje to?“

              ” Zakaždým.“



” Iba kúštik ochutnám.“ 



” Priniesol som ti výborný koláč,“      povedal krtko.

”Vážne?“

” Áno.“

” A kde je?“

” Zjedol       som ho,“ 
 priznal      sa krtko.

” Aha.“

” Ale zohnal som     ti ďalší.“

” Naozaj? A ten je kde?“

”  Zdá sa, že ho postihol  
 rovnaký osud.“
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