Úvodem

5.

U lavičky s výhledem
Doleva jdi
Usedni na lavičku kolena k lesu
Do korun modřínů hleď
Kolik roků staré jehličí má to dřevo
teď?

6.

U lůmku
Do kopce vzhůru cestou tě poženem
Na vrcholu skalky
Spočítej smrky svázané kořenem

7.

Na rozcestí
Na lavičce v klidu spočiň teď
Na vrchol s rozhlednou do dáli hleď
Kolik má ve jméně háčků?

8.

U cesty do podzemí
Cesto strmá jen je veď
Pod nohy koukej počítej velice
U čvrté železné svodnice
Vlevo hleď
V balvanech v listí plaz i mrazy přečká
Což teprve v bunkru?
Počet schodů? Tečka!

Co má ten Jirka společného s hady?
Prý zabil draka co měl chuť na princeznu
O Jiřím a plazech něco zjistíš tady
Že když svítí slunce vylezou už v březnu
1.

2.

U křesla víly Izeríny
Nohy své žádej
By tě nesly
K mohutné sesli
Zezadu kvítek kolik plátků
Číslo si připiš ke zvířátku
U kamenů
Kameny dneska sotva poví
Co měly sdělit císařovi
Je mu ku slávě – Smržovečtí
Tak je alespoň všechny sečti

3.

U mohutného buku kámen
Staletého buku jizev plná borka
Možná pamatuje která hlava horká
Rozbila v kameni cedulku
Po šroubech zůstalo ... důlků

4.

U Hartwigova pramene
Z kopce zamiř mezi kůly
Pak po své pravici
Spatříš kamennou lavici
Od ní hned vlevo po rovině
K vodě co z trubky kape líně
Nejde však vůbec o tu vodu
Kolik je k cestičce dolů schodů?

Teď máš už všechny indicie
Do křížovky vyplň směle
Do chlívečků podle čísel
Plazy i jejich oběti
A kam s výsledkem
Pro odměnu běžeti?
Tentokrát k obsluze baru/restaurace v
Parkhotelu - dospělí i děti .
Závěrem: A jak to bylo s Jirkou?
Děje-pis časem došel k poznatku
Před Krista dobou už v předchozí éře
Ne v sedle koně ale na galéře
A místo draka snad skosil kosatku…

