
Já,Baryk a zmije. 

Je květen, měsíc aprílového počasí. Někdy je teplo a slunečno, jindy zase prší nebo padají 

kroupy. Já a můj páníček bychom si už rádi užívali tepla, ale počasí je jako na houpačce. Dnes 

ráno mi můj páníček řekl, že bude hezky, a proto půjdeme odpoledne na procházku do lesa. 

Den probíhal jako každý jiný, ale na to odpoledne jsem se fakt těšil. Zanedlouho bylo 

odpoledne a šlo se na procházku. V lese mi můj páníček pořád házel klacíky a já jsem za nimi 

pořád běhal jako blázen. Myslel jsem si, že už se nic nemůže pokazit, vše bylo úplně 

dokonalé. Ale potom mi můj páníček hodil klacek opravdu daleko. Klacík dopadl na hromadu 

tmavých kamenů. Šel jsem si pro něho a když už jsem byl skoro u něj, něco na mě zasyčelo. 

Podíval jsem se nad klacík a tam jsem uviděl skrčenou zmiji. Najednou mi řekla: „Tak pozor, 

tohle je moje území, rychle odsud zmiz!“ Já jsem nebojácně řekl: „Ty jsi ale zlá, zmije, tak se 

aspoň nějak představ!“ Zmije odpověděla: „Á, lekla jsem se, že budeš nějaký predátor, co mě 

chce ulovit! No dobrá, já jsem zmije obecná, jsem třetí nejvzácnější živočich v České 

republice. Můžeš mě a mé družky najít v Evropě, Asii a Africe. Jsem jediný jedovatý had 

v České republice. Na to, abych zabila člověka, potřebuji 15 – 17mg jedu, ale průměrně má 

každá zmije jen 10mg. Ale malé děti nebo staré lidi jsem schopná zabít. Ale celkem se jich 

bojím a budu na ně útočit, jen když mě ohrozí. Rodím živá mláďata! A já jsem jí odpověděl: 

„Ty jsi teda upovídaná zmije, dovol, abych se představil já, jmenuji se Baryk. Jsem moc rád, 

že jsem se s tebou seznámil, ale už budu muset jít. Měj se hezky a užij si zbytek teplého 

dne!“ Rychle jsem běžel za páníčkem a byl jsem rád, že se naše procházka povedla. 


