
 

Arabela 1: Mala morska vila  
 

Zde nepomuže ti hrubá síla, 

potkala te morská víla. 

Krásne jí je ve vode, 

kešku najdeš v pohode. 

Leží tam u paty stromu, 

nehledej v tom pohromu. 

Arabela 7: Ubrousku, 

prostri se 
 

Ubrousek je nástroj dobrý, 

pro jídlo se už jen ohni. 

A možná tam i bude poklad, 

víko zvedni, žádný odklad. 

Vyvrácený pařez vedle, 

jídle je tu vskutku jedlé. 

 

 Arabela 13: O Plavackovi 
 

Plavu si, ani nevím jak, 

at neznám prsa, neznám znak. 

Na blízku je mi modrý oblácek, 

jsem chlapík jménem plavácek. 

Jsem po stromem, jak tušíš, 

snad tento vtip pochopíš. 
3 metry od cesty za stromem. 

Arabela 2: Hrnecku, var 
 

Úsmev se ti line z tvárí, 

copak se tu asi varí. 

Pod malými smrčky v lese, 
vune omamná se k tobe nese. 

  

 Arabela 8: Mach a Sebestova 
 

My jsme žáci tretí bé, 

bereme však na sebe 

podobu... kacerky, 

na aute máme ješterky 

...a po kapsách baterky. 

Nechceme tu dlouho stát, 

do keše se chcem zapsat, 

a pak jít zase dál, 

kdo by se zavolat bál. 

 

 Arabela 14: Pohadky z mechu 

a kapradi 
 

Dva stromy vedle sebe, 

vysoké jsou až do nebe. 

A u paty každého, 

najdeš neco malého. 

Kdopak kešku asi hlídá, 

krásne jim tu spolu bývá. 

 Arabela 3: Makova panenka 
 

Tam na strome hned u cesticky, 

namáhejte si makovicky. 

Maková panenka s motýlem si sedí, 

už o tobe dávno vedí. 
 

Arabela 9: Kralici z klobouku 
 

My králíci z klobouku 

máme tu prima schovku. 

A vedle nás je zase keš, 

tak už rychle pro ni bež. 
Ze stromu máme prima věž. 

 Arabela 15: Maxipes Fik 
 

Na stromecku boty jsou, 

snad dlouho tam zustanou. 

Kdepak najdeš asi kešku, 

namáhej si makovicku. 

Strom tu statný, silný byl, 

jenom parez z neho zbyl. 

2 metry od stromů s botami, 

 a honem za dalšími keškami. 

 Arabela 4: Vceli medvidci 
 

Tam, kde v noci jasne svítí svetlušky, 

tam, kde lidé sbírají si krabicky. 

Tam, kde vesele si žijou cmeláci, 

tam, si Alke zase delá legraci. 

Tam ted na te kešky tiše cekají, 

čtyři metry na strome, tam vysejí. 

  

Arabela 10: O Popelce 
 

Jedny šaty z oríšku, 

veverka má další v bríšku. 

Jak me jenom princ pozná, 

v techto šatech jsem fakt hrozná. 

Že by pomohl strevícek? 

A nyní už jsme od keše kousícek. 

Za pařezem ve stráni, 

kačeři tam uhání. 

 Arabela 16: Sipkova Ruzenka 

 

To se mi chce zase spinkat, 

nad polštárem jenom klinkat. 

Za moment už usínám, 

boj o keše prožívám. 

Kacer se snad bude smát, 
za dubem mě nechte spát. 

 Arabela 5: O princezne, 

ktera rackovala 
 

Královské reggae 

jazyk mi už prede. 

Preji dobré porízení, 

na strome te ceká vyšetrení. 

Kež tam dlouho vydrží, 

při cestě nahoru, ať tě někdo podrží. 

 Arabela 11: Kouzelny mesec 
 

Nemusíš být žádný veštec, 

abys našel tenhle mešec. 

Když pod nohy se zadíváš, 

další keš tu uvítáš. 

V pařízku tam čeká tiše, 

každý kačer se tam píše. 

 Arabela 17: Cervena Karkulka 
 

Já jsem malé devcátko, 

cervené to robátko. 

Ze shora ti nyní mávám, 

znamení ti tímto dávám. 

 Dva metry jsem v hustém mlází, 

 výhled mi ty smrky kazí. 

Vlka bojím se velice, 

privedou te ke me družice. 

 Arabela 6: O pernikove 

chaloupce 
 

Kdopak to loupe pernícek, 

že by zase vetrícek. 

V parezu se perník pece, 

omamná vune se lesem vlece. 

Tak si uloupni krabicku, 

a pak zpet na cesticku. 

 

 Arabela 12: Snehurka 

a sedm trpasliku 

 

 Hej hou, hej hou, 

 a trpaslíci jdou. 

 Poklad tiše hlídají, 

 tam co stromky bývají. 

 Na kraji u lesíčku, 

 hledej další krabičku. 

 Pod malým smrkem u země, 

poradíš si beze mě? 

 Arabela: bonus 
 

Zazvonit stací zvoneckem, 

tím kovovým drobeckem. 

Zvonek najdete u jedné z keší, 

najdete ho pokud jste peší. 

Rumburak te vezme pod kouzelný plášt, 

ted už celé to tajemství znáš. 

Ješte heslo tady máš, 

tri jednicky a tím už všechno znáš. 

A pokud se snažíš otevřít bezvýsledně, 
zkus tři šestky, neb zámek je obráceně. 
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