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ANDULKU CHCE ADAM KÚPIŤ
A CUKRÍK JEJ POTOM SĽÚBIŤ.
AK ANDULKA ZASPIEVA,
TAK JEJ ADAM CUKRÍK DÁ.

Adam má tetu Betku, ktorá sa málokedy na svet usmieva.
A keď sa aj usmeje, tak len na chvíľku. Adam je smejko,
smiech má rád a je mu ľúto, že je jeho teta taká smutná.
To je tým, že je stále sama, pomyslel si Adam. Keby mala
psíka alebo mačičku, určite by jej bolo veselšie.
Keď si Adam niečo zaumieni, tak to hneď aj urobí. Vybral
z prasiatka peniaze a bežal do zverimexu, aby tam kúpil nejaké zvieratko.
Aké však bolo jeho sklamanie, keď zistil, že psíka ani mačičku
v obchode nemajú!
Pán predavač mu ponúkal biele myšky alebo sivého králika.
Adam krútil hlavou. Vedel, že takým maznáčikom by sa tete
nezavďačil. Z myší má teta strach. Jačí, len čo nejakú zazrie.
A králik by jej po byte robil bobky.
„Jo-ži-no, daj zob! Jo-ži-no!“ ozvalo sa Adamovi nad hlavou.
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Adam sa pozrel nahor. Z klietky na neho hľadí
modro-biela andulka.
„Ja nie som Jožino, ja som Adam,“ ohradil sa.
Ale andulka si húdla svoje.
„Jo-ži-no, Jo-ži-no!“
Adam sa zamračil. To je ale drzý vtáčik!
„A-dam, A-dam!“ snažil sa ju naučiť pískať
svoje meno.
Andulka len zapískala, otočila sa na bidielku
a Adama si už nevšímala.
„To vieš, andulky sú tvrdohlavé,“
vysvetľoval Adamovi pán predavač, „keď ich chceš
niečo naučiť, musíš byť trpezlivý.“
Adamovi sa tvrdohlavá andulka zapáčila.
Naučí ju pesničku, ktorá tetu rozveselí.
Neváhal, andulku si odniesol domov.
Ale doma andulka opäť spievala svoju starú

pesničku: „Jo-ži-no, daj zob.“
Adam si povzdychol. „Nie, to je zle. Musíš spievať
Be-tu-ška, cha cha.“
Andulka ho pozorne počúvala.
„Keď to zaspievaš, dostaneš vtáčí cukrík,“ lákal ju Adam.
Andulka dvakrát prešliapla a potom spustila:
„Bež-túú-žka. Cha-cha.“ A potom dodala: „Daj zob!
Jo-ži-no!“
Čo už Adamovi zostávalo. Cukrík andulke dať musel.
A ktovie, možno jej pesnička tetu rozosmeje.
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BORIS PLAČE POD BRÁNOU,
POČUL SMIAŤ SA HAVRANOV.
VRAJ MÁ MIESTO VLASOV
VRABČIE HNIEZDO Z KLASOV.

ČERTÍK ČÍTA ČÍTANKU,
NAŠIEL PEKNÚ RIEKANKU.
PO ZOŠITE MAĽUJE,
ČÁRY-MÁRY ČARUJE.

�

CILKA KRÁJA CIBUĽKU,
POKRÁJA JU ZA CHVÍĽKU.
POTOM RADŠEJ POČKÁ,
UŽ JEJ SLZIA OČKÁ.
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DANKO, MALÝ CHLAPČEK,
DOSTAL RÁNO DARČEK.
DOBRÚ TORTU Z ČOKOLÁDY
AJ ŠTENIATKA MAJÚ RADY.

Slniečko už dávno vstalo. Len Danko ešte spí.
Mamička ho pohladila po čielku.
„Danko, vstávaj, dnes je tvoj veľký deň!“
„Veľký deň? A aký?“ divil sa Danko,
keď rozlepil jedno oko.
„Čo si zabudol?“ čudoval sa otecko.
„Dnes máš predsa narodeniny!“
Danko ihneď rozlepil i druhé oko.
„Hurá, ja mám narodky!“
„Všetko najlepšie, Danko,“ povedali otecko
s mamičkou. Potom dali Dankovi pusu a odišli.
A to je všetko? Dankovi sa to nepáčilo. Kde má darčeky?
Rýchlo sa prezliekol a bežal za rodičmi.
„Mami, oci, a čo darčeky? Hádam nič nedostanem?“
Otecko s mamičkou na seba sprisahanecky žmurkli.
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„Milý Danko, mali sme pre teba darček,“
začal otecko a mamička za neho dopovedala:
„Lenže sotva sme ho doniesli domov,
darček nám utiekol.“
Danko zostal prekvapene stáť.
Utekajúci darček? Ako je to možné?
To sa musí preskúmať!
Kde môže asi byť? V jeho izbičke nie je,
v spálni a obývačke takisto nie.
Kúpeľňa! Pravdu povediac,
tam dnes ráno ešte ani nebol.
Danko opatrne otvoril
dvere kúpeľne.
HAV! Vyšteklo na Danka.
Jéj, veď je to šteňa! Tak to je ten nezbedný darček
s nožičkami! Danko má ohromnú radosť a hladká
svojho ryšavého chlpáča.
„Mami, ocko, ďakujem!“
Ale mamička krútila hlavou. „Ešte ti chýba jeden darček!
Napoviem ti, je dobrý, sladučký.“
Danko sa zamračil. Že by to bola mamina pusa? Ale nie, tú
už predsa dostal. To bude niečo dobrého pod zub.
Všetky dobroty pre maškrtný jazýček bývajú v špajzi.
Danko na nič nečakal. Šup, a je v špajzi.
Jéj! Čokoládová torta! Tú ma zo všetkého najradšej.
Danko sa do nej hneď zahryzol.
Buf, huf - z druhej strany dáva torte zabrať jeho nové šteňa.
Mňam. To bola dobrota na jedno posedenie,
z čokoládovej torty nezostala ani omrvinka.
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ELIŠKA A EMILKO
BUDÚ SPINKAŤ MÁLINKO.
OBLEČÚ SI KOŠIEĽKY,
ČAKAJÚ ICH POSTIEĽKY.

GUSTÍK GATE ZAŠPINIL,
PÁDOM SI TO ZAVINIL.
VÔBEC HO TO NETEŠÍ,
ZAS HO MAMA VYHREŠÍ.

Gusto má dnes plno práce. Včera sa rozhodol, že bude
mamičke pomáhať. Večer si napísal zoznam vecí, ktoré musí
urobiť:

FILIP MÁ NOVÚ FLAUTIČKU,
ZAHRÁ NÁM SVOJU PESNIČKU.
UFRNKOL VRABEC FRANTIŠKE,
TAK TO STOJÍ V PESNIČKE.
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Isť, von so psom, zájsť po nákup,
umyť riad, jazdiť s kamarátmi na bicykli.
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