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Nezbedný  Števo

Bola raz jedna malá dedinka na úpätí Fruškej hory, v tej dedinke jeden domec 
a v ňom... Kto len v ňom býva? Prezradím vám!
Býva tam jedna rodinka. Števo, Kata a ich mama. Bolo chladné, zimné ráno a mama sa 
veľmi ponáhľala založiť oheň, aby deťom nebola zima, keď vstanú. Ale cvengot hrncov 
zobudil Števa aj napriek tomu, že sa mama snažila, aby ich nezobudila. 
− Ach, ach ! – zamrmlal si Števo.
− Musíš tak búchať s tými hrncami? Teraz už nebudem môcť zaspať. Či si zabudla, 
že sa začali prázdniny? Radšej by som počúval školský zvonec ako ten tvoj cvengot 
hrncov. Už ma z toho hlava bolí.

A na Števovej tvári bolo vidno, že vstáva ľavou nohou. Ani sa mu len obliecť nechcelo, 
čo sa hneval. Mame bolo ľúto, že syna zobudila, ale ona už vedela ako ho rozveseliť. 
− Števko môj, mrzí ma, že som ťa zobudila, ale tak som sa potešila tej nádhere, že som  
nevedela čo od radosti robiť!
− No, čo je to také nádherné ?
− Pozri sa von, uvidíš!
− Jáj, jáj! Akoby som nevedel, čo sa vonku deje. Je tam samá zima, chladno, bŕŕŕ ... 
a neviem, čo je tam také nádherné!

Ale po krátkej chvíli čert nedal pokoj Števovi a otvoril. Teraz už chápal, čomu sa 
mamka tak potešila. Vonku je všetko biele, bielučičké, skutočná nádhera! Sneh pokryl 
celé okolie. Skríkol na plné hrdlo:
− Ľudia boží! Sneh napadal!

Príroda bola taká nezvyčajná, taká bielučičká, akoby bolo všetko prefarbené na  bielo. 
Bolo ho všade! Vo dvore, na stromoch, konároch, strechách, bola to skutočná krása! 
Zavítala do každého kútika.

I Kata je už na nohách, zobudil ju Števov krik. Števo dlho nečakal, vzal Katine nové 
rukavice a už ho nebolo. Dnes mal veľa práce. Bolo treba schystať voz, pozbierať chlapcov 
z ulice, robiť snehuliaka... A onedlho už bola plná ulica detí. Všetky deti posadali do 
Števovho voza, ktorý ťahali dva koníky a Števo tak rýchlo poháňal, že nikto od radosti 
a smiechu o tom nerozmýšľal. Ako voz rýchlo odbočoval do nasledovnej ulice, zatriasol 
sa, podskočil, deti zhíkli, Zuza sa o voz nedržala a zrazu bum-bác! Spadla z voza, celá 
bola od snehu biela, mokrá, zašpinená. 
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− Teraz dostaneš, hlupák jeden! Ako to ideš, si slepý? Celé nohavice som si roztrhala!
− No a čo? – Smial sa Števo.
− Kúpiš si nové! 

Pre neho to bola naozajstná zábava. Zuza sa nahnevala a takú mu strelila, až sa 
zavrtel. Bolo by z toho všeličo, ale  Števa mama volala na obed.
Vbehol do domu, rýchlo strhol rukavice, umyl si ruky a sadol za stôl. Po obede spozoroval, 
že Katy niet. Ozaj, čo tá robí? A má čo vidieť, Kata drží roztrhané rukavice a slzy sa jej 
len tak lejú. 
− Ako si tak mohol zničiť moje nové rukavice?

Števo už zabudol, aká bola Kata šťastná, keď jej mama v jeseni kúpila nové, mäkkučké 
a teplé rukavice.
− No, Kata, teraz tu hádam nebudeš prelievať slzy pre jedny rukavice. Prestaň už a choď 
von na sneh!
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− Ako pôjdem, keď nemám rukavice? Ty si tomu na vine.
− Ale neboj sa, ruky ti nezamrznú.

Števa prestal baviť sestrin plač a znovu sa šiel do snehu vyblaznieť.
I každý deň bol taký plný šibalstiev a smiechu. Iba Kata bola urazená. 

Keď bol v dedine prvý jarný jarmok, už dávno po prázdninách, práve vtedy, keď 
stromy kvitli, Števo kúpil Kate nové rukavice. Podal jej ich so slovami: 
− No, tu máš nové rukavice a prestaň už spievať o tých starých.
‚Bože, kedy si ich natiahnem na ruky?’ − Zamyslela sa Kata a pozrela na rozkvitnutú 
jabloň plnú snehobielych kvetov, ktoré sa ako snehové vločky sypali na zelenú trávu.

          Soňa Báďonská (Lug)
             Pedagogická fakulta v Sombore
              (Vysunuté oddelenie v slovenskom jazyku
              v Báčskom Petrovci)

Nezbedná Tarka

  Kde bolo, tam bolo, v jednej malej a ďalekej krajine žila raz jedna rodinka. Spolu 
v jednom malom okrúhlom domčeku si nažívali štastne kocúr Murko a jeho žena mačička 
Trnka. Tento párik usilovne a tažko pracoval, aby mohol na svete obstáť. Ale okrem toho 
ešte s väčšou chuťou bojovali o prežitie, lebo čakali malé mačiatka. Mama Trnka čakajúc 
na deti bola zo dňa na deň milšia a všetko si chystala, aby sa jej dietky narodili do teplého 
príbytku. Napokon, jedného dňa po návrate z lovu, kocúr Murko okrem svojej ženy 
našiel v dome ešte tri malé mačiatka. Boli také malé a bezmocné. Rodičia svoje mačiatka 
pomenovali  Marka, Tarka a Belka. Od toho dňa sa o ne usilovne starali, aby z nich raz 
vyrástli krásne mačiatka. Medzičasom sa však stalo niečo strašné. Prišiel veľký vietor a dážď 
a zrútilo im domček. Z domčeka nezostal ani kúsok dreva. Smutná rodinka nevedela čo si 
počať. Na veľké nešťastie v tom nečase zahynulo aj jedno z ich dietok – a to  najmenšia 
Marka. Teraz zostali iba kocúr Murko a mama Trnka so svojimi dvoma mačiatkami. 

„Ach, Murko môj, čo teraz  budeme robiť? Tak sme sa snažili a s takou námahou 


