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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 
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pracovali,  aby  sme  zabezpečili       našim  dietkam    dom a    teraz...? Ešte  sme stratili   aj   jedno  dieťa.”
„Ale, Trnka, len tak nehorekuj!”           
„Ako by som nehorekovala, keď sme vyšli navnivoč?” – vraví Trnka roniac 

pritom  horké slzy.           
„S plačom nič nevyriešiš, nepomôžeš ani nám, ani našim deťom. Čo je, tu je. 

Postihla nás nehoda, ale musíme ísť ďalej a zachrániť si život a životy našich dietok.”
Tak sa mama Trnka a otec Murko postarali aj teraz a zabezpečili si nový príbytok. 

Potom vychovávali svoje mačiatka, chodili s nimi a učili ich medziiným aj loviť myši.
Raz sa však staršia dcéra Tarka rozhodla, že odíde od rodičov a od sestry.       

„Veď som už veľká a dosť múdra, aby som sa starala sama o seba.“ – vraví 
kamarátke Micke.

„Ako chceš, ale vedz, že to vo svete nie je až také ľahké, ako sa tebe zdá.” – vraví 
jej Micka.

„Veď viem. Ale predsa chcem ísť. Nemôžem byť celý život pri rodičoch.”
„Ale vieš, že len nedávno stratili Marku a ešte aj ty im chceš ublížiť? Istotne by 

s tým nesúhlasili, aby si ich nechala.”
„A čo ma po tom? Odchovali ma, naučili, čo bolo treba, a teraz môžem ísť do 

sveta. Viac ich nepotrebujem.”
„Nehovor tak, Tarka, nikdy nevieš, čo sa ti môže prihodiť.”
„Čože by? Som veľká, pekná a múdra, aby som sa v každej situácii vynašla.
A veď im zostane Bela.”
„Tak dobre, ty predsa len vieš, čo je pre teba lepšie.”   
Tarka sa iba vždy skrášľovala, fintila a umývala sa, aby vyzerala čistučko a krásne. 

Teraz chodila na lov už aj so sestrou Belkou. A veru sa aj povadili.      
„Aká si len škaredá, Bela! Ako keby si nebola mojou sestrou...”
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„Čo mi to vravíš, Tarka? Ako mi také niečo môžeš povedať, veď som tvoja 
sestra?!”

„A čo? Ja som od teba o minútu staršia, a preto som aj múdrejšia a rozumnejšia 
ako ty!”

„Tak, to si ty len namýšľaš, že si taká pekná a múdra a že mi preto môžeš aj 
ubližovať. Ale počkaj , aby  sa ti niečo neprihodilo.”

„Mne? Prečo by? Veď sa mne nikdy nič zlého nestalo, hoci chodím na lov sama 
a bez rodičov!”

„Tak? No, ale nikdy nevieš... Nebuď taká pyšná na seba, lebo raz sa to všetko 
môže zvrtnúť proti tebe.”

„Ale nehovor mi, čo smiem a čo nie, keď mi to ani rodičia nevravia! A ty ani na krok 
nejdeš bez nich. Máš strach, že sa ti niečo stane, a preto aj mne teraz dohováraš.”

„Ale tak to nie je. Chcem byť vždy pri nich a prečo by som niekde išla sama, keď 
nemusím?”

„No, no... To sú ti teraz len výhovorky. Pozri na mňa, ja idem neraz aj sama a tu 
som, živá a zdravá.”

Tak sa Tarka s Belou hádali každý deň. Čoraz viac boli medzi nimi zvady, lebo 
Tarka považovala seba za najkrajšie a najmúdrejšie mača v okolí. Rodičia si to nevšimli, 
lebo boli zaneprázdnení lovením myší. 

A tak sa naša Tarka jedného dňa nevrátila domov. Zanechala svoju rodinu 
a vybrala sa do sveta.

„Idem hľadať šťastie, lebo sa mi už zunovalo stále byť doma a okrem toho ešte 
počúvať rodičov. A nemôžem vystáť Belu.” 

„A ktovie, možno niekde stretnem aj krásneho kocúrika a vydám sa!”  
Išla cez les a cez vysoké hory. Cestou ju však zastihla tma. Tarka bola však smelá 

a ničoho sa nebála. Išla a keď sa už unavila, trochu si pospala. Potom pokračovala v ceste 
i stretla zajačika:

„Kam ideš, malé mačiatko?” – opýtal sa jej zajačik.
„Ahoj, ja som Tarka. A vybrala som sa do sveta. Chcem skúsiť šťastie, preto som 

opustila rodičov i súrodencov.”
„A to ako? Nebojíš sa ísť sama, veď na svete je veľa nástrah, zla 

a nebezpečenstiev.”
„Nebojím sa, prečo by som sa mala báť. Som dosť veľká, aby som sa sama 

ubránila a o seba postarala.”
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„Tak dobre, ak si tak myslíš. Vidím, že si pevne rozhodnutá putovať sama, 
nebudem ťa presviedčať. Prajem ti veľa šťastia, nech sa ti darí. Dovidenia!”

„Ďakujem, kamarát! Dovidenia!”
Tarka znovu kráčala i bežala a postretala mnoho priateľov. Onedlho stretla 

vlka. Tentoraz už nebola taká smelá ako doteraz. Veľmi sa ho zľakla, až jej husia koža 
naskočila. Vlk bol veľký a strašný.
             ‚Ach, ako pred ním ujdem?’ – pomyslela si.

„Jáááj, aké krásne mačiatko!” – vraví si vlk, „a k tomu ešte samé. Len tak ho 
schmatnem a budem mať chutnú večeru.”

Vtom vlk namieril svoje kroky k Tarke. Chcel ju chytiť. Ale ona ho udrela palicou 
po hlave, až sa mu zatmelo v očiach a spadol. Potom sa pustila do rýchleho behu. 

‚Ak sa rýchlo preberie a ma dobehne, nezostane zo mňa ani márny kúsok!’
Vtom sa však pred mačičkou zjavil veľký kocúr a zobral ju na chrbát. Podarilo sa 

mu schovať sa s Tarkou pred vlkom v jednej chalúpke.
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Niekedy dávno a niekde ďaleko žila mama húska so svojimi húsatkami. Mama 
húska mala veľmi rada svoje deti a odmalička ich učila peknému správaniu. Vždy im 
hovorila: ,,Húsatká moje, nechoďte tam...,“ ,,...nerobte to, húsatká“. A všetky húsatká ju 
poslúchali a odpovedali: ,,Dobre mamka, budeme dobré.“

Mama húska bola pyšná na svoje deti. Ale jedno húsatko ju neposlúchalo. Bolo to 
najstaršie. Myslelo si, že keď je najstaršie, je aj najmúdrejšie. No teraz sa presvedčíte, že 
nebolo tak, ako si myslelo húsatko. Jedného dňa mama húska šla na prechádzku so svojimi 
húsatkami. Mama húska im povedala: ,,Húsatká moje, teraz pôjdeme na prechádzku. 
Musíte ma počúvať, aby ste sa nestratili a aby sa vám niečo zlé nestalo.“ Všetky húsatká 
odpovedali: ,,Dobre, mamka, budeme počúvať.“ Len naše húsatko odvrklo: ,,Ja som 
najstaršie a viem, čo je pre mňa dobré. Nemusím nikoho počúvať.“ Mama húska na to 

„Tarka, ja som tvoj ujo Fido. Nepoznáš ma?”
„Áno, poznám. Tak som sa prestrašila, že som si myslela, že ma ten vlčisko 

roztrhá.”
„Na šťastie som ťa včas našiel. Ináč by z teba nič nezostalo!”
„Veru, teraz som si to uvedomila.”
„Vezmi si to ako ponaučenie, Tarka. Viem, že si opustila rodičov i sestričku.”
„Nuž, myslela som si, že mi bude bez nich lepšie.”
„Ale vidíš, že to tak nie je. Si predsa ešte malá, aby si mohla žiť bez ich pomoci. 

Teraz ťa odprevadím domov.”
Tarka pokývajúc hlávkou prisvedčila. Neodišla teda, veď po tomto dobrodružstve 

sa ani viac neodváži opustiť rodinku. Odvtedy už nebola pyšná. So sestrou vychádzala 
oveľa lepšie ako predtým a  všetci spolu žili štastne a spokojne.
 
               
             

      Vlastislava Ožvátová (Kysáč)
       Pedagogická fakulta v Sombore

 (Vysunuté oddelenie v slovenskom jazyku
          v Báčskom Petrovci)

O malom húsatku


