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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.
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nič nepovedala a tak šli na prechádzku.

Húsatká obdivovali všetko, čo bolo vôkol nich – pestrofarebné kvietky, zelenú 
trávičku, mravce a  včielky, ktoré usilovne pracovali... Prišli k jednej loďke, ktorá bola 
plytká, ale plná špinavej vody. Mama húska povedala húsatkám: ,,Húsky moje, túto 
loďku obíďte, lebo si pošpiníte svoje čisté, krásne perie.“ Húsatká poslušne zvolali: 
,,Áno, mamka, obídeme,“ a pekne prešli popri loďke nezašpiniac sa. Len naše najstaršie 
húsatko povedalo: ,,Neviete prejsť cez loďku, lebo ste obyčajní bojkovia! Pozrite sa, ako 
ja prejdem cez loďku a nezašpiním sa.“ Pozrelo sa na loďku a len čo bolo počuť: čľup, 
čľup, čľup..., húsatká sa odrazu rozosmiali. Smiali sa nášmu húsatku a vykríkli: ,,Ty 
hlúpe húsatko, pozri sa na svoje perie. Je špinavé! Ha-ha-ha!“

Húsatko zostalo zahanbené. Pozrelo sa na svoje perie a ono bolo naozaj veľmi 
zašpinené. Mama húska prišla k húsatku a ono jej povedalo: ,,Mamka, prepáč, myslelo 
som si, že som múdrejšie ako ty. Teraz vidím, že som chybilo...“ a rozplakalo sa. Mama 
húska mu povedala: ,,Húsatko moje, odpúšťam ti, len mi sľúb, že odteraz budeš počúvať.“ 
a húsatku sa z očú stratili slzičky, objalo svoju mamku a povedalo: ,,Sľubujem...“

A tak žili šťastne až do konca života.  
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