medvědi

Tři medvědi a zlá babka

Žili byli v jednom domě tři medvědi tuze skromně. Ten první byl
velikánský, druhý menší o kousek a ten třetí milé děti byl hotový mrňousek.
Měli doma 3 talíře a 3 lžičky jeden stůl, 3 polínka pro kamínka. Na
kamínkách rendlík s kaší a to zatím o nich stačí.
A teď krátce o zlé babce. I loupežník, čili lapka, raději ji uhne z cesty. Ta
ukradne i nit z vesty, říká se jí Babka Chňapka a víte jak vypadá? Jako
bubák z jabka.
Už se kaše uvařila, jenomže moc horká byla a naši 3 medvědi, horkou kaši
nejedí. A tak než jim vychladne, rozhlédnou se po lesíčku, třeba najdou
med a vrátí se za chviličku, právě na oběd.
Mezitím ta Babka Chňapka, ta co v lese straší, už jim sedí u talířků, ujídá
jim kaši. Jedna byla příliš horká, druhá málo hladká a ta třetí milé děti
hlaďoučká a sladká. A sotva ta Babaka Chňapka položila lžíci, třikrát zívla
a hledala postýlku v ložnici. Jedna byla příliš úzká, druhá zase široká a ta
třetí milé děti, ta jí padla do oka.
Zatím naši medvědi, jak tak lesem chodili a koukali po medu, zapomněli na
chvíli, že už je čas k obědu. Zapomněli na chvilku na kaši i postýlku, ale
když si vzpomněli, honem domů běželi.
Doma vešli do světnice pěkně před své talíře, jako bratři a co spatří, to je
tedy k nevíře: do prvního někdo foukal, v druhém trochu ubylo a v tom
třetím milé děti ani sousto nezbylo. Potom vešli do ložnice, každý ke své
posteli, i pro pět ran do čepice hned všichni tři viděli: že v té první někdo
seděl, druhou někdo rozestlal a v té třetí milé děti a v té třetí někdo spal:
Babka Chňapka to byla a takhle se zlobila:
Řeřich, křen, ředkev, tuřín, řepa, řapík, hřib já zuřím,brukev celer, ryngle
hrách, choroš kotrč mějte strach!!!
A co naši medvědi? Strčili ji ze dveří ať si v lese láteří. A pak zase v jednom
domě žili byli tuze skromně, vařili si kaši.A ta babka Babka Chňapka
ošklivá jak bubák z jabka už jen ptáky straší.

