
7

Plné brušká

Za žblnkotajúcim potôčikom je lúka posiata 
bielymi margarétkami. Pod najväčšou 

z nich je učupený drevený domček 
s veľkou záplatou na streche. Býva 

v ňom chrobáčik Roháčik. 
Len čo na oblohe vykukne slnko, 

vykukne aj Roháčik spod periny. 
Zuby si umyje bylinkovou pastou, 
oblečie si žlté nohavice, ktoré si 
vytiahne takmer pod pazuchy, 
a obuje si modré topánky. 
Zaviaže si zelené šnúrky a už 
si vykračuje po chodníku 
a vdychuje sladkú vôňu 
kvetov.

Dal by som si niečo 
dobré na raňajky! 
pomyslel si a hneď mu 
zaškvrčalo v bruchu. 

Po chvíli ho chodník 
zaviedol k starej 
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čerešni, pod ktorou 
ležali na zemi dve 

spadnuté čerešne. 
Roháčik chcel do jednej 

z nich zahryznúť, keď vtom...
„Ani sa neopováž!“ vykríkol 

niekto. 
Čo to bolo? uvažoval chrobáčik.

„Hovorím ti, neopováž sa do nej 
zahryznúť, inak za seba neručím!“ opäť 

zaznel nahnevaný hlas. 
Roháčik skamenel. Kto to naňho kričí? 

Obzrel si čerešňu a všimol si, že je popretkávaná 
úzkymi chodbami a z jednej chodbičky sa naňho díva 

červík. 
„Táto čerešňa je moja, iba moja!“ nahnevane zakričal červík. 
„Si veľmi malý. Určite ju nezješ celú. Môžeme sa podeliť,“ 

navrhol Roháčik.
„V nijakom prípade! O svoje raňajky sa s nikým 

deliť nebudem! Upozorňujem ťa, chrobák! Pokiaľ 
ide o jedlo, nemám zľutovanie! Nenúť ma, aby 
som oprášil staré bojové umenie!“ odvetil 
červík, ktorý bol ochotný brániť svoju 
pochúťku do posledného dychu. 
Na čelo si dal bielu čelenku, aby 
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zdôraznil, že to s tým bojovým umením myslí vážne. „Navyše, 
túto čerešňu som začal hrýzť prvý! Mám na to aj svedkov! Hej 
ty, húsenica!“ zakričal smerom k čerešni, ktorá bola pohodená 
vedľa. 

Vykukla z nej zelená húsenica. „Má pravdu! Vŕta sa v nej 
už od rána!“ potvrdila a zo svojej pochúťky si odhryzla taký 
veľký kus, že jej stekala po brade šťava. 

„A ty by si sa so mnou nerozdelila?“ priskočil k nej Roháčik. 
„Ja síce bojové umenie neovládam, ale mám veľmi rýchle 

trávenie. Ak by som sa s tebou rozdelila, o chvíľu by som bola 
zase hladná. Ver mi! Nie je nič horšie ako hladná húsenica,“ 
vyhovárala sa. 




