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A. Lev a myš
Jednou lev, král všech zvířat, odpočíval po vydatném obědě. Z příjemného spánku ho náhle
probudila myš, která mu přeběhla po tváři. Lev zlostně zařval, chytil ji do tlapy a chystal se
ji za tuto troufalost zabít. Myš vypískla: „Nezabíjej mě, mocný králi zvířat. Co z toho budeš
mít? Když mě pustíš, budu se ti moct někdy odvděčit!“ Lev se začal smát: „Jak bys mi ty,
malá a slabá myška, mohla s něčím pomoci? Mně, silnému a mocnému lvovi? Ale máš
pravdu, že tvá smrt by mi byla k ničemu – tak utíkej!“
Za pár dní přišli do džungle lovci a lva chytili do sítě. Lev se snažil ze sítě dostat, ale čím víc
se svíjel, tím víc se do sítě zamotával. Bezmocně ležel na zemi, když najednou uslyšel myší
hlásek: „Neboj se, já ti pomohu!“
„Jak bys mi mohla pomoci?“ povzdychl si lev. Myška na nic nečekala a začala svými ostrými
zoubky hryzat provazy. Netrvalo dlouho a v síti byla taková díra, že se jí se lev protáhl,
a utekl před lovci do hluboké džungle.
Ezopova bajka

B. O Budulínkovi
Byl jeden dědeček a jedna babička a ti měli Budulínka. Dědeček a babička chodili do práce
a Budulínek býval sám doma. Babička mu říkávala: „Buď hodný, Budulínku, hraj si hezky
a nikomu neotvírej! V troubě máš hrášek.“
Budulínek si hrál, potom dostal hlad a dal se do hrášku. Najednou přišla liška a prosila:
„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.“
Budulínek, že nedá. Ale liška tuze prosila:
„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku! Pojedeme po lavici, pojedeme po světnici.“
Budulínek se najedl hrášku už dost a ještě mu zbylo. Otevřel lišce, přistrčil jí talíř a povídá:
„Na a jez!“
Liška hrášek snědla, vzala Budulínka na ocásek a vozila ho po lavici, vozila ho po světnici,
pak s ním vyběhla na silnici, ze silnice do polí, z polí do lesa a tam šup do liščí díry!
Zdroj: http://www.kamaradske-hry.cz/povidani-pro-deti/
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