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Rozprávkový zverinec
chcel by si dnes navštíviť? 

Je to jednoduchá vec!
Iba oči zavrieť treba,

zhasnúť lampu, nechať z neba
cez oblok vojsť zlatý svit –

a nemusíš nikam ísť.
Ten zverinec rozprávkový
sám dokáže k tebe prísť!
Snívať začni! Stačí začať –
hneď začuješ ticho kráčať
plno kopýt, láb aj labiek,

trepot krídel, čľapot žabiek,
hneď sa bude ponevierať

plno rozprávkových zvierat
vôkol tvojej postele.

Pozor! Prvé sa už blížia!
Neboj sa ich! Neublížia.
Tie zvieratá rozprávkové

sú milé a veselé... 
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ROZPRÁVKA 
O BOCIANOVI A ŽABE
 
Za čias, čo si nikto nepamätá,
za čias krátko po stvorení sveta,
pri húštine, v tôni baobabu,
stretol driečny bocian mladú žabu.
 
Ten bocian mal záletnícke vlohy.
Dlhý zobák, ešte dlhšie nohy.
Keď si na tých dlhých nohách hopkal
a zobákom do kroku si klopkal,
očaril tým každú mladú dámu,
každá by v tej chvíli podľahla mu.
 
Sťaby ju Boh stvoril z jeho rebra,
zviesť bociana prvá chcela zebra.
Vyfúknuť ho zebre snažila sa
korytnačka. Tej opica zasa.
Napokon ich snaha bola slabá –
u bociana zvíťazila žaba.
 
Skráťme to!
O týždeň svadba bola.
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Všetka zver sa zhŕkla dookola
tej húštiny v tôni baobabu –
bocian si tam za ženu bral žabu.
Kňaz tučniak mal najprv dôležitú
reč o láske. K spoločnému žitiu
zaželal im ešte všetko dobré –
a sčernelo zatiaľ nebo modré.
A bocian s tou žabou, čo si zobral,
do svadobnej komnaty sa pobral.
 
Svadobnú noc mali prežiť v kroví.
 
No keď noci dal už úsvit nový
priepustku tak ako iným nociam –
z krovia vyšiel už len ženích bocian.
 
Čo sa stalo?
Zver zvedavosť hrýzla. 
Kam nevesta žaba cez noc zmizla?
 
Bocian preč na dlhých nohách kráčal
a hľadať si druhú ženu začal,
a hladkal si pri tom brucho sýte,
a ďalej už hádať nemusíte.
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Aké z toho poučenie plynie?
Nijaké.
 
Len toto viem. Nič iné...
 
Prečo práve bocian žaby láka?
Záhada.
 
(No zase nie až taká,
keď už viete, žabky,
čo vás čaká.)


