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Žltý           , žlté pole, 

žlté             oči kole. 

                    Sivé              hľadia na to:  

„Žitko žiari ako zlato!“ 

sa nesie pyšne: 

„Chcete             ? Mám dva zvyšné.“ 

„Vďaka, nie si lakomý. 

Daj si       ako my. 

Bež so svojím         , 

                   za zákrutou je váš                 . 

                           šteká: „Haf, haf, juchú! 

                   Nájdem ho aj podľa ňuchu. 

                 Aj vám patrí ten svet zlatý, 

                     hybajte von, kamaráti! 



 

Červený je            zrelý, 

ochutnať by všetci chceli.  

                                hryzie ostošesť: 

„Tento kúsok musím zjesť!“  

má zas chúťky hriešne, 

                       už sa vrhla na             . 

„Červené sú, veľmi sladké, 

natrhám aj kamarátke!“ 

                                       z konára 

piští, že už prihára. 

                   Zakráda sa          z poľa: 

               „Zjem všetko! Som hladná!“ volá. 

„Tak vyzerá líščia láska?“ 

mrmle          , s chuťou mľaská. 



 

 

 

 

                          Na belasej  

                     stojí                  maličké.   

                 Letí k nemu modrá             , 

chytiť ju však je vec ťažká.  

                               vyskočil, ale beda,   

                 pohladkať sa              nedá. 

                          Obráť sa a pohlaď                 ,  

s tým sa iste lepšie hráva. 

                   sa s                 netuľká,    

                     viac mu chutí                . 

Kto chce modré ovocie, 

môže si vziať, koľko chce. 

            modré                , modré             , 

v takom svete dobre je ti.



 

 

                               prišlo na výzvedy. 

              Zelený        ,            ,                         , 

nad zelenú farbu niet! 

             sa v                           hojdá: 

                 „Spadla              z pôjda... 

To je ono, to je naše, 

dožičiť si samopaše! 

               Zelené             ,             ... 

                  Čo tá             sa tu potĺka? 

                          hľadá zrelú       , 

           tú má však              dávno v brušku.   

            Čertovské psisko, to je         ! 

   V zelenej                            šťastne mľaská.



              

                      V oranžovom  

býva sladké spanie. 

          prvá vstáva,  

už ju čaká šťava. 

                         Z              , pravá! 

                                praská, sláva!  

                    Oranžové             horí. 

              Vstávaj,             ! Čo si chorý? 

              V oranžovom spacom  

                       si číta             dáku. 

Musí to byť napínavé, 

Lapaj lapá lotrov práve. 

                                  čosi tuší, 

                      naťahuje   .



 

 

             Pod                 , pod                , 

                     čierne         breše: 

                    „Nech si líže          , 

kto sa dlho češe! 

                Čierne                  , čo plačete? 

                   Piť to          nebudete! 

Neskoro ste vyšli z kríčia, 

                predbehlo vás čierne        . 

                 Čierne         strašne hladné, 

                  nechá vám len       na dne. 

                                     sa nazúri: 

                     „Mám ukázať pazúry?“ 

                             , tá si nič nerobí, 

                  veď má               do zásoby. 



 

 

                                  je plná lúka, 

radosti nám všetkým núka. 

                      S košom              beží            , 

cestička je pre ňu úzka. 

                   Kam sa biela           ženie? 

Sused chystá posedenie. 

              nemá starosť inú: 

„Zober ma tiež na hostinu!“  

                                 šantí ako divá, 

                                           sa iba díva. 

               Biely           , hopsarasa, 

bielou lúkou ponáhľa sa. 

                         s vencom  

tiež chce bežať v šíry svet.



 

                    Pod kvitnúcim   

veselo je, dínom – dánom! 

                    Pozoruje            v kroví 

celý ten svet fialový. 

                              musí mať náter nový, 

                   podarí sa práca                 ?     

            Čierna             chvostom šibká: 

                „Zišla by sa dáka            ! 

Čosi ju však pletie, mámi, 

                     breh zavoňal            . 

To je vôňa! Dych sa tají, 

Najkrajší kraj býva v máji! 

                        Na           , na súši  

                                sa rýchlo usuší.



 

 

                              hľadí na hnedé 

                       hodujúce                  . 

                S                 nie sú žiadne špásy, 

                    hnedú              zaslúžia si. 

Napílili ťažké klady, 

teraz by si veľmi rady 

                       dali         čokolády. 

                      im však striedmosť radí. 

                     Ponúka im              , 

tiež dobrú vec nakoniec. 

                               sa smejú schuti, 

                      že im          rozum múti: 

                   „                nech jedia malí, 

musíme mať silné svaly!“ 


