Alfred Könner
Neplač, řekl strom
Tikuma, černé dítě Afriky, našla na kopci ořech, ten vám byl veliký.
Chtěla ho zvednout, skulil se jak míč, spadl do potoka a uháněl pryč.
Tikuma naše malá, ó ta se rozplakala.
„Neplač,“ řekl potok, „co tam, to tam, a já ti za něj rybu dám.“
Vtom se ta ryba ptáku dostala do zobáku.
„Neplač,“ řekl pták, „co tam, to tam, já ti za ně péro dám.“
Vtom vítr vzal to péro, ulétlo jak éro.
„Neplač,“ řekl vítr, „co tam, to tam, a já ti za něj lístek dám.“
Vtom koza lístek zhlédla a hned ho snědla.
„Neplač,“ pak řekla, „co tam, to tam, a já ti za něj mléko dám.“
Nesla si krajáč, Tikuma milá, s krajáčem do stromu narazila.
„Neplač,“ řekl strom, „co tam, to tam, ořechy já ti za to dám.“
A už ořechy rázem padají na zem.

rozplakala se, s krajáčem, do stromu, zhlédla, snědla
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• Vysvětli rčení: Smůla se mi lepí na paty.
• Vyslovuj správně jméno: Alfred Könner (čti koener).

Dobře to dopadlo, myslí si Tikuma,
ořechy posbírá a hned se k jídlu má, pak
složí dlaně na žaludek a spí jak dudek.
Z knihy Neplač, řekl strom
s ilustracemi R. Grube-Heinecke

Václav Fischer
Hádanky

Jiří Žáček
Paviáni

Ve dne v noci cvičí
na palmové tyči,
s každým se hned pohádá,
veletoče ovládá.

Paviáni křičí zdola:
Žirafo, hej, hola hola!
Jak se máš tam nahoře?
Dohlédneš až za moře?
Z knihy Pět minut v Africe

(opice)

Chodí líně pouští,
srst má jako houští,
na zádech má hrb.
Na hlavě má ofinu,
rád si hoví ve stínu
a to není drb.

(velbloud)

Z knihy Hádej, hádej, neprohádej

na žaludek, na palmové, s každým, veletoče, srst, hrb, drb, paviáni,
dohlédneš

• Vyslovuj správně jméno: Regine Grube-Heinecke (čti grube-haineke).
• Která další cizokrajná zvířata znáš? Co o nich víš?

57

