
Jok se kos uč il oď urabce

Na větvi seděl kos a lí bezně pěl. K němu si přisedl vrabec a dělal
skří p, skří p, skří p.
,,Byl bys tak laskav a sedl si jinam?" řekl kos cize.

,,Snad tě neru¹ í m svou pí sní ?" řekl vrabec posupně.

,'A ví ¹ , ¾ e ano?" ucedil kos, ,,ov¹ em ne pí sní , to toti¾  není  zpé v, to je

ien jaké si skří p, skří p."
,Ále to je roztomilé : řekl vrabec,,,ce|ý svět uznává' ¾ e skří p, skří p je
nádherná pí seň, jen jakýsi kos ne."

,,He, Wý celý svět," u¹ klí bal se kos.

,,Tak ty nevěří ¹ . Nu dobře. Mů ¾ e¹  mi ří ci, kdo bydlí  tam v tom
okně?"

'P.ý nějaký slavný skladatel. Celý svět ho prý uznává.*

,,Správně. Tak se pojď na něho podí vat." Vylé tli a sedli si na ří msu
okna. V pokoji psal skladatel rozskří paným Perem.
,,Sly¹ í ¹  ho?" řekl vrabec.
,,o' skří pe jako ty," ¾ asl kos.
Vrabec se pásl na kosově ú divu: ,rTo je dost, ¾ es to poznal." Pero
skří palo a skladatel ¹ eptal nad notami: ,,Teď pí ¹ u nejlep¹ í  pí seň,
jakau kdy kda .gymyslel."

Kos se zapotácel a odletěl zpět na větev, vrab ec za ní m.
,,Tak jsi to sly¹ el. Skří p, skří p je nejlep¹ í  pí seň na světě," řekl vrabec.

,Á o' tě ii nauč il . . .," pí pl kos zdrceně.
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ne' Pří teii. on ji odkoukal ode mne. Já jsem ji zpí val dávno,

dávno před ní m."
,,Tak¾ e ta sláva by vlastně patřila

,,Mně. Nemohu si ov¹ em stě¾ ovat. Já u¾  mám pamětní  desku."

,,Pamětní  desku . . ." Kos byl u¾  na dně.
,t ,,Támhle, co jsem se vylí hl. Chce¹  vidět?"
'-" " Přiletěti k cihlové mu baráku , fr? něm tabulkal_. s oprýskaným nápisem:

OPRAVNA OBRABECICH STROJU
,,LJmí ¹  dobře č í st?" řekl vrabee a jel

křidýlkem po pí smenech, ,,tady č ti!"
,,BRA BEC"' přeslabikoval kos, u¾

neřekl nic a odletěl.
Pak ho bylo sly¹ et odněkud se

střechy: ,,Skří p, skří p," ale moc
mu to ne¹ lo.
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Brouk & vč elič ka.
Jan Č arek.

Kulhal brouk přes palouk,
aby no¾ ky nepotlouk',

měl pěknou berlič ku
z polní ho řebří č ku.

Vč elič ka ho potkala,
pozdravení  nedala.

Brouk za milou vč elič kou
hrozí , hrozí  berlič kou:

Jaké  ty má¹  vyuč ení ,
proč pak nedá¹  pozdravení  ?

Stýč ku' strýč ku tesaří č ku,
dobrý den!

Dobrý den, dobrý den,
vidí ¹ ' teď jsem spokojen!
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hudba: Milena Raková
text: L.1uba © tí plováccG

Za pět Č erstvých vají Č ek
táta jim to slí bil,
natře taky ®ebří č ek,
aby se jim lí bil.

Kro -pe,na sle-pi -ce
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Kropenaté  slepice
bydlí v první  patře,
starajÍ  se Vellce
kdo jim kurní k natře.

Koko, koko, kokodák,
koko, kokodák,
kykyryký, kokodák,
koko, kokodák.

Kropenaté  slepice
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