O psíkovi, ktorý sa bál mačiek
Dnes prišiel ten deň, keď malé šteniatka museli odísť od svojej mamičky – krásnej hnedej
sučky – a slúžiť svojim novým majiteľom. O dvoch statných synov nemala mama sučka
najmenší strach. Avšak jej najmladší, ktorému dali jeho noví majitelia meno Bojko , bol
drobnulinký a ustráchaný. Keď nadišiel čas lúčenia, mama sučka ho ešte naposledy celého
vyoblizovala a dala mu rady do života:
„ Buď ostražitý a poslušný. A pozor na mačky! Majú ostré pazúry a obrovské zuby. Všetky
psy sa ich boja.“
Bojko na všetko prikývol, mamu sučku trikrát oblizol na ňufák a celý naradostený sa rozbehol
v ústrety svojim novým majiteľom. Zanedlho sa ocitol pred útulným domčekom s veľkou
záhradou, na kraji ktorej bola úplne novučičká psia búda. Bojkovi sa ihneď zapáčila, a keď
udreli prvé mrazy, zistil, ako je v nej mäkko a teplúčko.
Raz keď Bojko ležal zababušený v deke a pozeral cez škáru v búde ako padá sneh, začul, ako
sa na ulici rozštekali psy. Ihneď vyskočil a bežal aj on sa pozrieť, čo sa tam deje. Bol však
veľmi malý, a ani keď sa vyštveral na múrik, na ulicu nedovidel. Vtom zbadal, ako sa k nemu
popod bránu prešmyklo malé, premrznuté a ustráchané mačiatko. Bojko zmeravel a začal sa
triasť. Ostatné psy svojimi silnými telami narážali do brány a povzbudzovali ho, aby sa
pomstil aj za nich. Bojko sa však ani nepohol. Mača sa medzitým naježilo, zaprskalo
a rozcupotalo sa po Bojkových stopách v snehu rovno do búdy. Tam sa zababušilo do mäkkej
deky a takmer okamžite zaspalo. Ostatné psy posmešne a opovržlivo zazerali na Bojka, no
nakoniec sa rozbehli po svojom. Vonku sa zotmelo a začalo mrznúť. Bojko dvakrát piskľavo
štekol a bezhlavo sa vrútil dnu. V búde bolo príjemne teplúčko a mačiatko tam spokojne
mravčalo. Bojko si ľahol a hrejúc jeden druhého spokojne zaspali. Tak prečkali celú zimu
a keď na jar vykuklo slniečko, z búdy vyliezla veľká krásna a odvážna mačka. A na
počudovanie, taký istý psík. Keď to uvideli ostatné psy, začali Bojka považovať za veľmi
statočného. Na mačičku prestali štekať a naháňať ju. A Bojkovi majitelia? Vďačne si nechali
oboch odvážnych kamarátov.

