ZGODBICA: ZAJČEK PABLO IŠČE JAJČKA (Muriel Mossoux)
Ko je petelin zjutraj prvič zakikirikal, je velikonočni zajček Pablo takoj skočil na tačke. Tudi
največji mojstri morajo namreč veliko vaditi! In slikar Pablo je že mislil na jajca, ki jih bo dobil
v kurniku. Le kako naj jih pobarva in poslika letos?
»Benjamin, greš iskat jajca zame? Krasno idejo imam, veš!«
Benjamin je brž odkorakal do kokodajsk. Bile so še nekam blede in zaspane in tudi jajčk še ni
bilo nikjer.
»Tristo pirhov, kaj pa zdaj?« je obupano zastokal Pablo.
»Hm, saj jajc ne nesejo samo kokoši, temveč tudi druge živali,« se je spomnil.
Poiskal je voziček in se odpravil k sosedam.
»Trap, a si mislil, da ti bova svoja jajčka kar dali?« sta se razjezili raca in goska.
»Takemu slabemu malarju kot si ti, pa že ne! Najina jajčka so prebela, prevelika in prelepa!
Škoda jih je zate, da veš!« sta še besno zagagali.
Pablo je zagledal golobico.
»Gospa, a lahko dobim vaša jajčka? Pobarval bi jih in jih dal otrokom za veliko noč.«
»Kaaaj? A si čisto prismuknjen?« je osupnila golobica.
»Moja jajčka so premajhna in prekrhka za otroške roke. Ne dam ti jih!«
»Jojprejoj, ena jajčka so prebela, druga prevelika, tretja premajhna!« je zastokal obupani
Pablo.
»Le kje naj najdem prava?«
Na listu je sedela žaba in slišala zajčkovo tarnanje.
»Pablo, jaz ti dam jajčka! Veliko jih imam,« je zaregljala. A njena jajčeca so bila res drobcena
in so Pablu skoraj zdrsnila iz tačk.
»Ne, hvala, regica,« je odkimal.
Žalosten je rinil voziček po potki čez travnik. Doma je vse povedal svoji ženi Juaniti.
»Revček moj,« je rekla, in mu na gobček pritisnila moker poljubček.
»Malo premisli vse skupaj, jaz pa ti bom pripravila kaj sladkega za pod zob.«
Zajček je zasmrčal na mehkem kavču, njegova žena pa je prepevala in ropotala po kuhinji.
»Pablo, presenečenje!« je veselo zaklicala.
»Mmmmm, skodelica vroče čokolade!« se je obliznil zajček in srknil prvi požirek.
Joooj, kako si je opekel jezik!
»Ajsa, vroče je!« je kriknil in izpustil skodelico. Padla je na tla in se razbila, čokolada pa se je
razlila po jajčkih v košarici.
»Juhu, kakšna dobra ideja!« sta se skupaj zasmejala Pablo in Juanita.
»Če mi nihče noče dati svojih jajčk, da bi jih pobarval v pirhe, jih bom pa naredil kar sam.
Iz čokolade!« je sklenil Pablo.
Od takrat Pablo in Juanita vsako leto prepevata in plešeta po kuhinji.
Skupaj naredita čokoladna jajčka in zajček jih odnese vsem otrokom po svetu.

VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE IN VELIKO PISANIH PIRHOV.

NEKAJ IDEJ ZA IZDELOVANJE V TEH PRAZNIČNIH DNEVIH.
BODITE ZDRAVI.

