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Krátke príbehy o zdrobnelinách 

Maličká 

Maličká sa vybrala po cestičke do vlasov a našla tam chalúpku z perníka a zavesila si perník za uško 

a lienka vyšla z uška von a Maličká povedala: „Konečne som ťa prinútila vyjsť z mojej hlavičky.“ 

A lienka zjedla perník a pribrala. A potom Maličká povedala: „Toto bol perník zlej čarodejnice, lebo si 

pribrala, idem ja radšej domov.“ A potom spadla z vlasov na zem a pretože bola maličká, zabila sa. 

A nikto o nej viac nevedel ani ju nikto nenašiel. 

Holubička 

Poštová holubička sa vybrala do Vysokých Tatier, aby prešla cez koľaje horského vlaku a aby vystúpila 

na konečný bod lanovky. A našiel ju tam chlapček, na lanovke, a spýtal sa jej: „Prečo si sem prišla?“ A 

poštová holubička sa vykakala na jeho športovú Nike bundičku, ako chlapec vystupoval z lanovkovej 

kabíny, a povedala: „Aby som ti priniesla túto správičku z nižších osídlených oblastí.“ A chlapček ju 

chytil za chvost a vytrhol niekoľko pier z jej chvosta a vtedy holubička nabrala výšku, vzletela vysoko 

nad lanovku, keď tu, zasiahol ju skamenený oblak, a to rovno do srdca, a taká mŕtva spadla chlapcovi 

rovno do náruče. A chlapec povedal: „Pochovám ťa na vŕšku.“ A tam urobil chlapček hrobček, vysoko 

na Štrbskom plese, a oblakom padali slzy na hrob holubičky. Hrob, ktorý vyšiel v ústrety horskej 

turistike. 

Kvetinka 

Kvetinka bola odtrhnutá, bol ostrihaná, bola postriekaná vodou. A potom prišli ľudia a predali a kúpili 

ju za lacné peniaze. A kvetinka umierala vo váze. Keď tu, prišiel umný záhradník a povedal: „Ja jej 

vrátim život, ja ju znovu zasadím.“ A dal kvetinku do hliny, kde boli slimáky, červy a mravce. 

A kvetinku zožrali. A potom záhradník povedal, keď po nej neostalo takmer nič: „Niečo sa pokazilo.“ 

Ale nepochopil, čo to bolo. A potom prišla za záhradníkom matka a povedala mu: „Poď, Janíčko, 

vymením ti plienky.“ A Janíčko vyronil slzu nad kvetinkou, ktorej viac nebolo. 


