DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA

"M
ísť

hrať?"

mackovia
mamu.

amka,
mamkaaa,
môžeme sa

prosia

svoju
"Nie,

traja
veľkú

je

to

nebezpečné! Neviete, čo sa
môže pritrafiť," protestovala medvedica.
Práve začínalo leto a jej mackovia nemali ani rok, no
veľmi sa chceli ísť pozrieť do lesa. Samé. "Neboj sa
mamka, ja na mojich bratov dohliadnem," povedala
hrdo Bela. Narodila sa ako prvá a bola pyšná, že má
dvoch mladších bratov. "Tak dobre teda," súhlasila
napokon mamka, "ale len do západu slnka!" Sotva to
dopovedala, malé medvedíky už boli fuč.
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Dobrodružná výprava

"Nemôžem uveriť tomu, že sa môžeme samé hrať
v lese. To je úžasné. Zahráme sa naháňačky?" opýtal
sa Mlsko. "Jasnéé. Chytááš!" povedal Chlpáčik
a rozutekal sa po lese. Mlsko neváhal ani chvíľu
a vybehol za ním. Do cesty sa mu ale zamiešala Bela.
Potkli sa, prekopŕcli cez seba a všetci sa nahlas
rozosmiali. "Bela, ty máš teda silu, hahaaa!" smial sa
Chlpáčik a hodil sa na svojich súrodencov. "Toto je
skvelé, musíme sem chodiť častejšie!"
Táto časť lesa bola krásna. Nebolo tu veľmi veľa
stromov, takže mackovia sa mohli skvelo vyšantiť.
Na pňoch popadaných stromov rástol mäkkučký
mach, lúka bola plná voňavých kvetov a neďaleko
zurčal potok. "Hej, decká, cítite to?" Mlsko sa postavil
na zadné a ňuchal vo vzduchu. "Med!" skríkla Bela
a rozbehla sa za prenikavou vôňou sladučkej dobroty.
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Dobrodružná výprava

"Aha, tam je to," povedal Chlpáčik, keď mackovia
zastavili pri veľkom strome. Pod veľkým konárom
visel obrovský včelí úľ.
"Eeeehm...vie niekto z nás liezť po strome?" opýtal sa
neisto Chlpáčik, ale nebolo to potrebné, keďže večne
hladný Mlsko sa už driapal hore. "Veď vieš, hlad je
hlad," zašepkala Bela bratovi a zachichúňala sa. "Hej,
pre kúsok medu by spravil čokoľvek, chichi." "Ja som
to počul, Chlpáčik! A nemysli si, že ti to len tak
prejde." Mlsko sa tváril urazene, no v skutočnosti sa
usmieval. Došplhal sa k úľu a celý zadychčaný sa
načiahol po medík. "Mňam, poďte hore, je vážne
sladký."
Dvaja mackovia sa začali šplhať hore, keď tu zrazu
začuli krik. "Pomooooc! Utečte! Včely, útočia na mňa
včely!" kričal Mlsko a najrýchlejšie ako vedel liezol
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