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Nele Moost

I lustrowała Annet Rudolph

Przełożyła Ewa Piotrowski



Pewnego razu borsuk zaprosił do siebie wszystkich przyjaciół na 
spaghetti z sosem pomidorowym. Przy jedzeniu dzik głośno mlaskał.

– Nie wiesz, że nie powinno się mlaskać? – upomniał go zając.
– Racja – przytaknął borsuk i wytarł sobie pyszczek serwetką.
– Ale jak się mlaska, to lepiej smakuje – chrząknął dzik, który spałaszował już 
taką olbrzymią ilość makaronu, że mały kruk zaczął mieć wątpliwości, czy 
dla niego jeszcze wystarczy. Na wszelki wypadek dołożył więc sobie kolejną 
porcję sosu.





– Nie powinno się tyle nakładać – pouczał go dalej zając.
– Trzeba się dzielić – chrząknął dzik i sięgnął po miskę z sosem, żeby 
wziąć sobie dokładkę. 
– Nie mówi się z pełnymi ustami! – zakrakał kruk i pociągnął miskę w swoją 
stronę. 
– Czy mogłabym dostać trochę sosu? – poprosiła owieczka.
– Trzeba się dzielić z innymi! – przypomniała pani borsukowa.
– Ale ja nie chcę – odparł kruk i napluł do miski.
– Fuj! Ale to obrzydliwe! – wykrzyknął mały borsuk. 
– On na…napluł do sosu! – przerażony zając aż się zająknął.
– Kruczku, nie wolno tak robić! – upomniała go pani borsukowa. – Podaj mi 
miskę. Spróbuję to wyłowić.
– Nie, nie, nie! – wrzasnął mały kruk i wskoczył do miski.
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