
Ako zajko Hrajko s ujom Kapustom zvieratká nachovali. 

Krajinou už sedem dní a sedem nocí  duje silná víchrica a snehová metelica. Zajko Hrajko vo 
svojom domčeku a pri malom okienku číta knihu rozprávok. 
-Ej, keby tá metelica skončila. Veď ani veveričiaka Riška nemôžem ísť navštíviť,- zahľadel sa 
cez okno na padajúci sneh. 
Na ôsmy deň metelica prestala a zasvietilo slniečko. Zajko vyšiel pred domček. 
-Ale ho napadalo...Hotová kalamita! -pozerá zajko vôkol seba a krúti hlavou. 
-Riškoooo! –volá Hrajko na svojho suseda. 
-Vylez, už nesneží! 
Na neďalekom strome zaškrípali dvierka, z ktorých opatrne vykukol veveričiak. 
-Škrupinka dutinka! –zahromžil po veveričiacky. –Toľko snehu som v živote nevidel! 
-Poď, Riško navštívime aj ostatné zvieratká. Či sa im nebodaj niečo nestalo! –mávol rukou 
Hrajko na Riška. 
-Ááá hop! – skočil Riško zo stromu. –Hrajkooo, ratuj ma, celý som sa preboril! 
-Hi, hi,hi. –smeje sa Hrajko a už pomáha Riškovi von spod snehu. 
Hrajko s Riškom sa prechádzajú po lese, predierajú sa snehovými závejmi a postupne 
kontrolujú všetkých svojich priateľov. Teta diviačica márne hľadá pod snehom žalude. 
Napadalo ho toľko, že sa k nim nevie dostať. Syseľ Robko odhadzuje sneh pri starom dube, 
aby sa mohol dostať k domčeku lasičky Zuzičky a pomôcť jej von. 
Srnky sa prehrabávajú snehom na lesnej čistinke, no nájsť trávičku sa im nedarí. 
-Riško, zle je, -povedal zamyslene Hrajko. 
-Snehu je toľko, že sa zvieratká nevedia dostať k svojim zásobám. 
-Mám to! –klepol si zajko prstom na čelo. Ujo Kapusta je predsa horár! Určite nám pomôže. 
A tak sa Hrajko a Riško pobrali k starej horárni. Cestou sa ešte niekoľkokrát preborili 
v snehových závejoch, dokonca aj chvíľku blúdili, lebo cestička bola zaviata na nepoznanie. 
No nakoniec predsa len dorazili. Povedali ujovi Kapustovi, čo ich postihlo a ako zvieratká 
potrebujú pomoc. 
-Nebojte sa kamaráti, -usmial sa na nich ujo horár. 
-Ja som pripravený a som rád, že mám takých pomocníkov ako ste vy. 
Ujo Kapusta zapriahol za sane koníka Gaštana a spolu so zajkom a veveričiakom na ne naložili 
seno, vrecko so žaluďmi i kamennú soľ. Potom si posadali a ujo Kapusta zavelil. 
-Kamaráti, držte sa, a ty Gaštanko,hijoooo! Koník sa rozbehol a čochvíľa boli v lese. 
Najskôr vyložili žalude pre diviaky. –Kroch, kroch ďakujeme! – potešila sa stará diviačica. 
Potom prešli na čistinku k srnkám, naplnili krmelce senom a Hrajko spolu s Riškom vyložili 
na pník hrudu kamennej soli. 
Postupne prišli na čistinku všetky zvieratká a spolu sa tešili, že im ujo Kapusta pomohol. 

                                                                                                                     


