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Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno
vrecko so semienkami. Jedno semienko
s pomedzi toho veľkého počtu sa volalo
Jurko.
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Jedného dňa ale začalo veľké
zemetrasenie. Všetko sa triaslo,
semienka poskakovali a narážali
do seba.

Naraz však dopadli do niečoho
mäkkého. Voľačo ich oslepovalo
a preto semienka nič nevideli. To
ale netrvalo dlho a zrazu ostala
úplná tma.
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Jurko bol zo všetkého unavený až
zaspal. Nečakane ho však prebudil
nejaký zvuk.
„Jurko, Jurko, Jurkóóó počuješ
ma?“
Neďaleko od neho bol jeho
kamarát Ďurko.
„Jéééj ahoj! Tak rád ťa počujem!
Nevieš čo sa to stalo?“ opýtal sa
zmätený Jurko.
„Neviem, ja som spal a prebudil
som sa až tu,“ smutne mu
odpovedal Ďurko.
„Chlapci, chlapci. Vy neviete, že
nás zasadili?“ odpovedala im
kamarátka Grétka.
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„Zasadili? Čo to znamená?“
prekvapene sa opýtali.
„To znamená, že nás niekto
vysypal do zeme. Tu budeme
odpočívať, kým z nás nevyrastie
krásna rastlinka, na ktorej budú
neskôr chutné rajčinky.
Rozumiete?“
„Áno, rozumieme.“ Len čo chlapci
Grétke odpovedali, začalo sa diať
niečo zvláštne. Celá zem okolo
nich bola mokrá.
„A toto sa zas čo deje?“ spýtal sa
Ďurko.
„Ja viem, ja viem!“ vykrikoval
Jurko.
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„To je voda, ktorá nám dá silu
rásť. Dobre hovorím Grétka?“
„Áno Jurko, máš pravdu!“
odpovedala mu Grétka.
Trom kamarátom bolo spolu dobre,
veľa sa rozprávali, hrali a smiali.
Zrazu sa jedného dňa Grétka
začala meniť.
„Čo sa to s tebou deje?“ opýtal sa
jej Ďurko.
„Začínam rásť, hovorí sa tomu aj
klíčenie,“ odpovedala mu múdra
Grétka.
„Aha pozrite, už aj ja klíčim!“
vykrikoval Ďurko.
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„Ja ešte neklíčim,“ smutne
povedal kamarátom Jurko.

„To nevadí, určite to bude každú
chvíľku. Každý je iný, niekto
vyrastie skôr a niekto trošičku
neskôr, “ chlácholila ho Gétka.
Ako čas išiel aj Jurko začal klíčiť.
Mali silné korene, krásne stonky
aj lístky.
Postupne na
nich vyrástli aj
chutné
rajčinky.
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Jurkovi
a Ďurkovi sa
už zdali ich
rajčinky
ťažké.
„Grétka a čo teraz s tými
rajčinkami, už sú dajaké ťažké?“
Opýtal sa Ďurko Grétky.
„Musíme vydržať! O chvíľku ich
určite niekto oberie, aby si na nich
pochutil,“ vysvetlila im Grétka.
A tak sa aj stalo. O pár dni už
niekto pooberal
všetky chutné
rajčinky.
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Traja kamaráti boli na seba hrdí,
že mohli byť užitoční pre niekoho
iného.




