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Zuzana Kováčová Švecová: Snehuliakovce /úryvok, krátené/ 

 

Kde sa vzal, tu sa vzal, 

na záhrade ráno stál. 

Čiapku sivú, hlavú krivú 

a v ústach vám fajku mal. 

 

Takto sa začína básnička o snehuliakovi, ktorú poznajú hádam všetky deti v Bratislave, 

v Žiline, aj v Snine. A keby len tam. Poznajú ju deti na celom Slovensku, ba možno na celom 

svete. Teda, pokiaľ vedia hovoriť po slovensky!  

 Aj Peťko a Lucka  sa každé ráno dívajú z okien, či už biely sneh pokrýva ulice, záhrady 

a stromy, aby si jedného mohli postaviť.  Ale bez fajky, samozrejme! Lebo po prvé, fajku nie je 

také jednoduché zohnať. A po druhé -  na každej fajke je napísané – deťom do rúk brať prísne 

zakázané!  

 

Začali sa zimné prázdniny, škola sa zatvorila a deti z Malinovej ulice začali už cestou 

domov vymýšľať. 

 „Keď napadne veľa snehu, postavíme si iglu,“ plánoval Peter. 

„Keby bolo snehu aspoň dva metre, mohli by sme si postaviť snehové bludisko,“ rozplývali sa 

Adam s Vierkou, „ alebo rovno celé snehové mesto.“ 

„Ja by som chcela, aby ho bolo aspoň na tri gule,“ povedala Lucka a všetky deti sa začali veselo 

smiať.  

„Čo keby sme postavili toľko snehuliakov, koľko je na svete detí? Aby mal každý svojho?“ 

Povedal Peťko a potom sa začala dlhá a nekonečná debata o tom, koľko je na svete detí, či ich 

je milión alebo dva milióny a ktosi povedal, že ich je oveľa viac. Bude to teda trvať celú zimu. 

Alebo aspoň celé prázdniny. Niekto potom začal počítať dĺžku ulice a Vierka povedala, že aby 

sa všetci snehuliaci zmestili do ich mesta, museli by si navzájom sedieť na hlave. A taký 

snehuliak, to vám je ozaj ťažká váha!  

......... 

Na druhý deň bola sobota. Mestečko sa prebudilo do bieleho rána. Snežilo celú noc a nasnežilo 

toľko, že deťom stačilo aj na iglu, aj na labyrint, aj na snehuliakov. Na konci ulice pod lesom 

postavili spolu krásne snehové mestečko. Na jeho okraj postavili drevenú tabuľu s takýmito 

nápismi: 

 

SNEHULIAKOVCE 

Zákaz vstupu dospelým! 

Zákaz vstupu nahnevaným! 

Zákaz vstupu s ohňom! 

Zákaz búrať snehuliakov! 

Zákaz stavať iné veci. 

Vstupné pre všetkých – 1 snehuliak na osobu. 
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