
FOJE MATENE 
Anasido �iam ien rapidis. Kaj 
kiam �i rapide krablis sur verda 
herbo, al �iuj observantoj �ajnis, 
ke ruli�as pilko. Sed, �ar tiu pilko 
krome kvakis, la anasidon oni 
nomis Kvilko.  

La anasido tre ne �atis lavi sin 
matene. Ofte okazis, ke oni ne 
povis e� perforte venigi �in ne 
nur al rivero, sed e� al ordinara 
flako.  

– �u longe ankora� mia filo estos malpurulo? – ripro�is la anasidon panjo. – 
�iam vi iradas malpura, sordida!  

– Sed al mi e� tiel vivi estas agra-gra-grable, – Kvilko respondis.  

Sed foje kokido Pep kaj hundido Boj interkonsentis kaj decidis instrui sian 
amiketon. Kvilko eliris matene en la korton, kiel �iam, nelavita kaj dormema, 
kaj salutis kokidon Pep:  

– Agra-grablan matenon!  

Tiel �i diris "bonan 
matenon".  

Sed la kokido diras:  

– Kiu vi estas? Mi ne konas 
vin.  

Tiam Kvilko direkti�is al hundido Boj:  

– Agra-grablan matenon!  

– Mi ne parolas kun nekonataj birdoj! – la hundido diris.  

Ofendi�is la anasido kontra� siaj amikoj.  

"Kio do okazis al ili? – �i pensas. – Kial do ili subite �esis rekoni min?"  



Tiam ekpluvis. Tre sonora estis la pluvo. Gaja. Varma-varma.  

 

Kvilko ne sukcesis ka�i�i sub la peronon – kaj la pluvo tre bone du�is �in. La 
hundido kaj kokido mem alkuris la anasidon kaj diris:  

– Saluton! Kiom pura kaj simpatia vi estas!  

Kvilko demandis ilin:  

– Kial do vi anta�e ne salutis min, kiam mi mem aliris vin?  

– Min aliris iu malpurulo, tute ne vi, – Pep diris.  

– Anka� min molestis iu sordidulo, – Boj diris.  

– Ja tio estis mi! – la anasido ridis. – Sed nun la pluveto min lavis.  

– Se vi volas, ke ni �iam rekonu vin, ne esperu pri la pluveto! – hundido Boj 
grumblis.  

– Ja pluvas ne �iutage! – kokido Pep minacis flugile.  

  


