
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Čuj 
 

V každom rožku 
zvieratiek je trošku 

  



 
 

Milý malý, ale kľudne aj veľký čitateľ! 

 
Túto knížku má na svedomí Jozef Čuj, básnik, 
ktorého básničky si už možno  čítal, napríklad na 
stránkach niektorých časopisov. 
Múdri ľudia tvrdia, že ten kto má rád zvieratka, 
nemôže byť zlým človekom. A vedia aj to, že na 
planéte Zem zvieratká a ľudia vždy patrili k sebe a 
jeden bez druhého nemôže, nedokáže žiť. Aj o tom, 
a nielen o tom sú následujúce básničky.  
Ak veríš, že existujú zaujímavé a veselé knížky, 
ktoré sa dajú prečítať jednym dychom, si v 
správnej chvíli na správnom mieste. Zvieratka 
veselé i smutné, domáce i cudzokrajné, veľké, malé, 
ba aj tie najmenšie, ťa už čakajú. 
 
Jozef Čuj 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Túžby malých chovateľov 

 
Anička by chcela psíka. 
Takého, čo pije, ciká, 
a na zlého človeka 
zavrčí a zašteká. 
 
Jej sestrička Zuzka zasa 
chce mať doma morské prasa, 
také, čo sa rado hrá, 
ale radšej bez mora. 
 
Majú ešte brata Jožka. 
Ten sa na ne hnevá troška. 
„ Nechcem prasa, ani psa. 
Skrotím tigra,“ chváli sa. 
 



 

  



 
 

Malý gazda 

 

Za to, že sa v škole činil, 
dostal Jožko darček z hliny. 
Dutý, veľký ako päsť, 
peniaze mu dáva jesť. 
 
Do uška mu nežne šušká: 
Za peniažky z tvojho bruška 
kúpime si zakrátko 
naozajstné prasiatko. 



 



 
 

Operený budík 

 

Kohút, to je vlastne živý 
budík, tvrdí stará mať. 
Ak budete chcieť, tak i vy 
môžete ho doma mať. 
 
Večer si ho postavíte 
pod posteľ, či na stolík, 
a ráno sa zobudíte, 
keď zaspieva: Ki-ki-rík. 
 
  



  



 
 

Pes 

 
Pes je priateľ človeka, 
aj ty mu buď priateľ. 
Ak nebudeš, zašteká, 
roztrhá ti gate. 
 



 



 
 

Básnička o blchách 

 

Niekto chová sliepky, kačky, 
behajú mu po dvore, 
niekto hady, korytnačky, 
iný myši v komore. 
 
Niekto chová mačky, psiská, 
a niekto má iný vkus -   
celé dni si šticu íska, 
chová blchy pre cirkus. 
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