LASTOVKA IN VEVERICA
Bližala se je zima in lastovke so se odpravljaje na jug. Med letenjem se je
razbesnela huda nevihta. Začel je pihati močan veter, zato so lastovke le težko
letele. Naenkrat je močan sunek vetra najmanjšo lastovko odpihnil in pristala je
poškodovana v drevesni krošnji.
Veverice, ki so si ravno takrat urejale zaloge hrane za zimo, so prišle pogledat,
kaj se je zgodilo. Zagledale so poškodovano lastovko, ki se je zagozdila med
vejami drevesa. Lastovka jih je prosila za pomoč, vendar so odvrnile, da nimajo
časa, ker morajo nabrati dovolj lešnikov, preden pride zima. Le ena veverica se
je lastovke usmilila in s tačkami razprla veje, da se je lastovka osvobodila.
Veverica ji je skuhala čaj in povila rane z zdravilnimi listi. Ker pa je imela lastovka
hudo poškodovano perut, ni mogla leteti naprej. Veverica se je odločila, da ji bo
pomagala in ji ponudila, da v njeni duplini počaka, da mine zima. Lastovka je
hvaležna sprejela pomoč. Veverica ji je tako vsak dan kuhala čaj, oskrbovala rane
in jo hranila. Ko si je lastovka opomogla, je bilo zime že konec, zato se je poslovila
in odletela. Prišla je jesen in veverice bi si morale začeti nabirati hrano za zimo.
Ker pa je ravno razsajala gripa, so vse z vročino in glavobolom obležale v svojih
duplinah in premišljevale, kako bodo preživele zimo, saj so imele le še malo
lanskih zalog hrane. Takrat je priletela lastovka, ki je želela pozdraviti svojo
prijateljico, preden odleti na jug. Ko je zagledala veverico, je nemudoma
ugotovila, da se ne počuti dobro. Želela ji je pomagati, tako kot je veverica njej,
zato je hitro začela za njo nabirati lešnike, liste, gozdne sadeže in zelišča. Skrbela
je za bolno veverico in ji kuhala čaj. Čez nekaj tednov se je veverica počutila bolje.
Skupaj sta nato tudi ostalim vevericam pomagali, da so ozdravele in si
pravočasno pripravile zalogo hrane za zimo. Veverice so bile hvaležne in bilo jih
je sram, ko so pomislile, kako sebično so ravnale, ko jih je lastovka prejšnjo jesen
prosila za pomoč.
Ker se je medtem zima že začela, sta se veverica in lastovka odločili, da jo
ponovno preživita skupaj. Kratkočasili sta se z igrami in pripovedovanjem zgodb.
Ko je zima minila, sta se dogovorili, da bosta zime odslej preživljali skupaj.
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