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V chaloupce na vršku u lesa bydlela koza se třemi kůzlaty.  
  Děti jí dělaly radost, jen tu a tam zazlobily. Nejstarší 
kozlík se rád smál a bavil, prostřední kozička měla 
hlavu plnou nápadů a nejmladší kozlíček byl samé proč 
a načpak, všemu se stále divil, vše rád pozoroval. 

Jednou se máma koza chtěla vydat daleko na pastvu. 
Dětem přikázala: „Děti, žádné zlobení, přinesu vám lupení. 
Buďte hodné, ani muk, v lese řádí velký vlk.“ 
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Kůzlátka přislíbila, že budou hodná. 

Sotva však máma koza odešla, nejstarší kozlíček zvolal: 
„Naše máma má moc strachu, pojď se honit, kozí brachu.“ 
A dal babu nejmladšímu kozlíčkovi, ten si však na honěnou 
hrát nechtěl. Zato sestřičku kozičku nikdo dvakrát do hraní 
pobízet nemusel. 

Kozlík a kozička začali běhat po světnici. Výskali, křičeli 
a halekali, že se to rozléhalo široko daleko. 
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Smích a veselí malých kůzlátek zaslechl vlk. Přikradl se 
k chaloupce, zaklepal na dveře a spustil: „Ťukám, ťukám 
na vrátka, otevřete kůzlátka. Otevřete matce své, nic zlého 
se nestane.“ 

Kozlík nezbeda chtěl bez rozmyslu otevřít. Nejmenší 
kozlíček však klíčovou dírkou zahlédl šedou vlčí tlapu 
a dovtípil se, že je to vlk, který se za mámu kozu jen 
vydává. Proto brášku varoval: „Pozor, pozor, je to lež, vlčí 
tlamě neujdeš.“ 
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Vlk poznal, co ho prozradilo. Nespokojeně zavyl, ale hned 
dostal nápad, jak svou šedou srst na bílo přebarví. Zaběhl 
do mlýna. Počkal, až mlynář semele obilí a pytle s moukou 
naskládá na vůz. Když se nikdo nedíval, přitočil se k vozu 
a jeden pytel ukradl. 

Potom na sebe vysypal celý pytel mouky. Rázem byl bílý 
jako máma koza. Teď ho kůzlátka určitě nepoznají. 
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