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Liška a čáp
Jednou se liška zatoulala k lesnímu jezírku. Spatřila čápa, jak pomalu kráčí rákosím na svých
vysokých nohách a dlouhým zobákem prohledává dno, aby ulovil něco k snědku.

Chvíli ho pozorovala a pomyslela si: „Jak si důležitě a rozvážně vykračuje! Jak je důstojný
a spokojený sám se sebou! Co kdybych si z něho trochu vystřelila?“
Zavolala: „Čápe, už dlouho tě obdivuji! Máš krásné čisťoučké peří a tvoje chůze je
neobyčejně elegantní. Chtěla bych, abychom se lépe poznali a spřátelili se spolu. Mohu tě
zítra pozvat k sobě na oběd?“
Čáp byl trochu překvapen, ale nečekané pozvání ho potěšilo. Nenapadlo ho, že se mu liška
vysmívá. „Když mě tak zdvořile zveš,“ odpověděl, „nemohu přece odmítnout. Přijdu rád.“
Druhý den před polednem zamířil k liščímu obydlí a už zdálky cítil vůni výborné polévky.
„Vítám tě, příteli,“ promluvila liška, „posaď se, jídlo bude hned.“ A nalila polévku na dva
mělké talířky. Čáp svým dlouhým zobákem jezdil po talířku, ale ani trochu polévky se mu
nepodařilo nabrat. Liška naopak svůj talířek vylízala do poslední kapky.

Pak se naoko starostlivě zeptala: „Chutnala ti moje polévka, čápe? Dala jsem si dnes zvláště
záležet, aby byla co nejlepší.“
Čáp pochopil, že si z něj zlomyslná liška ztropila ošklivý žert. Ale nedal na sobě nic znát,
slušně poděkoval a řekl jakoby nic: „Jsi dobrá kuchařka, liško, děkuji ti. Sluší se, abych ti
tvou pohostinnost oplatil. Zítra tě na oplátku zvu na oběd já.“
„To je ale hlupák, ten čáp,“ říkala si liška v duchu, „odešel hladový a ještě mi poděkoval.“
Nazítří se hladová liška objevila u čápa přesně v poledne. Čáp už měl polévku
&#0;li�připravenou ve dvou vysokých džbáncích s úzkým hrdlem. Popřál lišce dobrou chuť,
ponořil zobák do džbánku a pochutnával si na polévce. A liška? Ať se snažila sebevíc, do
úzkého džbánku hlavu neprostrčila a jazykem na polévku nedosáhla.

„Chutnala ti, liško, má polévka?“ ptal se spokojený čáp. „To ti pěkně děkuji, čápe, mám větší
hlad, než když jsem přišla,“ zlostně odsekla liška a bez rozloučení odešla.
„Jak ty mně, tak já tobě,“ pomyslel si čáp.

Zlomyslný žert si zaslouží odplatu.

Liška a havran
Na kraji lesa na větvi rozložitého dubu seděl havran a v zobáku držel kus sýra. Cesta
z vesnice, kde sýr ukradl, ho unavila a odpočíval.

Po pěšině se k dubu blížila liška. „Vida, havran,“ řekla si. „Drží v zobáku nějakou dobrotu!“
Když přišla blíž, poznala, že je to sýr, a začaly se jí na tu lahůdku sbíhat sliny.
„Neumím sice létat a šplhat po stromech a nedokážu havrana chytit,“ řekla si, „ale zkusím to
jinak! Nadarmo se o mně neříká, že jsem chytrá liška.“
Posadila se pod stromem a zavolala vzhůru: „Dobrý den, milý havrane, jak je to dlouho, co
jsme se neviděli! Ale musím tě pochválit, vypadáš teď velmi dobře, jistě se ti dobře daří. Máš
krásné peří. A jak se nádherně leskne! Černá barva je letos velice módní a uděláš v ní dojem
i v té nejlepší společnosti.“
Havran neodpověděl, držel v zobáku sýr a pomyslel si: „Liška má pravdu, tušil jsem už
dávno, že moje černé peří je opravdu elegantní.“
Liška se nedala odradit a pokračovala v lichotkách: „Havrane, tvůj zobák má neobyčejně
krásný a ušlechtilý tvar. Je jako stvořený ke zpěvu. Bohužel jsem ještě nikdy neslyšela tvůj
hlas, ale o tvém nádherném zpěvu si vyprávějí všechna zvířata v širokém okolí. Kdo prý tě jen
jedenkrát uslyší zpívat, musí si tě zamilovat a nikdy už nechce slyšet zpívat nikoho jiného.“

Havran si pomyslel: „Podívejme, ani nevím, že můj zpěv je tak krásný, že se o něm dokonce
mluví. Ale proč ne, můj silný hlas je&#0;1em pokaždé slyšet široko daleko. Liška je chytrá,
ví o všem, co se povídá mezi zvířaty, bude mít asi pravdu.“
Zatímco havran přemýšlel, liška se v duchu radovala, jak se její lest daří.
„Milý havrane, splň mi jediné přání,“ žadonila lstivě hlasem sladkým jako med. „Zazpívej mi,
prosím, písničku, třeba jen krátkou, abych konečně mohla obdivovat krásu a sílu tvého hlasu.“
Havrana ještě nikdy nikdo takhle nepochválil. Neodolal liščiným lichotkám, najednou byl sám
na sebe pyšný a pýcha mu zatemnila rozum. Aby lišce předvedl svůj zpěv, načepýřil se,
roztáhl křídla a ze všech sil hlasitě zakrákal. Jak otevřel zobák, sýr spadl lišce k nohám.

Popadla ho, a než se havran vzpamatoval, byla pryč.

Měj se na pozoru před těmi, kdo ti přehnaně lichotí.

Polní myš a městská myš
Městská myš jednou přišla na návštěvu na venkov ke své příbuzné polní myši. Radostně se
přivítaly a sotva si pověděly všechny novinky, chystala se městská myš k návratu domů.

„Milá sestřenko,“ podivila se polní myška, „myslela jsem, že se u mě zdržíš déle. Chtěla jsem
ti ukázat naše pole a louky a seznámit tě se sousedy. Viděla bys, jak je u nás na venkově
hezky.“
„Nezlob se, drahá,“ řekla městská myš, „ale jsem zvyklá na své pohodlí. Ty, jak vidím,
nežiješ zrovna v blahobytu. Tvůj dům je chudě zařízený a těch pár zrnek a kůrka chleba
k obědu, to nejsou právě vybrané lahůdky. Já žiji v domě u bohatých lidí. Tam se všechno jen
leskne, běhám po perských kobercích a o pochoutkách, které si denně dopřávám, se tobě
může jen zdát. Abys neřekla, že jsem nevděčná, zvu tě na oplátku na návštěvu k sobě. A když
se ti v mém domě zalíbí, můžeš u mě zůstat napořád.“
Polní myšce bylo trochu líto, že se bohaté příbuzné její skromný příbytek a jednoduché
pohoštění nelíbí. Ale srdečné pozvání na návštěvu do města ji potěšilo. „Děkuji ti za pozvání,
sestřenko, máš dobré srdce,“ řekla, „určitě se k tobě vypravím. Jen co se rozloučím s rodinou
a známými, začnu se chystat na cestu.“
Když polní myška dorazila do města, její sestřenka ji přivítala a provedla ji po domě. Polní
myška&#0;de� se nemohla vynadívat na široká schodiště a prostorné pokoje, žasla nad
množstvím drahocenných věcí. Všechno bylo tak nádherné, až oči přecházely. Pak ji
sestřenka zavedla do komory, kde byla připravena spousta lahůdek – sýry, slanina, maso,
koláče i dorty.

Myšky začaly hodovat, ale najednou se ozval nějaký šramot. Městská myška ustrašeně
vyskočila od jídla a prchala do svého úkrytu. Polní myšce nezbylo nic jiného než ji
následovat. Tak seděly dlouhou dobu bez hnutí v těsné díře, dokud šramot neustal. Teprve po
dlouhé chvíli se odvážily vylézt ven.
„Pojď, ochutnej ještě koláč,“ lákala sestřenku městská myš. Ale polní myšku přešla na
dobroty chuť. Doposud ji nepřešel strach, který prožívala po celou dobu, dokud trvalo
nebezpečí.

„Milá sestřenko,“ řekla smutně, „nemohu u tebe zůstat. Můj domov je sice chudobný
a nemohu ani pomyslet na dobroty, jaké máš ty. Zato se mohu najíst v klidu a beze strachu.
Nehněvej se, ale odcházím zpátky na venkov, tam je můj domov, tam se nemusím ničeho
bát.“

Život v blahobytu nebývá vždycky šťastný.

Liška a hrozny
Liška se naučila chodit do blízké vsi na slepice. Dokázala se potichu vloupat do kurníků
a její návštěvu pokaždé zaplatila některá slípka životem. Jeden sedlák už měl dost jejích
lotrovin a na lišku si počíhal. Nakonec ji jedné noci přistihl. Jen taktak se stačila dát na útěk.
„Jen počkej, zlodějko, já ti ukážu!“ křičel, hodil po lišce kámen a málem ji přizabil. Lišku
pronásledoval i sedlákův pes. Utíkala před ním ze všech sil a nakonec se jí podařilo ukrýt se
v dolíku pod jakousi zídkou. Když po nějaké chvíli pes odběhl s nepořízenou, vylezla ze
svého úkrytu. Po zídce se pnul vinný keř, z něhož visely nádherné fialové hrozny.

Hladová liška dostala na hrozny chuť. „Vypadají dobře, jsou veliké, pár si jich natrhám,
alespoň trochu zaženu hlad,“ rozhodla se. Ale ouvej! Ať se natahovala, jak chtěla, ať
vyskakovala, jak nejvýš uměla, nepodařilo se jí ani na jeden hrozen dosáhnout. Nevzdala se
hned a zkoušela šplhat po keři. Veškerá námaha však byla marná. Když odcházela
s prázdným žaludkem, řekla si: „Co je mi po hroznech, vypadá to, že jsou pořádně kyselé, jen
bych si zkazila chuť.“

&#0;000

Nepomlouvej to, co nedokážeš sám získat.

Vlk a koza
Vlk měl velký hlad, toulal se lesem a přemýšlel, jak sehnat něco dobrého k jídlu. Náhle
uviděl na vysokém skalisku kozu. Klidně okusovala trávu a větvičky a nevěděla, že ji vlk
pozoruje.

„Tebe bych si dal k obědu a možná by mi zbylo i na večeři,“ pomyslel si vlk. Ale protože
nedokázal lézt po skalách, pomalu se loučil s myšlenkou na dobrý oběd.
„Kdybych tak mohl kozu přilákat k sobě dolů,“ řekl si v duchu. A dostal nápad: „Dobrý den,
kozičko,“ pozdravil zdvořile, „to máme dnes krásný den. Závidím ti, jak jsi obratná, když
dokážeš vyšplhat po kamení do takové výšky. Ale proč na skalisku okusuješ ubohou travičku?
Tady pod skálou je tráva vysoká, šťavnatá a jemná jako hedvábí. Seběhni dolů, uvidíš, jak si
pochutnáš!“
Koza nebyla hloupá. Hned uhodla, o co vlkovi jde: „Vlku, divím se, že se najednou staráš
o mé dobro a zajímá tě, zda je tráva, kterou jím, zelená nebo suchá. Nesháníš spíš pochoutku
pro sebe? Kdybych seběhla dolů, co se se mnou stane?“
Pak si už vlka nevšímala a dál se pásla na skalisku. Vlk musel odejít s nepořízenou.

Ne každý, kdo ti lichotí, to s tebou myslí dobře.

Zajíc a želva
Zajíc není příliš statečný. Když mu hrozí nebezpečí, dá se na útěk a spoléhá se, že ho rychlé
nohy donesou do bezpečí. Běhá jako vítr a rád se ostatním vychloubá, že ho ještě nikdo
nedokázal předběhnout.
Jednou zajíc potkal želvu. Chvíli ji pozoroval, jak se pomalu sune po cestě a na zádech nese
těžký krunýř, a přišlo mu to k smíchu.
„Hej, želvo,“ zavolal, „jak se můžeš takhle loudat? Přidej do kroku! Nevadí ti, že budeš všude
poslední?“
„Když bude třeba, dokážu být i první,“ odpověděla želva a svým pomalým tempem
pokračovala v cestě.
„To ti nevěřím, mě bys nikdy nepředběhla, každý ví, že já jsem nejrychlejší ze všech. Chceš si
dát se mnou závod, abych ti to dok&#0;nikázal?“
„Proč ne,“ řekla želva, „bude legrace.“ Zlobilo ji, jak se zajíc vychloubá.
Když zajíc rozhlásil mezi ostatními zvířaty, že bude závodit se želvou v běhu, sešlo se na
místě startu mnoho zvědavců. Nikdo nepochyboval o tom, že zajíc vyhraje, a divili se, že se
želva pouští do předem prohraného závodu.

Liška stanovila, odkud závodníci vyběhnou a kde bude cíl závodu. Zajíc se želvou se postavili
na start a liška dala povel „vpřed“.
Želva se snažila běžet, jak nejrychleji dovedla, ale kde už byl zajíc! V půlce závodu se zajíc
ohlédl a viděl, že želva udýchaně ťape daleko za ním.
„Mám ještě dost času, odpočinu si. Počkám, až bude želva blízko u cíle, a pak ji lehce
předběhnu.“ Natáhl se do stínu keře, který rostl u cesty, a čekal na želvu. Ale po chvilce ho
přemohl spánek. Zajíc spal, jako by ho do vody hodil. Když se probudil, slunce už zapadalo.
„To jsem ale dlouho spal,“ pomyslel si. „Kde je asi želva?“ Podíval se a viděl, že želvě zbývá
do cíle už jen několik krůčků. Zvířata shromážděná u cíle želvu hlasitě povzbuzovala.

„To by bylo, abych nechal želvu vyhrát,“ řekl si zajíc a zběsile se za ní rozběhl. Ale ouha!
Želva právě posledním krůčkem překročila cílovou čáru. Udýchaný zajíc ji už nestačil
předběhnout.
Všichni diváci provolávali želvě slávu, přáli jí zasloužené vítězství a obdivovali její snahu
a vytrvalost. Zajíc, který se vždycky chlubil, že je ze všech nejrychlejší, byl teď všem jen pro
legraci. Pochopil, že vytrvalost je někdy důležitější než rychlost a že by žádného soupeře
neměl podceňovat.

Kdo dokáže jít vytrvale za svým cílem, vyhrává.

Lev a myš
Ve stínu rozložitého stromu odpočíval lev. Spánek krále zvířat nesmí nikdo rušit! To
nevěděla malá myška a přeběhla lvu přes natažené tlapy. Rozespalý lev máchl tlapou a myšku
chytil.

„Kdo se opováží mě vzbudit, musí se rozloučit se životem. Jsem teď sice po obědě, ale dám si
tě jako zákusek,“ řekl myšce a tiskl ji tlapou k zemi.
Myška pochopila, že je zle, a ačkoliv se třásla strachem, dodala si odvahy a prosila:
„Nezabíjej mě, statečný lve, jsem moc malá, když mě spolkneš, ani to nepoznáš. Pusť mě,
prosím, slibuji ti, že kdybys potřeboval mou pomoc, odvděčím se ti.“
Lev řval smíchem: „Mrňavá myško, podařilo se ti mě pobavit, už dlouho jsem se tak od srdce
nezasmál. Jak bys mohla, chudinko, pomoci králi zvířat? Ale raději běž, ať už tě nevidím.“
Lev myšku pustil a ještě dlouho se smál pod vousy.
Čas plynul a lev na příhodu s myškou dávno zapomněl. Jednoho dne se mezi zvířaty roznesla
zpráva, že se v kraji objevili lovci. Měli připravené sítě a chtěli ulovit živého lva. Nastražili
síť mezi keře, aby ji lev nezpozoroval. A lov se podařil, lev se cestou od napajedla do sítě
zapletl. Snažil se osvobodit, všelijak sebou házel, ale zamotával se stále víc a víc. Zoufale
řval, myslel, že ho někdo uslyší a přijde mu na pomoc. Ale zvířata byla lvím řevem vyděšená.
Když lev řve, je dobře jít mu z cesty, řekli si všichni. Nikdo se neodvážil jít se podívat, co se
stalo.

Když se lev do sítě zamotal tak, že už se nemohl hýbat, padl vyčerpaně k zemi. Už je se mnou
konec, pomyslel si.
A najednou, kde se vzala, tu se vzala, přiběhla malá myška: „Jsem tady, králi zvířat.
Pamatuješ, slíbila jsem ti kdysi pomoc.“
„Jak bys mi mohla pomoci?“ povzdychl si lev. Ale myška na nic nečekala a dala se do práce.
Přehryzávala na síti jeden provázek za druhým; lev si osvobodil nejdříve přední tlapy, pak
hlavu a nakonec s pomocí myšky celou síť setřásl.
„Děkuji ti, žes mě tenkrát nespolkl,“ řekla myška, „ráda jsem ti dnes pomohla.“ Nečekala na
lví vděčnost a odběhla do své skrýše.
„To je zvláštní,“ bručel lev, „myška je tak malý a slabý tvoreček, nikdy bych si nepomyslel,
že dokáže zachránit život nejsilnějšímu ze zvířat.“

I malí mohou velkým pomoci v nouzi.

Lev a pastýř
Lev lovil v lese a při rychlém běhu se mu do tlapy zabodl dlouhý ostrý trn. Bolest byla
nesnesitelná, tlapa brzy otekla a lev pochopil, že musí hledat pomoc. „Požádám o pomoc
člověka; říká se, že je nejchytřejší ze všech tvorů.“
Na pastvině za lesem hlídal pastýř stádo ovcí. Velmi se polekal, když v dálce uviděl, jak se
k němu blíží lev. Nevšiml si, že je zraněný, že kulhá jen na třech nohách, a dostal strach
o stád&#0;�edo i o svůj život.

Svázal jednu ovci a nechal ji ležet na místě, aby ji lev mohl sežrat. Ostatní ovce chtěl hnát co
nejrychleji pryč. Lev však minul darovanou ovci bez povšimnutí. Teprve pak ovčák
zpozoroval, že lev má zraněnou nohu. Zastavil stádo a čekal, co se bude dít. Lev přišel až
k němu a lehl si mu k nohám. Pastýř se odvážil dotknout lví tlapy. Když uviděl trn, rozřízl
ránu nožíkem, vyčistil ji a ovázal. Lev vstal a pomalu odešel zpět do lesa.
Noha se brzy zahojila, ale lva potkalo jiné neštěstí. Chytili ho lovci a odvezli ke královu
dvoru. Tam byl vycvičen spolu s dalšími dravými zvířaty, aby pro pobavení obecenstva
zápasil v aréně se zločinci odsouzenými k smrti.
Jednou přivedli do arény člověka, který byl odsouzen za to, že odmítl platit vysoké daně
a nahlas protestoval proti královské nespravedlnosti. Lev poznal pastýře, který mu kdysi
zachránil život. Nejenže se na něj nevrhl, aby ho roztrhal, ale lehl si mu k nohám a nikomu
nedovolil se k němu přiblížit.

Obecenstvo marně povzbuzovalo lva, aby se do pastýře pustil, lev se ani nepohnul.
„Jak je možné, že lev se toho člověka ani nedotkne,“ divil se král. Pastýř promluvil: „Dovolte
mi, královské Veličenstvo, povědět, jak jsem toho lva kdysi potkal. Nechce mě roztrhat a to je
jeho poděkování za to, že jsem mu kdysi pomohl.“ A pastýř vyprávěl, jak před časem lvu
ošetřil bolavou nohu.
Příběh diváky dojal. Král nakonec pastýře propustil a dovolil mu vzít s sebou i vděčného lva.
Tak se pastýř mohl vrátit ke svému stádu a lev do svého lesa.

Je krásné, když se dobro oplácí dobrem.

Dva kohouti
Když dva kohouti žijí na jednom dvoře, prý to nikdy nedělá dobrotu. Stalo se to v jedné
vesnici. Dva kohouti neměli nic lepšího na práci než spolu neustále soupeřit. Každý z nich
chtěl být na dvoře hlavním pánem, a dokonce králem.

„Já mám barevnější a krásnější peří,“ říkal jeden. „A já mám silný a zvučný hlas. Když ráno
všechny budím, moje kokrhání je slyšet po celé vesnici,“ chlubil se druhý.
„Nikdo nemá tak velký a červený hřeb&#0;an ínek jako já,“ nedal se odbýt první kohout.
„Můj hřebínek se vyrovná královské koruně!“
Druhý kohout brzy poznal, že hádky a soupeření nikam nevedou, a ustoupil. „Dobře, buď si
králem, už mě nebaví se s tebou hádat,“ řekl a odešel na druhý konec dvora pod starou jabloň.
Vítězný kohout vylétl na střechu stodoly a volal na celý dvůr: „Jsem váš král! Jsem z vás
nejkrásnější a nejvznešenější, ode dneška mi říkejte Vaše Veličenstvo!“ Pyšnil se a chlubil
ještě hezkou chvíli, ale zvířata na dvoře už toho měla dost a některá si z kohouta dělala
legraci.
Náhle nad stavením zakroužil orel. Uviděl kohouta, jak se natřásá na střeše. „Vida, budu mít
dobrou večeři,“ zaradoval se. Jako blesk slétl ke stodole, a než se kohoutí král vzpamatoval,
orlí spáry ho pevně uchopily a orel ho odnášel do svého hnízda.

Pýcha předchází pád.

Dub a rákosí
Na břehu jezera rostl mohutný dub. Měl silné větve a rozložitou korunu, převyšoval okolní
stromy. Když větřík zašuměl v jeho koruně, znělo to, jako by dub zpíval: „Jsem ze všech
nejsilnější, ničeho se nebojím, nikdo mě nepřemůže, nikdo mě neporazí, před nikým se
neskloním.“
Na břehu jezera rostlo rákosí. Ve větru tiše šumělo a kymácelo se ze strany na stranu.
Dub se mu někdy posmíval: „Jsi slabé, i mírný vánek tě dokáže ohnout. Podívej se na mě. Já
stojím pevně jako skála, ani nejsilnější vítr mě neporazí.“
„Máš opravdu velkou sílu, ale vichr může být silnější než ty,“ zašeptalo rákosí. „Jen dej
pozor, aby tě nezlomil.“ Dub neodpověděl, jen vesele zaševelil listím.
Jednoho dne se nebe pokrylo těžkými mraky. Z oblohy sjížděly klikaté blesky následované
hřměním hromu. Zuřivý vichr nelítostně bořil všechno, co mu stálo v cestě. Velké stromy se
kácely k zemi jako třísky. Náš dub stál hrdě bez hnutí jako dřív. Ale vichřice stále sílila a dub
náhle uslyšel hrozivý praskot svých větví. Po chvíli se rozlomila celá jeho koruna. Pak se dílo
zkázy dovršilo – vichřice vyvrátila kmen z kořenů.

Druhý den pohlédl umírající dub na rákosí. A hle, rákosí přežilo bouři bez pohromy. Stálo tiše
jako dřív a lehce se kývalo ve větru.
„Kdo chce přež&#0; Fít bouře, musí zapomenout na hrdost. Je lépe se sklonit až k zemi, abys
po bouři mohl zase vstát.“

Opravdoví hrdinové na svou odvahu často doplatí. Kdo se umí sklonit před
větrem, přežije.

Myška, kohout a kocour
Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se
do světa.
„Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná, ráda bych se podívala ven, na dvůr,
a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši,“ prosila maminku. „Ty hloupoučká, raději zůstaň
ještě doma, jsi nezkušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí,“ varovala ji stará myš.

Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška
vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo. „Je
tady krásně a teploučko, trochu se proběhnu a hned budu zpátky, maminka nic nepozná,“
řekla si myška a vyběhla na dvůr.
Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na
slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný
kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky.
Pomyslela si: „S takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.“

Náhle se ozval hrozivý křik: „Kykyryký!“ Myška se ohlédla a zkameněla strachem. Před ní se
objevil strašný netvor – měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý
pestrobarevným peřím, na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu
strašným hlasem zakřičel: „Kykyryký!“

Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech.
Maminka už byla doma. „Propána, kdes byla a co se ti přihodilo?“ ptala se.
„Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě,“ přiznala se
myška.
„A jaké to tam bylo?“ ptala se maminka.
„Je tam hezky, světlo a teplo,“ řekla myška.
„A co ještě jsi tam viděla?“ chtěla vědět maminka.
„Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo
velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.“

„Myško, myško, vidíš, jak jsi nezkušená, to byl přece kohout! Od něho ti žádné nebezpečí
nehrozí. Nadělá plno křiku, ale neublíží. A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?“
„Maminko, to bylo krásné! Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné
vousky. Vyhřívalo se na slunci…“
„Dítě nešťastné,“ zvolala maminka, „měla jsi velké štěstí, že tě to zvíře nezpozorovalo. To byl
kocour, náš největší nepřítel!“

Kdo si vybírá přátele jen podle zevnějšku, bývá často zklamán.

Vlk v rouše beránčím
Vlk pozoroval zdálky stádo ovcí pasoucích se na louce u lesa. „Jaké krásné a velké stádo,“
pomyslel si, „ovce jsou tučné, dobře vykrmené. Musím vymyslet, jak bych se k nim
nepozorovaně dostal, abych si pochutnal alespoň na jedné z nich. Dlouho ho nic nenapadlo,
toulal se kolem stáda, až nakonec objevil na pokraji lesa salaš, v níž v létě přebývali pastýři.
„Třeba tady lidé zapomněli nějaké jídlo, podívám se dovnitř.“ Když se vlk přesvědčil, že salaš
je prázdná, že pastevci jsou u stáda, vběhl dovnitř a rozhlížel se kolem. Zrak mu padl na
starou ovčí kůži a hned dostal ďábelský nápad. Přehodil kůži přes sebe a vrátil se na louku ke
stádu. Přidal se k ovcím a předstíral, že se také pase. Nikdo si ho nevšímal, ovce
přežvykovaly trávu, pastýři odpočívali ve stínu. Není divu, v ovčí kůži vypadal vlk jako jedna
z ovcí.

Když slunce zapadalo za vrcholky hor, hnali pastevci stádo do dřevěného chléva poblíž
salaše. Tam byly ovce v noci v bezpečí před větrem, deštěm i před hladovými vlky.

Pastýři ovce nepřepočítávali a žádný si vlka v beránčí kůži nevšiml. Vlkovi se snadno
podařilo proklouznout do chléva s ostatními ovcemi. Čekal, až nastane noc a pastevci usnou,
a těšil se, jaké bude mít pak hody, až se mu podaří zadávit ovci. Nenápadně si ovce prohlížel

a už si mezi nimi vybíral tu největší a nejtučnější. „Ještě chvíli počkám, až se úplně setmí
a pastevci usnou,“ říkal si v duchu.
Vlk netušil, že pastevci mají návštěvu. Do salaše za nimi&#0; V přišel hospodář, jemuž stádo
patřilo. Nesl sekeru a chtěl zabít a stáhnout z kůže jednu ovci. Potřeboval maso na oběd pro
vzácné hosty, kteří měli druhý den na jeho statek zavítat.
Se sekerou a lampou se vydal do chléva. Svítil na ovce a říkal si: „Ukažte se, ovečky,
potřebuji jednu z vás. Kterápak jste tady největší a nejtlustší?“

Konečně spatřil velkou ovci, větší než všechny ostatní. Dlouho se nerozmýšlel a velikou silou
ji udeřil sekerou do hlavy.
Zvíře padlo a ovčí kůže se svezla z jeho zad k zemi. Hospodář se nestačil divit, když místo
mrtvé ovce uviděl mrtvého vlka. „Vidíš, vlku, vidíš, tak jsi nakonec doplatil na svou lstivost
a vychytralost.“

O člověku, který se naoko tváří jako přítel, ale chce druhým uškodit, se říká, že je
„vlk v rouše beránčím“.

Osel a vlk
Osel má mezi lidmi i zvířaty pověst hlupáka. Ale neříká se nadarmo, že výjimka potvrzuje
pravidlo. Žil jednou osel, který nebyl žádný hlupák, ale jak říká přísloví, „měl za ušima“.
Jednoho krásného dne se náš osel pásl na louce u lesa. Náhle zpozoroval, že z lesa vyběhl vlk
a blíží se k němu. Osel neměl v úmyslu nechat se od vlka sežrat a hlavou mu bleskl nápad, jak
to zařídit. Od té chvíle začal předstírat, že ho bolí noha – kulhal a při každém kroku bolestně
hýkal.

Když vlk doběhl až ke kulhajícímu oslovi, byl zvědavý, co se mu přihodilo. Řekl: „Osle, jak
to vypadáš, proč kulháš? Mně to je sice jedno, protože tě tak jako tak sežeru, ale mohl bys mi
říci, co se ti stalo?“
„Och, vlku, stala se mi hrozná věc. Šlápl jsem zadní nohou na trn a ten se mi zabodl do
kopyta. Trpím nesnesitelnou bolestí. Prosím tě, nečekej na nic a hned mě sežer, bude to lepší
než snášet takovou bolest. Ale dej pozor, až mě budeš polykat, ať se ti trn nezabodne do
žaludku. To bys pak určitě nepřežil.“
„To se nestane,“ řekl vlk, „než tě sežeru, snadno ti nohu uzdravím. Mám mezi zvířaty pověst
léčitele a doktora. Stovky zvířat mi vděčí za to, že jsem je zbavil bolesti,“ lhal vlk, jako když
tiskne. V duchu si řekl: Vlastně mám pravdu; ta zvířata, která jsem sežral, už opravdu nemůže
nic bolet. „Zvedni nohu, osle, podívám se, jestli trn půjde vytáhnout.“ Osel zvedl zadní nohu
a vlk si prohlížel kopyto. „Žádný trn nevidím, neděláš si ze mě, osle, náhodou legraci?“
rozčiloval se vlk.

„Au, au, vlku, noha mě moc bolí, je jako v ohni,“ naříkal naoko osel, „musíš se podívat hodně
zblízka, trn je zabodnutý v kopytě hodně hluboko. A pospěš si, dlouho už tu hroznou bolest
nesnesu.“
Vlk zapomněl na opatrnost a přiblížil hlavu až těsně k oslímu kopytu. Ať se díval, jak se
díval, žádný trn neviděl. Náhle se mu zajiskřilo před očima a tvrdá rána kopytem ho svalila na
zem. Když se vzpamatoval a s námahou se postavil na nohy, zjistil, že mu oslí kopyto
vyrazilo všechny přední zuby. A osel? Rozběhl se k domovu, a když byl od vlka hodně
daleko, zavolal na něj: „Vlku, jsi hlupák, ale snad máš alespoň tolik rozumu, aby tě příště
přešla chuť na oslí maso.“

Bezzubý vlk se pomalu belhal k lesu a pozdě litoval, že si ze zvědavosti chtěl hrát na doktora.

Kdo se plete do věcí, kterým nerozumí, často na to doplatí.

Dva chlapci a medvěd
Jeden sedlák nařídil synovi, aby ze vsi, kde bydleli, doručil důležitý vzkaz známému
obchodníkovi do nedalekého města. Chlapec byl pyšný, že mu otec svěřil tak náročný úkol,
a těšil se, jak dokáže otci, že se na něj může spolehnout.

„Otče, slibuji, že všechno dobře vyřídím, ale dovol, aby mě do města doprovázel můj nejlepší
kamarád. Cesta nám lépe uběhne, a kdyby se přihodilo něco nepředvídaného, dva si poradí
lépe než jeden,“ řekl chlapec.
Otec souhlasil a oba chlapci se druhý den vydali na cestu. Byl slunečný den, cesta mezi poli
a loukami rychle ubíhala a brzy se před chlapci vynořil les.
Chlapci se rozhodli, že si v lese odpočinou a posvačí, co jim doma připravili na cestu.
Vyhlédli si palouček obklopený keři a vytáhli z batůžku jídlo.

Náhle strnuli hrůzou: z keřů se před nimi vynořil obrovský medvěd. Postavil se na zadní tlapy
a zamířil k chlapcům. „Nehýbej se,“ řekl sedlákův syn kamarádovi, „když se nepohneme,
medvěd odejde a nevšim&#0; fne si nás.“

Ale chlapcův kamarád rychle vyskočil a dal se na útěk. Povedlo se mu vyšplhat na nejbližší
strom. Svého přítele opustil a nechal ho napospas medvědovi. Co si měl nebohý chlapec
počít? Medvěd už byl blízko. Bylo pozdě lézt na strom. Chlapec padl na zem obličejem dolů,
ležel bez pohnutí a předstíral, že je mrtvý. Medvědi jsou mlsná zvířata, pochutnají si na medu,
lesních plodech i na mase, ale nemají rádi mršiny, těm se raději vyhnou.
Medvěd došel až k ležícímu chlapci, očichával ho a zkoumal, zda je mrtvý, nebo živý. Zvláště
se zaměřil na chlapcovu hlavu a chvíli mu olizoval ucho. Chlapec strachem ani nedýchal, ale
vydržel ležet bez hnutí. Medvěda po nějaké chvíli přestalo nehybné tělo zajímat a odběhl do
keřů, odkud přišel.

Když chlapcův kamarád na stromě viděl, že nebezpečí pominulo, slezl a ptal se svého přítele:
„Viděl jsem, jak ti medvěd něco dlouho šeptal do ucha, pověz mi, co to bylo?“
„Chceš to opravdu vědět? Medvěd mi šeptal, abych s takovým kamarádem, jako jsi ty, už
raději nikdy nikam nechodil.“
Pak sebral ze země svůj batoh a vydal se na další cestu sám.

Je pravda, co říká přísloví – v nouzi poznáš přítele.

Chytré kůzlátko
V malém domečku na okraji vesnice žila maminka koza se svým kůzlátkem. Když odcházela
na pastvu, pokaždé opakovala kůzlátku, aby dobře zavřelo dveře na závoru a nikomu cizímu
ani za nic neotvíralo.
„Po vsi se povídá, že kolem slídí hladový vlk; někteří ho dokonce zdálky zahlédli,“ varovala
maminka kůzlátko, když se opět chystala na pastvu. „Kdybys mu otevřelo, bude s tebou zle.
Až se vrátím, poznáš mě podle hlasu, a pak teprve otevři!“
Kůzlátko osamělo a po chvíli někdo zaškrábal na dveře. „Kdo je tam?“ zeptalo se kůzle
trochu vystrašeně.
„Copak mě nepoznáváš?“ promluvil vlk tenkým hláskem, „jsem tvoje maminka koza, nesu ti
mlíčko…“

Kůzlátku připadal hlas divný, maminčinu kozímu hlasu se nepodobal. „Ty nejsi moje
maminka a já nesmím nikomu cizímu otvírat,“ zavolalo.
„Jsem tvoje maminka, jen otevři a &#0; nneboj se.“
Kůzlátko vyskočilo na stoličku a podívalo se opatrně ven malým okénkem. Zahlédlo naježené
šedé chlupy a vyceněné ostré zuby.
„Jdi pryč, ty jsi vlk a chceš mě sežrat,“ řeklo kůzle statečně.
„Jsem tvoje maminka koza, nepoznáváš mě podle hlasu?“ snažil se vlk znovu kůzlátko
přemluvit.
„Poznávám tě, vidím tě totiž z okénka. Jsi vlk a nikdy ti neotevřu.“
Vlk poznal, že si na jemné kůzlečí masíčko musí nechat zajít chuť, a hladový jako dřív se
vydal zpátky k lesu.

Poslechnout dobré rady rodičů se vždy vyplatí.

O chamtivém psu
Po městském tržišti se toulal hladový pes. „To by bylo, aby se tady nenašlo něco k snědku,“
říkal si pro sebe. A opravdu! Na zemi uviděl velký kus masa, který asi upadl některému
trhovci. „To mám dneska štěstí,“ radoval se v duchu, „raději odnesu maso někam do ústraní,
abych o něj nakonec ještě nepřišel.“ A rozběhl se s masem v zubech pryč z města.
Doběhl k malému jezírku za městem. Běžel po cestičce, která vedla podél jezírka, a náhodou
se podíval na hladinu. Jaké překvapení! Proti němu stojí pes a ten má v tlamě také kus masa.
„No tohle,“ pomyslel si pes, „asi jsem nebyl sám, kdo měl dneska štěstí! A zdá se, že on má
dokonce větší kus masa než já. Kdybych měl i jeho maso, mohl bych si jeden kus schovat na
horší časy.“

Nepřemýšlel dlouho a vrhl se proti druhému psovi, aby mu maso sebral. Teprve v chladné
vodě se vzpamatoval a pochopil, že viděl jen vlastní odraz na hladině. Při skoku do jezírka
otevřel tlamu, jeho maso spadlo do vody a kleslo hluboko ke dnu. Tak byl pes potrestán za
svou chamtivost.

Kdo chce stále víc, nemívá nakonec nic.

Lišák a kozel
Kozel a lišák se spřátelili a vydali se na cesty poznávat vzdálené kraje. Ušli už pořádný kus
cesty a ocitli se v kraji, kde dlouho nezapršelo a bylo ukrutné sucho. Oba trápila žízeň, ale
nikde nemohli najít ani kapku vody. Smutně se ploužili po vyprahlé cestě, až najednou kozel
radostně zamečel – uviděl studnu.
Když přišli až k ní, viděli, že je pořádně hluboká a trocha vody byla jen u dna.
„Co je nám platné, že jsme našli studnu, když se k vodě nedostaneme,“ bědoval kozel.
„Musíme skočit dolů,“ rozhodl lišák. Kozlovi se to moc nezdálo, ale velká žízeň ho nakonec
donutila, že skočil do studny spolu s lišákem.
Když se oba dost napili, začali přemýšlet, jak se dostanou ze studny ven. Ani jeden z nich
nedokázal šplhat po kamenných stěnách. Mazaný lišák dostal nápad: „Postav se na zadní nohy
a předními se opři o stěnu,“ řekl kozlovi. „Já po tobě vylezu ven a tebe pak vytáhnu.“
Kozel poslechl. Lišák vylezl po jeho zádech a rozích až k okraji studny a snadno vyskočil
ven. Kozel za ním volal: „Teď je řada na mně, vytáhni mě, prosím.“ Ale lišák se mu vysmál:
„Jsi hlupák, kozle, že jsi skočil dolů. Copak nevidíš, že nemám tolik síly, abych tě dostal ven?
Musíš si pomoci sám.“ Odběhl pryč a nechal nešťastného kozla jeho osudu.

Kozel ve studni dlouho naříkal. Naštěstí ho k večeru uslyšeli venkované, kteří se vraceli
z pole, a nešťastníka vytáhli ven.

Dobrý přítel tě v nouzi neopustí.

O tvrdohlavých kozách
Přes divokou horskou říčku se dalo přejít jen po uzoučké lávce. Jednou, když se slunce už
sklánělo k západu, vracely se z pastvy dvě kozy. Každá z nich se pásla na jiném břehu řeky
a stalo se, že se setkaly právě uprostřed lávky. Jedna druhé se nemohly vyhnout.
„Ustup mi z cesty,“ zamečela jedna z nich. „Ani mě nenapadne, ustup ty,“ zlostně odpověděla
druhá. „Jak se opovažuješ,“ mečela první koza, „jsem starší než ty, všichni si mě váží,
potřebují mě, mám nejlepší mléko ze všech a ty jsi povinna dát mi přednost.“
„To určitě, ty stará kozo,“ odpověděla mladší nezdvořile, „nevytahuj se a vycouvej zpátky na
břeh. Když neposlechneš, shodím tě do řeky, protože jsem silnější.“
„Myslíš, že se tě leknu? Máš tu drzost mi vyhrožovat?“ rozzuřila se starší koza. „Ukážu ti, zač
je toho loket!“ Sklonila hlavu a připravila rohy k útoku. Mladší koza na nic nečekala
a vyrazila proti své nepřítelkyni.

Chvíli se strkaly, jedna druhou se snažila vytlačit zpátky ke břehu, ale pak se stalo, co se
muselo stát. Obě skončily v ledové vodě divoké horské říčky. Silný proud je rychle unášel
a málem se utopily. Jen tak tak se oběma podařilo vylézt na břeh.

Moudřejší ustoupí (zvláště když jde o život).

Myši a kocour
Na velkém statku se myši měly dobře. Rozsypaných zrnek byl vždy dostatek a na dvoře si
často pochutnaly i na tom, co lidé nedojedli. Ale ouvej! Radost doprovází i trápení. Myškám
hrozilo velké nebezpečí a na každém kroku se bály o život.

Hospodář měl rezavého kocoura. Kocour byl velký a silný, dovedl rychle běhat, šplhat
a skákat. Když svítilo slunce, ležel natažený přede dveřmi do stavení a tvářil se, že spí.
Přimhouřenýma očima pozoroval dvůr a běda, když některá myška zapomněla na opatrnost.
Pak se tiše připlížil. Skok! a ubožačku svíraly ostré drápy. Na lov vycházel i v noci, a když
myši spatřily z úkrytu jeho svítící oči, třásly se hrůzou.
Mnoho myšek padlo za oběť rezavému nepříteli. Ostatní se začaly tajně scházet a radily se,
jak se před nebezpečím uchránit. Nejstarší myšák svolal na půdu velké shromáždění. Tam
vylezl na převrácený květináč a promluvil: „Je načase skoncovat se strachem z kocoura. Dejte
hlavy dohromady. Má-li někdo z vás návrh, jak se před tyranem chránit, ať ho hned
přednese.“ Shromážděné myšky volaly: „Pryč s kocourem! Chceme svobodu a klid! Už bylo
dost násilí!“ Ale nikoho nic rozumného nenapadlo. Nakonec se přihlásil o slovo mladý chytrý
myšák: „Nejhorší je,“ promluvil ke shromáždění, „že kocour se dokáže přiblížit velmi tiše.
Když ho zpozorujeme, je už tak blízko, že nemáme čas utéci. Proto navrhuji: pověsíme
kocourovi na krk šňůrku se zvonečkem. Ať se pohne kamkoli, zvonění bude zdálky slyšet
a my budeme mít dost času se ukrýt.“

„Hurá! To je báječný nápad!“ pištěly myšky sborově.
„Budeme hlasovat,“ rozhodl starý myšák. Návrh byl schválen jednohlasně. „Zbývá ještě
maličkost,“ pokračoval myšák. „Musíme určit, kdo kocourovi zvoneček na krk zavěsí.“
Nastalo trapné ticho. Pak se myšák zeptal, zda se někdo dobrovolně přihlásí. Myšky se
všelijak vymlouvaly. Ty, které byly v zadních řadách, se potichu vytrácely, až nakonec na
půdě nezůstala ani jediná. Nikdo neměl odvahu se k nepříteli přiblížit.

A tak myším nezbylo nic jiného než žít dále ve strachu.

Mnozí mají odvážné myšlenky, ale k odvážným činům se neodhodlají.

Vlk a pes
Vlk se již několik dní toulal po lese a po pastvinách. Marně se snažil něco ulovit, ani ovci se
mu nepodařilo ukrást – pastýři a jejich psi svá stáda dobře hlídali. Byl slabý a vyhublý, sotva
pletl nohama. Ze zoufalství se odvážil až na okraj vesnice. Náhle se před ním objevil
venkovský pes. Jindy by se vlk s ním porval, ale tentokrát neměl sílu.
Pes viděl, že mu vlk neublíží, a oslovil ho: „Vlku, jak to vypadáš, nejsi nemocný?“

„Ani nevím,“ odpověděl vlk, „už nejméně týden jsem neměl ani sousto. Ještě pár dní a umřu
hladem.
Ale ty, kamaráde, jak se tak na tebe dívám, určitě nouzí netrpíš. Jsi spokojený, tlustý, srst máš
lesklou… Tobě, zdá se, nic nechybí.“
„Máš pravdu,“ řekl pes, „můj hospodář si mě váží, dobře hlídám celý statek, může se
spolehnout, že bych se vypořádal s každým zlodějem. A hospodyně mě má ráda. Nejenže mi
přinese ochutnat od každého jídla, které vaří pro lidi na statku, ale vždycky na mě hezky
promluví a pohladí mě.“
„To máš štěstí, uměl ses dobře narodit,“ řekl vlk.
„Kdybys chtěl, mohl bych tě zavést ke svému hospodáři, ještě jeden dobrý služebník by se mu
jistě hodil“, navrhoval pes ochotně.
„A co bych musel dělat?“ zajímal se vlk. „Služba je lehká,“ řekl pes, „musíš jen hlídat
a ohlásit každého, kdo do statku přijde, a dávat pozor, aby se nic neztratilo. V noci je tvou
povinností obcházet stavení a chránit ho před zloději. Jídlo ti donesou až pod nos, nemusíš se
celé dny ploužit po lese, abys něco ulovil.“

„To se mi opravdu zamlouvá,“ řekl vlk. „Už jsem se rozhodl, půjdu s tebou.“
Vydali se na cestu směrem k vesnici. „Hlavně se musíš zalíbit hospodyni. Když si ji získáš,
bude na tebe pamatovat s všelijakými dobrotami ze selského stolu,“ vykládal pes.
Když se přiblížili ke statku, vlk se najednou zastavil. „Říkáš, že s tebou slušně zacházejí,
pověz mi tedy, od čeho máš na krku odřenou srst?“
„To je přece od řetězu,“ řekl rozpačitě pes. „Přes den totiž musím být přivázaný u boudy
a teprve večer mě sedlák odváže a mohu běhat volně kolem stavení.“

„Cože, ty žiješ uvázaný na řetěze?“ vyděsil se vlk. „Nezlob se, ale nepůjdu s tebou. Žádný
blahobyt ani dobré jídlo mi nemůže nahradit svobodu a volnost. Raději budu trpět hladem, ale
nedovolím, aby se mnou zacházeli jako s vězněm. Měj se dobře, nezávidím ti tvůj blahobyt,
ale to není nic pro mě.“ Vlk se obrátil a pomalu se loudal zpět do lesa.

Svoboda má větší cenu než bohatství a blahobyt.

Slepice, která snášela zlatá vejce
V malé vesničce žil chudý chalupník. Byl tak chudý, že neměl ani malé políčko, ani
kravičku, ani prasátko. Jeho jediným majetkem byla slepice. Staral se o ni, jak nejlépe uměl.
Za to každý den snášela jedno vajíčko a chalupník jí byl za něj vděčný.

Jednoho dne, když přišel do kurníku pro vajíčko, nemohl uvěřit svým očím. Stal se zázrak!
V seně tentokrát neleželo obyčejné bílé vajíčko. Slepička snesla zlaté vejce. Chalupníkovi se
radostí málem zastavilo srdce. Když se přesvědčil, že vajíčko je opravdu z ryzího zlata,
děkoval Bohu, že ho potkalo takové štěstí. Druhý den našel v kurníku opět zlaté vajíčko, a to
se pak každý den opakovalo.

Chalupníkovi se začalo dobře dařit. Brzy se z něho stal nejbohatší sedlák ve vsi. Nakoupil
pole, dobytek, koně a postavil stáje. Pole dávala dobrou úrodu, dobytek prospíval a zdálo se,
že už mu ke štěstí nic nechybí.

Ostatní vesničané se divili, odkud se tak náhle vzalo jeho bohatství, ale marně si tím lámali
hlavu, sedlák nic neprozradil.
Jednou si sedlák řekl: „Postavím si nový velký dům, budu zvát na návštěvy vznešené pány
a stanu se jedním z nich. Nový dům bude stát hodně peněz, potřeboval bych více zlata,“
počítal v duchu.
„A ta líná slepice snáší pořád jen jedno zlaté vejce denně. Takhle bych na dům šetřil léta! Jak
jen tu hloupou slepici donutit, aby snášela víc?“
Přemýšlel, přemýšlel, ale nic chytrého ho nenapadlo. „Ráno je moudřejší
večera,�dřejš ��� řekl si a uložil se ke spánku.
Druhý den dostal nápad: „Slepice je slepice, nepřesvědčím ji, aby snášela rychleji. Ale každá
slepice má přece vajíčka uložená v břiše. Ta moje má jistě v břiše vajíčka zlatá. Celý poklad
zlatých vajec!“ Tak sedlák rozumoval a nakonec se rozhodl slepici zabít. „Jedině tak,“ říkal si
pro sebe, „se ke zlatu rychle dostanu. To je chytrý nápad,“ liboval si.

Co vymyslel, to také hned provedl. Slepici zabil a nedočkavě prozkoumával její vnitřnosti.
Jak veliké bylo jeho zklamání, když zlato nenašel. Vzácná slepice vypadala uvnitř úplně
stejně jako každá jiná obyčejná slepice.
Sedlák pozdě litoval toho, co provedl. A žádná slepice už mu nikdy zlaté vajíčko nesnesla.

Když se ti dobře daří, buď spokojen s tím, co máš.

Jelen a jeho parohy
Jednou pozoroval jelen svůj obraz na hladině lesní tůně. S potěšením se na sebe zadíval. „Jak
ušlechtilý tvar má moje hlava a mé parohy jsou mnohem krásnější a mohutnější než královská
koruna. Mohu být na ně pyšný,“ říkal si pro sebe. Pak uviděl ve vodě i obraz svých nohou.
„Nohy mi, věru, velkou parádu nedělají,“ pomyslel si. „Jsou šlachovité a hubené. A ta mrňavá
kopýtka! Musím se svýma nohama něco udělat, aby zesílily. Pro začátek budu raději chodit ve
vysoké trávě, aby nohy nebyly vidět.“
Jelen se napil z tůňky a vydal se na mýtinu na pastvu.
Náhle se ozvaly hlasy loveckých trubek a štěkot psí smečky. „To jsou lovci, rychle pryč,“
blesklo jelenovi hlavou. Rozběhl se na svých ošklivých nohách, co mu síly stačily. Ale ouvej!
V rychlosti nestačil sklonit hlavu před hustě propletenými větvemi dvou stromů. Paroží se do
větví zapletlo a jelen se ocitl v pasti. Zoufale trhal hlavou, psí štěkot se stále přibližoval
a jelen se pomalu loučil se životem. V posledním okamžiku se mu podařilo vzepřít zadníma
nohama a hlavou prolomit sevření větví. Rychlé nohy se rozběhly a donesly jelena do
bezpečí.

„Jak jsem se mýlil,“ pomyslel si, „mé krásné parohy mě málem připravily o život a moje
ošklivé nohy mi ho zachránily.“

To, co je na pohled krásné, není vždycky užitečné.

O kohoutovi a lišce
Jednou slídila liška kolem vesnice, protože dostala chuť na slepičku nebo kohoutka. U jedné
chalupy rostla vysoká lípa a na jedné z jejích větví seděl krásný barevný kohout. Liška neumí
šplhat po stromech, a tak jí nezbylo než vymyslet nějakou lest. O lišce je přece známo, že je
všemi mastmi mazaná.
Posadila se pod strom a oslovila kohouta: „Jsem ráda, že tě vidím, kohoutku, musím ti
povědět velkou novinu.“ Kohout lišce nedůvěřoval, ale dokud byl na stromě, cítil se
v bezpečí.
„Představ si, kohoutku, my, lišky, jsme uspořádaly sněm a tam jsme se dohodly, že jíst
drůbeží maso není zdravé. Přestaneme jíst slepičky i kohouty, a naopak se chceme s vámi
spřátelit. Sleť, prosím, ke mně dolů a svolej všechny slepice a kuřátka, abych jim mohla
zvěstovat tu báječnou novinu.“

Kohout ani chvíli nepochyboval, že ho liška chce podvést. Tvářil se, jako když se dívá do
dálky na cestu, která vedla do vesnice.
„Liško, to je báječná náhoda, běží sem naši tři psi, moji kamarádi. Počkej, až přiběhnou,
všechno jim povíš a můžeme se spřátelit všichni dohromady.“
Ale liška už neměla stání. „Sbohem, kohoutku, stavím se někdy jindy, musím ještě zařídit
něco důležitého.“ A utíkala pryč, jen se za ní prášilo. Kohout radostně zakokrhal. Žádní psi
totiž po cestě neběželi, ale jemu se tak podařilo mazanou lišku přelstít.

Ne každý, kdo se chce s tebou přátelit, má dobré úmysly.

O dvou oslech
Osli mají osudem určeno, že budou lidem nosit těžké náklady.
Jeden obchodník měl dva osly. Jednou měl doručit zboží do vzdáleného města. Oba osli nesli
na hřbetě velké, plně naložené koše.
Jeden z oslů pod svým břemenem klesal a druhý lehce a spokojeně kráčel za svým pánem.
Osel s lehkým nákladem volal na druhého: „Proč se tak vlečeš? Pohni sebou, jinak do města
do setmění nedorazíme!“
Osel, který klopýtal vzadu, naříkal: „Tobě je hej, kamaráde, neseš lehké mořské houby, ale já
mám těžký náklad soli. Jsem tak vyčerpaný, že sotva pletu nohama.“

Pokračovali dál po kamenité cestě, slunce pálilo, a když přišlo stoupání do kopce, osel
s nákladem soli se belhal z posledních sil. Osel s lehkými mořskými houbami vyběhl do
kopce jako nic. Když byl na vrcholku, začal se smát a pokřikovat na druhého osla:
„Potřeboval bys pár ran holí, pak bys běžel jako vítr.“ Když osel se solí konečně také dorazil
na vrcholek kopce, byl k smrti unavený.
Ušli ještě veliký kus cesty a uviděli před sebou řeku, ale nikde nablízku nebyl most ani lávka.
Nezbývalo než řeku přebrodit. Osel, který nesl sůl, si pro sebe říkal: „To se mnou bude konec.
S těžkým nákladem řeku nepřebrodím a utopím se. Ale co, půjdu první, ať to mám rychle za
sebou.“ Vstoupil do řeky, byla dost hluboká. Snažil se plavat. Náhle pocítil, že náklad na
zádech už ho tolik netíží. Co se stalo? Sůl se ve vodě rozpustila a osel vylezl na druhé straně
z řeky s prázdnými koši.
Druhý osel bezstarostně vkročil do řeky. Těšil se, že se po horkém dnu ve vodě zchladí. Ale
co to? Ačkoliv se snažil plavat, klesal stále více ke dnu. „Pomoc, topím se,“ hýkal zoufale.
Netušil, že mořské houby nasáknou vodou a budou několikrát těžší než na suchu. Nebohý osel
se potápěl stále hlouběji a už se loučil se životem. Naštěstí mu přispěchal na pomoc jeho pán
a jen taktak se mu podařilo osla vytáhnout na břeh.

Obchodník se sice zlobil, že přišel o celý náklad soli, ale řekl si: „Kdyby se utopili moji osli,
byla by to větší škoda. Musel bych pak zboží nosit na svých zádech.“

Neposmívej se tomu, kdo je na tom špatně, mohl bys skončit ještě hůře.

O mravenci a holubovi
Divoký holub slétl večer na břeh potoka, aby se napil. Když se sklonil nad hladinu, zaslechl
volání. Slabý hlásek prosil: „Pomoc, topím se, zachraň mě, prosím.“
Holub uviděl mravence, jak na hladině potoka ze všech sil bojuje s vodním proudem. Rychle
utrhl zobákem stéblo trávy a hodil je před mravence. Mravenci se podařilo stébla zachytit
a holub pak stéblo i s mravencem vytáhl na břeh. Když se mravenec vzpamatoval a popadl
dech, řekl holubovi:
„Vděčím ti za záchranu života, nikdy ti to nezapomenu. Slibuji, že jednou ti tvůj šlechetný čin
oplatím.“
„Rád jsem pomohl,“ řekl holub, „ale žádnou vděčnost od tebe nečekám. Jak bys mi ty, takový
malý tvoreček, mohl pomoci?“ Nečekal už na další díky a chválu a odletěl do svého hnízda.
Po nějakém čase holub odpoč�> Holub se polekal, a než se lovec vzpamatoval, odletěl do
bezpečí.

„Jsem si jistý, že to byl můj mravenec, kdo mě dnes zachránil před lovcem“, pomyslel si
holub „Škoda, ani mu nemohu poděkovat. Byl jsem hlupák, když jsem nevěřil, že mě může
zachránit stejně jako tenkrát já jeho.“

I malí a slabí mohou vykonat dobrou věc.

Statečný osel
Na lesní cestě potkala liška osla. Běžel, poskakoval a radostně hýkal.
„Dobrý den, osle, ty chytrá hlavo, vidím, žes měl dneska šťastný den. Co se ti báječného
přihodilo, že jsi tak veselý?“
„Liško, nebudeš mi věřit, byl jsem u lva.“
„Podívejme, u lva? A nemáš z něho strach?“
„Míval jsem. Když jsem jen zdálky uslyšel jeho řvaní, raději jsem se rychle ztratil. Ale dnes!
Lev je nemocný, leží v jeskyni jako mrtvý, asi nastala jeho poslední hodinka. Všechna zvířata
se k němu seběhla. Všichni si dodali odvahy a přišli se mu pomstít za to, že ho museli
poslouchat, když byl naším králem. Každý do něj kope, tlučou ho hlava nehlava, a on jen leží
a všechno si nechá líbit.“

„To je hrozné,“ rozzlobila se liška. „Doufám, že ty jsi ho nechal na pokoji?“
„Ale liško, to bych byl blázen! Když jsem viděl, že už se ho nikdo nebojí, také jsem se
odvážil a pořádně jsem ho kopl do nohy. Přece nezůstanu za ostatními pozadu. Ať pozná,
jakou sílu mají oslí kopyta!“

Všichni si tě váží, jen dokud máš moc.

Medvědí služba
Uprostřed lesa žil osamělý muž. Když mu zemřela žena a děti odešly z domova, trápil se
a nec �htěl se už setkávat s ostatními lidmi. „Odejdu do lesů; tam snad naleznu klid
a zapomenu na své trápení,“ rozhodl se jednoho dne. Uprostřed lesa si postavil malou
dřevěnou chatu a začal žít o samotě jako poustevník.

Radoval se z lesního ticha, které přerušovalo jen šumění větví ve větru, zpěv ptáků a bublání
lesní bystřiny. Zpočátku mu nevadilo, že už týdny nespatřil živou duši a s nikým nepromluvil.
Později ho samota začala trápit, stýskalo se mu po lidské společnosti. „Kéž bych tak měl
alespoň jednoho přítele, který by mi rozuměl,“ říkal si v duchu.

Jednou, když na mýtině sbíral maliny, objevil se náhle před ním velký medvěd. Člověk se
polekal a zůstal stát, jako by ho přimrazil. I medvěd se zastavil. „Teď mě roztrhá,“ pomyslel
si muž. Postavil na zem džbánek s malinami a chtěl se dát na útěk. Ale medvěd ho
nepronásledoval. Převalil tlapou džbánek a pustil se do malin. Přitom spokojeně bručel. Muž
se pomalu vydal na cestu ke své chatě. A medvěd ho následoval. Od té doby se od něj nehnul,
a když muž viděl, že mu nehrozí nebezpečí, s medvědem se spřátelil. Mluvil k němu jako
k člověku, vykládal mu o svém životě a starostech. Co medvěd odpovídal, to se nikdo nedoví.

Jednou spolu podnikli výlet po okolí. Muž se opíral o hůl, medvěd se kolébal za ním. Bylo
parno, slunce pálilo a muž byl brzy unavený. „Počkej, příteli,“ oslovil medvěda, „nohy mi již
neslouží, musím si odpočinout.“ Unaveně usedl do stínu ořeší.
Medvěd promluvil: „Jen si pěkně odpočiň ve stínu a můžeš se i trochu prospat. Nemusíš mít
z ničeho strach, vždyť jsem tady já a dobře tě pohlídám. Nedovolím, aby tě někdo vyrušil.“
Muž se natáhl a za chvilku spal jako děcko. Medvěd si sedl vedle a poctivě držel stráž. Vtom
přiletěla velká moucha, začala bzučet a kroužit muži kolem hlavy. Medvěd vyskočil a odháněl
ji tlapou. Ale moucha jako by se vysmívala, bzučela stále silněji a nakonec usedla muži
rovnou na nos. „Počkej, já ti ukážu,“ rozzuřil se medvěd a popadl do tlap pořádný balvan.
Přiblížil se k spícímu a spustil kámen z výšky přímo na mouchu. Zasáhl ji přesně. Ale běda!
Kámen byl těžký a medvěd pozdě poznal svou chybu. Dlouho naříkal a litoval, že svou
hloupostí zavinil přítelovu smrt.

„Medvědí služba“ – dobrý úmysl, který způsobí neštěstí.

Vlk a beránek
Malý beránek se zatoulal od svého stáda k lesnímu potůčku. Byl parný letní den, ale
u potůčku byl příjemný stín, voda tiše bublala a beránek se těšil, že uhasí žízeň. Sklonil hlavu
k chladnému proudu vody a začal pít. Nerozhlížel se vpravo ani vlevo, a tak nezpozoroval, že
se od lesa blíží vlk.

„Podívejme, to je náhoda, to mám štěstí,“ pomyslel si vlk, „dva dny jsem nic nejedl, kručí mi
v břiše a tady se mi pochoutka sama nabízí! Nejprve ale tomu hlupákovi vyložím, že mám
podle práva sto důvodů ho sežrat.“
Hrozivě vykulil oči, naježil srst a hrubým hlasem se obořil na beránka: „Jak se opovažuješ, ty
malý ničemo, pít z potoka, kam smím chodit jen já? A ještě ke všemu mi kalíš vodu! Svou
tlamou jsi rozvířil písek a bláto.“
„Jak bych vám, vážený pane vlku, mohl kalit vodu?“ bránil se nesměle beránek. „Voda proudí
od vás ke mně a navíc od vás stojím daleko, nejméně sto kroků po proudu.“
„Ty si ještě dovoluješ mi odmlouvat?“ rozčiloval se vlk. „Ano, teď jsem si vzpomněl! Už
před rokem jsi na mě byl drzý!“
„To není možné, vzácný pane vlku, před rokem jsem se právě narodil, neuměl jsem udělat
ještě ani krok a vás jsem v životě neviděl,“ odpověděl vyděšený beránek.
„Tak to musel být některý z tvých bratrů, kdo si dovolil otvírat si na mě hubu,“ pokračoval
vlk ve svých výmyslech.
Beránek se třásl strachem: „Nemám bratra, pane vlku, čestné slovo.“
„Cože? Nemáš bratra? Tak to byl jiný tvůj příbuzný, otec nebo strýc nebo kdokoliv z tvého
stáda. A vůbec! Vaši ochránci mi chtějí jenom škodit; sotva se přiblížím ke stádu, vaši psi mě
zuřivě pronásledují a pastevci mě chtějí ubít holemi. Kolikrát jsem musel utíkat tak rychle, že
jsem nemohl popadnout dech. A teď nastal čas, kdy ty budeš pykat za všechny vaše činy.“

„Jsem ještě malý a za nic nemohu,“ plakal beránek, „ani stéblo jsem vám přes cestu
nepřeložil.“
„Jaképak s tebou cavyky,“ zavrčel vlk. „Ty zasloužíš trest hlavně za to, že mám hlad!“
A nešťastný malý beránek skončil ve vlčích zubech.

Ve světě to chodí tak, že právo je vždy na straně silnějšího.&#0;�/i>

Svině pod dubem
Na dubu se urodilo mnoho žaludů. Když přišel jejich čas, za pomoci větru popadaly na zem.
Jednou přiběhla k dubu divoká svině, a když pod stromem uviděla úrodu žaludů, zaradovala
se, protože žaludy jsou odjakživa prasečí pochoutkou.
„Tolik krásných žaludů pohromadě jsem ještě neviděla,“ chrochtala si blaženě a bez okolků se
do nich pustila. „Musím je rychle spolykat, než se o nich dovědí ostatní vepři. Ani mě
nenapadne se s někým dělit!“
Když pod dubem nezbyl ani jeden žalud, svině se natáhla do bahnité louže a chvíli se po
dobrém jídle jen tak převalovala z boku na bok. Pak se vrátila pod dub a začala rozrývat zem
kolem jeho kořenů.
Na dub se slétlo několik havranů. Jeden promluvil k ostatním: „Podívejte, co ta hlupačka
dělá! Copak neví, že strom, který má holé kořeny, uschne a zahyne?“ Ostatní havrani volali
na svini jeden přes druhého: „Proč podrýváš kořeny dubu? Copak jsi přišla o rozum? Chceš
zahubit tak nádherný strom?“

Svině se podívala nahoru a nevrle zachrochtala: „Co je mi do stromu, dub mě nezajímá. Mně
stačí, když mám dostatek žaludů.“
Vtom vítr zadul do větví dubu a strom zašeptal: „Kdybys někdy přestala rýt v zemi a podívala
se nahoru, možná by sis všimla, že žaludy, které máš tak ráda, rostou na mně.“

Neubližuj tomu, kdo ti dává obživu.

Osel a slavík
Osel se náhodou potkal se slavíkem. Už zdálky na něj volal: „Kamaráde, jak jsem rád, že tě
konečně potkávám! Kam přijdu, tam slyším vyprávět o tvém nádherném zpěvu. Mladí i staří,
velcí i malí, všichni tě chválí. Rád bych se také připojil k tvým obdivovatelům, ale zatím jsem
neměl to potěšení uslyšet tvé písně. Zazpívej mi, prosím…“
Chvále se těžko odolává a slavík se nedal dlouho pobízet. „Když tak pěkně prosíš,“ řekl slavík
a ze svých písní vybral tu nejhezčí.
Slavičí trylky se rozléhaly po celém kraji. Naslouchal celý les i louky, lidé na polích, pastýř
na pastvině a všichni se těšili z těch líbezných tónů. Slavík se rozezpíval a přidával jednu
skladbu za druhou.

Když zpěv utichl, zůstal slavík tiše a skromně sedět ve větvích keře.
Osel zakýval hlavou a řekl: „Možná, že trochu talentu ti příroda nadělila. Ale nemyslím, že
bys zasloužil tolik chvály. Rozhodně nemáš důvod se svým trylkováním někde chlubit. Přileť
někdy ráno k nám na dvůr. Až uslyšíš kohouta ohlašovat nový den, pak se zastydíš za svůj
slabý hlásek. Silnému kohoutímu zpěvu se tvůj hlas nemůže rovnat.“
„Osel zůstane oslem,“ pomyslel si slavík a odletěl, nikdo neví kam.

Neodsuzuj to, čemu nerozumíš.

Studovaný lev
Lev, král zvířat, měl malého synka. Když mu byl rok, bylo na čase pomýšlet na jeho
budoucnost. U lidí je to jiné – v jednom roce člověk ještě neumí pořádně chodit ani mluvit.
Ale když dovršil jeden rok lví princ, jeho otec usoudil, že nastal pravý čas začít se synovým
vzděláním. „Dobrým a spravedlivým králem zvířat se nemůže stát nějaký hlupák,“ uvažoval
starý lev.
A kdo by měl být učitelem budoucího krále? Lev nejprve pomyslel na lišku. Je chytrá, dokáže
si se vším poradit. Ale je prolhaná! A panovník, který lže? Toho by si nikdo nemohl vážit.
„Snad bych mohl dát synka ke krtkovi. Je opatrný a pořádný, všechno prozkoumá až ke
kořenům. Ale myslím, že se jako učitel také nehodí – je krátkozraký, pohybuje se jen ve
svých úzkých podzemních chodbách a neví nic o životě ve velkém světě.“
Otec lev přemýšlel dál: „Co třeba pardál? Je rychlý, obratný a neohrožený bojovník. Ale
nedovedu si představit, jak s někým vyjednává. Když má zlost, neovládá se a je mu jedno, že
poruší zákon. A vládce nemůže každý spor řešit rvačkou.“
Pak si lev ještě vzpomněl na slona. Jeho rozvážnost a moudrost byly všeobecně známé. „Slon
je příliš pomalý a kdo ví, jak je to s tou jeho moudrostí. Pro mého syna není dost dobrý,“
zavrhl lev i tohoto učitele.

O starostech lva, krále zvířat, se doslechl orel, král ptactva. Slétl ke lví jeskyni a nabídl lvu
svou pomoc: „Královského syna by měl učit a vychovávat zase král. Když mi syna svěříš,
vychovám ho, jak se patří,“ řekl orel sebevědomě.
Lvu spadl velký kámen ze srdce a rád s nabídkou souhlasil.
<&#0;�font face="Times LT Std" color="#000000">Mladý lvíček strávil v orlí škole dva
roky. Po celou dobu učení na něj všichni v ptačí říši pěli jen chválu – jak je chytrý a zvídavý,
jak se rychle učí.

Když uplynula stanovená doba, lví princ se vrátil domů. Otec ho radostně objal a všichni
poddaní mu provolávali slávu. Po velké hostině řekl král lev: „Je na čase dát se do práce.
Pověz, co tě ve škole naučili, abys mohl prospět našemu království.“
„Jsem doktor ptačích věd,“ hrdě pronesl mladý princ. „Vím, který pták má peří bílé, rudé
nebo šedé. Vím, kdo snáší jaká vejce, jak krmí a učí létat mladé. Také mohu přednášet všem
zvířatům, jak se stavějí a pletou hnízda…“
Starý lev se rozplakal: „Chtěl jsem pro tebe to nejlepší, ale nač potřebuje lev umět stavět
hnízda? Teď vidím, že každý vládce musí znát především to, co se týká jeho vlastního
království. Panovník, který neví, jak žije jeho lid, není lev, ale osel.“

Než se vydáš do ciziny, měl bys poznat svou vlast.

Mouchy a včela
Ve světnici venkovské chalupy ležel na stole kus nedojedeného koláče. Právě na něm
hodovaly dvě mouchy a včela.

Mouchy se posilnily sladkými povidly a jedna z nich oslovila včelu: „Tady u nás je všechno
tak chudé a ubohé, rozhodly jsme se, že odtud odejdeme do ciziny. Milá včelko, budeme rády,
když se k nám přidáš a poletíš s námi.“
„Opravdu,“ řekla druhá moucha, „máme zprávy od papouška, kterého chová v kleci zdejší
zámecký pán. Vyprávěl nám o cizině, kde dříve žil. Je tam překrásná krajina plná slunce
a květů. Panuje tam blahobyt, žije se snadno, každý má jídla, co hrdlo ráčí, a nikdo se nemusí
strachovat o život.“
„My, mouchy, máme tady, v rodné zemi, těžký život,“ pokračovala první moucha. „Neustále
se musíme mít na pozoru, pořád nás někdo pronásleduje a vyhání, lidé nám usilují o život,
nastražují na nás mucholapky a ubíjejí nás plácačkami.“

Včel&#0;�a až dosud nic neříkala, jen pozorně naslouchala.
„A sehnat potravu není také nikterak snadné,“ pokračovala jedna z much. „Bohatí lidé každé
jídlo přiklopí skleněným poklopem, abychom se k němu nedostaly. A u chudých? Něco
k snědku se tam objeví málokdy, navíc tam jde o život. U stropů a v zákoutích chudých
příbytků je plno pavučin a v každé číhá na nebohou mouchu nenasytný pavouk.“
Tak a podobně si mouchy naříkaly na nesnesitelné domácí poměry.
Nakonec jedna z nich opět oslovila včelu: „Milá včelko, řekni, zdali s námi souhlasíš a zdali
nás budeš doprovázet do ciziny, kde nás všechny čeká ráj na zemi?“
„Mohu vám jen popřát šťastnou cestu,“ zabzučela včela. „Nemohu odletět do ciziny a opustit
svou práci. Netrpím hladem, jsem vítaným hostem u všech květin, vždy mi nabídnou sladkou
šťávu. Nechci opustit své kamarádky, které mám v našem úle; všechny společně pracujeme
a vyrábíme sladký med. Lidé jsou naši přátelé, staví nám úly a pomáhají nám přežít kruté
zimy. Jsem tady šťastná, mám ráda svůj domov, mé práce si všichni váží, po cizině
netoužím.“

Mouchy poslouchaly, co včela říká, a bylo vidět, že jsou zklamané.
„Leťte, když myslíte, že na vás svět čeká s otevřenou náručí,“ pokračovala včela. „Nevěřím,
že v cizině budou vítat a oslavovat někoho, kdo chce žít bez práce na cizí účet. Já se držím
zásady, že všude je dobře, ale doma nejlépe.“

Lenoch, který neumí přiložit ruku k dílu, ani v cizině neudělá štěstí.

Orel a slepice
Orel není nadarmo králem všeho ptactva. Krouží ladně mezi oblaky, k odpočinku usedá na
vrcholky vysokých hor a hnízda si staví na nepřístupných skaliskách.
Jednou, když se pod nebesy potěšil krásou slunečného dne, slétl nízko k zemi a usadil se na
plot nedaleko venkovské stodoly. I král ptactva, jako všichni vládci, může mít své rozmary.
Po chvíli, kdoví proč, přelétl na druhou stranu plotu.

Nedaleko se popelily dvě slepice. „Podívejme, orel,“ zakdákala jedna z nich a obě si ho
začaly zvědavě prohlížet.
„Nechápu, proč&#0;� orla všichni tak obdivují a uctívají,“ řekla druhá slepice. „Podívej, má
křídla jako my, má zobák jako my, nemá více nohou ani očí, než máme my. A jak létá? To
jsme právě viděly. Když se nám zachce, dokážeme stejně jako on přeletět z jednoho konce
plotu na druhý.“
„Máš pravdu,“ souhlasila první slepice, „není o nic lepší než my, nevím, proč právě on se stal
králem všeho ptactva.“
Orel zaslechl, co slepice kdákaly, a jejich hloupost ho rozhněvala: „Máte pravdu,“ řekl, „orel
může létat i při zemi a přeletovat z plotu na plot, ale ukažte mi slepici, která dokáže vzlétnout
k oblakům.“
Pak zamával křídly a vznesl se k modrému nebi.

Je hloupé pomlouvat někoho, kdo dokáže víc než my.

Vyznamenaný osel
Jeden sedlák měl osla. Osel byl dobrý tahoun i nosič břemen. Nebyl tvrdohlavý jako jiní osli,
sedlák s ním byl celkem spokojený, až na jednu věc – osel se rád toulal. Aby sedlák věděl,
kde má osla hledat, když ho bude potřebovat, uvázal mu na krk měděnou rolničku. Jak se osel
pohnul, rolnička cinkala. Osel mnoho rozumu nepobral a na rolničku byl pyšný. „Významní
lidé také dostávají řády a vyznamenání,“ říkal si. „Mám největší zásluhy ze všech zvířat,
a proto mi hospodář udělil řád.“

Když osel vyšel na dvůr, husy, slepice, ovce, psi, kočky a ostatní obyvatelé statku uslyšeli
cinkot rolničky, seběhli se a s údivem hleděli na osla, který si vykračoval pyšně jako generál.
Jedni mu vyznamenání záviděli, jiní se mu po straně posmívali, někteří ho pomlouvali.
Takový už je osud slavných.
Osel se z pocty dlouho neradoval. Dokud neměl rolničku, chodil se klidně pást do pole
pšenice nebo vojtěšky, chroupal na poli zelí nebo řepu. Ale od té doby, co mu rolnička
vyzváněla na krku, nemohl bezstarostně vlézt ani do žita, ani do ovsa. Hned byl u něho
majitel a přetáhl ho holí, jindy měl co dělat, aby utekl před ostrými zuby hlídačova psa. Dříve
si dovedl obstarat dostatek jídla, ale teď začal hubnout a trápil se. „Dokud jsem neměl řád,
nikdo nevěděl, že jsem na poli spásl pár klasů,“ uvažoval smutně. „A teď kvůli vyznamenání
snad umřu hlady.“

Nad čím u chudáka mávneme rukou, to u slavného odsuzuje celý národ.
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Znáte pana Lemuela Gullivera?
Gulliver se narodil jako třetí z pěti synů rodičům, kteří vlastnili malý statek ve vesnici
nedaleko Nottinghamu. Ze všech bratrů byl nejbystřejší a učení mu šlo samo. „Musí
studovat,“ rozhodl otec a brzy odvezl chlapce do města Cambridge, kde byly výborné školy
a slavná univerzita. Gullivera bavila přírodověda a matematika, studoval i mořeplavbu
a řízení lodi. Aby si přivydělal, pomáhal v ordinaci u doktora, pana Batese; ošetřoval
nemocné, převazoval rány, naučil se napravovat zlomeniny a podávat nemocným správné
léky a byliny. Jednou dostal dopis od otce. „Milý, synu,“ stálo v něm, „nemohu ti dál posílat
peníze, byla špatná úroda, dobytek uhynul a sami skoro nemáme co do úst. Buď se vrátíš
domů, nebo se musíš o sebe postarat sám.“
„Domů se nevrátím,“ uvažoval Gulliver, „nechci, aby rodině přibyl další hladový krk. Musím
si najít zaměstnání.“
„Myslím, že ti mohu pomoci,“ řekl pan Bates, když mu Gulliver pověděl o svých starostech.
„Můj známý, kapitán lodi Vlaštovka, právě hledá lodního lékaře a ošetřovatele. Naučil ses
u mě dost, abys mohl to místo zastávat.“ Gulliver se nerozmýšlel ani chvíli. Lákalo ho
cestování po moři a daleké kraje. Na palubě Vlaštovky strávil čtyři roky.
Po návratu se usadil v Londýně, oženil se, ale nedařilo se mu příliš dobře. „Vrátím se znovu
na moře,“ oznámil jednou své ženě, „jistě vydělám dost peněz, aby naše rodina mohla slušně
žít.“ Nastoupil na loď jménem Antilopa, která plula do jižních moří. Námořníci trpěli vedrem
a nemocemi vinou špatné stravy. Jednou se zdvihla prudká bouře a obrovské vlny hnaly loď
k neznámým skaliskům. „Všichni do člunu,“ volal kapitán, když viděl, že loď nezachrání.
Námořníci usilovně veslovali, ale bouře si s člunem pohrávala jako s ořechovou skořápkou.
Náhle se přivalila obrovská vlna, převrátila člun a posádka byla vydána na pospas
&#0;���rozbouřenému moři. Gulliver z posledních sil plaval ke břehu, až se mu podařilo
dosáhnout nohama na dno a dojít na břeh. Padl na zem do měkké nízké trávy a vyčerpáním
usnul.

Paprsky ranního slunce probudily Gullivera z hlubokého spánku. Chtěl se posadit
a rozhlédnout se kolem. Ale co to? Zjistil, že leží na zádech a nemůže se ani pohnout – celé
tělo, ruce, nohy ba i své dlouhé vlasy měl pevně připoutány jemnými pevnými lanky,
upevněnými na kolících zaražených do země. S velkým úsilím se mu podařilo trochu uvolnit
levou ruku a pootočit hlavu. Pocítil, že po jeho noze se cosi pohybuje; pohyb pokračoval po
těle směrem k hlavě. Gulliver sklopil oči a spatřil lidského tvora, ozbrojeného lukem a šípy.

Gulliver nevěřil svým očím – ten človíček byl vysoký asi jako pivní sklenice. Když se
Gulliverovi podařilo pootočit hlavu a pohlédnout na zem vedle sebe, spatřil desítky
droboučkých lidiček, jak na něj míří malinkými šípy.

Liliput
Gulliver leknutím hlasitě vykřikl. Ucítil, jak mu do nohou, rukou i tváře vnikají desítky jehel
– to človíčkové proti němu naráz vystřelili své šípy, odhodláni bojovat s neznámým
nepřítelem na život a na smrt. Jakmile se Gulliver pokusil pohnout, následovala další
bolestivá salva. Proto se rozhodl chovat se klidně a dát najevo přátelské úmysly. Lidiček
kolem Gullivera stále přibývalo. Pokřikovali podivná slova neznámým jazykem. Jeden bohatě
oblečený urozený pán pronesl ke Gulliverovi delší proslov. Gulliver pozorně naslouchal,
nerozuměl však ani slovo. Pak pronesl co nejmírnějším tónem několika známými jazyky větu
„Mám hlad a žízeň,“ a posunky naznačoval, že by rád něco pojedl. Urozený pán tedy nařídil,
aby lidé přesekli lana, která poutala Gulliverovu hlavu. Pak lidé přistavili ke Gulliverovi
žebříky. Po nich vynášeli k jeho ústům jehněčí kýty, veliké jako slavičí křidélka, chleby jako
knoflíky a sudy vína, které mu stavěli na dlaň, aby si je mohl sám podat ke rtům.
Náhle se shromážděný dav rozestoupil a uvolnil cestu císařovu kancléři a jeho družině.
Kancléř vystoupil na Gulliverův kotník a z listiny četl nařízení Jeho Veličenstva. Z tónu řeči
Gulliver vyrozuměl, že zůstává i nadále zajatcem, ale bude s ním slušně zacházeno.
V kancléřově řeči se často opakovalo slovo „Liliput“ a Gullivera napadlo, že se tak nazývá
zdejší císařství. Bylo rozhodnuto převézt Gullivera do hlavního města. Tesaři narychlo
zhotovili veliký vůz na dvaadvaceti kolech. Gullivera, jenž usnul po uspávacím léku
přimíchaném do vína, přenesli pomocí složitých kladkostrojů na vůz a pevně ho svázali.
Zapřáhli pět set nejsilnějších císařových koní a druhý den k poledni dorazil průvod do
hlavního města.

Zastavili u starobylého chrámu. Tam byl Gulliver přikován za nohu k zamřížovanému
okénku. Řetízky, silné asi jako u kapesních hodinek, byly zamknuty na šestatřicet zámků.
Gulliver mohl vstát, což opět vyvolalo u obyvatel výkřiky úžasu. Pak usedl a zády se opřel
o stěnu chrámu.

Četní zvědavci si přistavili ke Gulliverovi žebříky a šplhali po něm, jiní po něm stříleli šípy.
Mezitím se ke Gulliverovi vydal císař se svým doprovodem na koni. Nařídil vojákům, aby
nedovolili dotěrným zvědavcům se přibližovat. Pak na Gullivera promlouval. I Gulliver se
snažil oslovit ho několika jazyky, ale nerozuměli si.

„Ihned svolejte státní radu,“ nařídil císař svému kancléři, „je třeba učinit vážná rozhodnutí.“
Gulliver se dozvěděl o usnesení rady mnohem později, až když se naučil liliputskému jazyku.
To nejdůležitější se ale dozvěděl hned druhý den: císař nařídil dovážet z celé země potravu
pro Gullivera – denně šest volů, čtyřicet ovcí, sto bochníků chleba, zeleninu a ovoce a také
víno a jiné nápoje.

Na císařském dvoře
Člověk-Hora bude pro náš stát přítěží,“ řekl na zasedání státní rady kancléř Flimnap,
„náklady na jeho stravu a šatstvo notně vyprázdní státní pokladnu.“ „To je pravda,“ řekl císař,
„ale nebudeme-li se o něj starat, stane se naším nepřítelem a mohl by nás všechny zahubit.“
Po dlouhých dohadech se rada usnesla, že Gulliver bude dostávat jídlo i nápoje, tři sta
krejčích mu ušije oblek podle zdejší módy, pro svou potřebu bude mít šest sloužících a šest
největších vědců ho bude učit liliputský jazyk. Císař nařídil, aby úředníci Gullivera prohledali
a odebrali mu věci, které by mohly být nebezpečné. Gulliver si dal úředníky postupně do
všech kapes a oni sepsali seznam věcí, které musel pak odevzdat císaři. Zabavili mu tureckou
šavli, tabatěrku, hřeben, zápisník, peníze, nožík a břitvu. Gulliverovi se podařilo ukrýt brýle
a dalekohled.

Lidé se brzy přestali Gullivera bát. I císař za ním docházel a laskavě s ním hovořil; Gulliver
se totiž naučil velmi rychle a dobře liliputskému jazyku. „Dám příkaz, aby ti odstranili pouta,
a zvu tě na zábavné představení,“ řekl jednou Gulliverovi císař. „Kdo chce získat významný
úřad u dvora, musí svého císaře pobavit!“
V určený den napjali na zámeckém nádvoří tenký provázek. Uchazeči o úřad museli po něm
nejen chodit, ale i vyskakovat co nejvýše. Úřad získal ten, kdo byl nejlepší. Provázek byl
napnutý asi ve výšce Gulliverových kolen, pro liliputské to ovšem byla výška smrtelná. Při
pádu se mnozí těžce zranili, ba i zabili. Dvořané zábavu sledovali, a když viděli, že některý
nový uchazeč je velmi zdatný, báli se, že by ho císař mohl jmenovat na jejich místo. Proto se
i oni hlásili k vystoupení na provázku a snažili se ze všech sil dokázat svou obratnost, i když
jim v tom často bránil pokročilý věk.
Také Gulliver přispěl k zábavě, dovolil několika dvořanům tančit na své dlani a malé děti si
směly hrát na schovávanou v jeho vlasech. Pak zarazil do země čtyři kolíky, což byly vlastně
kmeny poražených stromů, přivázal k nim svůj kapesník a na vzniklou plochu vyzdvihl četu
dvaceti vojáků na koních, kteří předváděli ukázky bojového umění. Císařovi se tato
kratochví&#0;���le tak zalíbila, že se sám nechal vyzdvihnout na kapesník a jeho výkon
sledovala císařovna, kterou Gulliver držel na ruce i s křeslem.

Jindy císař pořádal zábavu přímo v paláci, kam Gulliver mohl nahlížet vleže na boku jen
okny. Kdo chtěl získat nejvyšší státní vyznamenání – hedvábnou stuhu, musel střídavě
přeskakovat a podlézat hůlku, kterou císař držel nad zemí ve vodorovné poloze. Kdo vydržel
nejdéle přeskakovat a podlézat, byl ozdoben modrou šerpou, ostatní získali buď červenou,
nebo zelenou. Gulliver si časem všiml, že jen málo dvořanů nemá dosud žádnou šerpu.
Pochopil, že koho má císař rád, musí skákat podle jeho přání.

Přípravy na válku
Podle císařova příkazu měly vojenské jízdní čety často cvičit blízko Gullivera, aby si koně
zvykli na jeho vysokou postavu a neplašili se. „Chci uspořádat pro císaře a jeho dvůr
slavnostní vojenskou přehlídku,“ oznámil po čase Gulliverovi nejvyšší generál. „Vy,
Gullivere, se rozkročíte uprostřed náměstí a vojenské oddíly vám budou pod nohama
pochodovat jako pod Vítězným obloukem.“ Gulliver nic nenamítal a parádní pochod vojsk
s prapory, vlajkami a bubny se konal k velké spokojenosti Jeho Veličenstva. Císař povolil
Gulliverovi, aby si prohlédl hlavní město Mildendo. Obyvatelé v tu dobu nesměli vycházet do
ulic, aby je Gulliver nezašlápl, pozorovali ho jen z oken. Gulliver opatrně překračoval
výstavné budovy, aby žádnou z nich nepobořil. Nahlédl i do skvostného paláce, kde spatřil
císařovnu s mladými princi. Podala mu z okna ruku, aby ji mohl políbit.

Jednoho rána navštívil Gullivera v jeho obydlí tajemník Reldresal. „Čím vám mohu prospět?“
tázal se Gulliver vzácné návštěvy. Ministr požádal, aby ho Gulliver pozvedl na ruce blíže ke
svému uchu, a začal hovořit: „Jistě víte, pane Gullivere, že zodpovídám za klid a pořádek
v celé říši. Na první pohled se zdá, že naše země vzkvétá a občané žijí v blahobytu.
Bohužel nám hrozí dvojí nebezpečí. V zemi jsou dvě strany, které se navzájem nenávidí. Liší
se od sebe tím, že jedni nosí boty s vysokými podpatky a druzí s nízkými. Vysokopodpatkáři
se dovolávají starobylých zákonů, které občanům přímo nařizují nosit vysoké podpatky. Císař
je moderní panovník a pochopil, že nízké podpatky jsou daleko pohodlnější, proto chce
prosadit změnu zákona. On sám má nejnižší podpatky v celém císařství. Vysokopodpatkářů je
ale mnohem více a císař se obává, že by ho mohli svrhnout.“ „Vždy budu stát na straně
císaře,“ řekl Gulliver, „jsem mu vděčný za jeho laskavou přízeň.“
„To není všechno,“ pokračoval ministr. „Už řadu měsíců vedeme námořní válku se sousední
ostrovní říší Blefuskem. Liliput už přišel o čtyřicet lodí a třicet tisíc mužů, nepřítel utrpěl ještě
větší ztráty. Ale staví nové lodě a brzy dojde k další bitvě.“ „Proč to nepřátelství?“ ptal se
Gulliver. Ministr pokračoval: „Vařená vajíčka se odedávna u nás rozbíjela na
tl&#0;���ustším konci. Císařův děd se jednou při tom škrábl o skořápku. Proto vydal
zákon, že v Liliputu musí každý rozbíjet vajíčka na užším konci. Mnoho lidí nesouhlasilo,
a dokonce několikrát kvůli tomu vypukla vzpoura. Rebelové pak uprchli před trestem do
Blefusku. Přesvědčili tamějšího panovníka, že rozbíjení vajec na slabším konci odporuje
učení velkého náboženského proroka Lustronga a má špatný vliv na morálku obyvatel obou
zemí. Císař se chce ujistit, že může, až dojde k bitvě, počítat s Gulliverovou pomocí.“
„Vyřiďte císaři uctivý pozdrav,“ řekl Gulliver, „jsem připraven bránit jeho osobu i celou zemi
proti každému vetřelci.“
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Poprvé na moři
Děláš mi velké starosti, Robinsone, zanedbáváš školu,“ domlouval svému synovi zámožný
obchodník pan Crusoe. „Chci, abys řádně dokončil studia a převzal po mně zde v Yorku náš
obchod.“ „Otče, učení mě nebaví, rád bych se stal námořníkem,“ namítal Robinson. „To
nedovolím,“ rozhněval se otec. „Na moře zapomeň, víš přece, jaký zármutek mně, a hlavně
matce způsobil tvůj starší bratr. Utekl proti mé vůli na loď a už se nikdy nevrátil. Dávno jsme
přestali doufat, že je ještě naživu. Chceš, aby tvá nešťastná matka oplakávala i tebe?“

Robinson svou maminku miloval a v duchu musel dát otci za pravdu. Slíbil, že kvůli mamince
poslechne a bude se věnovat obchodu. Nějaký čas pilně studoval, pracoval v obchodě a otec
se na něj mohl ve všem spolehnout. Často posílal Robinsona kvůli obchodům i na cesty.
Jedna obchodní cesta zavedla Robinsona do přístavního města Hullu. Když se procházel po
přístavu, opět se v něm probudila touha po plavbě do dalekých neznámých krajin. Náhle za
sebou uslyšel hlas: „Jsi to opravdu ty, Robinsone? Jak dlouho jsme se neviděli!“

Robinson se otočil a spatřil Teda, syna lodního kapitána Hopkinse. Kapitán byl kdysi hostem
pana Crusoa při jakémsi obchodním jednání. „Tede, rád tě vidím, co kdybychom zašli spolu
někam na dobré jídlo a popovídali si,“ navrhl Robinson. „Naše loď Racek vyplouvá zítra do
Londýna, tam naložíme zboží a budeme pokračovat na jih, do Afriky,“ vyprávěl Ted. „Co
kdybys plul s námi do Londýna a poznal, jaké je to na moři,“ lákal Robinsona. „Z Londýna
můžeš jet domů dostavníkem.“

Robinson věděl, že by otec nikdy nesouhlasil, ale pokušení bylo silné. Neodolal a spolu
s Tedem a jeho otcem nastoupil na Racka. Plavba se mu líbila, byl nádherný den a loď plula
ke svému cíli s napjatými plachtami. K večeru se však zdvihl silný vítr, počasí se pokazilo,
loď se zmítala ve velkých vlnách. Robinson dostal mořskou nemoc a bylo mu velmi zle.
„Tohle je náš mořský vlk?“ smál se Ted, když viděl, jak Robinson bezmocně leží ve své
kajutě. Ale ani jemu dlouho do smíchu nebylo. Vítr se změnil ve vichřici a zkušení námořníci
poznali, že lodi i posádce hrozí záhuba. Kapitán vydal rozkaz svinout plachty, ale loď se i tak
zmítala v obrovských vlnách. Vítr se opíral do stěžňů a loď se nebezpečně nakláněla. Bylo
nutno podříznout jeden po druhém všechny tři stěžně. „Loď nabírá vodu!“ volali námořníci
a spěchali do podpalubí k čerpadlům. Robinson se vzchopil a také pomáhal při odčerpávání
vody. Racek však pomalu klesal ke dnu.
„Potápíme se!“ ozývalo se ze všech stran. Kapitán rozkázal vystřelit z děl, aby přivolal
pomoc. V poslední chvíli se objevila rybářská loď a vyslala k Rackovi záchranný člun.
Posádka Racka se zoufalstvím hleděla, jak se opuštěná loď rozlomila na dva kusy a moře ji
pohltilo.

Cesta do Afriky
Když Robinson vystoupil v londýnském přístavu z rybářské lodi, rozloučil se s Tedem a jeho
nešťastným otcem a sliboval si, ž&#0;���íe již nikdy neopustí pevnou zem. Procházel se
Londýnem, obdivoval krásné domy a široké ulice. Večery trávil v přístavních hospodách.
Scházeli se tam námořníci, vyprávěli příběhy o plavbách do dalekých zemí, a když
v Robinsonovi našli vděčného posluchače, ještě svá dobrodružství vylepšili všelijakými
výmysly. Jednoho večera si dobře oblečeného mladíka všiml kapitán Hill, jehož obchodní loď
měla brzy vyplout do Guineje na pobřeží Afriky. Za laciné korálky, zrcátka, sekerky a jiné
drobné nástroje tam získávali obchodníci slonovinu, vzácná dřeva, koření, ale i zlato.
Robinson se kapitánovi svěřil, že neposlechl otce a vstoupil na nešťastnou loď; ale kdyby
vydělal nějaké peníze obchodováním, jistě by si otce usmířil. „Potřebuji pomocníka,“ řekl
kapitán. „Mladý muži, pojeďte se mnou do Guineje. Ručím vám za to, že se vrátíte se
slušným ziskem.“

Robinson zapomněl na svá předsevzetí, za poslední peníze nakoupil tretky na výměnný
obchod a vydal se s kapitánem do Guineje. Cesta byla úspěšná, obchody se vydařily
a Robinsonovi se ještě nechtělo domů. S kapitánem Hillem se spřátelili a hodlali cestu do
Guineje zopakovat. Před odplutím napsal Robinson otci dopis, v němž ho prosil, aby se na něj
nehněval, že se brzy vrátí a že mu obchod vynese slušný zisk.
Kapitán Hill cestou poučoval Robinsona o řízení lodi, o zacházení s kompasem a s dalšími
přístroji. Právě pluli úžinou mezi Kanárskými ostrovy a pobřežím Afriky, když jeden
z námořníků zvolal: „Na obzoru za zádí loď!“ Kapitán zneklidněl: „Možná je to obchodní
loď, ale v těchto vodách se často plaví piráti.“ Neznámá loď se rychle přibližovala.

„Musíme se připravit k boji,“ rozhodl kapitán. „Loď má vlajku maurských pirátů z Maroka.“
Když se piráti přiblížili na dostřel, svinuli plachty a namířili děla na loď kapitána Hilla.
Kapitánovi se podařilo loď otočit, takže ji piráti nezasáhli, a zavelel ke střelbě ze všech děl.
Výstřely hrozivě zahřměly, ale dělové koule žbluňkly bez účinku do moře. Piráti se
bleskurychle přiblížili k lodi a začali na palubu vrhat lana s háky. Vzápětí šplhaly na palubu
desítky Maurů v turbanech, všichni ozbrojení zahnutými šavlemi a mušketami. Nastal lítý boj.
Ranění a mrtví byli na obou stranách. Robinson zastřelil jednoho Maura z muškety a pak se
statečně bil s šavlí v ruce. Náhle se před ním objevil Maur s bambitkou a Robinson ucítil, jak
ho střela zasáhla do ramene. Skácel se k zemi a omdlel. Když se probral, viděl, že kapitán
a většina námořníků jsou mrtvi. Ostatní muže piráti spoutali a loď vyplula do Maroka, kde
měli být všichni zajatci, i Robinson, prodáni do otroctví.

V otroctví
Zranění Robinsona zachránilo před trhem s otroky. Pirátský kapitán Abdul byl nesmírně
bohatý. V marockém městě Agadiru měl na skále nad mořem honosné sídlo ze vzácného
mramoru, s nádhernými zahradami a množstvím sloužících. „Býval jsi
kapitáno&#0;��stavým pobočníkem a vyznáš se v řízení lodi,“ řekl Abdul, když se
Robinson uzdravil, „budeš řídit mou rybářskou jachtu.“ Rád se věnoval rybolovu a Robinsona
a černošského chlapce Xuryho brával s sebou jako pomocníky. Robinson brzy řídil
plachetnici velmi obratně. „Jednou se mi musí podařit s tou lodí uprchnout,“ uvažoval a tato
myšlenka ho ani na chvíli neopouštěla.

Jednou Abdul nechal na loď nanosit zásoby jídla a pití, neboť pozval na lov několik svých
přátel. Ti se však na poslední chvíli omluvili a výprava se neuskutečnila. Robinsonovi bleskl
hlavou nápad, že to je pro něho a Xuryho příležitost k útěku. „Ctěný Muleji,“ oslovil
Robinson dozorce otroků, „byla by škoda nevyužít toho, že člun je připraven k lovu, pojeď
s námi ty, vážený, nalovíme pro pána čerstvé ryby.“ Mulej byl pánův příbuzný a Abdul mu
občas plachetnici půjčoval. Netušil, co Robinson a Xury chystají, a souhlasil. Když byli již
dost daleko od břehu, shodil Robinson Muleje přes palubu a loď hnaná příznivým větrem
rychle ujížděla na otevřené moře. Robinson věděl, že Mulej je dobrý plavec a jistě se mu
podaří dostat ke břehu.

Po týdnu zakotvili u neznámého pobřeží, protože jim došlo jídlo a voda. Podařilo se jim ulovit
malou gazelu, doplnili vodu a pluli dál podél břehů Afriky. Robinson chtěl doplout do
Guineje, kde kdysi byl s kapitánem Hillem. Náhle spatřili na moři velký obchodní koráb. Byla
to portugalská obchodní loď María Cristina, plující do Brazílie. Trvalo dlouho, než námořníci
malou jachtu zpozorovali. „Nevidí nás, ujedou nám,“ naříkal Xury. I Robinson se bál, že
koráb brzy zmizí z dohledu. Když už ztráceli naději, loď svinula plachty a vzala uprchlíky
i s jejich loďkou na palubu. Kapitán Alvaréz se zajímal o jejich osud. Robinsonovo vyprávění
mu překládal do portugalštiny jeden z námořníků, původem Skot. Kapitán chtěl koupit od
Robinsona jachtu a také černocha Xuryho jako otroka, ale to Robinson nedovolil, neboť měl
Xuryho rád jako přítele.
Zkušení námořníci vědí, co znamená bezvětří, vedro a dusno. Říkají tomu ticho před bouří.
K večeru nebe ztemnělo, zahřměl hrom, blesk střídal blesk. Zvedl se vichr o síle orkánu a hnal
bezbrannou loď k neznámým skaliskům. „Rychle do člunů,“ velel kapitán Alvaréz, když
viděl, že se loď roztříští o skály. Námořníci ve dvou člunech však marně vzdorovali
obrovským vlnám. Jeden i druhý člun se postupně převrhly. Robinson se z posledních sil
snažil plavat, ale brzy ztratil vědomí.

Trosečník
Když Robinson otevřel oči, viděl, že leží na bílém písku. Měl ukrutnou žízeň a pálilo ho
slunce. Vstal a rozhlédl se kolem sebe. Pobřeží bylo pusté, za písčitou pláží si vítr pohrával
s větvemi palem. Robinson pocítil velkou úlevu, že žije. Ale hlavou mu táhly otázky: „Co se
stalo s lodí? Zachránil se ještě někdo? Kde to jsem?“

Za palmovým hájem se tyčil vysoký kopec. Robinson se rozhodl na něj
vystou&#0;��bsppit a zjistit, zda se nachází na pevnině, nebo na ostrově, jsou-li někde
lidská obydlí a kde je ztroskotaná loď. Cestou na vrchol uhasil žízeň vodou z potoka a hlad
utišil ovocem žluté barvy, o němž slyšel vyprávět, ale dosud je nikdy neokusil. Rostlo na
nevysokém keři a tvořilo velký hrozen. Byly to banány.
Na vrcholu hory se rozhlížel do všech stran, ale kolem se vlnila jen azurová mořská hladina.
„Jsem opuštěný trosečník,“ smutně uvažoval Robinson a horu, na níž právě stál, nazval horou
Zklamání. Ztroskotaná María Cristina byla zaklíněná mezi dvěma skalisky nedaleko
skalnatého mysu, vybíhajícího daleko do moře. Robinson mu dal jméno mys Ztroskotání. „Až
nastane odliv, mohl bych k vraku doplavat,“ pomyslel si.

Sestupoval z hory zpět na pobřeží. Náhle se vylekal; skoro pod nohama mu proběhlo nějaké
zvíře. Oddychl si, když zjistil, že je to malý chlupatý živočich podobný králíku. „Co když
tady žijí nebezpečná dravá zvířata?“ uvažoval. „Jak přežiji noc, abych se nestal jejich kořistí?
Zkusím přenocovat na stromě.“ Když ale zatřásl větvemi rozložitého stromu, vyděsil ho velký
šum a křik – to se z koruny vzneslo hejno pestrobarevných papoušků.
Jak sestupoval z hory, prodíral se hustým palmovým porostem a překonával skalnaté pahorky.
V hustém křoví objevil otvor do nízké jeskyně, plné navátého písku. „To bude dobrý úkryt, na
noc zatarasím vchod několika kameny,“ řekl si. Když svůj úmysl provedl, okamžitě tvrdě
usnul.
Ráno ho trápil hlad. Rozbil kamenem skořápky několika škeblí, ale nechutnaly mu. Právě
začínal odliv, Robinson svlékl kabát a košili a plaval k vraku lodi. Těšil se, že najde něco
k snědku, ale objevil jen krabici sucharů, ostatní potraviny zničila voda. Přesto našel na lodi
mnoho věcí, které mu mohly být užitečné. Z polámaných lodních ráhen a dřevěných trámů
svázal lodními lany jednoduchý vor. Mnohokrát pak každý den s odlivem odjížděl k vraku
a s přílivem přivážel na voru provazy, lana, kusy plachet, pušky, náboje, bečky se střelným
prachem, sekerku a kladivo, hřebíky, ale i soudek rumu, dalekohled, prázdný lodní deník,
psací potřeby a bibli. Poblíž jeskyně zarazil do země několik kůlů a na ně uvázal kus lodní
plachty. Tak vytvořil přístřešek, pod nějž uložil všechny drahocenné věci z lodě.
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