
34

Kapybara a tuleň

Kapybara sa prihlásila na celosvetové plavecké preteky spojené s rybolovom. Bola
si istá, že ich vyhrá na celej čiare. Preteky sa konali na chladnom Bajkalskom ja-

zere. Kapybare trvalo poriadne dlho, kým z Južnej Ameriky dorazila do južnej časti
Východnej Sibíri.

„Ideš neskoro. Preteky sa práve skončili,“ spľasol plutvami rozhodca tučniak. „Ví-
ťazom je tuleň bajkalský.“

„Tak to teda nie! Budem sa sťažovať hoci aj v Atlantickom oceáne!“ rozčúlila sa ka-
pybara. Z vody vystrčil nos víťaz pretekov, vyskočil na breh a priplazil sa ku kapybare.

„Čo vravíš, kapybara?“
„Bojíš sa, že by som ťa porazila?! Vydržím pod vodou dlhšie ako ty a vylovím viac

rýb, ako vážiš!“ vykrikovala kapybara, od hnevu poskakujúc na krátkych nožičkách.
A oborila sa aj na rozhodcu: „Ukončili ste preteky skôr, ako som sem prišla. To je ne-
slýchané! Nehanebné!“

Tuleň si pošúchal nos a zakričal na tučniaka:
„Vráť sa! Budeme sa pretekať s kapybarou. Keď ma vyzýva na súboj, nenechám sa

zahanbiť.“
„Nedbám,“ odvetil tučniak. Ešte ani nestihol odštartovať preteky, kapybara už sko-

čila do vody. Tuleň sa vrhol za ňou. Kapybara vydržala pod vodou celých päť minút.
A za ten čas ulovila šesť rýb.

„Kde je tuleň? Čo sa utopil?“ posmievala sa, keď sa vynorila a tu-
leňa nevidela. Rozhodca tučniak už nič nepovedal, len postával
na brehu Bajkalu.

„Vyhrala som! Uplynula hodina a tuleňa nikde! Utiekol,
lebo vedel, že prehrá!“ nadšene pokrikovala kapybara.
Vtom sa z vody vynoril tuleň a na breh vyhádzal dva tuc-
ty rýb. Tým potvrdil svoje víťazstvo. Kapybara sa vrátila
domov so stiahnutým chvostíkom.

„Bola tam taká studená voda, že som nemohla plávať,“
vyhovárala sa pred ostatnými zvieratami, ba neštítila sa
aj klamať. „Slnko mi pieklo na chrbát. Dostala som úpal
a vysoké horúčky. Ale keby som chcela, tuleňa porazím!“

Niektorí zastierajú svoju neschopnosť 
nepriaznivými okolnosťami.
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Pavúk a mucha

Mucha nemala z ničoho toľký strach ako z pavúka.
„Pavúk má osem očí, vidí všetko,“ poúčala kama-

rátky. „Múdrejšie je vyhnúť sa mu, aby ste nedopadli ako
naša Muška.“

Ostatné muchy pri spomienke na neborkú sestru trúchlivo
zabzučali.

„Pavúk ju lapil do siete a omotal tak, že sa nevládala pohnúť. A potom
z nej vycical život,“ pripomenula mucha a uronila slzu. Spojila si krídla
a prosebne riekla: „Dávajte si na seba pozor.“

Muchy sa rozleteli každá v inú stranu. Mucha zostala na mieste. Keďže
už nebola najmladšia, za ten svet si nevedela spomenúť, kam to mala na-
mierené. Pavúka, čo sa spustil zo stromu, si nevšimla. Až keď si boli zoči-
 -voči, od strachu sa jej zasekol dych, no duchaprítomnosť nestratila a spus-
tila naňho milým hláskom: 

„Pavúk, pavúčik! Ako dobre, že ťa vidím. Predstav si, povadila som sa
kvôli tebe s mravcami. Vraveli, že nevieš utkať sieť, v ktorej by sa mohlo
hojdať odrazu tridsať múch. No ja som tvrdila, že ty jediný na svete to do-
kážeš.“

„To je od teba milé,“ zmäkol pavúk od pochvaly a pyšne začal obiehať
okolo muchy. Že ju chcel zjesť, na to celkom zabudol. „Máš pravdu, viem
takú sieť utkať.“

„Ja ti verím,“ kula mucha železo zahorúca, „ale dokáž to tým mravcom.“
Pavúk sa hneď pustil do práce. Utkal pevnú sieť a zavesil ju na stromy.
„Zvolaj všetky muchy! Vyskúšajte moju sieť!“ prikázal. Mucha ne-

lenila. Bzučala a bzučala, kým neprivolala ostatné kamarátky, aby
prišli vyskúšať sieť. Keď si všetky do nej políhali, pavúk ich hojdal
a spieval im uspávanku. Tak krásne a tak precítene,
že nakoniec sám zaspal.

Z nepriateľov je najrozumnejšie 
urobiť si priateľov.
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