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O bohu Diovi a opici
Pre matku je jej dieťa vždy najkrajšie. 

V 
raví sa, že všetky mláďatká sú pekné, no boh Zeus si raz zmyslel, 

že predsa len nájde to najkrajšie a odmení ho. Vyzval teda živé tvory 
zo súše, z vody aj zo vzduchu, aby mu priviedli svoje mláďatá.

Keď sa všetky zišli, uvedomil si, že aj preňho je veru ťažké 
vybrať z toľkých rozkošných mláďat to najpôvabnejšie. Ako tak 
o tom uvažoval, zazrel opicu, ktorá v náručí držala svoje dieťatko. 
Malá opička so zvraštenou tváričkou, s odstávajúcimi uškami 
a vypúlenými očkami sa mu veru ani trochu nepáčila.

„To, ktoré mláďa je najkrajšie, veru neviem, ale to tvoje je určite 
zo všetkých najškaredšie,“ povedal opici.

Opicu to však nezamrzelo. Dieťatko si ešte pevnejšie privinula 
k srdcu a nežne mu zašepkala: „Neboj sa, mne je úplne jedno, či 
sa páčiš bohu Diovi. Pre mňa si to najkrajšie mláďa na svete a ani 
božská vôľa na tom nič nezmení.“
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O dvoch kohútoch
Vyhrať prvú bitku nestačí.

N 
a jednom panstve mali dva kohúty. Jeden bol starý, druhý mladý 

a obaja chceli byť pánmi celého dvora. Natriasali hrebienky, šuchorili 
perie, škaredo na seba zazerali, až sa nakoniec vrhli na seba a začali 
sa biť. Víťaz mal získať vládu na dvore a všetky sliepky!

Ruvačka to bola veľká, kohúty do seba búšili zobákmi, sekali sa 
krídlami aj pazúrmi, perie lietalo na všetky strany, dokonca i krv 

tiekla. Tvrdý zápas napokon prehral starý kohút. 
Rád, že to vôbec prežil, odšuchtal sa do kúta.

Mladý kohút vyskočil na plot a hlasno 
zakikiríkal, len aby bolo každému jasné, že víťazom 
a pánom dvora sa stal on. To mu však nestačilo. 
Chcel, aby sa o jeho víťazstve dozvedeli úplne 
všetci. Nielen sliepky na dvore, ale aj celá dedina, 
celý kraj, azda i celý svet...

Vyletel teda na strechu najvyššej budovy a tam 
znova spustil svoj víťazný krik. Lenže v tej chvíli  
ho zazrel jastrab krúžiaci po oblohe. Ako strela  
sa spustil dolu, zovrel kohúta do pazúrov a odniesol 
ho svojim mláďatám v hniezde na večeru. Tak sa 
nakoniec víťazom nestal mladý kohút, ale jastrab. 
A pánom na dvore ostal starý kohút.




