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Zajíci, kteří mohli za vše!

Nyní vám budu vyprávět příběh, jenž sahá až do paměti toho nejmladšího dítěte. 

Žila byla jedna zaječí rodina, ale nebyla to obyčejná zaječí rodina. Byla to rodina, která obývala stejné 

území jako smečka vlků!  Vlci, jak už to tak bývá, nebyli mírumilovní a na zaječí rodině jim stále něco 

vadilo.  

Jednoho dne několik vlků zahynulo díky zemětřesení. Vlci odmítali věřit tomu, že za to nemohou 

zajíci, protože jak známo zajíci hodně dupou a tím mohou způsobit takovou katastrofu,

 jako je zemětřesení! O pár dní později jednoho z vlčí smečky zasáhl blesk. A kdo za to opět nemohl? 

Ano, zaječí rodina! Neboť jak známo zelnožrouti způsobují sršení blesků!

Vlčí smečka neustále zastrašovala rodinu ušáků, až už to pro ně bylo neúnosné a rozhodli se prchnout 

na pustý ostrov.  Ale ostatní zvířátka, jež žila daleko od vlčí smečky, tudíž neměla ani nejmenší ponětí, 

čím si zajíčci prochází, je vinila a pravila: „ Kam se poděla vaše statečnost? Musíte tu zůstat a čelit 

vlkům se vztyčenou hlavou! Tady není místo pro zbabělce! Pokud vám vlci začnou znovu ubližovat, 

přijdeme a se vší pravděpodobností vás podpoříme.“ A tak se zajíci rozhodli zůstat…

Netrvalo dlouho a zemi postihla hrůzostrašná povodeň, která pohřbila mnoho vlků.  Ano, ptáte se 

správně, opět za to mohli zajíci, protože jak známo mrkvožrouti s dlouhými ušisky způsobují povodně. 

A proto se vlci rozhodli, že zajíce pro jejich vlastní dobro uvězní do tmavé jeskyně.

Uteklo pár týdnů a o zajících žádná zmínka… To ostatním zvířátkům přišlo divné, proto požadovali 

po vlčí smečce vysvětlení. Vlci jim oznámili, že zajíce sežrali a že už to není jejich starost. Na to zvířata 

odvětila, že pokud vlci neměli žádný důvod pro tento ohavný čin, mohlo by se stát, že by se případně 

mohla proti vlkům spojit. To ale byla voda na vlčí mlýn! „Pokusili se utéct,“ klidně odvětili vlci, „a jak 

sami dobře víte, pro zbabělce není na tomto světě místo!“

Ponaučení:  Vezmi nohy na ramena, dokud máš ještě čas!




