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POVIEDKA O 
VEĽKOM SIVOM 

KOCÚROVI
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Peknú rozprávku vždy rád rozprávam. No ale 
túto, ktorú vám teraz chcem vyrozprávať, vždy 
s  najväčším pôžitkom rozprávam, lebo je to 
najkrajšia z najkrajších poviedok, akú mi kedysi 
niekto vyrozprával.

Teda uši dobre otvorte.

V  ulici, smerujúcej na železničnú stanicu, na 
pravej strane v  jednom domci býva Janko. Keď 
príjemné slniečko svoje  teplé lúče upiera na 
Jankovo priedomie, Janko vychádza pred bránu 
a hráva sa tam s veľkým sivým kocúrom; prevracia 
ho na chrbát, švolí ho, ťahá za hladký chvost, až 
kým sivý kocúr nezavrie svoje veľké oči, ktoré 
v noci svietia ako lampáše, a kým nezačne priasť. 
Keď priadol, vypadal tak mierumilovne, že by ste 
určite ani nepomysleli, že v noci nedá pokoja ani 
jednej myši.

Ale verte-neverte, oklamali ste sa. Ten veľký sivý kocúr, ktorému oči svietia ako dva lampáše nedá 
pokoja ani jednej myške, malej lakoške, na celej povale Jankovho domca. Ani by ste neuverili: ten 
sivý kocúr sa iba učupí za komín, zasvieti lampášmi a keď spozoruje tie lakošné myši, jedným 
skokom je pri nich. Vtedy tam nastane opravdová vojna. Až kukuričné šúľky narobia taký lomoz, 
že všetky myši povybehávajú zo svojich dier. A  keby ste ho len videli, ako si potom víťazne 
s naplneným bruštekom vykračuje z povaly dolu schodmi: vznešene ako rytier z pohádok.

A Janko sa s tým kocúrom každodenne hrával. Jedného dňa som na priedomí však videl iba kocúra. 
Lenivo sa vyhrieval na slniečku a zdalo sa mi, že je smutnejší ako obvykle. Nohy vyprestieral, 
akoby sa mu ani žiť nechcelo a v očiach mu hrali slzy.

- Hrdina, - pomyslel som si. – Najsilnejší kocúr na povale Jankovho domu (i najsilnejšia myš sa ho 
bojí a iba jedným okom vykúka zo svojej diery, pretože sa obáva, že kocúr zapáli svoje dva lampáše 
a schmatí ju), teraz ti narieka ako najmenšie dieťa, keď mu mama nekúpi cukríky!

Nasledovného dňa znovu som išiel tadiaľ. Tentoraz na priedomí nebolo kocúra. Sedel tam iba 
Janko. Pomyslel som si: „Niečo tu nie je v poriadku. Včera tu sedel kocúr, dnes Janko.Čo sa s nimi 
stalo?“

Keď ma Janko spozoroval, zavolal za mnou:

- Ujo, ujo, poďte k nám. Poďte. Otecko mi včera kúpil pekné malé zajačky. Poďte si ich pozrieť!

Vošiel som za ním do dvora. Poskakoval predo mnou, výskal a mieril k šope. Blyslo mi umom: 
„Teda pre tie zajačky už viacej veľký sivý kocúr a Janko sa na priedomí nehrávajú spolu!“

Keď sme vošli pod šopu, Janko zastal ako skamenelý. Oči sa mu zarosili. Nevedel som hneď, čo je 
tomu príčina. Až potom, keď som spozoroval otvorenú klietku a v nej hŕbu srsti vedel som, čo sa 
stalo. Janko sa oprel o klietku a usedavo plakal.

Vyšiel som. Na ulici pred bránou skorože som sa potkol o niečo. Keď som pozrel, videl som veľkého 
sivého kocúra s očami ako lampáše, ako si oblizuje mastné fúzy. Odvtedy nenávidím toho kocúra. 
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NEBOJÁCNY PES

V  nedeľu zavčas rána, keď v  dome ešte 
všetci spali a  iba starý otec v  maštali 
koníky česal, zobudil ma zo sna akýsi 
štekot.

- Čo ten Bodrík tak zavčas rána šteká, - 
pomyslím si, - veď je nedeľa a  v  nedeľu 
môže i dlhšie spať a nie mačky naháňať!

A Bodrík ak šteká, tak šteká.

- No teda pozriem sa, čo vyštekáva. Ak 
bude takto pokračovať, dokmáše kocúrovi 
Milošovi celý chvost!

Vstanem z  postele, pozriem sa von 
a  mám čo vidieť. Verte-neverte, ale ten 
náš nebojácny Bodrík ozlomkrky beží po 
dvore a kocúr Miloš zuby na neho vyciera.

Lepšie sa prizriem, a veru je to tak. Na našom dvore ide naozaj o preteky. Bodrík beží poza stodolu. 
Miloš za ním. Už-už mu je za pätami. Bodrík kľučkuje pomedzi kolesá na sedliackom voze a Miloš, 
ten už vari lezie Bodríkovi na chrbát.

- Keby som bol toho nášho Bodríka aspoň šplhať naučil. Potom by ľahko preliezol cez plot, a ten 
kocúrisko nech si na drôtenom plote zuby poláme!

A ak sa naháňajú, tak sa naháňajú. Už aj kury splašili, krávka ručí, kohúty kikiríkajú, husi gágajú, 
moriak sa na hnojisku nadúva, no hotový poplach na dvore.

Hľa, starý otec vyšiel z maštale. V rukách má bič.

- Starý otec, starý otec, - volám, - nedovoľ, aby mu odhryzol chvost!

- A keď ja tomu psiskovi ukážem! – hovorí starý otec nahnevane. – Nielenže toho kocúriska do 
myšacej diery vohnal, ale aj všetku hydinu splašil. No počkaj, veď ty dostaneš, - a starý otec sa 
zahnal bičom, že Bodríkovi narobí pásy na chrbte.

- Starý otec, - hovorím, - veď nie Bodrík Miloša naháňal, ale Miloš, náš kocúr, nášho psíka Bodríka 
chcel uhryznúť!

Starý otec pozrie na mňa a pokrúti hlavou:

- Ale, synak, kto to kedy videl, aby mačka naháňala psa? To nieto ani v tramtárii, a tam sú mačky 
veľké ako kozy.

- Ja som to videl, starý otec!

Starý otec ešte väčšmi pokrútil hlavou a zahnal sa tým bičiskom počastvovať Bodríka. A už ho aj 
hostí!

Slzy mi vypadli z oka.

Keby aspoň stará mama vyšla na dvor. Tá by mi iste uverila, že kocúr naháňal psa. Či nie?
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