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Ako jablko zjedlo červíka

Slnko svieti. Len podaktorý obláčik sa pyšne prechádza vedľa neho. Zdvihne 
klobúk, alebo len jednoducho kývne hlávkou namiesto pozdravu. Vietor neduje. Nechce 
sa mu kaziť tento krásny augustový deň. Tráva trávi svoj čas ako aj každé leto..., 
kvety kvitnú..., včely včelia..., pardon,... lietajú. Navonok, zdá sa, celkom obyčajný 
deň. Ale, ak spoločne nazrieme do susedovej záhrady a všimneme si tam neveľkú 
starú jabloň, pochopíme, že sa tu dejú čudné veci. Nekaždodenné. No pravdivé.

Susedova jabloň už zopár rokov nezarodila plodmi. Sused si už myslel, že ju 
zotne, veď na čo mu je v záhrade nepekný a k tomu ešte aj neužitočný strom? Lenže 
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tejto jari jabloň zakvitla ako nikdy, no kvety časom opadali a zostal iba jeden jediný 
kvietok. Neskôr z neho narástlo také jablko, aké nikto na svete nikdy nevidel. Bolo 
krásne. Červené. A k tomu také veľké, že by sa z neho mohla najesť celá rodina.
A predsa jablko nikto nejedol. Viselo si tak samé na jabloni a len rástlo a rástlo...

 Raz sa jeden malý červíček pokúsil iba zahryznúť do neho. Trošku sa vraj 
zasladiť. Prešmykol sa dolu listom k stopke a potom krôčik po krôčiku a už bol na 
jablku. Vyhľadal si najmäkšiu a najvoňavejšiu časť jablka a keď už bol pripravený 
zaryť svoje malé zúbky do neho, jablko roztvorilo ústa a chmat červíka do brucha. 
Zjedlo ho. Celého. A nebol to jediný červíček, ktorý s jablkom tak pochodil. Mnohé 
červíky, ba aj rôzne muchy, sa ocitli v jeho brušku. Ale jablku ani to nestačilo. Po 
takomto dobrom obede všade vôkol seba cítilo iba červičiu vôňu. Zvlášť na stopke 
a na listoch. Nemohlo odolať a začalo chrúmať stopku. Hryz po hryz a jablko tak 
schmatlo svoju vlastnú stopku! A hneď po nej aj listy. Časom začali jabloni ubúdať 
aj konáre, a nakoniec skapala celá jabloň. Susedovci nevedeli, čo sa jej vlastne 
stalo, no my dobre vieme, že sa jabloň voľky-nevoľky ocitla v jabĺčkovom bruchu.

A čo jablko? Nuž, keď jabloni    nebolo, ocitlo sa na zemi a tu hmyzu bolo na  
výber. Už si aj večeru nachystalo, keď zrazu začal padať dážď. A padal celú noc a celý 
deň. Napršalo toľko, že jablko ležalo v mláke. Celé nasiaklo vodou, takže papať viac 
nemohlo. Mravce, svrčky a chrobáčiky sa našťastie zachránili a jablko začalo hniť, až 
jedného dňa celkom zhnilo.

Odvtedy podobné jablko nenarástlo. No nikdy sa nevie, dajte si radšej pozor na 
susedove jablká. Nie aby aj vás niektoré chcelo zjesť. Jednoduchšie bude, keď sa suseda 
opýtate, čo sú to za jablká v jeho záhrade. Ja vám však radím, aby ste si ich pre istotu ešte 
aj poriadne odmočili v čistej vode.
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