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Lenivý kocúr

Na kraji dediny žil jeden strarček, ktorý nemal nikoho, okrem svojho kocúrika 
Myšiaka. Myšiaka si prichýlil v  jednu chladnú zimnú noc, keď ho našiel polozmrznutého 
na prahu svojho domu. Bolo mu ľúto počuť ho tak smutne mňaukať. Zaniesol ho dnu 
ku piecke zohriať sa a odvtedy sa Myšiak stal najlepším starčekovým kamarátom. 
Rozmýšľal, aké mu dať meno. Keď videl, ako Myšiak rezko chytá myši, dal mu meno 
Myšiak. Kocúrik bol vďačný svojmu starčekovi a za odmenu mu chytal myši, a tak zbavil 
starčeka starostí. Jedného dňa starček vychádzal zo svojej izby a zazrel jednu myšku 
bezstarostne sa prechádzať po chodbe, zatiaľ čo jeho verný kocúr ležal vedľa a ani sa len 
nepozrel. Keďže sa to začalo opakovať deň po dni, starček sa rozhodol opýtať sa svojho 
kamaráta Myšiaka, čo sa deje. Myšiak mu na to:

– Koľko rokov chytám tvoje myši, slúžim ti ako nejaký sluha, nadišiel čas, nech 
si aj ja oddýchnem od práce a nerozmýšľam o naháňaní myší.

– No, ale veď ti to nikdy nevadilo, čo sa ti teraz porobilo? – ustarostene sa opýtal 
starček.

– To je moje posledné slovo!  – odvrkol kocúr a ľahol si spať. 
Starček preplakal celú noc. Ráno sa postavil pred kocúra a takto mu povedal:
– Myšiak môj, ľúto mi je, že ti toto teraz poviem, ale musíš sa sám rozhodnúť. Ak 

nechceš chytať myši, choď z môjho domu a hľadaj si vo svete svoje šťastie!
– Ani nepotrebujem tvoj dom, ani nič, čo patrí tebe, idem preč a nikdy ma viac 

neuvidíš!

 Starčekovi bolo velmi ľúto za kamarátom Myšiakom, ale nemohol dovoliť, aby 
sa Myšiak tak správal. Myšiak sa dlho prechádzal po dedine a keď už bol veľmi unavený, 
zamňaukal pred dverami jednej starenky, ktorá sa zľutovala nad ním a doniesla ho do 
svojho domu. Dala mu jesť a košík, v ktorom bude spať. V ňom spávala jej mačička, 
ktorá umrela. Myšiak myslel iba na to, že si  tu bude žiť ako kráľ, že keby vedel, už skôr 
by bol od starčeka odišiel. Ale ráno, keď sa zobudil, začala dráma. Starenka ho vzala do 
náručia a odniesla do šopy. Tam ho zavrela a povedala, že ho nepustí, kým nepochytá 
všetky myši. Myšiak si však taký život neželal a pri prvej príležitosti od starenky zutekal. 
Ako tak šiel ďalej, natrafil na jedno dievča, ktoré ho ihneď zobralo na ruky a s radosťou 
ho bežalo ukázať domov svojim rodičom. Rodičia dovolili dievčaťu ponechať si kocúra 
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pod podmienkou, že im bude chytať myši. Myšiakovi sa to opäť nepáčilo, myslel si 
však, že sa nad ním zmilujú, keď väčšinu času bude tráviť s dievčatkom. Keď ale rodičia 
videli, že je kocúr lenivý, vyhodili ho na ulicu. 
Darmo Myšiak prosil:

– Pustite ma dnu, sľubujem, že budem chytať myši, prosím vás, zmilujte sa nado 
mnou, nemám kam ísť.

– Takého lenivca nechcem viac ani za bránou vidieť! Prac sa mi z očú, lenivec 
jeden darobný!

Myšiak sa rozžialil a smutno opúšťal aj tento dom. Šiel tak po ulici a nikto si ho 
nevšímal. Každý len pozrel a  kráčal ďalej. V tej chvíli začal duť silný vietor, zima už 
prichádzala a Myšiak si spomenul na tú chladnú noc, keď  ho nikto nechcel k sebe prijať, 
len starček – a on, myšiak, ho sklamal a opustil! Spomenul si aj na všetky pekné zážitky, 
ktoré zažil pri svojom starčekovi. A hľa, ani nezbadal a stál pred starčekovým domom. 
V strachu pred dverami zamňaukal a bol presvedčený, že mu už nikto neotvorí. Keď sa 
zrazu zjaví pred ním jeho dobrý starček a po druhýkrát ho vnesie do domu a dá zohriať 
k piecke. Myšiak pozrel naňho kajúcim pohľadom a povedal, že už nikdy nezopakuje tú 
chybu a do konca svojho života bude chytať myši, aby sa odvďačil svojmu kamarátovi 
starčekovi za všetku starostlivosť a lásku, ktorú mu venoval. Starček si ho objal a od toho 
dňa Myšiak každý deň naháňa myši a prináša pred starčeka, aby ho on pochválil, aký je
poslušný a múdry.     
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