Jiný kraj – jiný mrav
Proč jsou prasata špinavá?
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• Tygr měl úspěšný lovecký den, dobře a hodně se naobědval a měl plné břicho. Takový
dobrý oběd ale potřeboval zapít, došel tedy k nejbližší tůňce. Prasátko tam zrovna pilo,
a jak vidělo přicházet tygra, zkoprnělo strachem. Tygr si ho ale nevšímal a jen se naklonil,
aby se napil vody. Jak se sklonil, zjistil, že voda velmi páchne a dobrý oběd se s ní zapít
nedá. Otočil se a šel hledat jinou tůňku s čistou vodou.
• Prasátko zrozpačitělo a začalo si myslet, že se ho tygr bál a že před ním utekl ze strachu.
Posilněno touto myšlenkou se cítilo velké a statné jako slon a rozeběhlo se za tygrem,
aby ho vyzvalo k souboji. „Pojď bojovat.“ Tygr byl ale po obědě tak unaven, že navrhl
praseti zápas odložit na druhý den. To, že tygr odmítl s prasetem bojovat teď a tady, si
mladé prasátko vyložilo jako další důkaz své neohroženosti.
• Utíkalo domů a začalo vykřikovat, jak se stane králem džungle. Když jeho rodina i přátelé
uslyšeli o souboji, hned jim bylo jasné, proč se tygr otočil a šel jinam. Prasátko si
uvědomilo svou chybu a propadlo šílené panice. Jeho starý dědeček viděl, jak se trápí,
a vymyslel plán, kterým ho chtěl zachránit.
• „Na souboj musíš jít, jinak by si tě tygr našel a s tebou i celé naše stádo. Všechny by nás
pozabíjel. Ale před setkáním s ním se vyválej v bahně a ve všem páchnoucím, co uvidíš,
abys smrděl až do nebe.“ Prasátko poslechlo a před soubojem s tygrem se vyválelo
v bahně, ve sloním trusu a dalších páchnoucích a špinavých věcech.
• Tygr už nedočkavě čekal na místě. Těšil se, jak dnes bude mít k obědu mladé prase. Ale
když se přiblížilo, ustoupil znechucen pachem, který od prasátka vanul.
„Co jsi to se sebou udělalo?“ zařval. „Strašně páchneš! Fůůůůj!“
„Přišlo jsem bojovat,“ zakvílelo prase a udělalo krok vpřed.
„Jdi ode mne pryč!“ zařval tygr. „Jdi pryč!“
• Prasátko se otočilo a utíkalo pryč. Prasátko i jeho a přátelé si uvědomili, že být špinavý
je pro ně dobré, a od té doby se pokaždé, než opustili domov, vyváleli v bahně. A dělají to
dodnes.
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