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V lese-nelese sa na stromoch objavovali už prvé listy zafarbené 
štetcami pani Jesene. Slniečko však stále príjemne hrialo a jeho lúče sa 
odrážali na hladine jazierka, ktorá tak vyzerala ako pozlátená.  
Veverička sa opierala o konárik a vyzerala zadumane.  „Hm, ako by som 
to vymyslela? Musí predsa existovať nejaké riešenie?“ mrmlala si 
popod ňufáčik a popri tom sa škrabkala labkou po hlave, šúľala si štetinky 
na chvoste a šuchorila chĺpky na ušiach. „Asi sa musím najskôr najesť. 
Už na rozmýšľanie nemám energiu.“ A tak vybehla po strome a vhupla 
do dutiny vysokého duba. Chrumkajúc takmer čerstvý lieskovec jej 
myšlienky zaleteli ďaleko do minulosti. 

Spomínala, aké bolo krásne, keď sledovala v zime na zamrznutom 
ľade korčuľujúce sa deti z horárne. Držala palce obom. Chlapec už bol 
výborným korčuliarom, za to dievčatko sa ešte len ako-tak dokázalo 
udržať na korčuliach. Po krátkom čase sa však veľmi zlepšilo, až sa 
zdalo, akoby jej korčule prirástli k telu a v zamrznutej aréne predvádzala 
dychberúce piruety či skoky. Pri druhom oriešku jej zasa na myseľ prišli 
preteky vo vodných športoch, ktoré predčasnom s kamarátmi 
zorganizovali. Priateľ tchor sa tam preslávil svojou odvahou a 
prekonaním strachu. „Užili sme si vtedy kopec zábavy. Škoda, že už 
tchor v našom lese nebýva,” zaspomínala si.

VŠETKO JE MOŽNÉ
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Mal také zvláštne špeciálne nôžky, ktoré ho dokázali udržať 
na hladine. Vôbec sa nenamočil, skrátka totálny zázrak.“ „Tak to je, moja 
milá, úplný nezmysel! Niečo také nemôže existovať. Skús sa postaviť 
na vodu a uvidíš, čo sa stane. Chacha, že stáť na vode, chichi, že sa 
nenamočíš!” Ježko sa otočil a rozbehol preč, pričom ešte z diaľky bolo 
počuť jeho smiech. „Musí sa to nejako dať! Istotne existujú dajaké 
papučky, ktoré ma unesú na vode. Nepomýlila som sa, to stvorenie sa 
po hladine prechádzalo, behalo i cúvalo,” utvrdzovala sa vo svojej pravde 
veverička. „Verím ti, kamarátka moja.“ Veverička zdvihla hlavu a 
pousmiala sa. „Sojka, poraď mi, chcem sa korčuľovať po vodnej hladine.“   

„Veee - vee - rič- ka! Kde si a čo robíš?” zakričal na ňu zdola ježko. 
Jeho pišťavý hlas ju vytrhol zo spomienok a vrátil do reality. Prehltla 
posledný kúsok lieskovca, vybehla zo skrýše, aby zakývala návštevníkovi. 
„Ahoj, idem  hneď za tebou dolu!“ „No veď asi musíš. Lebo neviem, ako 
by som sa ja dostal tak vysoko. To by bolo nemožné.” „Ale prosím ťa, 
istotne by sa dal zhotoviť nejaký vynález, ktorý by ježkom pomohol lietať 
alebo aspoň chodiť hore-dole po stromoch,” nedala sa veverička. „Ako sa 
hovorí, všetko sa dá, keď sa chce. A keď trošku potrápiš svoju pichľavú 
hlavičku, istotne niečo vymyslíš. Chcela som vlastne o niečom podobnom 
s tebou hovoriť. Ráno som sa bola osviežiť pri jazierku. Najprv sa mi 
zdalo, že zle vidím, ale po hladine sa prechádzal zaujímavý živočích. 
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Keď sojka odletela, veverička mala dilemu. Pôjde za svojim snom alebo 
to celé nechá tak? Veď aj bez korčuľovania na vode sa dá krásne žiť. 
Pochrúme dva-tri oriešky, vyspí sa a bude dobre. Potom sa zháčila. „Veď nič 
nestratím, ak sa to nepodarí. Vyskúšam to!“ Nasledovali hodiny a dni 
merania, hľadania vhodného materiálu, majstrovania, miešanie lepu 
z medu od včiel, nekonečné skúšky, mokré labky,  no nevzdávala sa.

„Ja neverím! Ako si to dokázala?” kričal nadšený ježko, keď videl 
výsledok ako prvý. „Nooo, nebolo to úplne ľahké, ale mám to. Môžem sa 
prechádzať po hladine, ba i tancovať. Ak chceš, poradím ti, ako na to,” 
odvetila hrdo mladá vynálezkyňa. K pochvale sa pridala aj sojka: „Som 
na teba hrdá, vedela som, že sa nevzdáš. Si naozaj veľmi múdra. Tak čo, 
kedy pripravíme vystúpenie pre zvieratká v lese? Bude to šokujúce, 
neuveriteľné predstavenie, na ktoré sa bude ešte dlho spomínať.“

Obe kamarátky sa spoločne vydali k jazierku a zastavili sa až na jeho 
brehu. Sojka podala priateľke široký javorový list. „Vyskúšaj, či bude 
plávať alebo sa ponorí na dno!“ „Pláva, pláva!“ veselo zakričala ryšavka. 
„Ale je ľahučký. Ja predsa dačo vážim. Pozri, ak sa naň postavím...“ 
A čľup, hneď bola labkou vo vode. „To nevadí. Prvý pokus sa nie vždy 
podarí. Možno ich budeš musieť vyskúšať ešte sto, ale postup poznáš. 
Obrň sa trpezlivosťou,“ posmeľovala ju sojka. „Uvedom si, že každý 
pokus predstavuje jednu lekciu, ktorou sa veľa naučíš nielen o plávajúcich 
papučkách, ale keď budeš pozorná, tak aj o sebe.“ „A ty mi nepomôžeš? 
Veď si predsa kamarátka, nenechávaj ma tu samú!” „Musím už ísť. Som 
dohodnutá so Stromáčikom. Zaujíma ma však, aké pokroky dosiahneš. 
Už teraz si predstavujem tvoje krasokorčuliarske vystúpenie a chôdzu 
po ligotajúcej sa hladine.”  


