
Proč se jaguár bojí ohně 

 

Bývaly časy, kdy jaguár neměl černé skvrny na srsti. 

Jednoho dne, když byl velmi hladový, začal čenichat 

v naději, že ucítí nějakou potravu. Šel po čichu, až došel 

k opuštěnému ohništi, na kterém se opékaly zbytky ryb. 

Stačilo jen, aby se jaguár nadechl nad popelem, a oheň 

vmžiku obživl. 

„Umírám hlady,“ vysvětlil oheň velmi slabým hláskem. 

„Lidé, kteří mi dali život a kteří mi pomáhali růst, odešli 

a mě tady nechali úplně samotného a bez potravy.“ 

„A co ty vůbec jíš?“ zeptal se jaguár nadřazeným tónem, 

protože byl zvyklý, že z něj mají všichni strach. „Klidně 

se podělím o nějakého tapíra, krávu, papouška aru, nebo 

dokonce i o nějakou tu rybu bez chuti, která sebou mrská 

ve vodě.“ 

„Teď mám takový hlad, že bych se spokojil s čímkoliv.“ 

„Stačil by ti i ubohý králík? 

„Stačilo by mi listí, větvičky nebo jakýkoliv suchý kmen, který se válí v lese. Ale taky by mi nevadilo 

dát si obrovský strom. Můj žaludek zvládne všechno. 

„Nechvástej se tak!“ zvolal jaguár. „Někdo tak maličký jako ty přece nespolyká strom!“ 

„Jistě, že spolykám! Dokážu zhltnout celý strom od koruny až ke kořenům! Pomoz mi a uvidíš to na 

vlastní oči…“ 

„Ale proč vůbec potřebuješ moji pomoc?“ 

„Protože nemám nohy, abych si šel hledat potravu. Foukni na mé uhlíky a budeš koukat, co všechno 

dokážu…“ 

Jaguár se dvakrát nerozmýšlel. Byl tak zvědavý, že čenichem foukl ohromnou silou, až z ohně 

vyskočily jiskry, a ty mu spálily kůži, že vypadala celá ušpiněná. Od té doby mají všichni jaguáři 

černé fleky. 

„Pozor, nebo mě spálíš!“ zařval jaguár. 

„Promiň, ale takový já jsem,“ odpověděl oheň. „Pozřu vše, co se přede mne postaví, nemám na 

vybranou.“ 

Oheň, rozdmýchaný vzduchem, hltal nejbližší klacíky a listí, a pak pravil s úlevou: „A tohle je jen 

předkrm…“ 

„Chtěl bych být u toho, jak sníš celý strom,“ řekl jaguár, „a přesvědčit se, jestli je to pravda, nebo se 

jen vychloubáš.“ 

„Tak mě rozfoukej a přesvědčíš se na vlastní oči.“ 

Jaguár poslechl a začal oheň rozfoukávat. Oheň se zvětšoval víc a víc, až pohltil všechnu suchou trávu, 

která rostla na malé stráni. Pak se zvedl silný vítr a oheň se rozletěl tisícerými křídly k severu a jihu, k 



východu i západu. A najednou stál u paty stromu a začal šplhat po jeho kmenu, který objímal svými 

plápolajícími prsty. 

Nakonec oheň tak vyrostl a cítil se tak silný, že se postavil samotnému jaguárovi. Zděšené zvíře 

utíkalo, jak rychle jen mohlo. 

„Měl jsi pravdu!“ volal za ohněm jaguár, zatímco se vzdaloval. „Nikdy jsem nespatřil nikoho, kdo by 

toho spořádal víc než ty!“ 

Zpráva, že se jaguár dal na útěk, když spatřil ten požár, se brzy rozšířila po celém pralese a donesla se 

až k Pemónům, indiánskému kmenu, který žije na Velké venezuelské savaně. Indiáni měli velikou 

radost, když zjistili, že existuje způsob, jak zahnat jaguára. Proto od tohoto dne, udržují ve svých 

táborech rozdělaný oheň, aby se k nim nebezpečný jaguár ani neopovážil přiblížit a obtěžovat je. 
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