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Kdysi dávno se zvířata rozhodla, že musí udělat něco
velkého, aby se postavila problémům, které přináší "nový
svět". A tak vymyslela školu. Sestavila učební osnovy, zařadila
do nich běh, šplh, plavání a létání. Pro větší administrativní
jednoduchost byly všechny předměty povinné pro všechna
zvířata.
Kachna byla na výbornou z plavání, byla dokonce lepší než
instruktor, ale s odřenýma ušima prolezla v létání a běh měla jen
tak tak na dostatečnou. Protože běhala pomalu, musela zůstávat
po škole, byla omluvena z plavání a musela cvičit běhání. To trvalo,
dokud si ošklivé neodřela nohy a nedostala nakonec trojku i z
plavání. Ale průměrná trojka byla ve škole přijatelná, a tak si z toho
kromě kachny samotné nikdo nic nedělal.
Králík byl zpočátku nejlepší ze třídy v běhu, ale nervově se
zhroutil, protože se nestačil doučit plavání.
Veverka měla výbornou ze šplhu, dokud se u ní neprojevila
frustrace způsobená hodinami létání, kdy ji učitel nutil vystartovat
ze země místo z vrcholku stromu. Z přetrénování dostala křeč do
nohy a nakonec také na vysvědčení dobrou ze šplhu a dostatečnou
z běhu.
Orel byl problémovým dítětem, které bylo neustále tvrdě
trestáno. Při hodinách šplhu se dostal do koruny stromu pokaždé
dřív než ostatní, ale trval na tom, že si styl vybere sám.
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Na konci roku měl nejlepší průměr jeden nenormální úhoř, který
dokázal výjimečně dobře plavat a také běhat, šplhat, a dokonce i
trochu létat, a tak se z něj stal prímus třídy.
Psouni prérijní do školy nešli a odmítali platit povinné školné,
protože ředitelství nechtělo zařadit do osnov hrabání děr a
norování. Dali své děti na vyučení k jezevci a později společně s
krtky a sysly založili úspěšnou soukromou školu. Plyne z této bajky
nějaké ponaučení?
George H. Reavis
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