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Východiskový text 
Koľko dní, premýšľala, takto sedí a pozoruje, ako studená voda stúpa po rozrušenom brehu. Len 
matne si pamätala na začiatok dažďa, ktorý šľahal do múrov jej domu. Voda v potokoch stúpala. 
Z hodiny na hodinu zaplavovala nižšie položené miesta. V noci jej voda odplavila čln. Jej dom, 
ktorého spodnú časť tvorila tiež loď, bol postavený tak, aby sa vznášal, keby raz prišla potopa, ale 
teraz už bol starý. Možno, že kotvové lano pripevňujúce dom k obrovskému dubu sa pretrhne úplne 
a ona by mohla odplávať dolu prúdom.  Mala pocit, že dom sa chveje ako niečo živé. Natiahla sa, 
aby zachytila lampu, ktorá sa prevrhla zo stola pri jej posteli, a pridržala ju medzi nohami, aby 
pevne stála. Potom namáhavo škrípajúc a stonajúc sa dom vyslobodil z hliny, voľne sa vznášal a 
poskakoval a ako korková zátka sa hojdal kolísaný prúdom rieky, pokiaľ mu to dovolili laná, ktorými 
bol ukotvený. 
Niekedy uprostred noci ju zobudil výkrik, zvuk taký úzkostný, že vyskočila skôr, ako úplne precitla. 
Uprene sa dívala do tmy, opatrne sa posúvala po posteli, až kým rukou nenahmatala studenú 
siluetu pušky. Počula, ako sa niečo pohybuje po verande. Dosky vŕzgali, ozývalo sa škriabanie na 
stenu. Teraz už vedela, čo to je, veľká „mačka", čo sedela na vyvrátenom strome, ktorý míňal jej 
dom. Priniesla ju povodeň ako dar. Rukou si prešla po stiahnutom hrdle. „Mačka" opäť zaškriabala 
na stenu. Vonku zviera z  času načas zaskučalo a zamručalo. Od strachu sa neodvážila ani 
pohnúť, aby ho nevyprovokovala.  „Mačka" sa nehýbala. Bolo by jednoduché zastreliť ju tam, kde 
sedí. Práve sa pohla späť, aby zobrala pušku, keď sa „mačka" otočila, skočila na okno a rozbila 
tabuľku skla. Žena od ľaku stratila rovnováhu, no stihla cez okno vystreliť. Minula cieľ. Celá 
rozochvená si opäť ľahla.  Nepretržitý chlácholivý zvuk rieky a dažďa spolu s prenikavým chladom 
ju odviedli od jej pôvodného úmyslu. Po prvýkrát odvtedy, čo začalo pršať, sa jej  chcelo plakať. 



Nad sebou, nad všetkými ľuďmi, nad všetkým, čo zaplavila voda. Mala odísť, kým ešte mohla, 
predtým, ako odplavilo jej čln.  Pálčivá bolesť v žalúdku jej pripomenula, že dávno nejedla. Pomaly 
šla do kuchyne. Nakrájala hrubé kusy mäsa a položila ich na panvicu. Takmer celkom zabudla na 
„mačku", až kým nezakňučala. Bola tiež hladná. „Nechaj ma najesť," zakričala jej „a potom sa 
postarám o teba." A zasmiala sa popod fúzy. Keď dojedla, vzala si pušku. Mala by sa zbaviť 
„mačky", kým svetlo ešte presvitalo cez dážď. Pomaly sa prikrádala k oknu. Bola stále tam, 
mňaukajúc sa začala pohybovať po verande. Potom, bez toho, aby rozmýšľala nad tým, čo robí, 
položila si zbraň vedľa seba a vyšla okolo postele do kuchyne. Zobrala kus zvyšnej šunky, prerazila 
si cestu späť po rozkolísanej dlážke k oknu a cez rozbité sklo ju vystrčila von. Počula, ako leopard 
trhá mäso. Dom sa s ňou rozkolísal. 
Keď neskôr precitla, ihneď poznala, že všetko sa zmenilo. Prestalo pršať. Dom odpočíval na útese, 
ako vždy predtým. „Mačka" bola preč. Na verande ležala dobiela ohlodaná kosť zo šunky. 
 
1. V akej situácii je žena na začiatku príbehu? 
a) Je slabá na to, aby opustila dom.                   b) Bráni sa pred divokým zvieraťom. 
c) Okolie jej domu je zaplavené.                               d) Rozvodnená rieka jej odniesla dom. 
 
2. „Potom namáhavo škrípajúc a stonajúc sa dom vyslobodil...“ Čo sa stalo domu v tejto časti 
príbehu? 
a) rozpadol sa,     b) začal plávať po hladine,  c) zrútil sa na dub,    d) potopil sa na dno rieky. 
 
3. Ako je v príbehu naznačený dôvod, ktorý mala žena na to, aby nakŕmila leoparda? 
 
4. Keď žena hovorí „a potom sa postarám o teba“, myslí tým, že: 
a) si je istá, že leopard jej neublíži,  b) sa pokúša vystrašiť leoparda, 
c) zamýšľa zastreliť leoparda,   d) plánuje nakŕmiť leoparda. 
 
5. Vzhľadom na to, čo sa odohralo v príbehu ďalej, sa zamyslite, prečo si autor vybral na 
predstavenie leoparda práve tie slová, ktoré sú zvýraznené v ukážke. 
 
6. Ku každému  z účastníkov rozhovoru uveďte 
jeden dôkaz, ktorým by mohli obhájiť svoj 
názor.    
a) diskutujúci muž: ................... 
b) diskutujúca žena: ................. 
 
Riešenie: 
1c, 2b, 3 odpovede, ktoré pripúšťajú tvrdenie, že žena bola 
motivovaná ľútosťou alebo empatiou k leopardovi (tiež bol hladný ako ona, uväznený záplavou...), uznať aj odpovede, 
ktoré tvrdia, že príbeh presne nevysvetľuje motívy ženy, resp. si ich nie je vedomá,  tiež uznať aj odpovede, ktoré sa 
týkajú fyzických potrieb leoparda (hlad, nariekanie), bez zmienky o motívoch ženy, neuznať ženine motívy súvisiace so 
strachom alebo sebaobranou (napr. keď ho žena nakŕmi, myslí si, že leopard odíde), 4c, 5 cieľom opisov je vyvolať ľútosť 
– aj žena, aj leopard trpia  
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