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„Mlčanie je známka múdrosti, ale len mlčať žiadna múdrosť nie je.“
židovské príslovie

SOVY – SYMBOL 
VZDELANIA 
A MÚDROSTI

Krásne sovy!

Sova, ktorá spáva vo dne,
v noci potom číta hodne.
Vo dne sova pospí si,
v noci číta nadpisy.

Sovu spoznáš podľa tváre:
má na tvári okuliare.
Keby v noci driemala.
asi by ich nemala.

Ľubomír Feldek

O vzdelanej a múdrej sove

Bol raz jeden veľký a hlboký les a v ňom žila
sova, ktorá si o sebe myslela, že je múdra. Vždy
sedávala na konári pod vrcholom vysokého
stromu a o všetkom vo svojom lese vedela, lebo
všetko videla. Vedela síce odpovedať na každú
otázku, no nerobila si starosti s pravdivosťou
odpovedí. Zvieratká v lese žiadne školy nemali,
a tak sa pýšili tým, aká je sova múdra. Rozprá-
vali o tom aj mimo lesa. Sova ale nebola štu-
dovaná, vravela len to, čo videla, čo jej na um
prišlo a v ušiach zašumelo.
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Raz prišla do lesa líška, nepochádzala odtiaľto, prišla z ďalekých krajín
a bola celá strieborná. Tiež vedela poradiť a vedela aj vysvetliť, prečo to
tak je. Bola veru múdra. Aj za ňou začali zvieratká chodiť a počúvať ju.
Pretože veľa prežila aj videla, rozprávala im aj o iných krajinách, lesoch,
zvieratkách aj ľuďoch.

Sova nemohla zniesť, že za ňou už zvieratká prestávali chodiť. To ju
zner vózňovalo a znepokojovalo. Celé dni a noci premýšľala a skúmala
tajomstvo striebornej líšky. Nikdy predtým o nej nepočula, ani v lese ju
predtým nikto nevidel. Išla teda do sveta, aby aj ona zmúdrela. Letela
stále ďalej a ďalej. A tak sova čoraz viacej poznávala svet.

Po dlhých rokoch sa opäť vrátila do lesa. Zostarla a na nose mala oku-
liare. Rodina i susedia ju ale rýchlo spoznali a hneď sa na ňu obrátili
s množstvom otázok. Ona len krátko odpovedala. „Ej neviem, svet je taký
veľký, uvedomila som si to až vtedy, keď som opustila náš les. Teraz sa
cítim taká malá. Môžem vám len prispieť niečim malým, svojou skromnou
radou a poznaním pri riešení niečoho veľkého“.

Tu všetci pochopili, že teraz sa stala sova naozaj múdrou. A my sme si
všimli, že zmúdreli aj jej poslucháči.

„Ak chcete niečo spraviť pre svoju krajinu, musíte byť vzdelaní.“

V. Bužek

„Publish or perish“.

A. Einstein
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