
Pyšný bratr Simba 
 
Byla jednou jedna lví rodinka: maminka lvice, tatínek lev a lvíče Simba. Všichni tři si krásně 
žili. Maminka i tatínek trávili se svým lvíčkem mnoho času. Dělali dobrodružné výlety, 
navštěvovali lví tety a strýce a vždycky si někdo se Simbou hrál. Jednoho dne prozradili 
maminka a tatínek svému chlapci velké tajemství: už brzy dostane Simba malého sourozence. 
Všichni se radovali. Pak společně upravili pro miminko místo na spaní. Simba už se nemohl 
dočkat. 
 
Když se jednou ráno probudil, velmi se polekal. Viděl, že se k jeho mamince tulí nějaké malé 
lvíče. To je ale drzost! To bylo přece jeho místo! Polekal se pak ještě víc, když i tatínek hladil 
toto malé nic. Takové dítě, které mu zabralo jeho místo, mít nemusí. 
 
„Dobré jitro, Simbo. Podívej se, máš sestřičku. Pojď, posaď se k nám.“ 
 
Tuhle sestru Simba nechtěl. Přál si jinou. Takovou, se kterou by si mohl hrát, bavit se a 
prožívat dobrodružství. Ale s takovou malou holkou se opravdu nedá nic dělat. A navíc mu 
vzala ještě rodiče a jeho místo. 
 
Simba měl dneska moc špatnou náladu. Snídaně mu nechutnala. Na babičku byl drzý. 
Zacpával si uši, když na něj tatínek nebo maminka promluvili. Hádal se s ostatními dětmi a v 
nestřeženém okamžiku šel k místu, kde spávala jeho sestřička, celé ho pošlapal a všechno 
rozházel. 
 
„Teď už je toho ale dost,“ zařval tatínek přísným hlasem. Vzal Simbu a posadil se s ním do 
stínu velkého stromu. Tatínek se tvářil přísně, ale mluvil už zase tiše a přátelsky. „Simbo, co 
se to s tebou dnes děje? Vždyť jsi se na sestřičku tak těšil a teď se na ni ani nepodíváš.“ 
„Nesnesu, když se s ní maminka mazlí. Nikdo už na mě nemá čas. Nikde už nemám své 
místečko. Tuhle sestru nechci.“ 
„Simbo, tvá sestřička tě přece potřebuje.“ 
„Nevím, co by takové žluté klubíčko ode mne mohlo chtít.“ 
„Ale ano, můžeš ji hladit, než usne. Můžeš ji krmit. Můžeš ji chránit, když já a maminka 
opustíme skrýš.“ 
 
Simba přemýšlí. Pojednou se cítí být velký, silný a důležitý. Má radost, že je velký bratr, který 
může hladit, krmit a opatrovat. Musí to ještě dneska vyzkoušet. Nikdy v životě se necítil tak 
velký jako teď. Simba je zase veselý a spokojený. 
 
A protože maminka už nemá tolik času na mazlení, chodí Simba každý den s tatínkem večer na 
procházku. Učí se přitom mnoho zajímavých věcí a tajemství, jak správně lovit potravu. 

 


