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DVA I V A N O V É 

Byli jednou dva bratři, dva Ivanově — Ivan boháč a Ivan chuďas. 
Ivan boháč měl chalupu plnou všelikého jmění; sýpky se prohýbají 
pod těžkým obilím, krávy se pasou v zeleném hájíčku, ovečky chodí ve 
stádech za říčku, v rozpálené peci koláče s mazanci, všeho habaděj, 
ale celá rodina — jenom on a jeho žena. Ivan boháč neměl děti ani 
malé, ani velké. 

Zato Ivan chuďas, ten měl skotu — leda žabku v bláta slotě, v koší
ku pak ještě kotě. A sedm dětí. Sedm dětí, sedm krků — všechny sedly 
na lavičku, tátu prosí o kasičku. Ale v domě není ani krupička, ani 
mouky hrstička. Nic naplat, musel se Ivan chuďas vydat k bohatému 
bratru. 

„Buď zdráv, bratře!" 
„Buď zdráv, Ivane chuďase! Proč jsi přišel? Co nesedíš doma?" 



„Půjč mi mouku, bratříčku. Já ti to pak odpracuju." 
„Dobře," povídá Ivan boháč, „tady si vem misku mouky, vrátíš 

pytel." 
„Co tě napadá, bratříčku, za misku chceš celý pytel? Není to moc?" 
„Když je ti to moc, tak táhni, odkud jsi přišel." 
Co dělat? Ivan chuďas zaplakal, vzal misku s moukou a vracel se 

domů. 
Sotva došel k vratům, přiletěl vítr, zahučel, zakroužil, sfoukl vše

chnu mouku z misky — jenom prášek zůstal na dně — a byl ten tam. 
Rozzlobil se Ivan chuďas: „Severáku nezbedný, ublížils mým dě

tem, zůstanou teď o hladu. Však já 
si tě najdu, zodpovíš si to své ulič
nictví!" 

I vydal se Ivan chuďas za vět
rem. Vítr letí po silnici, Ivan za 
ním po silnici. Vítr skočí do lesa, 
Ivan za ním do lesa. Narazili na 
velikánský dub. Vítr do kotliny 
hup, Ivan za ním šup. 

Vítr spatřil Ivana a řekl: 
„Copak, sedláčku, přišels ke mně 

na návštěvu?" 
„Tak a tak," rozkládá Ivan, „nesl 

jsem hladovým dětem hrstičku 
mouky, ale tys přiletěl, nezdobo, 
zahučel jsi a všechnu mouku jsi 
rozfoukal. Co teď přinesu domů?" 

„Nevadí!" povídá vítr. „Abys ne
třel bídu s nouzí, vem si tenhle 
ubrousek Prostíráček a budeš mít 
všechno, nač si vzpomeneš." 

Ivan se zaradoval, poklonil se 
větru a běžel domů. 

Doma položil ubrousek na stůl 
a povídá: 



„Ubrousku Prostíráčku, dej mi jídlo a pití!" 
Jen to dořekl, hned se na ubrousku objevily pirohy, koláče s mazá

ním, uzené maso a polévka zelná i kaše ovesná, medem slazená. 
Ivan a děti se najedli a šli spát. Ale sotva ráno zasedli k snídani, 

přišel Ivan boháč. 
Spatřil plný stůl a zrudl zlostí. 
„Copak, bratře, snad jsi nezbohatl?" 
„Zbohatl nezbohatl, ale jídla mám dost, i tebe nakrmím. Byl jsem ti 

dlužen pytel mouky, teď ti ho vrátím. Ubrousku Prostíráčku, dej mi 
pytel mouky!" 

Jen to dořekl, už stojí na stole pytel mouky. 
Ivan boháč vzal mouku, neřekl ani slovo a vyšel z chalupy. 
Sotva nastal večer, přiběhl k bratrovi znovu. 
„Bratříčku drahý, pomoz mi, neopouštěj mě! Přijeli mi hosté z bo-
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haté vesnice a já nemám ani zatopeno v peci, chleba není upečený, 
nemám čím je uctít! Půjč mi, bratříčku, tak na hodinku na dvě ten 
svůj ubrousek!" 

Ivan chuďas mu tedy ubrousek Prostíráček půjčil. 
Boháč nakrmil hosty, vyprovodil je ze dvora, ubrousek schoval do 

truhly a Ivanu chuďasovi odnesl zrovna takový, jenomže obyčejný. 
„Děkuji ti, bratříčku," řekl, „už jsem po obědě." 
Ivan chuďas zasedl s dětmi k večeři. Prostřel ubrousek. 
„Ubrousku Prostíráčku, dej nám večeři!" povídá. 
Ubrousek leží pěkně bílý, čistý jako sklo — a po jídle ani památky. 
Běžel Ivan chuďas k boháči. 
„Copak jsi to udělal s mým ubrouskem, bratříčku?" 
„Nic nevím, nic neznám! Co jsem vzal, to jsem dal." 
Ivan chuďas zaplakal a zamířil domů. Minul den, uplynul druhý, 

děti pláčou, chtějí jíst. V domě není ani krupička, ani mouky hrstička. 
Co naplat, Ivan chuďas se vydal k bohatému bratru. 

„Buď zdráv, bratříčku!" 
„Buď zdráv, Ivane chuďase! Proč jsi přišel, co nesedíš doma?" 
„Děti pláčou, chtějí jíst. Dej mi mouku nebo kroupy nebo aspoň 

chleba, bratříčku!" 
„Pro tebe nemám ani mouku, ani kroupy, ani chleba, ale jestli 

chceš, zajdi si do sklípka a vem si tam na bečce talíř rosolu!" 
Ivan si vzal talíř rosolu a vrací se domů. Jde po cestě, sluníčko svítí, 

připaluje, na rosolu duhou hraje. Rosol roztál, vyklouzl z talíře, a byl 
na silnici. Na cestě zůstala jenom loužička. 

Ivan chuďas se rozzlobil: 
„Slunce nerozumné! Ty si hraješ, a mé děti budou hlady plakat. 

Však já si tě najdu, zodpovíš si to své uličnictví!" 
Vydal se tedy hledat slunce. Jde a jde, ale slunce stále kráčí před 

ním, až kvečeru usedlo za horou. A teprve tady je Ivan našel. 
Slunce spatřilo Ivana a řeklo: 
„Copak, Ivane, přišels ke mně na návštěvu?" 
„Tak a tak," povídá Ivan. „Nesl jsem domů hladovým dětem rosol, 

ale ty, slunce nerozumné, začalo jsi připalovat, hrálo sis na rosolu, ten 
se rozehřál a vytekl na cestu. Co teď přinesu domů?" 
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„Nevadí," povídá slunce, „ublížilo jsem ti, taky ti pomohu. Dám ti 
kozičku ze svého stáda. K r m ji žaludy, dojit bude zlato." 

Ivan se sluníčku poklonil a hnal kozu domů. 
Nakrmil ji žaludy a začal dojit. Ale místo mléka proudí z vemínka 

zlato. Od té doby si Ivan dobře žil, dosyta děti nakrmil. 
Dověděl se o koze Ivan boháč a přiběhl k bratrovi. 
„Buď zdráv, bratříčku!" 
„Buď zdráv, Ivane boháči!" 
„Pomoz mi, bratře drahý, půjč mi na hodinku tu svou kozu. Musím 

vrátit dluh a nemám peníze." 
„Vem si ji, ale ne abys mě obalamutil!" 
Ivan boháč si vzal kozu, nadojil zlato, pak ji schoval do chlívku 

a k Ivanu chuďasovi zahnal obyčejnou kozu. 
„Děkuji ti, bratře, pomohls mi!" 
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Ivan chuďas nakrmil kozu žaludy a začal d o j i t . . . Mléko teče po 
vemínku a z vemínka na kopýtka, po zlatě však ani památky. 

Chuďas se rozběhl k boháčovi, ale ten se na něho utrhl: 
„Nic nevím, nic neznám! Co jsem vzal, to jsem dal." 
Ivan chuďas zaplakal a šel domů. Minuly dny, uplynuly týdny, děti 

pláčou, chtějí jíst. Nastala krutá zima, ale doma není ani krupička, ani 
mouky hrstička. Nic naplat, Ivan chuďas se vydal k bohatému bratru. 

„Děti pláčou, mají hlad. Dej mi hrstičku mouky, bratříčku!" 



„Nedám ti ani mouku, ani krou
py. Jestli chceš, vem si tam v ko
moře, v polici nahoře, zelňačku od 
včerejška." 

Ivan chuďas vzal misku s polév
kou a zamířil domů. 

Jde, venku hučí vichřice, přituh-
lo, mrzne jen praští. Mráz si pole
hounku hraje s polévkou, potáhl ji 
ledovým škraloupem, poprášil sně
hem, tak si hrál a hrál — a polév
ka zamrzla až na dno. V misce leží 
kus tmavého ledu, není co do úst 
dát. 

Ivan chuďas se rozzlobil: 
„Ach, ty krutý mraze! Ty si hra

ješ, a mé děti budou hlady plakat. 
Však já si tě najdu, zodpovíš si to 
své uličnictví." 

I vydal se Ivan chuďas za mrazem. Mráz letí po polích, Ivan za 
ním po polích. Mráz skočí do lesa, Ivan za ním do lesa. Vlezl mráz 
pod velkou závěj, Ivan za ním. 

„Copak to, Ivane," podivil se mráz, „přišels ke mně na návštěvu?" 
„Tak a tak," rozkládá Ivan. „Nesl jsem dětem zelňačku od včírka, 

ale ty sis hrál a zelňačka mi zmrzla. Co teď přinesu domů? Ubrousek 
Prostíráček i kozu Zlatodojku mi vzal bratr a tys mě připravil o po
lévku." 

„Nevadí," povídá mráz. „Vem si za to tuhle mošnu Pomocnici. Řek
neš: ,Obě z mošny ven!' a hned dvě vyskočí. Když řekneš : ,Obě do 
mošny!', obě se schovají." 

Ivan se poklonil a šel domů. Přišel, vyndal mošnu a povídá: 
„Obě z mošny ven!" 
Hup, vyskočí dvě borové sukovice, pustí se do Ivana a opakují: 
„Nevěř boháčovi, chuďase! Nevěř bohatému bratru, Ivane, vezmi 

rozum do hrsti!" 
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Ivan ledva popadl dech, aby křikl: „Obě do mošny!" 
Sukovice se potichounku uložily do mošny. 
Sotva nastal večer, přiběhl Ivan boháč. 
„Kdes byl, Ivane? Cos dostal, Ivane?" 
„Byl jsem za mrazem, bratříčku, a dostal jsem kouzelnou mošnu. 

Řekneš jenom: ,Obě z mošny ven!', hned obě vyskočí a udělají, co je 
potřeba." 

„Ach bratříčku Ivane, půjč mi mošnu na jediný den! Mám rozbitou 
střechu a nemám nikoho, kdo by mi ji spravil." 

„Jen si tu mošnu vem, Ivane boháči!" 
Boháč přinesl mošnu domů a pečlivě za sebou zavřel dveře. 
„Obě z mošny ven!" 
Hup, vyskočí dvě borové sukovice, pustí se do Ivana boháče a při

tom opakují: 
„Neubližuj chuďasovi, boháči! Vrať mu ubrousek a kozu, člověče 

nenasytná!" 
Ivan boháč přiběhl k chuďasovi a sukovice za ním. 
„Zachraň mě, bratříčku! Vrátím ti ubrousek i kozu." 
„Obě do mošny!" zvolal Ivan chuďas. 
Sukovice se schovaly do mošny. Ivan boháč přišel domů polomrtvý 

a bez meškání chuďasovi vrátil ubrousek Prostíráček i kozu Zlato-
dojku. 

A od té doby si Ivan chuďas i děti pěkně žijí a dobře se mají. Děti 
teď na lavici sedají a jahelnou kaši jídají. Lžičkou malovanou jedí kaši 
máslem omaštěnou. 
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O V Ě R N É M V R A N Í K O V I 

Za dávných a dávných časů žil jeden stařec a ten měl tři syny. Dva 
z nich byli rozumní mládenci a dobří hospodáři, ale nejmladší, hloupý 
Ivan, nedělal nic, jen sedal za pecí a chytal lelky. Jednou se stařec 
těžce roznemohl, a že už měl smrt na jazyku, povídá: 

„Milí synové, až umřu, po tři noci navštěvujte můj hrob, každý tam 
přenocujte jednu noc a truchlete nad otcem." 

Dořekl ta slova a zemřel. 
Synové ho pochovali. 
Nadešla první noc. Byla řada na nejstarším synovi. Ale tomu se 

tuze nechtělo, taky se trochu bál, zkrátka povídá hloupému Ivanovi: 
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„Poslouchej, Ivane, jdi na otcův hrob a přenocuj tam místo mne. 
Dám ti za to perníček." 

Ivan se tedy sebral, a když přišel k hrobu, zabalil se do kabátu 
a ulehl. O půlnoci se hrob otevřel. Vstal z něho stařec a ptá se: 

„Kdo je tu? Můj nejstarší syn?" 
„Ne, tatíčku, to jsem já, hloupý Ivan." 
„Proč nepřišel nejstarší syn?" 
„Snad se mu nechtělo, snad že se bál." 
„Dobrá," povídá stařec, „je to k tvému štěstí." 
A znovu ulehl do hrobu. 
Za chvíli začalo svítat. 
Ivan přišel domů, dostal perníček a vylezl na pec. 
„Tak co, Vaňko," ptá se ho nejstarší bratr, „nocovalo se ti dobře na 

hrobě? Viděls tam něco?" 
„Spal jsem dobře," povídá Vaňka, „neviděl jsem nic." 
Nastala druhá noc. Prostřední bratr povídá: 
„Vaňko, běž místo mne, dám ti piroh." 
„Dobře," Vaňka na to. 
Slezl s pece a šel. 
O půlnoci se hrob otevřel. Vstal otec. 
„Kdo je tu? Můj prostřední syn?" 
„Ne, to jsem já, hloupý Ivan." 
„Proč nepřišel prostřední syn?" 
„Snad se mu nechtělo, snad že se bál." 
„Dobrá," povídá stařec, „je to k tvému štěstí." 
A znovu ulehl do hrobu. Začalo svítat. 
Ivan přišel domů, dostal piroh a vylezl na pec. 
„Tak co, Vaňko," ptá se ho prostřední bratr, „nocovalo se ti dobře? 

Viděls něco?" 
„Spal jsem dobře," Vaňka na to, „neviděl jsem nic." 
Nadešla třetí noc. Je řada na Váňovi. Bratři se mu posmívají: 
„Dneska nic nedostaneš, Vaňko." 
„Nevadí," Vaňka na to, „bez pirohu tam přespím taky." 
Přišel k hrobu a ulehl. 
Hrob se otevřel, vystoupil stařec. 
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„Kdo je tu?" 
„Přece já, tatíčku, hloupý Ivan." 
„Jsi hodný syn, Váňuško! Pojď se mnou do šírého pole." 
Vyšli do šírého pole. Stařec křikl, jak zvěř křičí, zasyčel, jak hadi 

syčí. Přiběhl kůň bohatýrský. Běží, až se země chvěje, z nozder žhavý 
plamen šlehá, z uší černý kouř se valí. 

Stařec zavolal na koně: 
„Stůj přede mnou jako list před trávou!" 
Kůň klesl před starcem na kolena. 



Stařec povídá: 
„Milý vraníku, věrný koníku, služ mému synu, jako mně jsi slouží-

val!" 
Pak nařídil Ivanovi, aby vlezl koni do pravého ucha a levým vylezl. 

Ivan poslechl: vlezl koni do pravého ucha, levým vylezl a změnil se 
v takového junáka, že nelze ani pomysliti, ani sobě představiti. 

„Tak," povídá stařec, „víckrát už na můj hrob nechoďte." 
A zmizel Ivanovi z očí. 
Ivan vlezl koni do levého ucha, pravým vylezl a stal se z něho zase 

hlupák. Propustil koně, přišel domů a zalezl na pec. 
„Tak co, Vaňko," ptají se bratři, „nikoho jsi neviděl, pranic jsi u hro

bu neslyšel?" 
„Ne," povídá Váňa, „nic." 
Tak žili a dobře se měli. Až tu car vydal nařízení. Měl dcerku 

krasavici, jaké nebylo v celém světě rovno, ale pořád si nemohla vy
brat ženicha, který by se jejímu srdci zalíbil. 

Car tedy dal rozhlásit: 
„Posadím dceru do vysoké věže k zamřížovanému okénku. Kdo 

vyskočí na koni až k oknu a carevici políbí, za toho ji provdám." 
Ze všech stran se sjížděli junáci na pěkných koních, aby doskočili 

až k carevici. Také starší bratři se chystají. Hloupý Ivan spustil nohy 
s pece a prosí: 

„Dejte mi koně, bratři, také pojedu zkusit štěstí." 
„Seď doma, hlupáku!" posmívají se mu bratři. „Kampak bys ne

chtěl? Hleďme na slepici, chtěla by mezi sokoly!" 
Ivan se hořce, přehořce rozplakal. Přivedli mu tedy prašivého ko

níka. 
„Jeď si, hlupáku! Budeš lidem pro smích." 
Koník pletl nohama, klopýtal na každém kroku a lidé se smáli, až 

se za břicho popadali. 
Vyjel Ivan do pole šírého, kraje dalekého, a junácky zahvízdal: 
„Milý vraníku, věrný koníku!" 
Vraník běží, až se země třese, z nozder žhavý plamen šlehá, z uší 

černý kouř se valí. 
Hloupý Ivan vlezl koni do jednoho ucha, druhým vylezl, proměnil 
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se v junáka, na jakého nelze ani pomysliti, ani sobě představiti. Při-
cválal do paláce. Lidé naň hledí, nemohou se vynadívat. 

V paláci, ve věži z břeven sroubené, sedí carevice krásy nevídané. 
Ivan pobídl koně, skočil — o tři břevna nedoskočil. 
Lidé křikli, Ivan vzdychl. Obrátil koně do pole šírého, ale když jel 

kolem bratří, přetáhl je bičem. Přijel do pole šírého, prolezl koni jed
ním uchem, druhým vylezl a znova se z něho stal hlupák. Přišel domů 
a svalil se na pec. 

Bratři přijeli a vyprávějí: 
„To bys koukal, Váňo, jaktěživi jsme takového bohatýra neviděli. 

Jenom o tři břevna nedoskočil. Viděli jsme, odkud přijel, ale kam 
zmizel, to nikdo neví." 

Hloupý Ivan se posadil na peci a zeptal se: 
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„Poslyšte, bratři, a nebyl jsem to já?" 
„Co tě to napadlo, hlupáku? Utři si nos a seď za pecí!" 
Druhého dne se bratři chystají nanovo. 
„Bratři! Dejte mi taky koně," povídá hloupý Ivan. 
„Tak si vem tu chromou kobylu!" 
Ivan sedl na chromou kobylu. Lidé se mu smějí, ukazují na něho 

prstem. Ale Ivan přijel do šírého pole, zahvízdal na vraníka a promě
nil se v statného mládence. Přicválal k paláci, pobídl vraníka, 
skočil — a jen o poslední břevno nedoskočil. 

Zamířil nazpět, přetáhl bratry bičem, přicválal do šírého pole 
a změnil se v hlupáka. Propustil vraníka, vrátil se domů a vylezl na 
pec. 

Bratři přijeli a vyprávějí: 
„Zase tam byl ten bohatýr, zase skákal a jenom o poslední břevno 

nedoskočil." 
S pece se ozval hloupý Ivan: 
„A nebyl jsem to já, bratříčkové?" 
„Co tě to napadá, hlupáku? Zbláznil ses?! Utři si nos a seď na 

peci!" 
Třetího dne se bratři opět chystají. Ivan sedí na peci a prosí: 
„Dejte mi taky koně, bratři." 
„Kam bys nechtěl, hlupáku? Seď za pecí! Vždyť jsi ani jednou do 

města nedojel." 
Ivan se hořce, přehořce rozplakal. 
„Tak si vem to jednooké hříbátko." 
Hloupý Ivan jede klusem na jednookém hříbátku. Lidé se mu smě

jí, až se prohýbají, ukazují si na něho prstem. 
Ale Ivan zamířil do šírého pole. Zavolal na vraníka, proměnil se 

v statného junáka, dojel k paláci, pobídl koně, vznesl se až k nebi, 
políbil carevici a vytáhl jí z ruky vyšívaný šáteček. Obrátil koně, rozjel 
se nazpět, šlehl bratry bičem po tvářích, přijel do šírého pole, změnil 
se v hlupáka, propustil vraníka, přišel domů a zalezl na pec. 

Přijeli bratři a vyprávějí: 
„Zas tam byl ten statný junák. Vyskočil až k carevici, políbil ji, 

vyškubl jí z ruky vyšívaný šáteček a ujel." 
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Hloupý Ivan sedí za komínem a ptá se: 
„Bratři, a nebyl jsem to já?" 
„Co tě to napadlo, hlupáku? Ztratil jsi poslední špetku rozumu?" 
Druhého dne pořádal car velikánskou hostinu. Rozkázal, aby na ni 

přišli všichni mládenci. 
Sešlo se lidí jako much, ale po bohatýru ani památky. 
Doklopýtal se také Ivánek na chromé kobylce. Carevice všechny 

častuje medovinou. Každému podá džbán, ukloní se a bedlivě se dívá, 
zda se někdo neutře vyšívaným šátečkem — byl by to její souzený. 
Ale po ženichovi ani vidu. 

Pohlédla na pec. Sedí tam hloupý Ivan. Kabátek chatrný, obličej od 
sazí, vlasy jako roští, ústa od ucha k uchu. Podala mu džbánek s me
dovinou a uklonila se. 

Bratři se pošťuchují. 
„Podívej se na carevici! Přinesla našemu hlupákovi medovinu." 
Hloupý Ivan se napil a utřel se vyšívaným šátkem. 
Jak to carevice spatřila, zbledla jako plátno. 
Vzala hloupého Ivana za ruku, pomohla mu s pece a dovedla ho 

k carovi. 
„Tady je můj ženich, tatíčku," řekla. 
Car vzdychl, zaplakal, ale carevice pravila: 
„Než dáš slovo, tak se tuž, dáš-li slovo, pak mu služ. Už je mi tak 

osudem souzeno." 
A hloupý Ivan povídá: 
„Za to, žes tak spravedlivá, carevice, nebudeš se trápit s hlupákem." 
Vyběhl do šírého pole, zavolal na vraníka, proměnil se v junáka, 

jakému ve světě rovného není, přijel do paláce a čelo otřel vyšívaným 
šátečkem. 

„Tady máš svého ženicha, carevice!" 
Slovo dalo slovo a brzičko vystrojili hlučnou svatbu. 
Starší bratry poslal Ivánek do konírny, aby se starali o prašivého 

koníčka, chromou kobylku a jednooké hříbě. 
Teprve tenkrát bratři poznali, co znamená splnit otcovu vůli. 
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V hlubokém lese žil kdysi Kuzma, sám a sám jako ten kůl v plotě. 
Měl ubohý domeček, kohoutka a pět slepiček. I naučila se chodit 
k němu na návštěvu sestra Liška. Jednou se Kuzma vydal na lov. 
Sotva poodešel pár kroků, kde se vzala tu se vzala, sedí před domem 
sestra Liška. Přiběhla, zakousla jednu slepičku, upekla si ji a snědla. 

Vrátil se Kuzma, a tumáš, čerte, kropáč — po slepici jako když se 
země slehne! 

Asi ji unesl luňák, pomyslel si Kuzma. 
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Druhého dne se znovu vydal na lov. Cestou ho potkala sestra Liška 
a ptá se ho: 

„Jdeš daleko, Kuzmíčku?" 
„Na lov, sestro Liško." 
„Tak spánembohem!" 
Liška přiběhla do chaloupky, zakousla slepičku, upekla ji a snědla. 
Kuzma přišel domů, kouká, po druhé slepici ani památky. 
Toť se ví, že se hned všeho dovtípil. 
Tak to mi sestra Liška odnáší slepičky! povídá si. 
Třetího dne pevně zatloukl dveře i okna, jako by se chystal daleko 

na lov. 
Kde se vzala tu se vzala sestra Liška a ptá se: 
„Chystáš se daleko, Kuzmo?" 
„Na lov, sestro Liško!" 
„Tak sbohem!" 
Liška se rozběhla k domu a Kuzma za ní. Liška přiběhla, obešla 

chaloupku kolem dokola — okna i dveře jsou zabedněné. Jak se do
stat dovnitř? 

Šup! Spustila se komínem. 
A tak Kuzma Lišku lapil. 



„Vida, jaký zloděj mě ráčil navštívit," povídá. „Jenom počkej, jem-
nostpaní, živou tě teď z ruky nepustím." 

„Nezabíjej mě, Kuzmo!" začala ho prosit Liška. „Pomohu ti ke štěs
tí. Jenom mi upeč slepici na másle, ať je pěkně tučná." 

Kuzma jí uvěřil a slepici upekl. Sestra Liška slepici snědla a más
lem si namazala břicho. Rozběhla se na hájená carská luka, tam se 
povalovala v trávě a hlasitě vyla: 

„Achich, ach! Na návštěvě u cara jsem byla, na dubové lavici sedě
la, co hrdlo ráčí jedla, pila a zítra půjdu zas!" 

Běží kolem vlk Šedivec a povídá: 
„Hej, chytrá Liško! Kdepak ses tak přejedla?" 
„Ach milý kmocháčku Vlčku, byla jsem u cara na hostině, jedla 

jsem a pila, co hrdlo ráčí, a zítra půjdu zas." 
„Kmotřičko Lištičko, nevzala bys mě taky k carovi na oběd?" 
„Vzala," Liška na to, „ale musíš svolat čtyřicetkrát čtyřicet šerých 

vlků. Všechny vás odvedu k carovi na hostinu." 
Druhého dne shromáždil Vlk čtyřicetkrát čtyřicet šerých vlků. Ses

tra Liška je odvedla k carovi. Vlky zahnala do dvora a sama běží do 
bílého paláce poklonit se carovi až k nohám. 

„Buď zdráv, care! Kuzma Brzobohatý ti poslal dárek — čtyřicet
krát čtyřicet šerých vlků. Rozkaž, aby je zahnali do klece a zamkli na 
zámek." 

Car nařídil, aby vlky zavřeli, a myslí si: 
Ten Kuzma Brzobohatý bude jistě velký boháč, že mi poslal tako

výhle dar. 

25 



Druhého dne snědla Liška ještě jednu Kuzmovu slepici, přiběhla 
na hájená luka a začala se válet v trávě. Belhal se kolem Medvěd 
Všeckosněd. Viděl Lišku a povídá: 

„Co je s tebou, Liško ocasatá, kdepak ses tak do sytosti najedla?" 
„Achich, ach! Na návštěvě u cara jsem byla, na dubové lavici sedě

la, co hrdlo ráčí jedla, pila a zítra půjdu zas," odpověděla Liška. 
Medvěd Všeckosněd ji začal prosit: 
„Lištičko, srdíčko, nevzala bys mě s sebou k carovi na oběd?" 
„Vezmu," povídá Liška, „ale seber čtyřicetkrát čtyřicet medvědů. 

Jenom kvůli tobě se car ani nebude obtěžovat." 
Druhého dne svolal Medvěd Všeckosněd čtyřicetkrát čtyřicet čer

ných medvědů. Liška je odvedla k carovi. 
Medvědi zůstali na dvoře, a Liška rovnou cestou do paláce. 
„Buď zdráv, care! Kuzma Brzobohatý ti posílá čtyřicetkrát čtyřicet 

černých medvědů. Poruč, ať je tví služebníci zavřou mezi pevné zdi." 
Car měl radost. Nařídil sluhům, aby medvědy zahnali do paláce 

a zavřeli na deset západů, a přitom si v duchu říkal: 
To je zlé, mít za souseda takového boháče, jako je Kuzma! 
Druhého dne přiběhla Liška ke Kuzmovi, snědla poslední slepici 

a šla se válet na hájená luka. 
Běží kolem Sobol s Kunou a ptají se: 
„Hej, Liško šibalko! Kdepak ses tak vydatně najedla?" 
„Ach Sobole a Kuno! Mne si car převelice váží. Na návštěvě jsem 

tam byla, na dubové lavici seděla, co hrdlo ráčí jedla, pila a dneska 
půjdu zas. Včera jsem vzala s sebou vlky a medvědy. Ale znáte vlky, 
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jak jsou hltaví a závistiví. Jako kdyby v životě nejedli nic tučného — 
do teďka sedí u cara na obědě! A Medvěd Všeckosněd, o tom ani 
nemluvím — ten se cpe, že už sotva dýchá." 

Sobol a K u n a začali Lišku přemlouvat: 
„Kmotřičko, srdíčko, vem nás s sebou k carovi." 
„Vezmu," povídá Liška, „ale svolejte čtyřicetkrát čtyřicet sobolů 

a kun, pro vás dva by se car ani neobtěžoval." 
Druhého dne se sešlo čtyřicetkrát čtyřicet sobolů a kun. Kmotra 

Liška je odvedla k carovi. Přišla a povídá: 
„Kuzma Brzobohatý ti posílá darem čtyřicetkrát čtyřicet sobolů 

a kun." 
O takovém boháči jsem co živ neslyšel, pomyslel si car. 
Neuplynul den a sestra Liška je u cara zas. 
„Buď zdráv, care," povídá, „půjč Kuzmovi Brzobohatému pudovou 

mírku, chce si změřit stříbro. Své mírky má plné zlata." 
Car jí tedy půjčil pudovou mírku. 
Liška zastrčila za obruče dvě stříbrné mince a odnesla mírku zpát

ky k carovi. 



Achich ouvej, myslí si car, to bude boháč! 
Sotva se rozbřesklo, sotva car vstal a posnídal, je tu Liška znovu. 

Hluboce se uklání a praví: 
„Buď zdráv, care! Neprovdal bys dcerku za Kuzmu Brzobohatého?" 
„Proč ne," povídá car, „za takového boháče se může i carevice pro

vdat. Ať přijde na zásnuby!" 
Sestra Liška se rozběhla ke Kuzmovi. 
„Pojď, Kuzmo, jdem k carovi na zásnuby!" 
„Co tě to napadlo, sestro Liško, vždyť ani nemám co na sebe." 
„Nevadí, Kuzmo," povídá Liška, „všechno bude." 

Kuzma se tedy vydal k carovi, 
ale Liška běžela napřed a podřeza
la sloupy u mostu. Kuzma vstoupil 
na most, ten se podlomil a Kuzma 
spadl do vody. 

Liška běží k carovi. 
„Care, stalo se neštěstí! Tvůj 

most se prolomil a Kuzma spadl 
do vody. Zlacené kočáry uplavaly, 
věrní sluhové utonuli. Kuzma sedí 
na břehu mokrý jako myš, z hed
vábného pláště mu kape a ze ša
fránových botiček mu teče voda. " 

Car tedy dal Kuzmovi poslat 
carský oblek. 

Ale sestra Liška povídá: 
„Achich ouvej, mně je nanic! Ta

kovéhle šaty na sebe Kuzma ani 
neobleče. Nemáš v paláci něco lep
šího?" 

Car tedy nařídil, aby sluhové 
Kuzmovi donesli carův nejsváteč-
nejsi šat. 

„Nu, tohle si snad oblékne," řekla 
sestra Liška. 



Car poslal pro K u z m u kočár zlacený, trojkou koní tažený. K u z m a 
přijel a byl to junák, radost p o h l e d ě t . 

H n e d ho car zasnoubil s carevicí. Ani se d l o u h o nerozpakoval a vy
strojil b o h a t o u svatbu. 

Tak strávil K u z m a u cara jeden d e n , pak druhý, až car povídá: 
„Víš c o , milovaný zeti, pojedeme k tobě na návštěvu, p r o h l é d n e m e 

si taky to tvé živobytí." 
Co dělat? 
Přichystali se, a sestra Liška zas běžela n a p ř e d . Běží, běží a tu vidí, 

že opodál pastýři pasou stádo ovcí. Zepta la se jich: 
„Pastýř i , pastýři, čí ovce pasete?" 
„ D r a k a Smrtihlava." 
„Ach pastýři, neříkejte, že pa t ř í te draku Smrtihlavovi, ř e k n ě t e , že 

jste pastevci Kuzmy B r z o b o h a t é h o . Za m n o u jede car O h e ň a carevna 
Blýskavice, ti by vás spálili jako t r o u d . " 
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„Dobrá, sestro Liško, děkujeme ti." 
Sestra Liška potkala stádo krav. 
„Pastýři, pastýři! Komu patříte?" 
„Draku Smrtihlavu. " 
„Ach pastýři, neříkejte, že patříte draku Smrtihlavovi, řekněte, že 

jste pastýři Kuzmy Brzobohatého. Jede sem car Oheň a carevna Blýs-
kavice, ti by vás spálili jako troud." 

„Dobře, sestro Liško, děkujeme ti." 
Liška běží dál a vidí stádo koní. 
„Pastýři, pastýři! Čí koně pasete?" 
„Draka Smrtihlava." 
„Ach pastýři, neříkejte, že patříte draku Smrtihlavovi, řekněte, že 

jste pastevci Kuzmy Brzobohatého, za mnou jede car Oheň a carevna 
Blýskavice, ti vás spálí, že shoříte jako troud." 

„Dobře, sestřičko Liško, děkujeme ti!" 
Sestra Liška běží dál, až přiběhla k drakovi do zlatého paláce. 
„Hej, draku Smrtihlave, musíš se hodně rychle schovat. Za mnou 

jede strašný car Oheň a carevna Blýskavice, všechno pálí napadrť, 
spálili tvoje stáda i s pastýři. Zbyla ti jen hodinka života. Zalez do 
slámy, draku Smrtihlave, třeba si tě car Oheň nevšimne a zůstaneš 
naživu." 

Drak zalezl do slámy, ale sestra Liška slámu podpálila, a tak shořel 
drak na popel. 

Zatím Kuzma Brzobohatý ujíždí po cestě s mladou ženou a starým 
carem. 

Přijeli k stádu ovcí. Mladá žena se ptá: 
„Pastýři, pastýři, čí stádo pasete?" 
„Kuzmy Brzobohatého." 
Car se zaradoval. 
„Máš hodně ovcí, milovaný zeti!" 
Jedou dál. Přijeli ke stádu krav. 
„Pastýři, pastýři, čí stádo pasete?" 
„Kuzmy Brzobohatého." 
„Máš hodně krav, milý zeťáčku!" 
Dojeli až ke stádu koní. 
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„Pastýři, pastýři, čí stádo pasete?" 
„Kuzmy Brzobohatého." 
„Máš hodně koní, rozmilý zeťáčku!" 
Přijeli až ke zlatému zámku. 
Liška je uvítala a vede je do bílého paláce k prostřeným stolům. 

Kuzma se diví, ale je zticha jako pěna. A liška mu šeptá do ucha: 
„Všechno je teď tvoje, Kuzmo. Vidíš, jak jsem se ti odsloužila za 

slepice." 
A tak tam žijí den a žijí druhý, žijí tam rok a žijí druhý, žijí tam celé 

věky a pořád a pořád čekají, kdy k nim přijdem na návštěvu. 
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O M Ě D Ě N É M , S T Ř Í B R N É M 
A ZLATÉM CARSTVÍ 

Za devaterými horami, za devaterými řekami žil jednou jeden car. 
Měl ženu Nastasku Zlatovlásku a tři syny: careviče Petra, careviče 
Vasila a careviče Ivana. 

Jednou se šla carevna projít s kojnými a komornými na zahradu. 
Vtom přiletěl silný Vichr, carevnu uchopil a odnesl bůhvíkam. Car se 
rmoutil, tesknil, hořekoval, ale co si počít nevěděl. 

Když careviči dospěli, řekl jim: 
„Mé milé děti, kdo z vás pojede hledat svou matku?" 
Dva starší synové se přichystali a vydali se na cestu. 
Minul rok, uplynul druhý, nadešel třetí a careviči se stále nevrace

j í . . . I prosí Ivan carevič tatíčka: 
„Pusť mě, otče, pojedu hledat matičku a vypátrám, kam se poděli 

mí starší bratři." 
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„ N e , " povídá car, „už jsem vetchý stařec, neopouště j m ě , m á m je
n o m tebe." 

Ale Ivan carevič odpověděl : 
„Nevadí , půjdu, když mi dovolíš, a když nedovolíš, půjdu taky." 
Co dělat? 
Car ho pustil. 
Carevič osedlal svého d o b r é h o koně a vydal se do světa. 
Jel a jel. Co v p o h á d c e chvílí p o u h o u , to v životě dobou d l o u h o u . 
Přijel až ke skleněné h o ř e . Byla vysokánská, vrcholkem se opírala 

o nebe. Pod h o r o u stály dva s tany: jeden patřil careviči Petrovi, druhý 
careviči Vasilovi. 

„Buď zdráv, I v á n k u ! K a m p a k máš n a m í ř e n o ? " 
„ H l e d á m matičku a také po vás se sháním." 
„Ach Ivane careviči, m a t č i n u stopu jsme dávno našli, jenže nás na 

té stopě nohy neudrž í . Zkus a vyšplhej se na tu h o r u , my už n e m á m e 
sil. Tři roky stojíme dole a n a h o r u n e m ů ž e m e . " 

„ D o b r á , bratříčkové, zkusím t o . " 
Tak začal Ivan carevič zlézat skleněnou h o r u . O krok se vydrápe 

n a h o r u , o deset sletí dolů. Leze d e n , leze druhý. Celé ruce si pořezal, 
nohy si rozedřel do krve, ale t ře t ího d n e vylezl až na vrchol. 

Stoupl si na okraj a volá na bratry : 
„Půjdu hledat mat ičku, vy zůs taňte tady a čekejte na m n e tři roky 

a tři měsíce. Když se do té doby nevrát ím, n a d a r m o byste čekali dál. 
Ani krkavec vám mé kosti nepř inese." 

T r o c h u si odpoč inul a vydal se na cestu. 
Šel a šel, vykračoval si dál a dál, až spatřil měděný zámek. U vrat 

byli na měděných řetězech přikováni strašliví draci . Z tlamy jim šlehá 
o h e ň . Vedle nich byla s tudně a u té s tudně visel na m ě d ě n é m řetízku 
měděný okov. D r a c i se natahoval i k vodě, ale řetězy byly krátké. 

Carevič spustil okov, nabra l s tudenou vodu a draky napojil. D r a c i 
zkrotli a ulehli. I vstoupil Ivan do m ě d ě n é h o carství. Vstříc mu vyšla 
carevice m ě d ě n é h o carství. 

„ K d o jsi, dobrý m l á d e n č e ? " 
„Jsem Ivan carevič." 
„Přišel jsi volky nebo nevolky, careviči Ivane?" 
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„Hledám svou matku, carevnu Nastasku. Vichr ji sem odnesl. Ne
vis, kde je?" 

„Nevím. Ale nedaleko žije má prostřední sestra, snad ta ti o ní 
poví." 

A dala mu měděnou kuličku. 
„Koulej ji před sebou," povídá, „ukáže ti cestu k mojí prostřední 
sestře. Až zvítězíš nad Vichrem, nezapomeň na mne v mém neštěstí, 

slyšíš?" 
„Dobrá," řekl Ivan carevič. 
Hodil před sebe měděnou kuličku. Kulička se kutálí a carevič si 

vykračuje za ní. 
Tak přišel do stříbrného carství. U vrat jsou přikováni na stříbr

ných řetězech strašliví draci a blízko nich stojí studna se stříbrným 
okovem. 

Carevič nabral vodu a napojil draky. Ti ulehli a propustili ho. 
Vyběhla mu vstříc carevice stříbrného carství. 

„Skoro tři roky už mě tu vězní silný Vichr," řekla. „Po rodném 
člověku tu nebylo ani vidu, ani slechu, a teď sám za mnou přišel. Kdo 
jsi, dobrý mládenče?" 

„Jsem Ivan carevič." 
„Jak ses dostal až sem? Volky či nevolky?" 
„Přišel jsem o vlastní vůli, hledám svou matičku. Šla se projít do 

zelené zahrady, ale přiletěl silný Vichr a unesl ji bůhvíkam. Nevíš, kde 
bych ji našel?" 

„Ne, to nevím. Ale blízko žije má nejstarší sestra, carevice zlatého 
carství, Jelena Překrásná. Ta ti snad něco poví. Tady si vem stříbrnou 
kuličku. Kutálej ji před sebou a kráčej za ní. Ale poslyš, až zabiješ 
Vichra, nezapomeň na mne v mém neštěstí." 

Ivan carevič před sebou kutálel stříbrnou kuličku a vykračoval si 
za ní. 

Šel a šel, až spatřil zlatý zámek, který hořel jedním plamenem. 
U vrat se hemží strašliví draci, přikovaní na zlatých řetězech. Z tlam 
jim srší oheň. Nedaleko je studně a na ní zlatý okov na zlatých řetě
zech. 

Carevič nabral vodu a napojil draky. Ulehli, zkrotli. Carevič Ivan 
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vstoupil do paláce. Vyšla mu vstříc Jelena Překrásná, carevice krásy 
nepopsatelné. 

„Kdo jsi, dobrý mládenče?" 
„Jsem Ivan carevič. Hledám svou matičku, carevnu Nastasku. Ne

víš, kde bych ji našel?" 



„Jak bych nevěděla. Žije nedaleko odtud. Tady máš zlatou kuličku. 
Kutálej ji po cestě, dovede tě tam, kam potřebuješ. Ale poslyš, carevi-
či, až zvítězíš nad Vichrem, nezapomeň na mne a vem mě s sebou do 
šírého, svobodného světa." 

„Dobře, nezapomenu, má kráso nesmírná." 
Carevič kutálí kuličku a vykračuje si za ní. Tak jde a jde, až dorazil 

k zámku tak nádhernému, že v pohádce nevypovíš, ani slovem nevy
slovíš. Všecek plane třpytnými perlami a drahým kamením. U vrat 
syčí šestihlaví draci. 

Carevič je napojil. Draci zkrotli a vpustili ho do zámku. Carevič 
prošel velkými komnatami. V té nejvzdálenější našel svou matičku. 
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Seděla na vysokém trůně, v carském, bohatě zdobeném šatě a s draho
cennou korunou na hlavě. 

Pohlédla na hosta a zvolala: 
„Ivánuško, synku můj! Jak ses dostal až sem?!" 
„Přišel jsem za tebou, matičko." 
„Ach synku, zle se ti povede. Vichr má velikánskou sílu. Ale nevadí, 

pomohu ti." 
Nadzvedla prkno v podlaze a zavedla careviče do tajného sklepení. 

Stály tam dvě kádě s vodou — jedna po pravici, druhá po levici. 
Carevna Nastaska povídá: 
„Napij se vody, kterou máš po pravici, Ivánku." 
Carevič se napil. 
„Tak co? Přibylo ti síly?" 
„Přibylo, matičko. Jednou rukou bych zámek obrátil." 
„Napij se ještě!" 
Carevič se ještě napil. 
„Jakou máš teď sílu, synáčku?" 
„Jenom chtít — a celý svět obrátím naruby." 
„Dobře, synku, stačí. Tak, a teď přestav ty kádě z místa na místo. 

Tu, co stojí vpravo, odnes na levou stranu, a tu, co je vlevo, odnes 
napravo." 

Carevič Ivan vzal kádě a přendal je z jednoho místa na druhé. 
„Abys věděl, synáčku, v jedné kádi je voda posilující, v té druhé 

oslabující. Když Vichr zápasí, pije tu posilující vodu, proto ho nikdo 
nepřemůže." 

Vrátili se do zámku. Carevna Nastaska povídá: 
„Za chvíli přiletí Vichr. Popadni ho za kyj. Ale dávej pozor, nepouš

těj se! Vichr se vznese k nebi, ty vyleť s ním. Bude s tebou lítat nad 
mořem, nad horami vysokými, nad propastmi hlubokými, ale drž se 
pevně, nepovol. Až se Vichr unaví, zatouží napít se posilující vody, 
nakloní se ke kádi po pravici, ale ty se napij z kádě po levici . . . " 

Sotva to dořekla, venku se zatmělo, celý zámek se otřásl. Vichr 
vpadl do světnice. Carevič se k němu vrhl a popadl ho za kyj. 

„Kdo jsi? Kde ses tu vzal?" zvolal Vichr. „Sním tě!" 
„Povídali, že mu hráli. To se ještě ukáže!" 
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Vichr skočil k oknu a vznesl se pod oblaky. A už lítal s carevičem 
nad horami, dolinami, nad moři a nad řekami, ale carevič nepustil kyj 
z rukou. Vichr obletěl celý svět, až byl únavou vyčerpán. Snesl se 
dolů — a rovnou do sklepení. Přiběhl ke kádi po pravici a napil se. 

Ivan carevič skočil nalevo a také se nahnul nad kádí. 
Vichr pije a s každým douškem sílu ztrácí. Carevič Ivan pije 

a s každou kapkou se mu síla vrací. Stal se z něho mocný bohatýr. 
Tasil ostrý meč a jednou ranou uťal Vichroví hlavu. 

„Sekni ještě! Sekni ještě! Nebo obživne!" ozvaly se hlasy. 
„Ne," odpověděl carevič, „bohatýrská ruka dvakrát nebije, jedné její 

rány dosti je!" 
Pak přiběhl k carevně Nastasce. 
„Pojďme, matičko. Už je čas. Pod horou na nás čekají bratři. A ces

tou se musím zastavit pro tři carevice." 
Vydali se tedy na cestu. Zašli pro Jelenu Překrásnou. Zakutálela 

zlatým vajíčkem a ukryla do něho celičké carství. 
„Děkuji ti, Ivane careviči," řekla, „vysvobodil jsi mě od zlého Vich-

ra. Vem si vajíčko, a chceš-li, buď mým ženichem." 
Ivan carevič vajíčko vzal a políbil carevici na rudá ústa. 
Pak zašli pro carevici stříbrného carství a pro carevici měděného 

carství. Vzali s sebou tkané plátno a došli k onomu místu, kde se měli 
spustit s hory. 

Ivan carevič spustil po plátně carevnu Nastasku, potom Jelenu 
Překrásnou a její dvě sestry. 

Bratři stáli dole a čekali. Když spatřili matku, zaradovali se. Uvidě
li Jelenu Překrásnou — a div neomdleli. Když uzřeli dvě sestry, 
zmocnila se jich závist. 

„Podívejme se na našeho Ivánka," povídá carevič Vasilij, „jak by to 
mládě zelené chtělo předstihnout své bratry. Vezmeme s sebou matku 
a carevice, dovezeme je k tatíčkovi a řekneme, že jsme jich dobyli 
vlastníma bohatýrskýma rukama. A Ivánuška ať se tam na skleněné 
hoře prochází." 

„Máš pravdu," odpověděl carevič Petr. „Jelenu Překrásnou si vez
mu já, ty si vezmeš carevici stříbrného carství a carevici měděného 
carství provdáme za generála." 
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Ivan carevič se právě chystal, že sestoupí s hory. Sotva uvázal 
plátno, starší bratři je dole popadli, škubli za ně a vytrhli mu je 
z rukou. 

Tak zůstal Ivan na hoře sám. Zaplakal a vrátil se zpět. Chodil 
a chodil, ale nikde ani živáčka, ani ptáčka zpěváčka. Ach, jak mu bylo 
v té samotě smutno! Ze samého zármutku si začal pohrávat s Vichro
vým kyjem. J e n ho přehodil z ruky do ruky, kde se vzali tu se vzali, 
vyskočili Chromý a Jednooký. 

„Čeho si žádáš, Ivane careviči? Třikrát nám přikaž, třikrát tvé roz
kazy splníme." 

Ivan carevič řekl: 
„Chci jíst, Chromý a Jednooký!" 
Kde se vzal tu se vzal, stojí před ním prostřený stůl a na něm 

nejvybranější jídla. 
Carevič se najedl a znovu přehodil kyj z ruky do ruky. 
„Chci si odpočinout," řekl. 
Než to dopověděl, stojí před ním postel dubová, na ní peřina pra

chová a pokrývka hedvábná. Carevič Ivan se vyspal a potřetí přehodil 
kyj z ruky do ruky. Vyskočili Chromý a Jednooký. 

„Čeho si žádáš, Ivane careviči?" 
„Chci být ve svém carství." 
Sotva to dořekl, mžikem se octl ve svém carství a právě uprostřed 

tržiště. Stojí a rozhlíží se. A tu vidí, jak si zrovna proti němu vykračuje 
po tržišti švec, zpívá si do kroku, nohama do taktu podupává, inu, 
veselá kopa. 

Carevič se ho zeptal: 
„Kampak jdeš, človíčku?" 
„Ale, nesu střevíce na prodej. Vždyť jsem švec." 
„Vem mě k sobě za tovaryše." 
„A umíš šít střevíce?" 
„Umím všechno, co je třeba. I šaty uši-

ju, nejen střevíce." 
Přišli domů a švec povídá: 
„Tady máš nejlepší kůži. Ušij střevíce, ať 

vidím, co dovedeš." 
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„Copak tohle je nějaká kůže?! Vždyť není k ničemu!" 
V noci, když všichni usnuli, vzal Ivan carevič zlaté vajíčko a zaku

tálel jím po cestě. Vyrostl před ním zlatý zámek. Ivan carevič vešel do 
světnice, vyndal z truhly střevíčky zlatem vyšívané, pak znovu zakutá
lel vajíčkem po cestě, schoval do něho zlatý zámek, položil střevíčky 
na stůl a ulehl k spánku. 

Ráno raníčko spatřil mistr střevíce a údivem až vzdychl. 
„Takové střevíčky nosí jenom v paláci!" 
Tehdy právě se chystaly v carském zámku tři svatby. Carevič Petr 

si bral Jelenu Překrásnou, carevič Vasil se ženil s carevicí stříbrného 
carství a carevici měděného carství vdávali za generála. 

Švec přinesl střevíčky do zámku. Sotva Jelena Překrásná spatřila 
střevíčky, hned si řekla: 
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Tak vida, můj ženich Ivan carevič chodí po carství živ a zdráv! 
A pravila carovi: „Ať mi ten švec do zítřka ušije bez míry svatební 

šaty, ale musí být zlatem krumplované, drahokamy zdobené a perlami 
posázené. J inak si careviče Petra nevezmu." 

Car si zavolal ševče. 
„Tak a tak," povídá, „koukej, aby tady zítra byly ty zlaté šaty pro 

Jelenu Překrásnou, jinak budeš o hlavu kratší." 
Švec jde domů s neveselou, šedivou hlavu sklopenou až k zemi. 
„Podívej se, cos mi nadrobil!" řekl Ivanu careviči. 
„Nevadí," pravil carevič, „lehni si a spi! Ráno bývá moudřejší 

večera." 
V noci přinesl carevič ze zlatého zámku svatební šaty a položil je 

ševci na stůl. 
Ráno se švec probudil — na stole leží šaty, planou jako oheň, po 

celé světnici z nich jde zář. 
Švec popadl šaty, doběhl do zámku a odevzdal je Jeleně Překrásné. 
Ta ho odměnila a nařídila: 
„Koukej, aby zítra za svítání sedm verst odtud stálo na moři zlaté 

carství se zlatým zámkem, aby tam rostly divukrásné stromy a ptáčci 
zpěváčci aby tam libě prozpěvovali. Jak to neuděláš, dám tě roz-
čtvrtit." 

Švec se přivlekl domů polomrtvý. 
„Vidíš, co ty tvé střevíce natropily," povídá Ivanu careviči. „Teď je 

se mnou amen." 
„Nic si z toho nedělej," řekl Ivan carevič, „lehni si a spi. Ráno bývá 

moudřejší večera." 
Když všichni usnuli, odešel Ivan carevič sedm verst daleko na moř

ské pobřeží. Zakoulel zlatým vajíčkem a hned tu před ním stálo zlaté 
carství se zlatým zámkem uprostřed. Od zlatého zámku se na sedm 
verst táhne most, kolem rostou divukrásné stromy, sedí tam ptactvo 
rajské a zpívá písně carské. 

Ivan carevič stojí na mostě a přitlouká hřebíčky do zábradlí. 
Jelena Překrásná spatřila zámek a rozběhla se k carovi. 
„Podívej, care, co se to stalo?!" 
Car se podíval a údivem až vzdychl. 
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Jelena Překrásná povídá: 
„Rozkaž, tatíčku, ať zapřáhnou do zlatého kočáru, pojedu s carevi-

čem Petrem do zlatého zámku k oddavkám." 
Vjeli na zlatý most. Na mostě jsou vyřezávané sloupky a zlacené 

kroužky. Na každém sloupku holub s holubičkou a navzájem se uklá-
nějí s touhle písničkou: 



„Pamatuješ se, holubičko, kdo tě vysvobodil?" 
„Pamatuju, holoubku, vím, že Ivan carevič to byl." 
A carevič Ivan stojí u zábradlí a přitlouká zlaté hřebíčky. 
Tu zvolala Jelena Překrásná jasným hlasem: 
„Dobří lidé! Zadržte, zadržte vrané koně! Nevysvobodil mě ten, kdo 

mi po boku sedí, ale ten, kdo na mne z mostu hledí!" 
Vzala Ivana careviče za ruku, usadila ho vedle sebe, dojeli do zlaté

ho paláce a tam byla i svatba. Pak se vrátili k carovi a řekli mu, jak se 
všechno po pravdě zběhlo. 

Car chtěl starší syny popravit, ale Ivan ho uprosil, aby jim promi
nul. 

Carevici stříbrného panství provdali za careviče Petra a careviči 
Vasilovi dali carevici měděného království. 

Potom jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu měli! 
Blízko na kopci byl zvonec a už je pohádky konec. 
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Za devaterými horami a za devaterými řekami v jednom carství žil 
kdysi jeden tuze bohatý kupec. Byl tak movitý, že se mu říkalo Marko 
Boháč. Měl tříletou dcerku, Anastasiji Překrásnou. Marko Boháč byl 
zlý a krutý člověk, žebráky nemohl vystát. Sotva se přiblížili k okénku, 
už na ně štval psy. Jednou přistoupili k jeho oknu dva šediví starci. 
Marko Boháč na ně křikl a nařídil sluhům, aby pustili zlé psy. A tu se 
Nastěnka rozplakala. 

„Můj drahý tatíčku, neposílej na ně psy, dovol jim aspoň přenoco
vat ve staré lázni." 

Marko Boháč tedy povolil, aby přespali ve stáji. V noci, když vše
chno spalo, zželelo se Nastěnce stařečků a chtěla jim donést chléb. 
Přiblížila se ke stáji a tu slyší, jak jeden stařeček povídá druhému: 

„Zrovna teď se ve vsi Dálné narodil jednomu chuďasovi syn. Jak se 
bude jmenovat? Potká ho šťastný osud?" 

Druhý stařeček mu odpověděl: 
„Dají mu jméno Vasil a přezdívat mu budou Nuzák. Bude dobrého 

srdce a jednou dostane veškeré bohatství Marka Boháče, u kterého 
dnes nocujem." 
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Nastěnka se rozběhla k otci, vzbudila ho a vyprávěla mu všechno, 
co ve stáji slyšela. 

Marko Boháč se rozzlobil, strašlivě se rozhněval a rozhodl se, že se 
přesvědčí na vlastní oči. Zapřáhl kočár, nevzal s sebou žádného sluhu 
a sám se rozjel do vsi Dálné. 

Přijel tam a ptá se: 
„Nenarodil se včera někomu ve vaší vesnici chlapec?" 
„Narodil," odpověděli lidé, „a zrovna tomu nejchudšímu z nás. 

Jmenuje se Vasil a přezdívají mu Nuzák, protože nikdo nechce jít 
takovému chuďasovi za kmotra." 

Marko Boháč řekl: 
„Půjdu mu tedy za kmotra já a bohatě svého kmotřence obdařím." 
Rozkázal, aby vystrojili slavnou hostinu. Přinesli také chlapce a ce

lou noc se veselili a hodovali. 
Druhého dne si Marko zavolal chudého vesničana a řekl mu: 
„Kmocháčku! Jsi chudý, nemáš ani, čím bys chlapce nakrmil, dej 

mi ho. Vychovám z něho pořádného člověka a ještě ti nádavkem dám 
tisíc rublů." 

Stařec přemýšlel, chvíli si lámal hlavu a pak mu syna dal. 
Marko staříkovi zaplatil, dítě vzal, zabalil je do liščího kožichu, 

uložil do kočáru a vyjel. Bylo to v zimě. Marko Boháč přijel do šírého 
pole, do vysokého sněhu, vybalil dítě z liščího kožichu a hodil je 
rovnou do závěje. 

„Tady si vládni mým bohatstvím!" řekl. 
Minul den, po něm druhý. Třetího dne jeli tou cestou kupci s povo

zy a tu slyší, jak se v šírém poli někdo směje. Překvapilo je to, zvěda
vost jim nedala. 

Obrátili koně do šírého pole a tu vidí uprostřed sněhu zelenou 
louku, na té louce sedí dítě a hraje si s blankytnými kvítky. 

Kupci se polekali, opatrně dítě zvedli, zabalili je do kožichu a jeli 
dál. Zvedla se sněhová vánice, rozvichřila se fujavice, koně nechtějí 
z místa. 

Nedaleko stojí dům Marka Boháče. Kupci se rozhodli, že k němu 
zajedou a přečkají tam bouři. Marko Boháč se jich ptá: 

„Copak že jezdíte v takové zimě s malým dítětem?" 
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Kupci mu všechno vyprávěli. Marko se hned domyslel, že to je 
Vasil Nuzák. 

Rozzlobil se, ale nedal nic najevo. 
Pohostil kupce vybraným jídlem a pitím a začal je přemlouvat, aby 

mu chlapečka dali. 
Nu, a kupci svolili. 
Marko dal pověsit do komůrky kolébku a uložil do ní chlapce. 

Nastěnka od chlapečka neodešla ani na krok, pořád se jím kochala 
a hrála si s ním. 

Třetí noci, když Nastěnku přemohl spánek, přikradl se Marko do 
světničky, vzal chlapce, posadil ho do vysmoleného soudku a shodil 
ho v přístavu do vody. Soudek plul a plul po mořských vlnách, až 
připlul k ostrovu. Na tom ostrově žil stařičký rybář. Zrovna vyšel 
klást vrše, spatřil soudek, rozbil ho a hle! V soudku bylo dítě. Přinesl 
Vasju do své chaloupky. U něho žil Vasil šestnáct let. Vyrostl v krás
ného, statného a bystrého mládence. 
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Tenkrát musel náhodou Marko Boháč do jiného carství a cestou 
zajel na ostrov. Spatřil tam Vasila Nuzáka a začal se na něho vyptá
vat. 

Vyprávěli mu, jak našli chlapce v soudku. 
Marko Boháč se polekal a začal rybáře uprošovat: 
„Pusť toho mládence se mnou. Udělám ho svým příručím." 
„Ne," řekl rybář, „taky potřebuju pomocníka." 
Ale Marko Boháč se nedal, prosil a prosil: 
„Pusť toho chlapce se mnou. Dám ti za něj pětadvacet tisíc rublů." 
A tak rybář pustil Vasila s kupcem. 
Marko Boháč se vydal na další cestu sám, ale ženě poslal dopis: 
„Ženo, až dostaneš můj dopis, pošli chlapce, který jej přinese, do mydlár-

ny. Ať ho dělníci hodí do vroucího kotle. Splň mou vůli, ten mládenec je 
můj úhlavní nepřítel." 



Pak dal Vasilovi svůj dopis a řekl: 
„Odvez ten dopis mé ženě, ta už bude vědět co a jak." 
Vasil se vydal na cestu a tu potká v lese šedivého stařečka. „Kam

pak míříš, Vasile Nuzáku?" 
„Do domu Marka Boháče, nesu jeho ženě dopis." 
„Ukaž mi ten dopis!" 
Stařeček pohlédl na dopis, foukl na něj a řekl: 
„Jdi dál, Vasile Nuzáku." 
Vasil přišel do domu Marka Boháče a odevzdal dopis jeho ženě. Ta 

si dopis přečetla a zamyslela se. Zavolala si Nastěnku a řekla jí: 
„Podívej, Nastěnko, co píše otec." 
V psaní stálo: „Ženo, až dostaneš tento dopis, dej oddat Nastěnku 

s mládencem, který jej přinesl. Jak mé přání nesplníš, se zlou se potážeš!" 
Nastěnka pohlédla na Vasila a hned se jí tuze zalíbil. 
„Nic naplat, maminko, musíme poslechnout," řekla. 



Vystrojili veselku, bylo jídla, bylo pití, až se stoly prohýbaly. Pro
vdali Nastěnku za Vasila. 

Uplynul nějaký čas. Marko Boháč se vrátil. Vidí dceru se zetěm 
a div ženu nezabil. 

„Cos to vyvedla?" povídá. 
„Cos rozkázal, to jsem vykonala." 
Ukázala mu dopis. 
Kupec vidí své písmo, jenže slova byla jiná. 
Marko strávil se zetěm jeden měsíc, druhý, třetí. Potom k sobě 

Vasila zavolal a povídá: 
„Jdi, Vasile, za devatery země, do desátého carství k caru Dvanácti-

hlavému draku, vyber od něho peníze, které je mi už dvanáct let 
dlužen, a vypátrej tam, co je s mými dvanácti loďmi, o kterých už tři 
roky nemám zpráv. Zítra ráno se vydej na cestu." 

Vasil Nuzák všechno vypověděl ženě. Nastěnka se hořce rozplaka
la, ale neodvážila se otci odporovat. 

Brzy ráno si tedy vzal Vasil tlumok se suchary, do ruky kalinovou 
hůl a vydal se na cestu. 

Šel, kam ho oči vedly, cestou necestou, přes hory a brody, až ulehl 
ke spánku pod zelený dub. Najednou slyší, jak ho někdo volá: 

„Kam jdeš, Vasile Nuzáku?" 
Rozhlédl se kolem sebe, nikde nikdo. 
„Kdo mě volá?" 
„Já, zelený dub, se tě ptám, kam jdeš?" 
„Jdu k Dvanáctihlavému draku vybrat od něho peníze, které dluží 

dvanáct let." 
Dub mu povídá: „Až budeš u draka, vzpomeň si na mne, Vasile. Tři 

sta let tu stojím, jsem uvnitř celý prohnilý. Zeptej se Dvanáctihlavého 
draka, jak dlouho se tu ještě budu soužit!" 

„Dobře," odpověděl Vasil, „nezapomenu na tebe." 
Druhého dne před večerem došel Vasil Nuzák k široké řece. Po řece 

pluje loďka a v ní stařičký převozník s vousy po kolena. 
Vasil usedl do loďky a převozník se ho ptá: 
„Kampak jedeš, Vasile?" 
„K Dvanáctihlavému draku." 

51 



„Vzpomeň si tam na mne, dobrý člověče. Už na té loďce převážím 
lidi třiatřicet let, staré kosti touží po odpočinku. Zeptej se draka, jak 
dlouho se tu ještě budu soužit!" 

„Dobrá," řekl Vasil, „zeptám se." 
I přišel Vasil k moři. Přes moře se prostírá Velryba. Přecházejí po 

ní lidé, přejíždějí po ní koně. 
Velryba se ptá: 
„Kam jdeš, Vasile Nuzáku?" 
„K Dvanáctihlavému draku." 
„Vzpomeň si na mne, dobrý člověče. Už ležím na mořské hladině 

sto let. Dupou po mně koně i pěší. Zeptej se draka, jak dlouho se tu 
ještě budu soužit!" 

„Dobrá," řekl Vasil, „zeptám se." 
Pak šel dál. 
Šel a šel, až přišel na zelenou louku. Na louce stojí velký zámek 

z lidských kostí. 
Vasil vešel do zámku, prochází nádhernými komnatami. Ale nikde 
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ani živáčka. Přišel do poslední světnice a vidí u okénka krásnou pan
nu. Jak Vasila spatřila, rozplakala se. 

„Kdo jsi, člověče? Proč jsi přišel do tak strašných míst?" 
Vasil jí všechno vypověděl a ona mu řekla: 
„Marko Boháč tě neposlal pro peníze. Chce, aby tě Dvanáctihlavý 

drak sežral! A kudy jsi šel? Nepotkals nikoho? Nic jsi neslyšel?" 
Vasil jí vyprávěl o dubu, o Velrybě i o převozníkovi. 
Náhle se rozlehl hukot, zámek se zachvěl. 
„To letí Dvanáctihlavý drak," řekla krásná panna. „Sedni si do 

truhly a poslouchej, o čem budeme mluvit." 
Vasil sedl do truhly, přikrčil se, strachy ani nedýchá. 
Drak vletěl do světnice, zakřičel, zafrkal: 
„Co tu páchne člověčinou?" 
Krásná panna mu odpověděla: 
„Hodně ses po světě nalítal, člověčiny ses nadýchal a mne se teď 

ptáš?" 
Drak lehl do postele, ale panna si sedla vedle něho a povídá: 
„Draku, tatíčku, kdybys věděl, co se mi zdálo, když jsi nebyl doma! 

Šla jsem po cestě a vtom na mne volá zelený dub: Ješ tě dlouho, 
panno, tady budu stát?' " 

„Bude stát tak dlouho, dokud k němu někdo nepřistoupí a nestrčí 
do něho nohou. Dub se vyvrátí z kořenů a pod těmi je zlata a stříbra, 
drahých kamenů a perel ještě víc, než má Marko Boháč." 



„Pak jsem přišla k řece a převozník se mne ptal, jak dlouho ještě 
bude převážet." 

„Ať někomu strčí veslo do ruky a odrazí lodičku od břehu. Ten, kdo 
vezme veslo, bude zas věčným převozníkem, a on dojde pokoje." 

„A ještě něco: zdálo se mi, že kráčím po moři a Velryba se mne ptá, 
jak dlouho tam ještě bude ležet." 

„Ať vyvrhne dvanáct korábů Marka Boháče, pak se potopí a tělo se 
jí zhojí." 

Všechno vypověděl a usnul hlubokým spánkem. 
Panna pustila Vasila Nuzáka z truhlice a řekla: 
„Utíkej rychle, dokud drak tvrdě spí." 
Vasil Nuzák běží, sotva dechu popadá, až doběhl k moři, k Velrybě. 
„Mluvils o mně s Dvanáctihlavým drakem?" zeptala se ho. 



„Vyplivni dvanáct lodí Marka Boháče!" 
Velryba plivla a vyplulo dvanáct lodí s napjatými plachtami, vše

chny bez kazu a bez poskvrnky. 
Vasil přišel k převozníkovi. 
„Mluvils o mne s Dvanáctihlavým drakem?" ptá se ho převozník 

celý nedočkavý. 
„Mluvil," odpověděl Vasil, „ale nejdřív mě převez, pak ti odpovím." 
Přeplavil se na druhý břeh, vyskočil z loďky a povídá: 
„Kdo k tobě přijde první, tomu dej veslo do ruky, odstrč loďku od 

břehu, potom teprve dojdeš pokoje." 
Pak přišel k zelenému dubu a strčil do něho nohou. Dub se svalil. 

Pod ním leželo zlata a stříbra, drahokamů a perel bezpočet. 
Vasil se ohlédl. Vidí, jak rovnou k břehu míří dvanáct korábů. 



Rozkázal námořníkům, aby naložili zlato, stříbro, drahokamy, 
a plavil se domů. 

Když Marko Boháč spatřil Vasila živého a zdravého, s bohatstvím 
tak nespočetným, div neshořel vztekem. 

Sedl na koně a rozjel se k Dvanáctihlavému draku. Dorazil k řece 
a vsedl do loďky. Převozník mu strčil do ruky veslo a sám z loďky 
vyskočil. 

Tak se stal Marko Boháč věčným převozníkem a dodnes tam pře-
važi. 

Zato Vasil Nuzák s Nastěnkou ještě dlouho žili a dobře se měli. 
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O P Ř E K R Á S N É VASILISE 

Za dávných časů žili v jednom carství v malé chaloupce dědeček 
a babička s dcerkou Vasiliskou. Žili dobře, ani kuřeti nikdy neublížili, 
a přece na ně dolehlo neštěstí. Drahá matička se roznemohla. Když 
cítila, že je smrt nablízku, zavolala Vasilisku a dala jí malou panenku. 

„Poslouchej, dceruško," řekla, „opatruj tuhle panenku a nikomu ji 
neukazuj. Kdyby tě potkalo neštěstí, dej jí najíst a zeptej se jí na radu. 
Panenka se nají a uleví tvému hoři, dceruško." 

Políbila Vasilisku a umřela. 
Stařec tesknil, rmoutil se, pak se oženil podruhé. Chtěl Vasilisce 

nahradit matku, ale zatím našel jen zlou macechu. 
Macecha měla dvě dcery, zlé, hloupé a rozmarné. Měla je ráda, 

laskala se s nimi, zato Vasilise jen ztrpčovala život. Dívce se teď 
špatně vedlo. Macecha a sestry jí stále nadávaly, zlobily se na ni, 
mučily ji těžkou prací, aby zhubla, aby jí krásné líce zdrsněly od větru 
a slunce. Celý den nebylo slyšet nic jiného než křik: 
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„Vasiliso, Vasko, Vasilisko! Uvař oběd, ukliď světnici, nanos dříví, 
podoj krávy, pracuj rychleji, koukej na svět trochu veseleji!" 

Vasilisa všechno udělá, všem vyhoví, s každou prací ví si rady. 
A den ode dne je krásnější. Učiněná krasavice! V pohádce to nevypo-
víš, ani slovem nevyslovíš. Vasilise při všem pomáhá panenka. 

Časně ráno nadojí Vasilisa mléko, zavře se do komůrky, počastuje 
panenku mlékem a přitom říká: 

„Napij se, panenko, napij, poslechni, čím já se trápím." 
Panenka se nají, potěší Vasilisu a všechnu práci za ni vykoná. Děv

če sedí v chládečku, trhá kytičky a zatím už panenka záhony vyplela, 
vodu nanosila, v kamnech zatopila, zelí zalila. A ještě Vasilise ukáže 
bylinku, která chrání před sluncem. A tak je Vasilisa den ze dne 
spanilejší. 



Jednou otec nadlouho odjel z domova. 
Macecha seděla s dcerami ve světnici. Za okny tma jako v hrobě, 

prší jen se leje, vítr skučí, podzim se chýlí ke konci. Chalupa stojí 
v hlubokém lese, ve kterém žije Baba Jaga, co požírá lidi jako kuřata. 

Macecha rozdělila děvčatům práci: jedna háčkuje krajky, druhá 
plete punčochy a Vasilisa přede. V celém domě zhasla macecha oheň, 
jen jednu louč nechala dívkám, aby viděly na práci, a šla spát. 

Březová louč praskala, praskala, až zhasla. 
„Co teď?" řekly macešiny dcerky. „V celém domě není ani ohníčku 

a práci bychom měly dodělat. Někdo bude muset pro oheň k Babě 
Jaze.'' 

„Já nepůjdu," řekla starší. „Já háčkuju krajky, vidím dost od háč
ku." 

„Já nepůjdu taky," řekla prostřední, „já pletu punčochy, vidím dost 
od jehlic." 

A obě se daly do křiku: 
„Vasilisa půjde pro oheň, Vasilisa půjde! Táhni k Babě Jaze!" 
A vystrčily Vasilisu z chalupy. Kolkolem černá noc, v hustém lese 

skučí vítr. Vasilisa zaplakala a vyndala z kapsy panenku. 
„Má panenko milá, posílají mě k Babě Jaze pro oheň. Baba Jaga 

polyká lidi, jen při tom kostičky křupají." 
' „Nic se neboj," řekla panenka, „se mnou se ti nic nestane. Dokud 

jsem s tebou, žádné neštěstí tě nepotká." 
„Děkuji ti, panenko, za laskavá slova," řekla Vasilisa a vydala se na 

cestu. 
Kolkolem se tyčí hustý les, na nebi ani hvězdička, jasný měsíc 

nevyšel. Děvčátko jde, strachem se třese a tiskne k sobě panenku. 
Vtom kolem ní projel jezdec, celý bílý, na bílém koni, i postroje jsou 

bílé. 
Začalo svítat. Děvčátko jde dál, klopýtá, co chvíli se uhodí o pařez. 

Copy jí zvlhly rosou, ruce prokřehly. 
Vtom jede kolem druhý jezdec — celý rudý, na rudém koni, i po

stroje jsou rudé. 
Vyšlo slunce. Polaskalo Vasilisu, zahřálo ji a vysušilo copy mokré 

rosou. 
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Vasiliska šla celý den. Před večerem vyšla na palouk. Vidí chalupu. 
Plůtek kolem ní je z lidských kostí. Na plotě visí lidské lebky, místo 
vrat jsou lidské nohy, místo závor lidské ruce, místo zámku ostré 
zuby. 

Dívka strnula, krve by se v ní nedořezal. Vtom jede kolem černý 
jezdec, na černém koni, i postroje jsou černé. Dojel až k vratům a zmi
zel, jako by se do země propadl. 

Nastala noc. 
Tu všem lebkám na plotě zaplanuly oči, že bylo na palouku světlo 

jako ve dne. 
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Vasilisa se zachvěla strachem. Nohy jí zdřevěněly, nemůže se z toho 
strašlivého místa ani hnout. 

Náhle slyší, jak se celá země třese, celá se v základech chvěje. To 
Baba Jaga letí v moždíři, palicí se odráží, pometlem stopu zametá. 
Přijela až k vratům a rozkřikla se: 

„Uf — uf! Čichám čichám člověčinu! Kdo je tu?" 
Vasilisa přistoupila k Babě Jaze, hluboce se jí uklonila a přepokor-

ně pravila: 
„To jsem já, babičko, macešiny dcerky mě k tobě poslaly pro oheň." 
„Ale podívejme se," povídá Baba Jaga, „tvá macecha je má příbuz

ná. Nu což! Zůstaň nějaký čas u mne, pracuj, a potom uvidíme." 
Pak zvolala zvučným hlasem: 
„Hej, mé závory pevné, otevřete se, má vrata široká, rozleťte se!" 
Vrata se rozletěla. Baba Jaga vjela dovnitř, Vasilisa vešla za ní. 

U vrat roste břízka, chystá se, že dívku vyšlehá. 
„Nešlehej to děvče, břízko. Já sama ji přivedla," řekla Baba Jaga. 
U dveří leží pes, chystá se, že dívku pokouše. 
„Nech ji, já sama ji přivedla," řekla Baba Jaga. 
V síni sedí kocour vrčoun, chystá se, že dívku poškrábe. 
„Nech ji, kocoure vrčoune, já sama ji přivedla," řekla Baba Jaga. 

„Vidíš, Vasiliso, ode mne se těžko utíká: kocour škrábe, pes kouše, 
břízka oči vyšlehá a vrata se neotevřou." 

Baba Jaga vešla do světnice a roztáhla se na lavici. 
„Hej, děvečko Černoočko, přines jídlo!" 
Služka přiběhla a začala Babě Jaze snášet jídlo: kotel boršče, vědro 

mléka, dvacet kuřat, čtyřicet kachňat, půl býka a dva pirohy a ještě 
kvasu, medoviny, kořalky, až se v ní baba topí. To všechno Baba Jaga 
spořádala. Vasilise dala jen krajíček chleba. 

„Tady máš, Vasiliso, pytel prosa, zrníčko po zrníčku přeber, vše
chno smetí vyházej. Když to neuděláš, tak tě sním," řekla Baba Jaga. 

A v okamžiku usnula. 
Vasilisa vzala krajíček chleba, položila ho před panenku a povídá: 
„Panenko má drahá, najez se chleba a vyslechni, čím mi srdce 

usedá! Baba Jaga mi uložila těžkou práci. Hrozí, že mě sní, když to 
všechno neudělám .. ." 
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Ale panenka jí odpověděla: 
„Jenom neplač, nermuť se, radši si lehni a spi, ráno bývá moudřejší 

večera." 
Sotva Vasilisa usnula, zvolala panenka: 
„Sýkorky, pěnkavky, vrabci i holoubci, přileťte na pomoc, zažeňte 

od Vasilisy zlou moc!" 
Sletěla se hejna ptáků. Proso přebírají, hlasitě vrkají, zrníčka do 

pytlíčku, ostatní do zobáčku. Přebrali proso zrníčko po zrníčku a očis
tili je od smetí. 

Sotva práci dodělali, projel kolem vrat bílý jezdec na bílém koni. 
Rozednilo se. 

Baba Jaga se v tu chvíli probudila a ptá se Vasilisy: 
„Tak co, udělalas práci?" 
„Všechno je hotovo, babičko." 
Baba Jaga se rozčertila až hrůza, ale musela být zticha. 
„Dobrá," zavrčela, „teď poletím na lov a ty si vem zatím tamhle 

pytel, je v něm hrách smíchaný s mákem, přeber ho zrníčko po zrníč
ku a rozděl na dvě hromádky. Když to neuděláš, tak tě sním." 

Pak vyšla na dvůr, zahvízdala a hned se k ní přivalil moždíř s pa
licí. 

Kolem projel rudý jezdec. Vyšlo slunce. 
Baba Jaga usedla do moždíře, vyjela ze dvora, palicí se odráží, 

pometlem stopu zametá. 
Vasilisa vzala kůrku chleba, nakrmila panenku a povídá: 
„Slituj se nade mnou, má zlatá panenko! Pomoz mi!" 
Panenka zvolala jasným hlasem: 
„Hej, myšky hrabalky a tetky hryzalky, přiběhněte, kde jste která, ze 

stodol a polí, ze sklepů a sýpek!" 
Seběhly se houfy myší. Za hodinu byla všechna práce hotová. 
Kvečeru prostřela děvečka Černoočka na stůl a čekala na Babu 

Jagu. Kolem vrat projel černý jezdec. Nastala noc. Oči v lebkách se 
rozsvítily, stromy zapraskaly, zašumělo listí — to jede Baba Jaga — 
kostlivá noha. 

„Tak co, Vasiliso? Udělalas, co jsem ti přikázala?" 
„Všechno je hotovo, babičko." 
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Baba Jaga se rozzlobila, ale musela mlčet. 
„Dobrá, když je všechno hotovo, běž si lehnout, já si taky zdřímnu." 
Vasilisa šla za pec a slyší, jak Baba Jaga povídá: 
„Roztop v peci, děvečko, pěkně prohrab oheň, až se probudím, tak 

Vasilisu upeču." 
Baba Jaga si lehla na lavici, ústa otevřela dokořán, přikryla se 

palicí a chrápe, až se to v lese rozléhá. 
Vasilisa se rozplakala, vyndala panenku a položila před ni kůrčičku 

chleba. 
„Má milá panenko, najez se chleba a vyslechni, čím mi srdce usedá. 

Baba Jaga mě chce upéci a sníst." 
Panenka jí vyložila, co má dělat, jak si vést, jak své neštěstí snést. 
Vasilisa skočila k Černoočce a hluboko se jí uklonila: 
„Pomoz mi, děvečko Černoočko! Dříví tuze nedávej, radši vodou 

zalévej! A tady si za to vem můj hedvábný šáteček." 
Dívka jí odpověděla: 
„Dobře, má milá, pomohu ti. Budu hodně dlouho roztápět pec, 

budu Babu Jagu lechtat na patách, aby tvrdě spala. A ty uteč, Vasilis-
ko!" 

„Nechytí mě jezdci? Nevrátí mě zpátky?" 
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„Ne," odpověděla dívka, „bílý jezdec, to je jasný den, rudý jezdec, to 
je slunce zlaté, černý jezdec, to je tmavá noc. Ti se tě nedotknou." 

Vasilisa vyběhla do síně. Skočil k ní kocour vrčoun, chtěl ji poškrá
bat. Vasilisa mu hodila pirožek. Nechal ji na pokoji. 

Seběhla se zápraží. Vyskočil pes, chtěl ji pokousat. Děvčátko mu 
hodilo kousek chleba. Pes ji pustil. 

Vasilka běží ze dvora. Břízka jí chtěla oči vyšlehat. Ovázala ji stuž
kou a břízka ji pustila. 

Vrata se chtěla zavřít. Vasilisa jim namazala petlice máslem a vrata 
se před ní otevřela. 

Dívka vyběhla do černého lesa. Vtom kolem ní projel černý jezdec 
a v lese nastala tma tmoucí. J a k dojde domů bez světla? Jak se vrátí 
do chalupy bez ohně? Macecha ji sní zaživa. I teď panenka Vasilise 
poradila. Vasilisa sundala lebku z hradby a nasadila ji na tyčku. 

Dívka běží černým lesem, v lebce svítí oči, temná noc se světlem 
prozářila jako bílý den. 



Baba Jaga se probudila, protáh
la se, vzpomněla si na Vasilisu 
a skočila do síně. 

„Kocoure vrčoune, běželo kolem 
tebe děvče, poškrábals je?" 

Ale kocour vrčoun jí odpověděl: 
„Deset let ti, Babo Jago, sloužím 

a nikdy jsi mi ani kůrku nedala — 
zato ona mi dala hned pirožek! 
Tak jsem ji pustil." 

Baba Jaga vyběhla na dvůr: 
„Můj věrný pse, pokousals to neposlušné děvče?" 
Ale pes na to: 
„Tolik let sloužím a nikdy jsi mi nehodila ani kost — zato ona mi 

hned dala chleba. Tak jsem ji pustil." 
Baba Jaga zvolala silným hlasem: 
„Břízko, moje břízko, vyšlehalas jí oči?" 
Ale bříza jí odpověděla: 
„Deset let ti tady rostu a nikdy jsi mi větvičky ani provázkem 

nepodvázala — zato ona mi je opentlila hedvábnou stužkou. Tak 
jsem ji pustila." 

Baba Jaga běžela k vratům. 
„Má pevná vrata, zavřela jste se, chytila jste tu neposlušnou hol

ku?" 
Ale vrata jí odpověděla: 
„Tolik let ti sloužíme a nikdy jsi nám do petlic ani vodu nenalila — 

zato ona nás hned namazala máslem. Tak jsme ji pustila." 
Baba Jaga se rozzlobila. Začala bít psa, kocoura vyprášila, vrata 

polámala, břízu posekala. Utrmácela se, celá se uřítila a umořila. 
A Vasilisu nehonila. 

Vasiliska přiběhla domů. 
Vidí, že je v domě tma. Macešiny dcerky vyběhly, hubují a na-

dávají: 
„Kdes tak dlouho chodila, proč jsi takovou dobu nešla se světlem? 

V celém domě se nám nedrží oheň. Křesaly jsme, křesaly — a pořád 
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nemůžeme oheň vykřesat. A když jsme ho přinesly od sousedů, hned 
nám v chalupě zhasl. Snad to tvé světlo vydrží." 

Přinesly lebku do světnice; oči v lebce upřeně hledí na macechu 
i na její dcery a spalují je jako oheň. Chtěly se schovat, ale ať skočily, 
kam chtěly, všude je oči pronásledují. 

Kránu je oheň spálil na prášek, jen Vasilise neublížil. 
Vasilisa zakopala lebku do země a na tom místě vyrostl keř růží 

rudých jako krev. 
Vasilisa už v tom domě nechtěla bydlet, šla tedy do města a žila 

u jedné stařenky. Jednou jí povídá: „Je mi smutno sedět takhle bez 
práce, babičko, jdi a kup mi ten nejlepší len." 

Babička tedy koupila len a Vasilisa usedla k přádlu. Práce jí v ru
kou jen hraje, vřeténko si k tomu bzučí, souká nitku hebounkou a rov
nou jako zlatý vlas. Vasilisa začala tkát plátno a utkala je tak, že by se 
mohlo navléknout do ouška jehly místo nití. A vybílila je, že bylo 
bělejší než sníh. 
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„Prodej to plátno, babičko," řekla Vasilisa, „a peníze si nech." 
Babička se podívala na plátno a jenom vzdychla údivem. 
„Kdepak, děťátko, takové plátno může nosit jenom carevič. Odnesu 

je do paláce." 
Carevič spatřil plátno a podivil se. 
„Co za ně chceš?" zeptal se. 
„Takové plátno se nedá zaplatit, přinesla jsem ti je darem." 
Carevič poděkoval, obdaroval stařenku a propustil ji domů. Chtěli 

careviči ušít z toho plátna košile, ale nikdo se k tomu neměl. Byla to 
tuze jemná práce. Carevič si tedy zavolal stařenku a řekl jí: 



„Když jsi dovedla utkat takové plátno, jistě z něho dovedeš taky 
ušít košile." 

Stařenka odpověděla: 
„To jsem já nepředla ani netkala, careviči, to všechno dívka Vasilis-

ka." 
„Ať mi tedy ušije košile ona." 
Stařenka se vrátila domů a všecko Vasilise vypověděla. Ta ušila 

košile, vyšila je hedvábím a posázela perlami. Stařenka odnesla košile 
do zámku. 

Vasilisa si sedla k oknu a vyšívá na rámu. Vtom vidí, jak běží 
k domu carský sluha. 

„Carevič tě volá k sobě do zámku." 
Šla tedy do zámku. Když carevič spatřil překrásnou Vasilisu, zem

dlel. 
„Už se s tebou nerozloučím," řekl, „budeš mou ženou." 
Vzal ji za bílé ruce, usadil ji po svém boku a hned byla svatba. 
Brzy se navrátil Vasilisin otec a zůstal u dcery. Stařenku vzala 

Vasilisa k sobě a panenku pořád nosila v kapse. Tak tam žijí, a jestli 
neumřeli, dodnes čekají, kdy k nim přijdem na návštěvu. 



L É T A J Í C Í KORÁB 

Žil jednou jeden stařeček a stařenka a ti měli tři syny: dva byli 
chytří, ale třetí byl hloupý Ivánek. Chytré syny měla stařena ráda, 
čistě je oblékala, podstrojovala jim, jenom Váňuška chodil ve špinavé 
košili a chroupal tvrdé kůrky. 

Jednou car rozhlásil po celé zemi: „Kdo postaví takový koráb, aby 
mohl létat ve vzduchu, tomu dám carevici Kateřinu za ženu." 

I rozhodli se starší bratři, že půjdou hledat štěstí. Matka je vypravi
la na cestu, zadělala na bílé pirohy, napekla drůbeže, do láhve nalila 
bílé víno a vyprovodila je až za humna. 

Bratři šli po cestě a tu potkali chudého stařečka. 
„Dejte chuďasovi kůrčičku chleba," povídá jim stařeček. 
Ale bratři mu odpověděli: 
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„Co bys nechtěl? Snad nebudeme bílými pirohy krmit žebráka, drů
beží hostit každého chudáka? Nám samotným to bude taktak stačit." 

Bratři šli hodinu, šli druhou, dostali hlad, rozvázali své ranečky — 
a vida! Místo bílých pirohů a pečeného masa leží tam jedlové šišky 
a zpuchřelé konopí, místo bílého vína kalná voda. Co dělat? Bez jídla 
se daleko nedojde! 

Slovo dalo slovo, pustili se do sebe a vrátili se domů za pec. 
Tu se začal chystat hloupý Váňuška, že si půjde hledat štěstí. 
Matka mu dala s sebou černé kůrky, láhev vody a vyprovodila ho 

na zápraží. 
Milý Váňuška šel a šel, až potkal chudého stařečka. 
„Dej něco žebrákovi, mládenče!" 
„Dal bych ti všechno, dědoušku, ale stydím se tě hostit spálenými 

kůrkami." 
„Nevadí, děťátko, laskavým slůvkem i hořká kůrka zesládne." 
Tak si sedli a rozvázali raneček. 
Váňuška se podíval dovnitř — a co nevidí! Jaký zázrak, jaký div! 

Místo černých kůrek bílé pirohy, maso, pečená drůbež a v lahvici bílé 
víno. 

Najedli se i napili do sytosti. 
Pak se stařeček zeptal: 
„A kam máš namířeno, Váňuško?" 
„Ale car prý slíbil, že provdá svou dcerku za toho, kdo postaví 

létající koráb." 
„Copak ty umíš postavit takový koráb?" 
„Ne, neumím." 
„Tak proč tam tedy jdeš?" 
„I vždyť jsou na světě dobří lidé, třeba mě to někdo naučí." 
„Když myslíš, tedy tě to naučím já. Jdi do lesa, dojdi k prvnímu 

stromu, udeř do něho sekerou, potom padni obličejem k zemi a čekej. 
Až uvidíš hotový koráb, sedni si do něho a leť do paláce, ale cestou 
seber každého, koho potkáš." 

Váňuška stařečkovi poděkoval, rozloučil se s ním a zamířil k lesu. 
Přistoupil k prvnímu stromu, udeřil do něho sekerou, padl tváří 
k zemi a usnul. 
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Kvečeru se probudil a vidí, že na zemi stojí hotový koráb. Váňuška 
se dlouho nerozmýšlel a usedl do něho . . . Vtom se koráb vznesl a vy
letěl vysoko do vzduchu, borovice a jedle pod ním jen ohýbaly své 
vrcholky. 

Váňuška letí a letí, a tu vidí, jak si dole vykračuje člověk po jedné 
noze; druhou měl přivázanou k uchu. 

„Buď zdráv, strýčku! Copak že skáčeš po jedné noze?" 
„Ale kdybych si tu druhou odvázal, tak překročím jedním krokem 

celý svět." 
„Posaď se ke mně do korábu, budem kamarádi." 
Ten si sedl a letěli ve dvou dál. Letí, letí a najednou koukají, že dole 

stojí člověk s puškou, míří, míří, ale není vidět kam. 
„Buď zdráv, strýčku! Kampak míříš? Vždyť není vidět žádného 

ptáčka." 
„Bodejť by bylo! Copak myslíte, že budu střílet někam blízko? Já 

zastřelím zvíře nebo ptáka na tisíc verst odtud. Takový já jsem střelec, 
abyste věděli!" 

„Posaď se k nám! Budeš náš kamarád!" 
Sedl si tedy a letěli dál. 
Letí, letí — a hle! Dole leží jakýsi člověk a tiskne ucho k zemi. 
„Buď zdráv, strýčku!" 
„Buď zdráv, Váňuško!" 
„Copak děláš?" 
„Poslouchám, jak za mořem zpívají ptáci." 
„Posaď se k nám do korábu." 
„Tak dobře." 
A letěli dál. 
Letí, letí — a co nevidí! Dole nese jakýsi muž na zádech plný pytel 

chleba. 
„Buď zdráv, strýčku! Kampak jdeš?" 
„Jdu si sehnat nějaký chleba k obědu." 
„Vždyť už máš chleba plný pytel." 
„Co tě napadá?! To je jen tak jednou polknout." 
„Cha, cha! Pojď, ty udatný Nedosyto, posaď se k nám." 
Nedosyta přisedl k nim a letěli dál. 
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Letí, letí a najednou vidí, jak dole chodí jakýsi muž kolem jezera 
a pláče. 

„Hej, strýčku, copak hledáš, pročpak pláčeš?" 
„Mám žízeň a nikde žádná voda." 
„Vždyť máš před sebou celé jezero, proč se nenapiješ?" 
„Ale jdi! Tahle voda mi nestačí ani na jeden doušek." 
„Tak pojď, ty Nedopito! Sedni si k nám!" 
Sotva chtěli vzlétnout, vidí najednou muže, který nese na zádech 

snop slámy. 
„Buď zdráv, strýčku, kam neseš tu slámu?" 
„Do vsi." 
„Copak ve vsi nemají slámu?" 
„Ale tohle je zvláštní sláma, tu když v horku rozházíš, tak se kolem 

ochladí, sněží a mrzne." 
„Tak je to tedy. Pojď k nám na koráb, Třeskutý Mrazivče!" Nastala 

noc, chtěli ulehnout k spánku — a vtom zahlédli ještě jednoho podi
vína. Jde do lesa a nese na zádech otep dříví. 
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„Buď zdráv, strýčku! Pročpak neseš dříví do lesa?" 
„To není jen tak obyčejné dříví." 
„A jaké tedy je?" 
„Zvláštní. Když to dříví rozházím, v mžiku se objeví celé vojsko." 
„To je pěkné! Pojď mezi nás!" 
„Pročpak ne! S lidmi je život veselejší." 
Poseděli, povečeřeli, najednou slyší rachot a hluk — jde takový 

človíček a jen tak z dlaně na dlaň si přehazuje horu. 
„Buď zdráv, Siláku. Pojď se k nám najíst a vyspat!" 
„I proč ne! Mně už je stejně samotnému smutno." 
V noci se vyspali, ráno sedli na koráb a letěli rovnou k carskému 

paláci. Car zrovna tou dobou seděl u oběda, spatřil oknem létající 
koráb, podivil se a poslal sluhu, aby se zeptal, kdo v tom korábu 
přiletěl. 

Sluha přistoupil ke korábu, a když viděl, že jsou na něm samí 
venkovani, ani se neptal, vrátil se a ohlásil carovi, že tam žádný care
vič ani kralevic není, jen samí prostí lidé. 

Car zesmutněl, pak začal přemýšlet, jak by se chudého zetě zbavil. 
Přemýšlel, přemýšlel, až si něco vymyslel: „Budu mu dávat všelijaké 
těžké úkoly," řekl si. 



V tu chvíli Bystrý přiložil ucho k zemi, vyslechl, o čem car mluvil, 
a povídá Váňuškovi: 

„Poslyš, Váňuško, žádný carův úkol neodmítej, všechno vykonáme 
za tebe." 

„Tak dobře!" 
„Ukaž svou udatnost, ženichu!" nařídil car Ivánkovi. „Sněz na pose

zení dvanáct pečených volů a koláče z dvanácti pecí." 
Váňuška se polekal a povídá kamarádům: 
„Vždyť já naráz nesním ani jediný koláč!" 
Ale Nedosyta mu povídá: 
„Jen se neboj, Váňuško, já to slupnu a ještě budu mít málo." 
Carští sluhové přitáhli do jejich světnic dvanáct pečených volů 

a koláče z dvanácti pecí. Nedosyta sedl ke stolu a jen kostičky křupa
ly, koláče mu jako ptáčci do úst létaly: snědl všecko, ještě mísu vylízal. 

Přiběhli carští sluhové, ale Váňuška jim povídá: 
„Bylo toho tuze málo, najedl jsem se jen do polosyta." 
Car se podivil a vymyslel si druhý úkol: že musí Váňuška vypít 

čtyřicet soudků vína, každý soudek po čtyřiceti vědrech. 
Carští sluhové přivalili soudky. Nedopita vyrazil z dubových soud

ků dna a jedním lokem vypil všechno víno. 
Carský sluha se přiběhl poptat, je-li hotov, a Váňuška mu odpově

děl: 
„Tuze málo jste toho nachystali, nejsem ani opilý, ani střízlivý, ani 

sytý, ani hladový." 
Car se polekal a povídá svému věrnému sluhovi: 
„Musíme toho křupana usmrtit. Nařiďte mu, aby se vykoupal v láz

ni, a tu naši železnou lázeň roztopte pěkně do ruda, do běla. Umře, 
jen tam vkročí." 

Ale Bystrý všechno vyslechl. 
Carští služebníci zvali Váňušku do lázně, ale ten povídá: 
„Půjde se mnou můj sluha, hodí mi na podlahu trochu slámy." 
S Váňou šel do lázně Třeskutý Mrazivec, roztrousil po podlaze 

slámu a hned bylo v lázni chladno. Váňuška se umyl, zalezl na pec 
a spal tam až do rána. 

Brzy zrána otevřeli služebníci lázeň. Mysleli, že seberou jenom hrs-
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tičku popela, ale Váňuška ležel na peci a prozpěvoval si, až se hory 
zelenaly. 

Car se polekal a vymyslel si ještě jeden úkol: carevice si vezme 
Váňu za muže, když jí přinese k carskému obědu vodu ze vzdálené 
studně. Jak se opozdí, bude o hlavu kratší. 

Běžec se převlékl do Váňuškových šatů, rychleji než střela se roz
běhl ke vzdálené studni, nabral vodu do džbánku a žene se zpátky. 

Ale v půli cesty ho přemohl tvrdý spánek; postavil džbán na zem 
a usnul jako špalek. Car už se zatím chystal k obědu. Sluhové přinesli 
na stůl vypečený chléb a sladkou medovinu. Jenomže Běžec spí jako 
zabitý. 

Uviděl to Střelec, namířil kalenou střelu Běžci rovnou do vysokého 
čela. Ten se probudil, odvázal si druhou nohu a přiběhl domů včas — 
zrovna car vcházel do jídelny. 

Všechny úkoly už byly vykonány, ale car měl pramalou chuť pro
vdat carevici za vesnického mládence. 

„Vem si zlata a perel, kolik jeden člověk unese," řekl Váňuškovi, 
„a odleť z mého carství!" 

Toť se ví, že Váňuška neodmítl; carská dcera se mu beztak nelíbila. 
Nařídil, aby z celého carství sebrali plátno a ušili pytel hluboký tři 
sáhy. 

Pytel ušili a naplnili zlatem. Car se těšil, že to žádný neuzvedne, ale 
Silák si přehodil pytel na záda a odnesl ho do korábu. 

Carovi teď bylo zlata líto: poslal za Váňuškou vojáky. Stříleli z děl, 
div Váňušku nezabili. 

„Teď je po mně veta," polekal se Váňuška. „Kde bych já, chudák, 
nabral vojsko?" 

Vtom mu odpověděl muž s otepí dříví: 
„Ale jdi! Copak jsi na mne zapomněl?!" 
Vyšel do pole a rozházel otep dříví. V mžiku se objevilo nespočetné 

vojsko — na koních i pěší i vojáci s děly — a začalo rubat carské 
vojáky. 

Car dostal strach. 
S tím bude lepší vyjít po dobrém, pomyslel si, nebo ještě vezme do 

zajetí celé moje carství. 
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A dál už s Váňuškou neválčil. 
Všech deset kamarádů usedlo tedy do létajícího korábu a po moři, 

po oceánu pluli k ostrovu Bujanu. 
A tam vesele žijí podnes! 
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Ž A B K A C A R E V N A 

V jednom dalekém carství, za devaterými horami a za devaterými 
řekami, žil kdysi car. 

Ten car měl tři syny. Všichni byli mladí, svobodní a takoví junáci, 
že v pohádce nevypovíš, ani slovem nevyslovíš. Carevič Fjodor byl 
svéhlavý, upřímný, carevič Petr moudrý a urputný, ale carevič Ivan 
byl laskavý, mírný, všem lidem příjemný. 

Jednou zavolal car své syny a povídá: 
„Synové milí, jsem už starý, má duše si odpočinku žádá, teď je na 
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vás se ženitbou řada. Přiveďte do domu hospodyně, ať vám má kdo 
poradit v těžké době a mně ulevit ve starobě. 

Vezměte si každý po kalené střele, napněte pevné luky a pošlete 
střely každý na jinou stranu. Na čí dvůr střela dopadne, tam se 
ožeňte. 

Carevičové si vybrali po kalené střele, stoupli si na zápraží a vy
střelili do tří stran. 

Vystřelil Fjodor carevič a jeho střela dopadla na bojarský dvůr, 
zrovna proti dívčímu pokoji. 

Vystřelil Petr carevič, střela zaletěla na kupcův dvůr, dopadla právě 
u červeného zápraží. 

Vystřelil také Ivan carevič. Šíp přeletěl carský dvůr, zelený luh, 
zapadl do hájeného lesa — a víc po něm nebylo ani památky. 

Starší bratři si jeli pro nevěsty, carevič Ivan šel za šípem. 
Přešel carský dvůr, přešel zelený luh, vstoupil do tmavého lesa. 

Uprostřed lesa je hluboká bažina a v té bažině sedí žabka kvákalka 
a v nožkách drží střelu. 

Ivan carevič se polekal, chtěl se dát na úprk, ale nohy mu uvázly 
v mokřině, že nemohl udělat ani krok. I rozplakal se: 

„Jak si vezmu žabku z bažin za ženu?" 
Ale žabka mu odpověděla lidským hlasem: 
„Dal jsi slovo, tak je splň, Ivane careviči. Je to tvůj osud, dost 

možná, že za čas nebudeš litovat. Zavaž mě do šátku a dones mě na 
carský dvůr." 

Carevič Ivan vzal tedy žabku kvákalku, zavázal ji do šátku a odnesl 
na carský dvůr. 

Jak car spatřil žabku, povzdechl si. 
Jak spatřili žabku careviči, rozhněvali se. 
„Odnes ji, zab ji a vyhoď!" 
Ivan carevič pohlédl na kvákalku. Ta mlčí a jenom roní slzy. 
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Careviči se jí zželelo. 
„Ne, bratříčkové," řekl, „vidím, že mi je osudem souzeno vzít si 

žabku za ženu. Nenechám jí ubližovat." Odnesl ji do své světnice, 
postavil na lavici košík, tam žabku posadil a přikryl šátkem. 

„Žij klidně, kvákalko," řekl, „já ti neublížím." 
Minul den, uplynul druhý. 
Car si zavolal své syny. 
„Milí synové, chtěl bych vyzkoušet své snachy, ať ukážou, zda jsou 

dobré hospodyně. Do zítřejšího rána mi každá upeče měkký bílý 
chléb." 

Smutně se vracel carevič Ivan, hluboko svěsil bujnou svou hlavu. 
„Kvá-kvá, Ivane careviči," řekla mu žabka, „pročpak se vracíš tak 

zarmouceně? Řekl ti snad otec nelaskavé slovo?" 
„Jak se nemám rmoutit? Tatíček car ti přikázal, abys do zítřejšího 

rána upekla měkký bílý chléb." 



„Nermuť se, milý, nestýskej si. Lehni si a spi. Ráno moudřejší ve-
čera. 

Carevič Ivan tedy ulehl ke spánku. 
Starší snachy poslaly děvečku: 
„Běž se podívat oknem, jak bude žabka kvákalka zadělávat na 

chléb. My jsme se u tatíčka ničemu neučily, nemazaly jsme si ruce 
těstem, netopily jsme v peci." 

Služka tedy šla, podívala se oknem, pak přiběhla domů a řekla: 
„Žabka kvákalka nasypala pytel mouky do vědra vody, zamíchala 

to a nalila do pece." 
Snachy popadly po díži vody, vysypaly tam pytel mouky, zamíchaly 

a nalily do pece. Těsto se rozběhlo po peci a steklo na podlahu. 
Snachy těsto posbíraly, znovu smísily a vsadily do pece chleba černý 
jako bota. 

Žabka kvákalka počkala, až nastane noc, vyšla na zápraží, skočila, 
převrhla se o zem a proměnila se v krásnou carevici Vasilisu Pře-
moudrou. 

I zvolala zvučným hlasem: 
„Chůvy a kojné, krásné mé komorné, pojďte ke mně! Upečte mi 

bochník kyprého chlebíčka, jaký jsem jídala u svého tatíčka." 
Ivan carevič se ráno probudil, ale žabka už měla chléb dávno upe

čený. A byl tak pěkný, že nelze ani pomysliti, ani sobě představiti, leda 
v pohádce vyprávěti. Byl okrášlen všelijakými důmyslnými zdobnůst-
kami: po stranách jsou ruská města s vlajkami, nahoře svítí bílé palá
ce. Byl měkký, kyprý, pěkně propečený. 

Ivan carevič se zaradoval, vzal chléb a odnesl jej carovi. 
Ten ochutnal chléb nejstarší snachy a rozzlobil se: 
„To je chléb leda pro prasata!" 
Ochutnal chléb prostřední snachy a hekl: 
„Achich, achich, až se mi žaludek svírá! Ten pošlete do konírny, ať 

jím krmí koně." 
Vzal chléb careviče Ivana, ulomil kousek a ochutnal: 
„Tohle je chléb jaksepatří! Ten se hodí jenom pro svátek!" 
Snědl chléb až do poslední kůrčičky a hned rozkázal všem třem 

synům: 
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„Do zítřejšího kuropění ať mi snachy utkají hedvábný koberec." 
Smutně se vracel carevič Ivan domů, hluboko svěsil bujnou hlavu. 
Žabka kvákalka se ho ptá: 
„Kvá-kvá, Ivane careviči, pročpak jsi tak zarmoucený? Řekl ti snad 

car zlé slovo?" 
„Jakpak se nermoutit, jak si nestýskat? Tatíček car ti nařizuje, abys 

mu za jedinou noc utkala hedvábný koberec." 
„Netrap se, milý, lehni si a spi. Ráno je moudřejší večera." 
Starší snachy poslaly služku pod okénko, aby se podívala, jak bude 

žabka tkát koberec. Za chvíli se dívka vrátila. 
„Žabička roztrhala hedvábí na kousky a vyházela je oknem." 
Starší snachy vzaly různobarevné hedvábí, roztrhaly je na kousíčky 

a vyházely oknem. Hedvábí leží na zeleném trávníku, sluníčko je 
připaluje, prudký déšť je zaplavuje. 

Minula hodina, minula druhá, přeletěla třetí. Tu se snachy poleka
ly, že se pořád nic neděje a práce stojí. Sebraly tedy hedvábí ze zelené 
trávy, svázaly je dohromady, oprášily a pustily se do tkaní. 

Ale žabka v noci vyskočila na zápraží, převrhla se o zem a promě
nila se v krásnou careviči. Pak zvolala zvučným hlasem: 

„Chůvy a kojné, krásné mé komorné, kde jste která, pojďte mi utkat 
hedvábný koberec! Ať je takový, na jakém jsem sedávala u svého 
tatíčka!" Jak řekla, tak se stalo. 

Ráno se probudil Ivan carevič a žabka už měla koberec dávno 
utkaný. Ale takový, že v pohádce nevypovíš, ani slovem nevyslovíš. 
Koberec je krumplovaný zlatem a stříbrem, pošitý třpytivými perla
mi. Ivan carevič se zaradoval a odnesl koberec carovi. 

Všichni tři synové stojí před carem a na rukou drží koberce. 
Car pohlédl na první koberec a řekl careviči Fjodorovi: 
„Tvůj koberec se hodí leda do konírny." 
Podíval se na druhý. 
„Tenhle prostřete v lázni." 
Vzal koberec Ivana careviče. 
„Tohle je koberec jaksepatří, ten prostřete na můj carský trůn." 
A hned vydal nový rozkaz, aby přišli všichni tři careviči se svými 

ženami na návštěvu. 
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Znovu se smutně carevič Ivan vracel, hluboko svěsil bujnou svou 
hlavu. Žabka sedí v košíku a kváká: 

„Kvá-kvá, Ivane careviči, proč ses tak zarmoutil? Řekl ti snad otec 
nepřívětivé slovo?" 

„Jak se nemám rmoutit? Tatíček car mi nařídil, abych s tebou 
přišel na návštěvu. Jak já tě ukážu lidem?" 

„Nestýskej si, careviči! Jdi k carovi na návštěvu sám, přijdu hned za 
tebou. Jak uslyšíš hrčení a rachot, řekni: to jede má žabička ve své 
skořápce." 

Ivan šel k carovi sám. Starší bratři přišli se ženami. Snachy jsou 
nastrojené, vyfintěné, stojí a vysmívají se Ivanovi: 

„Copak žes přišel bez ženy? Aspoň v šátečku kdybys ji přinesl." 
„Kdes našel takovou krasavici? Tos jistě prochodil všechny mo

čály." 
Careviči Ivanu se hořkostí svíralo srdce, ale co měl odpovědět? 
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Vtom se rozlehl rachot a hřmění, carské komnaty se zachvěly, hosté 
vyskočili z lavic. 

Car i carevičové se polekali, ale Ivan povídá: 
„Nebojte se, dobří lidé! To jede má žabička ve své skořápce." 
A už přiletěl k carskému zápraží zlacený kočár se šestispřežím. 



Z kočáru vystoupila Vasilisa Přemoudrá, taková krasavice, že nelze 
ani pomysliti, ani sobě představiti, leda v pohádce vypověděti. Vznáší 
se plavně jako páv, na čele jí měsíc svítí, pod copem se hvězda třpytí 
a na každém vlásečku má třpytivou perličku. 

Vzala Ivana careviče za ruku a dovedla ho k stolům dubovým, 
k ubrusům kmentovým. Carevič Ivan z ní oči nespouští, nemůže se 
vynadívat. Car na ni hledí a usmívá se, hosté se těší její krásou. Ale 
starší snachy hned zežloutly závistí. 

Hosté jedí, pijí, veselí se. Carevice upije ze sklenky, zbytek si nalije 
do levého rukávu. Ukousne kousek labutě, kostičky schová do pravé
ho rukávu. 

Ženy starších carevičů to uviděly a hned dělají totéž. 
Vtom spustily píšťaly, zarachotily bubny, hosté se pustili do tance. 

Šla tančit i carevice Vasilisa. Pluje jako páv. Mávne levou rukou, 
rozlije se jezero. Pohne pravou rukou, po jezeru plují bílé labutě. 
Hosté žasnou, obdivují carevici. 

Starší snachy se daly také do tance. Mávly levými rukávy a postří
kaly hosty, mávly pravými rukávy a trefily se kostí carovi rovnou do 
oka. Car se rozzlobil a vyhnal je od hostiny. 

Vasilisa začala zpívat, hosté ji poslouchají, labutě jí přizvukují, sla
vík v lese k její písni trylkuje. 

Ivan carevič se potichoučku vytratil z hostiny — a úprkem domů. 
Spatřil v košíku na lavičce žabí kůži, popadl ji, hodil do kamen a spá
lil na popel. 

Carevice se vrátila z hostiny, skočila ke košíku, pohlédla do kamen 
a rozplakala se: 

„Ach Ivane careviči, Ivane careviči, cos to udělal! Ještě den kdybys 
byl vydržel, mohla jsem být tvou ženou navěky. Teď se musíme roz
loučit! Hledej mě za devaterými zeměmi, ve třicátém carství, v pod-
slunečním panství u Kostěje Nesmrtelného." 

Proměnila se v bílou labuť a vyletěla oknem. 
Ivan carevič zaplakal, ale co dělat. Obul se, oblékl a šel, kam ho oči 

vedly, hledat svou milou ženu. 
Sel dlouho, předlouho, přes hory a doly, přes vody a brody, až 

potkal stařičkého dědouška. 
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„Buď zdráv, dobrý mládenče," řekl mu stařeček, „kampak máš na
mířeno?" 

Ivan carevič se mu hluboce uklonil a vypověděl, co ho trápí. 
Stařeček potřásl hlavou. 
„Ach Ivane careviči, jak jsi nerozumný," řekl. „Proč jsi spálil žabí 

kůži? Tys ji neoblékal, tys ji také neměl svlékat. Teď Vasilisu sotva 
najdeš. Nu, pomohu ti. Tady máš klubíčko, jdi tam, kam se pokutálí, 
a ničeho se neboj." 

Carevič se dědečkovi uklonil, hodil klubíčko na zem a zamířil za 
ním. 

Klubíčko se kutálí lesem, jedlovým podrostem. Z brlohu vylezl 
medvěd Míša. Ivan carevič ho chtěl zabít, ale medvěd zařval děsným 
hlasem: 



„Slituj se nade mnou, Ivane careviči! V brlohu sedí má medvíďata 
a beze mne zahynou hlady. Odsloužím se ti." 

Ivan carevič se nad ním slitoval, ušetřil ho a šel dál. 
Klubíčko se kutálí šírým polem. Nad polem krouží jasný sokol. 

Carevič ho chtěl zastřelit, ale jasný sokol prosí: 
„Nestřílej mě, Ivane careviči, nech mě létat pod šírým nebem. Mož

ná že ti někdy posloužím." 
Ivan carevič ho ušetřil a šel dál. 
Klubíčko se valí podél modravého moře. Na písku leží stará štika, 

lapá po dechu a ocasem víří písek. 
„Zachraň mě, Ivane careviči, hoď mě do moře, nemohu dýchat na 

písku." 
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Carevič ji politoval a hodil do vody. Jenom bublinky vyběhly na
horu. 

Klubíčko se kutálí borovým lesem. Dokutálelo se až k vetché cha
loupce. Chaloupka stojí na kuřích nožkách a otáčí se. Ivan carevič jí 
řekl: 

„Chaloupko, chaloupko, stůj, jak dřív jsi stávala, ke mně předem 
a k moři zadem!" 

Chaloupka se k němu obrátila. Carevič vstoupil dovnitř a vidí, že 
na peci leží Baba Jaga — kostlivá noha, železný zub. 

Baba Jaga zakřičela, jako by les hučel: 
„Pročpak jsi ke mně zavítal, mládenče? Kampak máš namířeno?" 
„Ach ty babice neuctivá! Nejdřív mi dej jíst a pít, vykoupej mě 

v lázni, a pak se mne teprve vyptávej." 
Baba Jaga mu dala jíst a pít, vypařila ho v lázni. 
Carevič jí pak vyprávěl o svém trpkém hoři a Baba Jaga mu odpo

věděla: 
„Vím, všechno vím. Teď sedí Vasilisa Přemoudrá za sedmerými 

zámky, za sedmerými dveřmi u Kostěje Nesmrtelného. Těžko ji budeš 
získávat, s Kostějem je špatná dohoda. Jeho smrt vězí ve špičce jehly, 
jehla ve vejci, vejce v kachně, kachna v truhličce a ta železná truhlice 
je sedmi řetězy přikována k vrcholku dubu. Což o to, odvaha i měst 
dobývá. Pusť to své klubíčko na cestu, dovede tě až k vysokému 
dubu." 

Klubko se kutálí až k šírému moři, k ostrovu Bujanu. Stojí tam 
vysokánský dub a na jeho vrcholu visí železná truhlice. Vidět je na ni 
dobře, ale jak ji sundat? Co teď? 

Carevič se zarmoutil, zesmutněl. 
Kde se vzal tu se vzal, přiběhl medvěd, opřel se o vysoký dub 

a vyvrátil ho i s kořeny. 
Truhlice spadla, o zem udeřila, vejpůl se rozlomila. Vyletěla z ní 

kachna a vzlétla k modrému nebi. Kde se vzal tu se vzal, přiletěl jasný 
sokol a pustil se do kachny. Z kachny vypadlo vejce a rovnou na dno 
hlubokého moře. 

Carevič zaplakal a klesl na písek. 
Tu vyplula z moře štika.V tlamě drží vejce a podává je careviči. 
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Ivan carevič vejce vzal, rozbil je a vyndal jehlu. A na jehle ulomil 
hrot. 

Vtom zahřmělo, zaburácel vichr, vysoké duby se zřítily na zem — 
to sebou Kostěj ve svém paláci tloukl, zmítal se, padal k zemi a vylétal 
k nebesům. Ale ať sebou tloukl jak chtěl, přece nadešla jeho smrt. 

Ivan carevič přišel do Kostějova paláce, rozbil dubové dveře a že
lezné zámky a našel svou ženu souzenou Vasilisu Přemoudrou. 

Šťastně se vrátili domů a pak žili a dobře se měli a tak tam snad žijí 
podnes. 
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O S T Ř Í B R N É M T A L Í Ř K U 

A Š Ť A V N A T É M J A B L Í Č K U 

Žili jednou stařík a stařenka. Měli tři dcery. Dvě byly parádnice 
a větroplašky, třetí byla skromná, mlčelivá dívka. Starší sestry nosily 
pestré sarafány, střevíčky s vysokými podpatky, zlacené korále. Ale 
Mášenka chodí v tmavém sarafánku, jenom oči má světlounké jako 
obláček. Jedinou Mášinou ozdobou je rusý cop, až k zemi dosahá 
a květiny hladí! Starší sestry nejsou k žádné práci, líné jsou až hrůza, 
zato Mášenka je od rána do večera v jednom kole — doma, na poli, 
v zahradě. Zalije zahrádku, naštípe dříví hromádku, kravičky podojí, 
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kachničky napojí. Kdo si co poručí, pro všechno doskočí, slovem ne-
odmluví, všechno včas zhotoví. Starší sestry ji honí do práce, i jim 
musí sloužit, lenivé čeládce! Ale Máša mlčí. 

Tak tedy žili. 
Jednou se otec chystal, že poveze seno na jarmark. Slíbil, že dcerám 

nakoupí dárky. 
„Kup mi, tatíčku, hedvábí na sarafán," praví jedna. 
„A mně kup červený samet," prosí druhá. 
Jen Máša mlčí. Stařečkovi se jí zželelo. 
„A co mám koupit tobě, Mášenko?" ptá se. 
„Mně kup, drahý tatíčku, šťavnaté jablíčko a stříbrný talířek." 
Sestry se rozesmály, až se za boky popadaly. 
„Ach Mášo, ty holka hloupá! Vždyť máme jablek plnou zahradu, 

vem si, které chceš. A na co potřebuješ talířek? Krmit kachny?" 
„Ne, sestřičky. Budu si kutálet jablíčko po talířku a říkat kouzelná 

slova. Naučila mě to stařenka, které jsem dala chléb." 
„Dobrá," řekl otec, „co se své sestře smějete? Každé z vás přivezu 

dárek, po jakém touží." 
Pobyl na jarmarku, prodal seno a koupil dárky. Pro jednu modré 

hedvábí, pro druhou rudý samet a Mášence stříbrný talířek a šťavnaté 
jablíčko. Sestry měly velkou radost. Daly se do šití sarafánů a při tom 
se Mášence posmívají: „Teď se koukej na to své jablíčko, huso hlou-

p á . . . " 
Mášenka si sedla do kouta, kutálí šťavnaté jablíčko po stříbrném 

talířku a potichounku si zpěvavým hlasem říká: 
„Kutálej se, kutálej, šťavnaté jablíčko, kutálej se po stříbrném talíř

ku, ukaž mi města a pole, lesy a moře, ukaž mi výšiny horské i krásy 
nebeské, celou tu drahou matičku Rus." 

Náhle se rozlehlo stříbrné zvonění, po celé světnici se rozlilo světlo. 
Šťavnaté jablíčko se kutálí po stříbrném talířku a na tom jsou vidět 
všechna města a všechny louky, i v poli pluky, koráby na moři, výšiny 
horské i krásy nebeské, jasné sluníčko se kutálí za světlým měsícem, 
hvězdy se k tanci chystají, labutě na říčních zátokách zpívají. 

Sestry se zadívaly na talířek a začala v nich hlodat závist. Přemýš
lely, jak by na Mášence ten talířek s jablíčkem vylákaly. Máša po 
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ničem netouží, nic nechce, jenom 
si každého večera hraje s talířkem. 
Sestry ji pozvaly do lesa. 

„Sestřičko, dušičko, pojď s námi 
do lesa, nasbíráme mamince a ta
tínkovi jahody." 

Šly tedy do lesa. Po jahodách ni
kde ani památky. Máša vyndala 
talířek, překulila po něm jablíčko 
a zpěvavým hlasem se ptá: 

„Kutálej se, šťavnaté jablíčko, 
po stříbrném talířku, ukaž, kde ros
tou jahody, ukaž, kde roste blan
kytné kvítí." 

Náhle se rozlehlo stříbrné zvonění, šťavnaté jablíčko se kutálí po 
stříbrném talířku a na tom je vidět celý les jako na dlani — kde 
rostou jahody, kde kvete blankytné kvítí, kde se houby schovávají, kde 
prameny tryskají i kde na zátokách labutě zpívají. 

Jak to spatřily zlé sestry, až se jim závistí zatmělo v očích. Popadly 
sukovici, zabily Mášenku, zakopaly ji pod břízou a talířek s jablíčkem 
si vzaly. Přišly domů až kvečeru. Přinesly plné košíčky hub a jahod 
a otci i matce řekly: 

„Mášenka nám utekla. Prohledaly jsme celý les a nikde jsme ji 
nenašly, to ji asi někde v houští sežrali vlci." 

Matka se rozplakala, ale otec povídá: 
„Zakutálejte jablíčkem po talířku, třeba nám ukáže, kde je naše 

Mášenka." 
Sestry div neomdlely, ale musely poslechnout. Zakutálely jablíč

kem, ale na talířku není vidět ani lesy, ani pole, ani výšiny horské, ani 
krásy nebeské. 

Zrovna v té chvíli hledal pastýř v lese ovečku a tu vidí bílou břízku, 
pod tou břízkou na pahorečku rozseto dokola blankytných kvítečků. 
Uprostřed kvítí roste rákos. Mladý pastýř uřízl rákos a udělal si 
z něho píšťalku. Ještě ani nepřiložil píšťalku k ústům a už sama 
začala hrát a vyprávět: 
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„Jen hraj, hraj, má píšťalko rákosová, potěš mladého pastýře. Mne 
ubohou zahubily, tak mladičkou usmrtily, kvůli stříbrnému talířku 
a šťavnatému jablíčku." 

Pastýř se polekal, rozběhl se do vsi a všechno pověděl lidem. Lidé 
se sešli a vzdychají údivem. Přiběhl i Mášenčin otec. Sotva vzal píšťal
ku do ruky, sama se rozezpívala. 

„Jen hraj, hraj, má píšťalko rákosová, potěš drahého tatíčka. Mne 
ubohou zahubily, tak mladičkou usmrtily, kvůli stříbrnému talířku 
a šťavnatému jablíčku." 

Otec se rozplakal: 
„Veď nás, pastoušku, na místo, kdes uřízl tu píšťaličku." 
Pastýř je přivedl až k pahorku v lese. Pod břízkou rostou blankytná 

kvítka, na břízce sladce zpívají sýkorky. 
Rozkopali pahoreček a uvnitř leží Mášenka. Je mrtvá, ale krásnější 

než zaživa. Na tvářích jí plane ruměnec, jako by spala. 
A píšťalka hraje dál: 
„Jen hraj, hraj, má píšťalko rákosová. Sestry mě do lesa přivábily, 

mne ubohou zahubily, kvůli stříbrnému talířku a šťavnatému jablíč
ku. Jen hraj, hraj, má píšťalko rákosová. Přines, tatíčku, křišťálovou 
vodu z carské studně." 

Dvě závistivé sestry se zachvěly hrůzou, zbledly, padly na kolena 
a ke všemu se přiznaly. Zavřeli je pod železné zámky, dokud nevyřkne 
car svou nejvyšší vůli. A stařec se vydal na cestu do carského města 
pro živou vodu. 

Šel dlouho a dlouho, až dorazil do onoho města a zamířil do paláce. 
A tu sestupuje ze zlatého zápraží sám veliký car. Stařec se uklonil 

až k zemi a všechno mu vypověděl. 
„Vezmi si živou vodu z mé studně, stařečku," řekl car. „Až dcera 

obživne, přiveď mi ji s talířkem, s jablíčkem i s oběma zločinnými 
sestrami." 

Stařec se zaradoval, uklonil se až k zemi a odnesl si domů sklenku 
živé vody. 

Sotva Mášenku postříkali živou vodou, ožila a vrhla se otci kolem 
krku. Seběhli se lidé a všichni se radují. 

Stařec jel s dcerami do města. Přivedli ho do zámeckých pokojů. 
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Car vyšel. Pohlédl na Mášenku. Dívenka stojí jako jarní kvítí, oči jí 
slunečním třpytem svítí, obličej jasná zář, jen slzy jí kropí tvář a pa
dají na zem jako perly. 

„Kde máš svůj talířek a šťavnaté jablíčko?" zeptal se car Mášenky. 
Mášenka vzala talířek a jablíčko, zakutálela šťavnatým jablíčkem 

po stříbrném talířku. 
Náhle se rozlehlo stříbrné zvonění a na talířku jedno po druhém 

vstávají ruská města, v nich se shromažďují pluky se svými prapory, 
řadí se do šiků, vojvodové před vojsky, četaři před četami, desátníci 
před desítkami. A pálí a střílí, dým se valí jako mrak, až lidem přechá
zí zrak. 

Šťavnaté jablíčko se kutálí po stříbrném talířku a na tom se třpytí 
nebe v celé své kráse: jasné sluníčko se kutálí za světlým měsícem, 
hvězdy se chystají k tanci, labutě zpívají v oblacích. 

Car se všem těm kouzlům podivuje, ale krasavice v slzách pluje 
a prosí cara: 

„Vem si mé šťavnaté jablíčko i stříbrný talířek, jenom se slituj nad 
mými sestrami, neposílej je na smrt kvůli mně." 

Car ji zvedl a pravil: 
„Talířek máš stříbrný, ale srdce zlaté. Chceš mi být drahou ženou 

a mému carství dobrou carevnou? Na tvou prosbu se nad tvými ses
trami slituji." 

Dlouho se nerozpakovali — jaképak u cara dlouhé chystání — 
a vystrojili svatbu. Nevěsta byla jako květ, na hostině byl celý svět, 
zpívali, až hvězdy z nebe padaly, tancovali, až podlahy polámali. Nu, 
a to je pohádky konec. 



B Í L Á K A C H N I Č K A 

V jednom dalekém carství za modrými řekami a hlubokými moři 
žil kdysi car s mladou ženou. Carevna byla krásná jako břízka na 
palouku, bělolící, kadeřavá, k lidem upřímná a laskavá. Všichni ji 
milovali, všichni ji zbožňovali, jen starší sestra ji neměla v lásce. Byla 
také krásná, bělolící, kadeřavá, ale srdce měla plné zášti a krutosti. 
Náramně sestře záviděla a se zlostí pozorovala její štěstí. 

Teprve rok uplynul od svatby mladých novomanželů. Ještě se car 
na svou ženu jaksepatří nevynadíval, ještě si s ní pořádně nepopoví-
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dal, ještě se jí dost nenaposlouchal — a už se musel vydat na dalekou 
cestu za svými záležitostmi a zanechat ženu mezi cizími lidmi. Co 
dělat? Inu, jak se říká, neplyne život v samých radovánkách. 

Mladá žena dlouho plakala, dlouho ji car utěšoval. Nařídil jí, aby 
neopouštěla vysoký zámek a zámeckou zahradu, aby ani do polí ne
chodila, ani ze zámku nejezdila, cizí rady neposlouchala a cizí lidi do 
domu nepouštěla. 

Rozloučil se s mladou ženou a odjel na dalekou pouť. 
Minul den, uplynul druhý, carevně bylo smutno. Celý den u okénka 

seděla, na cestu hleděla a na hedvábné vyšívání slzy ronila. Bez milé
ho je svět smutný, bez hospodáře je dům jako sirotek. Poslala tedy 
rychlého posla k svému tatíčkovi pro starší sestru. 

Aspoň mi bude veseleji, myslela si. 
Starší sestra přijela, prochází se po domě, kochá se bohatstvím, ale 

nic jí není po chuti. Všechno, co služebné a komorné udělají, všechno 
je jinak, nic jí není vhod. Jídlo je málo slané, peřiny špatně natřesené, 
podlahy špatně umetené. Carevna ji přemlouvá, všechno dělá, jak si 
sestra přeje, ale ta nedá pokoj. Tak minul den, uplynul druhý. A na
jednou povídá starší sestra carevně: 

„Nemohu přece pořád sedět v zámku, pojď se aspoň projít po za
hradě, ať se trochu rozptýlíme . . . " 

Carevna si oblékla bílý hedvábný sarafán, uvázala si hedvábný bílý 
šátek, obula si červené střevíčky a šla se sestrou do zahrady. Je tam 
květin k pokochání, jablek spousty k pochutnání — a ten vzduch jak 
malvaz voní! Ale starší sestře se pranic nelíbí, nic jí není vhod. Květi
ny voní mdle, jablka jsou trpká, vzduch ji dusí. Začala naléhat na 
carevnu: 

„Pojďme za hradbu, pojďme, teče tam potok, plyne tam křišťálová 
voda." 

Přišly tedy k potůčku. 
„Slunce tuze pálí," řekla sestra, „voda je pěkně studená, slyšíš, jak 

šplouchá. Umyj si své bílé tvářičky." 
Mladá carevna se naklonila nad potokem, ale sestra ji udeřila mezi 

lopatky a řekla: 
„Pluj po vodě jako bílá kachnička!" 
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A carevna se pustila po vlnkách jako bílá kachnička, bělounká 
kachnička s červenýma nožkama. Potok se rozvlnil, začal vřít kloko
tem, z květin skanula rosa — to nad tím zlým skutkem, který viděly, 
ale o kterém povídat nemohou. 

Sestra se rozběhla ke dvoru a s hořekováním a bědováním hlásila 
celému světu, že prý carevna utonula v průzračné vodě! 

Lidé naříkali, plakali, ale co plátno. Sestra zůstala v paláci jako 
paní. Služebnictvo za její vlády nechodí, ale běhá, nikdo nejí ani ne
spí, krávy nejsou napojeny, s koní kape pěna. Když se car vrátil, 
vyprávěli mu o neštěstí. Plakal a naříkal, omrzel ho svět, vzpomínal 
jen na carevnu, bílou břízu. 

Zatím kachnička usedavě pláče na křišťálové hladině. Z jejích slzí 
potok stoupl, vylil se z břehů a plyne za hradbu na carskou zahradu. 
Na potůčku pluje bílá kachnička, za plot se však nikdy neodváží. 



Na jaře si upletla hnízdo, snesla tři vajíčka a vyvedla své děti. 
Nebyla to labuťata, byla to lidská mláďata — tři chlapci. Dva starší 
jako když otci z oka vypadnou, statní, silní, nožky jako strunky, ale 
nejmladší je mírný, slaboučký, maminčin mazlíček. Za dne skotačili 
jako chlapci, večer však se vraceli na potok jako labuťata. Tak je 
kachnička vychovávala, sytila a napájela až do tří let. 

Pak už se chlapci toulali po říčce, každý chtěl ulovit po zlaté rybič
ce, sbírali hadříky, šili si košilky, i na břeh vybíhali a na palouk 
hledívali do carské zahrady. Ale jít na palouk za hradbu jim bílá 
kachnička přísně zakázala. 

„Nechoďte za hradbu, děti, potkalo by vás neštěstí." 
Chlapci ji však neposlechli. Dnes si na travičce hrají, zítra na pažite 

dovádějí, až zaběhli do carského dvora. Zlá sestra je spatřila a hned je 
poznala. Dva chlapci byli po otci, jeden po matce. 

Zatvářila se laskavě, pozvala chlapce do carských komnat, dala jim 
jíst a pít, potom je uložila a pečlivě za nimi zamkla. Pak nařídila, 
aby služebníci zapálili hranice, nabrousili nože a ohřáli vodu v kotlích. 

Sotva nastal večer, proměnili se hošíci v labuťata. Dva starší scho
vali hlavičky pod bílá křídla a tvrdě usnuli, ale maminčin mazlíček ne 
a ne usnout, oka nezamhouřil a všecičko poslouchal. 

Paní přistoupila ke dveřím a naslouchala: 
„Spíte, dětičky, nebo nespíte?" 
A mazlíček jí odpověděl: 
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„Nespíme, nespíme, na jedno myslíme: že ohne hoří a kotle kypí, 
nože se brousí na naše hlavy." 

„Musíte spát, vždyť už je noc." 
Nespí, pomyslela si paní. 
Chodila, chodila, celý dvůr pochodila a znovu se vrátila ke dveřím. 
„Spíte, dětičky, nebo nespíte?" 
A mazlíček jí odpověděl: 
„Nespíme, nespíme, na jedno myslíme: že ohně hoří a kotle kypí, 

nože se brousí na naše hlavy." 
„Musíte spát, vždyť už je noc." 
Mazlíčka přemáhá spánek, očka se mu zavírají, hlavička by se tak 

ráda schovala pod křidélko. A tak usnul. 
Paní přistoupila ke dveřím a ptá se: 
„Spíte, dětičky?" 
Všichni mlčí. 
Vešla dovnitř, popadla labuťata, zakroutila jim krčky a vyhodila je 

na dvůr. Car to sice viděl, ale nic neříkal. Myslel, že přivezli labuťky 
do kuchyně. 

Ráno raníčko volá kachnička svá dítka, ale po nich ani potuchy. 
Zabolelo ji srdce, tušila neštěstí, i zamávala křídly a rozletěla se na 
carský dvůr. 

Car zrovna seděl u okna a vyhlížel na dvůr. Tu vidí, že přiletěla 
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bílá kachnička. Na dvoře leží vedle sebe její děti, bílé jako sníh, chlad
né jako smrt. Vrhla se k nim, skočila, rozepjala křídla, objala děti 
a s hlubokou mateřskou bolestí zaúpěla: 

„Ká-ká, má děťátka, 
ká-ká, labuťátka, 
v slzách jsem vás vychovala, 
v tmavých nocích pro vás bděla, 
mlsky jenom pro vás měla, 
kdo vás, děti, kdo vás zahubil?" 

Car sebou trhl: 
„Sestro, sestro, slyšíš, co to? Kachnička pláče nad svými dětmi, 

naříká lidským hlasem." 



„To se ti zdá, bratříčku. Komorné, nařiďte sluhům, ať vyženou 
kachnu ze dvora." 

Sluhové tedy vyhánějí kachnu ze dvora, ale ta vzlétne k nebesům 
a znovu klesne k labuťatům. A pláče a naříká: 

„Ká-ká, má děťátka, 
ká-ká, labuťatka, 
zhubila vás sestra krutá, 
žena zlá a zmije lítá 
vás o otce oloupila, 
mě o muže připravila, 
v řece nás pak utopila, 
v bílé ptáky proměnila, 
a sama se pyšní jako carevna . . . " 

Car vyběhl na dvůr, chtěl kachničku chytit. Ta od něho neodlétla, 
sama mu vběhla do ruky. Vzal ji za křidélko a mávl s ní nad hlavou: 

„Stůj, bílá břízko, za mnou a krásná ženuško přede mnou!" 
Hodil kachničku na zem a rázem stála bílá bříza za ním, mladá 

žínka před ním. Má bílý hedvábný sarafán, hedvábný bílý šátek a na 
nohou červené střevíčky. Car se zaradoval, vrhl se k ní, začal ji objí
mat a líbat, ale carevna hořce pláče, hlasitě vzlyká: 

„Ach, jaké nás potkalo neštěstí, můj milovaný muži, to nejsou bílá 
labuťatka, jsou to tvá děťátka, tři hošíci, tři rodní synáčci." 

Tu se i car hořce rozplakal, sklonil se nad labuťátky. Sotva dopadla 
otcova slza na bílá křidélka, labuťátka se zachvěla a zapípala. Vtom 
vyšlo sluníčko a zalilo je jasným světlem. Labuťátka se proměnila 
v chlapce. Dva starší jako by otci z oka vypadli, silní, statní, nožky 
jako strunky, ale nejmladší je tichý, mírný, maminčin mazlíček. 

To bylo štěstí, to bylo radosti! A potom žili a dobře se měli, na 
dobré vzpomínali, na zlé zapomínali. 

Ale zlou sestru přivázali koni k ocasu a po polích ji uvláčeli. Kde se 
noha utrhla, tam zbylo pometlo, kde se ruce utrhly, zůstaly hrábě, 
a kde hlava, zbyl jenom pařez a houština. Přiletěl vítr, rozvál kosti 
a po ničemné sestře nezůstalo ani památky. 
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D V Ě S E S T R Y 

Za lesem na loučce v maličké chaloupce žila kdysi stará vdova. A ta 
vdova měla dvě dcery — jednu vlastní a jednu pastorkyni. Vlastní 
dcera měla obočí jako otýpky, obličej od neštovic, na jednu nohu 
kulhala a také nedoslýchala. A ještě ke všemu byla líná a zlá. Zato 
pastorkyně byla krasavice k pohledání. Cop zlatých vlasů sahal jí až 
k pasu, oči blankytně modré jako len svlažený deštěm, a pilná byla 
jako včelka, zpěvavá jako skřivánek, veselá jako kolčavka. 

Macecha ani sestra ji neměly rády. Od rána do večera ji honily 
z práce do práce. 

Jednou seděla pastorkyně u studny a předla. Macecha jí sice dala 
tlustou koudel, ale děvče souká v prstech nit zrovna hedvábnou. Už se 
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večer blíží, sluníčko se níží, pomalu nastává noc a pastorkyně stále 
ještě přede. 

Macecha k ní přistoupila, prohlédla si práci a řekla: 
„Málo jsi toho napředla, holka líná, koukej ještě příst!" 
Pastorkyně se pustila do přádla ještě rychleji. Předla a předla, až 

upustila vřeteno do studny. 
Zaplakala a rozběhla se k maceše. Ale ta jí řekla: 
„Vyndej si je, jak chceš, třeba tam pro ně skoč!" 
Co teď? Dívenka se zamyslila a povídá si: „Než takovýhle život, to 

je lepší ležet na dně!" A skočila do vody. Letěla hlavou dolů, oči 
zamhouřené. Ale když je otevřela, viděla, že leží na zeleném palouku, 
sluníčko na ni svítí a kolem zpívají ptáci. Dívka vstala a zamířila přes 
palouček. 



Šla a šla — a tu jde proti ní stádo ovcí. Ovce zabečely a prosí 
dívku: 

„Zameť pod námi, ukliď pod námi, nás bolí nožičky." 
Dívka vzala lopatu a koště, zametla, poklidila a šla dál. 
Jde a jde — a tu proti ní kráčí stádo krav. 
Krávy zabučely: 
„Podoj nás, podoj nás, mléko nám teče z vemínka na kopýtka." 
Dívenka vzala stoličku, do ruky dojačku a začala dojit krávy. Vše

chny podojila a šla dál. 
Tu jde proti ní stádo koní. 
„Rozčeš nám hřívy, vyndej nám z žíní bodláčí." 
Dívka jim rozčesala hřívy, vyndala trny a bodláčí a šla dál. 
Tu před sebou vidí chaloupku. U okénka sedí Baba Jaga. Cení 

hrozitánské zuby, napřahuje ruce jako hrábě. Dívenka se polekala, 
stojí a chvěje se strachem. Ale Baba Jaga povídá: 

„Neboj se mne, děvče, a zůstaň tady. Když budeš v mém domě 
pečlivě pracovat, nepovede se ti špatně. Ale za špatnou práci přijdeš 
o hlavu." 

Tak zůstala dívenka ve službě u Baby Jagy. Tkala, předla, vařila. 
A ještě si k tomu zpívala. Baba Jaga jí neubližovala. Jídla a pití mělo 
děvče do sytosti, spalo na měkkém loži. Minul den, za ním druhý, 
uplynul týden, po něm druhý. Uběhl měsíc a tak celý rok. Baba Jaga 
si nemohla dívenku vynachválit. V chaloupce je pořád čisto a teplo, 
plno světla a chutných jídel dost a dost. Ale krásná dívenka se začala 
trápit a plakat, přestala si zpívat. Baba Jaga se jí ptá: 

„Copak se ti u mne nelíbí, krasavice moje? Spatně se ti vede? Nejíš 
chutná jídla, piješ hořké nápoje, spíš snad na tvrdém loži a vstáváš do 
zimy?" 

„Ne, najím se do sytosti, piju sladké po libosti, spím na měkkém 
lůžku, vstávám do tepla, zlého slova jsem od tebe neslyšela, ale chtěla 
bych domů, stýská se mi po našich. Jestlipak tam beze mne na vše-. 
chno stačí? Matička je stará a sestřička tuze líná. Mně se daří dobře, 
ale jim asi zle." 

Baba Jaga jí řekla: 
„Když chceš domů, držet tě nebudu. Jsem s tebou spokojená. Pojď, 
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doprovodím tě. Tady máš své vřetánko. Je do běla omyté a stříbrem 
ovinuté." 

Dovedla ji k stříbrným vratům a otevřela je. Jak dívenka procháze
la vraty, polilo ji zlato od hlavy až k patě. 

Šla paloukem a potkala ovečky. Daly jí malou ovečku a beránka. 
Potkala krávy a ty jí daly telátko. Potkala koně a ti jí dali hříbátko. 
Děvče přišlo domů a hnalo před sebou celé stádečko. 

Hned u vrat ji vítá psík a štěká: 
„Naše pastorkyně přišla ze světa, přinesla blahobyt na dlouhá léta, 

haf, haf!" 
Ale babka psa okřikla a pohrozila mu metlou: 
„Mlčíš, psisko, ta už dávno není na světě." 
Macecha s dcerou vyběhly z domu. Když spatřily Mášu, jak svítí 

zlatem od hlavy až k patě, zahlodala v nich závist. 
Druhého dne zrána posadila macecha vlastní dceru ke studni a na

řídila jí, aby předla. Dala jí tenoučký len, ale holka táhne z vřetena 
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učiněný provaz. Udělala kousek práce, pak vzala vřeteno a hodila je 
do studny. Stařena rozkázala dceři, aby skočila za vřeténkem. Dívka 
skočila a dopadla na měkounký palouček. Zamířila paloukem a tu 
potkala stádo ovcí. 

Ty ji prosily: 
„Zameť pod námi, ukliď pod námi, nás bolí nožičky." 
Ale děvče jim odpovědělo: 
„To by tak chybělo! Nepřišla jsem si pro hnůj, ale pro bohatství." 
Šla dál a potkala stádo krav. 
„Děvčátko, děvčátko, podoj nás, podoj nás." 
Ale ta jim hrubě a zlostně odpověděla: 
„Ani mě nenapadne! Nejdu kvůli práci, ale kvůli zlatu." 
Šla dál a potkala stádo koní. 
„Rozčeš nám hřívy, děvče, vyndej nám bodláčí!" 
Ale děvče opáčilo: 
„Kvůli tomu tady nejsem, spěchám si pro bohatství." 
A šla dál. 



Spatřila chaloupku. Před chaloupkou stojí kolozubá Baba Jaga — 
křivá noha. Ale děvče se jí pranic nepolekalo. Šlo rovnou k ní a ne
zdvořile povídá: 

„Hej, Babo Jago — křivá noho! Co potřebuješ udělat? Já budu 
u tebe pracovat a ty mi dáš za to zlato." 

Baba Jaga neřekla ani slovo. Vzala ji do služby, ale líná holka vaří 
neslanou polévku, podlahy nezamete celý čas, postel neustele, jak je 
rok dlouhý. V domě je zima a tma, na dvoře plno smetí a bláta. 

Minul rok, za ním druhý. Baba Jaga řekla děvčeti: 
„Máš na čase vrátit se domů. Maminka si pro tebe asi může oči 

vyplakat." 
Ale holka jí odpověděla: 
„Mně je to jedno, ať si pláče, jak chce! Mně je tady taky dobře." 
Baba Jaga ji však stejně doprovodila k vratům, vrátila jí vřetánko, 

vřeteno konopné, stříbrem neovinuté. Pak otevřela vrata. 
„Jaká práce, taká láce!" 
Sotva děvče stouplo mezi vrata, vylila se na ně lepkavá kolomaz 

a olepila je od hlavy k patě. 
Šla dcera paloukem. Ovce ji potrkaly, krávy ji rohy pobodaly, koně 

ji pokopali. 
Když došla k domovu, uviděl ji nejdřív psík a zaštěkal: 
„Haf, haf, vaše dcerka přišla brzy, celá černá kolomazí!" 
„Mlčíš, psisko," okřikla ho babka, „naše dceruška přijde celá ve 

zlatě." 
A vtom vešla do vrat dcera, hrozně umazaná a celá černá od 

kolomazi. 
Začaly ji drhnout v neckách. Myly ji, myly, dodnes ji myjou a po

řád ji nemohou vydrhnout. 
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KULIHRÁŠEK 

Za devatero horami, za devatero řekami, v jednom carství, na jed
nom panství, na moři oceánu, na ostrově Bujanu roste dub zelený, 
pod tím dubem vůl pečený a ten vůl má v boku nůž nabroušený. 

Ale to ještě pohádka není, to je teprv povídání. Kdo tu pohádku 
bude poslouchat dál, toho pozveme na bál, dáme mu krásnou dívčinu, 
k tomu sobolí kožešinu, sto rublů na svatbu, padesát na hostinu. 
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Žil jednou jeden dědek s bábou a ti měli dva syny a jednu dceru. 
Dcera byla sice vesnické děvče, prostého původu, bohatství měla, co 
by se za nehet vešlo, ale krásná byla tak, že se to ani vypovědět nedá. 

Jednou se bratři přichystali, že půjdou orat na vzdálené pole, 
a vzali s sebou chleba na tři dny. 

„Tam je práce na devět dní," řekl jim otec. „Až sníte chleba, přinese 
vám sestra čerstvý." 

K tomu dalekému poli vedla cesta černým lesem, bludnými stezka
mi, sráznými stržemi. Sestra se tedy zeptala: 

„Jak vás najdu, bratři, kterou pěšinou se mám dát, až ponesu chle
ba?" 

„Budeme cestou házet třísky. Podle toho znamení nás najdeš." 
„Tak dobře." 
Bratři se tedy vydali lesem a cestou házeli třísky. 
Ale v tom lese žil Sedmihlavý drak. Lítal nad lesem, všechno viděl, 

všechno slyšel, sebral třísky a naházel je na jinou stezičku. 
Děvče se vydalo po pěšince, jde a jde, les je stále hlubší, stále hustší, 

nikde ani živáčka, ani ptáčka poletáčka .. . 
Polekala se. A tu před sebou vidí zlatý zámek — měděná vrata se 

otevřela a z nich vychází strašlivá obluda, Sedmihlavý drak. 
„Vítám tě, děvenko milá! Dávno už na tebe čekám, dávno se na 

tebe chystám, a teď jsi za mnou přišla sama. Zapomeň na otce, zapo
meň na matku, krasavice moje, zapomeň na rodné bratry i na roube
ný dvůr. Teď u mne žít budeš do skonání, veselit se bez ustání a bu
deš mojí dračí paní." 

Dívka zaplakala, ale marné byly všechny nářky. Drak ji odvedl do 
zlatého zámku a zavřel měděná vrata na deset západů. 

Bratři orali tři dny a snědli všechen chléb. A když neměli co jíst, 
nechali orání a vrátili se domů. 

„Copak to, matičko, že jste na nás zapomněla a neposlala chléb 
a kvas?" 

„Co to povídáte, děti? Vždyť vám včera sestra nesla chléb." 
A tu bratři smutně zaplakali: 
„Naše sestra milená zmizela, zabloudila v temném lese, utonula 

v hlubokém močále." 
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Starší bratr si nachystal do ranečku chléb, sůl a cibuli, za pás 
zastrčil ostrý nůž. 

„Půjdu sestru hledat," řekl, „a nevrátím se, dokud ji nenajdu." 
Šel dlouho, předlouho, až se dostal k zlatému zámku. Otevřel mě

děná vrata a vidí stříbrný dvůr, na tom dvoře na zlaté lavičce sedí 
jeho sestra, rozplétá si dlouhé vlasy a hořce, přehořce pláče. Když 
spatřila bratra, rychle vyskočila a rozplakala se ještě lítostivěji. 

„Pročpak jsi mne hledal, bratříčku! Svou kučeravou hlavu složíš, 
mne nevysvobodíš, jen sebe zahubíš." 

„Ať se tedy zahubím, jen když se s tebou potěším." 
„Počkej tady, bratře," řekla sestra, „půjdu k drakovi a zeptám se, co 

tomu řekne, žes přišel na návštěvu." 
Přišla k Sedmihlavému draku a ptá se: 
„Sedmihlavý draku, pane nemilostivý, co bys udělal, kdyby přišel 

můj starší bratr na návštěvu?" 
,„Kdyby přišel jako host, uvítám ho jako hosta." 
Sestra tedy přivedla bratra do komnaty. Drak ho přivítal se vší 

úctou a usadil ho za stůl. 
„Jdi, ženo, přines železné boby a měděný chléb . .. Jez, milý švagře, 

najez se do sytosti." 
Bratr vzal měděný chléb, železné boby, potěžkal je a odložil na stůl. 

Drak se usmál: 
„Jistě nemáš hlad, švagře, když pohrdáš mým pohoštěním. Půjdeme 

se tedy podívat, jak žije tvá sestra, je-li chudší nebo bohatší, než 
bývala u otce a matky." 

Prováděl ho zlatým zámkem, všude bohatství, až zrak přechází, 
v konírně dvanáct koní, v chlévě dvanáct krav, zlata, stříbra, perel, že 
by je člověk za léta nespočítal. 

„Tak co, švagře, jsi bohatší ty, nebo já?" 
„Já nemám ani desetinu tvého majetku, švagříčku." 
„Jen pojď dál, ukážu ti ještě něco." 
Dovedl ho k dubové kládě. Byla čtyři sáhy silná, dvanáct sáhů 

dlouhá. 
„Když tu kládu bez sekery rozsekáš, vrátíš se domů." 
Ale starší bratr řekl: 
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„Kdybys mě na místě zabil, tohle nesvedu." 
Tu se drak rozvzteklil a zařval: 
„Nemáš tu co pohledávat, jsi hlupák a prázdná hlava, z uší ti čouhá 

sláma a chtěl by ses bratříčkovat se mnou! Kdybys ty měl být můj 
bratr, svině by mi byla sestrou. Neopovažuj se na mne pohlédnout, 
natož na mne promluvit. Nejsi hoden chodit za mnou a Špinit můj 
bohatý dům." 

I zabil Sedmihlavý drak staršího bratra a pověsil ho za vlasy na 
měděná vrata. 

Také mladší bratr se vydal hledat sestru a nalezl ji na drakově 
dvoře. 

„Ach bratříčku milý," zaplakala sestra, „drak tě zabije, jako zabil 
staršího bratra." 

„Ať mě zabije, jen když jsem tě našel." 
„Počkej tady, půjdu se draka zeptat, uvidíme, co řekne." 
Přišla k Sedmihlavému draku a uklonila se mu až k černým nohám. 
„Copak si přeješ, ženuško? Vidím tvou snahu a pokoru. Jen mluv, 

neboj se." 
„Ach Sedmihlavý draku, můj ukrutný muži! Co bys udělal, kdyby 

přišel můj druhý bratr na návštěvu?" 
„Co bych udělal? Přivítal bych ho jako hosta." 
„Ale nepřijmeš ho jako staršího bratra?" 
„Staršího jsem zabil proto, že mě urazil, že se mnou neuměl uctivě 

rozmlouvat. Jen ať přijde, jeho přijmu." 
Sestra vyšla na dvůr a řekla: 
„Pokoř se před ním, bratříčku, v ničem mu neodporuj!" 
Drak přivítal bratra, jak si úcta žádá, a usadil ho za stůl: 
„Podej nám železné boby a měděný chléb, ženo." 
Přinesla půl bochníku a koflíček bobů. 
„Spatně uctíváš hosta, ženo! Mladší bratr se jistě urazil, žes mu 

podala tak málo. Odnes to a přines jídla, jak se sluší." 
Sestra zaplakala, přinesla pecen chleba a talíř bobů, ale host se 

jídla ani netkl. 
„Děkuji ti, švagříčku, děkuji, nemám hlad, jsem sytý." 
„Dobrá, dobrá, půjdem si prohlédnout hospodářství." 
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Provedl ho všemi pokoji a začal se chvástat: 
„Tak co, milý švagře, kdopak z nás je bohatší?" 
„Já nemám ani desetinu tvého majetku." 
Drak ho přivedl k dubové kládě: čtyři sáhy silné, dvanáct sáhů 

dlouhé. 
„Vidíš tu dubovou kládu, švagře? Když ji bez sekery rozsekáš a bez 

ohně spálíš, půjdeš domů, jinak tě pověsím vedle bratra." 
„Kdybys mě na místě zabil, tohle nesvedu, nemám na to sílu." 
Sedmihlavý drak ho zabil a pověsil za vlasy na měděná vrata. Vrá

til se do svých komnat a tu slyší ženu, jak pláče a naříká: 
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„Ach Sedmihlavý draku, můj nemilostivý muži, proč jsi zabil mé 
bratry? Už nemám jediného sourozence, jenom otce a matku. Usmrť 
i mne, vždyť na tom světě nemám než trápení a hoře." 

„Ne, má milá, to neudělám. Kdyby se mi dostali do rukou i tví 
rodiče, zabil bych je taky, abys na ně nemyslila a jen se mnou šťastně 
žila." 

Zrovna v tu dobu, v ten smutný čas, šla matička pro vodu a hořce 
plakala: „Čeho jsem se k stáru dočkala? Sami jsme jako ty kůly v plo
tě, třeme bídu s nouzí, děti jsme ztratili a v chalupě není ani kůrka 
chleba." 

A tu vidí, jak se po cestě kutálí hrášek. Sebrala ho a snědla. A z toho 
hrášku pak porodila děťátko, kterému dali jméno Kulihrašek. 

Kulihrášek nerostl po dnech, ale po hodinách, jako pšeničné těsto 
s kváskem. Ani se na něho nemohli vynadívat. Poslali ho do školy. 
J iné děti čtyři roky vysedávaly v lavicích, ale Kulihrášek se všechno 

naučil za jediný rok. 
Ze školy se vrátil k rodičům. 
„Poděkujte mým učitelům, ta

tínku a maminko, ale já už nemám 
ve škole co pohledávat. Teď umím 
víc než oni. Prosím vás, tatínku 
a maminko, povězte mi čistou 
pravdu, jsem váš jediný syn, nebo 
mám nějaké bratry a sestřičky?" 

Matka zaplakala a všechno mu 
po pravdě pověděla. 

„Neplačte, matičko, půjdu hle
dat své bratry - buď sám život ztra
tím, nebo se s nimi domů vrátím." 

Druhého dne časně ráno vstal, 
umyl se a uklonil na všechny čtyři 
strany. 

„Dovolte mi, matičko, abych si 
ještě vyšel na procházku, než se 
vydám do světa." 



Jak se tak procházel, našel železnou jehlici do vlasů. Zvedl ji a do
nesl otci: „Tu máte železo, tatínku, odneste je ke kováři, ať mi z něho 
vyková sedmipudovou palici." 

Otec neřekl ani slůvko, ale pomyslel si: Pánbůh mi neseslal takové 
dítě, jako mívají hodní lidé. Živil jsem ho, do škol jsem ho dal, a ještě 
se mi posmívá. Copak někdo vyková z takového drátku sedmipudo
vou palici? 

Nakoupil sedm pudů železa a dal je kováři, aby z něho vykoval co 
třeba. Hotovou palici přivezl domů. Kulihrášek vyšel ze světnice, vzal 
palici do ruky, vyhodil ji do oblak a vrátil se domů. 

„Matičko drahá, nechte mě, ať se před cestou vyspím. Odhánějte 
ode mne mouchy." 

I usnul Kulihrášek bohatýrským spánkem. Spal tři hodiny, pak 
vyšel na otcův dvůr, přitiskl k zemi pravé ucho a zvolal na otce: 
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„Pojďte sem, tatíčku. Slyšíte, jak to na nebi hučí a šumí? To letí 
palice k zemi." 

Nastavil pravé koleno, ale palice se nárazem přelomila vejpůl. 
Kulihrášek se na otce tuze rozzlobil: 
„Proč jste nedal udělat kyj z té železné jehlice, co jsem vám dal? 

Vemte ji, běžte ke kováři a dejte udělat palici novou." 
Kováři hodili jehlici do ohně, bušili do ní kladivy, vytahovali ji 

kleštěmi, udělali sedmipudovou palici a ještě jim zbylo na dvě radlice. 
Kulihrášek palici vzal a vydal se na cestu, na dalekou pouť. Přišel 

před zlatý palác. Sestra mu vyšla vstříc k měděným vratům. 
„Buď zdráva, milá sestro!" pozdravil ji Kulihrášek. 
„Vždyť ty nejsi můj bratr. Mí bratři visí na vratech." 
Vyprávěl jí tedy Kulihrášek co a jak, ale sestra se hořce rozplakala. 
„Kam tě sem nohy nesly, můj nejmladší bratříčku? Jenom mi při

bude trápení a slz. Počkej u vrat, zeptám se draka, ať přikáže, co mám 
s tebou udělat." 

Přišla k Sedmihlavému draku a ten jí řekl: 
„Co to, milá ženuško, že ke mně přicházíš s neveselou tváří? Copak 

se ti stalo?" 
„Ach Sedmihlavý draku, nemilostivý muži, můj nejmladší bratr při

šel na návštěvu." 
„Když je nejmladší, moc řečí s ním taky nenadělám. Jdi a pozvi ho 

dál." 
Kulihrášek vešel do světnice a povídá: 
„Buď zdráv, švagříčku!" 
„Ty zelenáči jeden! Ještě mu teče mlíko po bradě, a už chce být můj 

švagr. Nu, nevadí, buď vítán." 
A přistrčil Kulihraškovi železnou lavici. Ten si na ni sedl a lavice 

praskla. 
„Co to, švagříčku, bydlíš v lese a máš tak mizernou lavici. Copak 

nemáš kloudného tesaře, aby ti udělal pevnější?" 
To jsem se dostal do pěkné kaše! pomyslel si drak. 
„Hej, ženo, přines nám jídlo a pití," zavolal. 
Žena přinesla řešeto železných bobů a pecen měděného chleba. 
„Jen si posluž, milovaný švagře!" 
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„Děkuju pěkně, švagříčku," řekl Kulihrašek, „moc pobízet nemusíš, 
budu jíst jako doma. Mám po té cestě notný hlad." 

A zlouskal boby i chléb, že drak jenom vyvalil oči. 
„Jsi spokojen, švagříčku?" 
„Spokojen nespokojen, co se dá dělat, když nic jiného stejně není." 
Sedmihlavý drak se zasmušil a řekl: 
„Pojď, podíváme se na mé bohatství. Jestli jsi bohatší ty, nebo já." 
Provedl ho všemi komnatami, sýpkami, chlévy a konírnami. 
„Tak co, švagříčku, jsem bohatší než ty?" 
„Já žádný boháč nejsem, ale ty taky nemáš dohromady nic." 
„Ach švagře, hrubě se mnou mluvíš! Nu, půjdeme dál, ukážu ti 

pěknou věc." 
A přivedl Kulihraška k dubové kládě, čtyři sáhy silné, dvanáct sáhů 

dlouhé. 
„Když tu kládu rozsekáš bez sekyry a bez ohně spálíš, vrátíš se 

domů. Jinak budeš viset vedle svých bratrů." 
„Jen nikomu nevyhrožuj a nech mě, já svou práci udělám." 
Malíčkem se dotkl dubové klády a ta se rozletěla na třísky. Kuli

hrašek do nich foukl a rázem shořely na šedivý popel. 
„Svou práci jsem vykonal, teď zase poslouchej ty mne, Sedmihlavý 

draku. Budem se spolu bít, ne na život, ale na smrt." 
Drak foukl a udělala se měděná plošinka, foukl Kulihrašek a obje

vila se plošinka stříbrná. 
Začali se bít — ne na život, ale na smrt. Sedmihlavý drak se rozmá

chl a zarazil Kulihraška do stříbrné plošinky až po kotníky. Ale udeřil 
Kulihrašek a zarazil draka do měděné plošinky až po kolena. Drak se 
rozehnal a zarazil Kulihraška po kolena, ale Kulihrašek ho zarazil až 
po pás. I řekl mu Sedmihlavý drak: 

„Počkej, švagříčku, odpočineme si." 
„Vždyť jsme se ještě, švagře, neunavili." 
„Švagře, ty jsi má záhuba." 
„Vždyť jsem kvůli tomu přišel." 
„Vem si všechno mé bohatství, jenom mě nech naživu," prosil drak. 
„Nechal bych tě, pročpak ne, ale tys mi řekl, že jsem zelenáč, a to já 

nemám rád. Žádné slitování. A konec řečí!" 
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Drak se strašlivě rozzlobil, krev se mu vzteky zpěnila v žilách, 
rozepjal křepké plece, udeřil Kulihráška a zarazil ho do země až po 
pás. 

To Kulihráška dopálilo. 
„Už mám tvých šprýmů dost, moc dlouho se s tebou mazlím." 
Udeřil Sedmihlavého draka potřetí a zarazil ho do měděné plošin

ky až po krk, pak vzal sedmipudovou palici a srazil mu všech sedm 
potvorných hlav. A byl s drakem konec. 

Přiletěl krkavec s mláďaty a začali oklovávat dračí hlavy. Kulihrá-
šek popadl jedno krkavče za nohu. Tu zvolal krkavec lidským hlasem: 

„Pusť mého milovaného syna, mládenče, udělám, co budeš chtít." 
„Přines mi živou a mrtvou vodu, krkavče, nebo tvé mládě zabiju." 
I rozletěl se krkavec za devatero zemí, do devátého carství, v pod-

sluneční panství, vzal živou a mrtvou vodu a přinesl ji Kulihraškovi. 
Kulihrášek pustil krkavčí mládě na svobodu. 
Pak šel k měděným vratům, sundal své starší bratry, postříkal je 

mrtvou a živou vodou — a hle! Hned tu byli celí, živí, veselí. Kulihrá
šek je dovedl k sestře a řekl: 

„Drazí bratři, milovaná sestro! Vezměte si zlata, kolik chcete, a pů-
jdem domů k otci a matičce." 

Všichni se vrátili domů a pak žili ve zdraví a ve svornosti a vždycky 
jedli do sytosti. 

121 



MOŘSKÝ CAR A J E L E N A P Ř E M O U D R Á 

V jednom dalekém carství za sedmerými řekami a sedmerými hora
mi žil kdysi jeden car s mladou ženou. Neměli žádné děti a velice se 
nad tím rmoutili. 

Jednou si car vyjel na lov. Dlouho bloudil lesem a lovil lesní ptac
tvo, honil divokou zvěř. Z únavy a vyčerpání dostal velkou žízeň. 
Chtěl se napít, ale po vodě ani památky. Hledal potok, ale potoky 
vyschly. Hledal pramen, ale prameny byly zasypané. Náhle spatřil na 
lesním palouku kulaté jezero a v něm vodu čistou jako křišťál a stude
nou jako led. Neměl po ruce ani džbánek, ani pohárek. Lehl si tedy na 
zem a pil rovnou z jezera. Voda se mu rozlila po všech žilách, zrovna 
mu přidávala sil. Když se napil, chtěl vstát, ale nešlo to! Někdo ho 
držel za vousy, že nemohl zvednout hlavu. Namáhal se, zápolil, ale ne 
a ne se vyprostit. Tu řekl: 

„Kdo mě to drží, kdo mě nechce pustit?! Pusť mě! Buď tak hodný!" 
Rozčeřila se voda na jezeře a ve vlnách zahřměl strašlivý hlas: 
„Pustím tě, care, dobrý člověče, dáš-li mi, o čem doma nevíš." 
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Car se zamyslel: 
Vím o všem, co mám doma. Vždyť jsem každý hřebíček zatloukl 

vlastníma rukama! 
Dal tedy vodnímu carovi slovo, že mu za patnáct let dá to, o čem 

doma neví. 
Potom teprve vodní vládce pustil jeho vousy. 
Car se blížil k svému paláci neveselý, zachmuřený. Pořád ho trápila 

starost, o čem to doma neví. 
Dojel až k pozlacenému zápraží. Vstříc mu vyšla mladá carevna se 

synem v náručí. A tu se car hořce rozplakal. Tak o tomhle tedy nevě
děl! 

Co dělat! Nebude se přece celý život jenom soužit a plakat. 
Uplynul rok, minul druhý, prožili patnáct let. Uběhl i ten patnáctý 

rok. 
Car si zavolal careviče Ivana. 
„Tak a tak," povídá, „můj milovaný synu, careviči Ivane! Přislíbil 

jsem tě vodnímu carovi. Musíš se vydat k němu do služby!" 
Carevič zesmutněl, ale nic na

plat. Vzal si uzlík, matka mu na
pekla pirohů, nalila do láhve mlé
ko a carevič se vydal na cestu. 

Šel a šel a za humny potkal sta
rou babičku. 

„Kampak máš namířeno, carevi
či Ivane?" 

Ale ten šel celý zamračený, jen 
se tak na stařenku osopil: 

„Jdu si, kam chci! Tebe ani ne
znám, babice, a taky se tě na nic 
neptám .. ." 

Babička na něho pohlédla, ne-
řekla ani slovo a šla dál. 

Tu se carevič zastyděl. Byl to hod
ný mládenec a teď mu bylo han
ba. Vrátil se a stařenku dohonil: 



„Odpusť mi, babičko, že jsem tě urazil. Trápím se, že mám jít do 
služby k vodnímu carovi." 

„Nevadí, Váňuško," řekla babička, „nermuť se. Jen jdi rovnou po 
téhle cestě a vyjdeš u jezera. Přiletí tam dvanáct holubic, bude to 
dvanáct panen. Shodí křídla, otřepou si peří a začnou se šplouchat ve 
vodě. Všechny mají křídla bílá jako padlý sníh, jenom jedna má křídla 
pestrá. Sečkej chvilku a popadni je. Když je vezmeš, budeš mít štěstí, 
když ne, rozluč se s vlastní hlavou!" 

Ivan se stařence hluboce uklonil. 
„Děkuji ti, babičko, za dobrou radu." 
Vydal se rovně po cestě. Přišel až k lesnímu jezeru a schoval se za 

strom. Tu přiletělo dvanáct holubic, dvanáct panen, shodily svá kři
délka a peří a začaly se šplouchat ve vodě. Carevič viděl, že všechna 
křidélka jsou bílá, jenom dvě byla strakatá. Přikradl se a ta strakatá 
vzal. 

Panny vyšly z vody, připevnily si křídla, navlékly peří, proměnily se 
v holubice, zvedly se a odletěly. 

Jenom jedna zůstala na břehu, hořce pláče, plavým copem si slzy 
utírá, hledá svá strakatá křidélka. Hledá, hledá a přitom naříká: 

„Ozvi se, pověz mi, kdo jsi vzal má křidélka. Jsi-li stařeček, buď mi 
tatíčkem, jsi-li stařenka, buď mi matičkou, jsi-li dobrý mládenec, buď 
mým milovaným mužem!" 

Tu vyšel carevič Ivan ze své skrýše. 
„Tady máš svá křidélka!" 
„A teď mi pověz, dobrý mládenče, můj souzený muži, jakého jsi 

rodu a kam tě cesta vede?" 
„Jsem carevič Ivan a jdu k tvému otci, krutému vodnímu carovi." 
„Mně říkají Jelena Přemoudrá. Jsem nejmilejší dcera svého kruté

ho otce. Budu ti pomáhat v neštěstí, Ivane careviči." 
Přišli až do vodního carství, do mořského panství. U vrat trčí čtyři

cet ostrých kopí a na každém jedna junácká hlava. Jen na jednom 
dosud chybí. 

„To bylo přichystáno pro tebe," řekla Jelena Přemoudrá. „Ale já ti 
nedám ublížit!" 

Carevič vešel do paláce k vodnímu carovi. 
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Car sedí na trůnu, na hlavě má zlatou korunu. Kolem se žáby 
nafukují, ježdíci se ježí, štiky zuby cení. Rak chytil careviče klepetem 
za rameno. Sumec mu omotal nohy dlouhými vousisky. 

Vodní car zvolal strašlivým hlasem: 
„Proč jsi mě patnáct let nechal čekat? Nahromadila se tu spousta 



práce, všechno stojí. Teď musíš všechno vykonat za jedinou noc. Jdi 
a hleď, abys do rána vykácel hluboký les, zoral zem, zasel pšenici, tu 
pšenici pokosil, semlel na mouku, napekl pirohy a ty pirohy mi při
nesl na stůl. Jak to nevykonáš, octne se tvá hlava na mých zdech, na 
železném kopí." 

Vyšel carevič Ivan z carských komnat, vyšel smutný, neveselý, hlu
boko svěsil kučeravou hlavu. Spatřila ho Jelena Přemoudrá a zeptala 
se: 

„Pročpak jsi, careviči Ivane, neveselý, proč tak hluboko klopíš kuče
ravou hlavu?" 

„Proč bych ti to říkal, krasavice! V neštěstí mi nepomůžeš, jak bys 
mohla mou hlavu zachránit." 

„Kdo ví?! Co když pomohu?" 
Carevič jí vypověděl, jakou službu mu uložil krutý vodní car. 
„Jakápak služba. To je pouhá službička. Služba tě teprve čeká. Jdi 

si lehnout. "Ráno moudřejší večera." 
Přesně o půlnoci vyšla Jelena Přemoudrá na zápraží, mávla šáteč

kem a zvučným hlasem zvolala: 
„Slétněte se, pojďte ke mně, všichni dobří pracovníci, poslužte mi, 

jako jste mé matičce sloužívali!" 
Sešlo se pracovníků nevídané množství. Jedni vymýtili les, druzí 

zaseli pšenici, třetí už melou mouku, jiní mísí těsto a další zatápějí 
v peci. Ráno raníčko bylo všechno hotovo, všechno připraveno. A ca
revič Ivan nesl krutému vodnímu carovi pirohy. 

Car se rozzlobil a zvolal strašným hlasem: 
„To nemáš ze své hlavy, to neudělaly tvé ruce. Někdo chytřejší než 

ty si se mnou zahrává. Dobrá, dám ti druhý úkol. Hleď, abys za jednu 
noc vychoval včely, sebral od nich vosk a z toho vosku vystavěl zá
mek!" 

Carevič Ivan šel domů nevesele, hluboko sklonil kučeravou hlavu. 
Vypověděl své neštěstí Jeleně Přemoudré, ale ta řekla: 

„To je jen službička! Služba tě teprve čeká. Jdi si lehnout, careviči! 
Ráno moudřejší večera." 

Přesně o půlnoci vyšla Jelena Přemoudrá na rudé zápraží a mávla 
červeným šátečkem. 
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„Slétněte se všechny ke mně, včeličky sestřičky z celého světa, 
a postavte mi za noc palác z vosku!" 

Přiletělo nevídané množství včel. Každá nese kousek vosku, k tomu 
jemným hláskem zpívá. Brzy ráno byl palác z jasného vosku docela 
hotov. 

Vodní car spatřil voskový palác a rozhněval se. 
„To nemáš ze své hlavy! Tady vidím své učení. Dnes za večerních 

červánků přijdeš na zelenou louku, chytíš tam neoježděného koně 
a na tom koni ke mně přijedeš. Pak tě pustím domů." 

Carevič se zaradoval. Jde domů, pohvizduje si. Jelena Přemoudrá 
se ho zeptala: 

„Jakoupak službu ti dnes car uložil?" 
„Dneska to není služba, ale službička. Mám chytit neoježděného 

koně a přijet na něm do paláce." 
Jelena Přemoudrá zesmutněla: 
„Ach Ivane careviči! Jak jsi nerozumný. To je strašlivá služba. Ne-

oježděný kůň, to je můj tatíček, sám krutý vodní car. Jak ti pomáhat 
proti vlastnímu otci? Co mám dělat, nebohá? Zahubit ženicha, nebo 
zradit rodného otce?!" 

Carevič ji začal uprošovat, přemlouvat. 
„Dobrá," řekla Jelena Přemoudrá. „I tentokrát ti pomohu. Ale pak 

už tady nemůžeme žít. Budeme se muset vrátit do tvého carství." 
Dala mu tři pruty: měděný, olověný a stříbrný. 
„Přistup ke koni z levé strany. Tatíček je na levé oko slepý. Vyskoč 

mu na krk, bij ho měděným prutem, drž ho za stříbrnou hřívu a dolů 
se nedívej — pořád hleď do nebe. Až zlomíš měděný prut, bij ho 
olověným. Až zlomíš olověný, bij ho stříbrným, bij ho nelítostně, do
kud mu nebude opadávat maso ze žeber." 

Carevič zamířil na zelenou louku. Neoježděný kůň tam už tloukl 
kopytem. Z nozder se mu valil kouř, z tlamy prudce šlehal oheň, 
pravým okem přehlédl kůň celý palouk. Carevič se k němu přikradl 
z levé strany a skočil mu rovnou na krk. Popadl ho za stříbrnou hřívu 
a bije ho po žebrech měděným prutem. Kůň se vzepjal až k obloze, 
pod černá mračna. Vznáší se nad hlubokým mořem. 

„Podívej se dolů! Podívej se dolů!" volá. 
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Ale Ivan hledí do nebe, nespouští oči z oblaků. A pořád šlehá koně. 
Už roztřepil měděný prut, polámal olověný a vzal stříbrný. 

Kůň ho nosil, nosil, dokud mu nezačalo opadávat maso ze žeber. 
Utrmácel se, sotva plete nohama, z huby mu kape pěna. Shodil 

careviče na zelenou louku a zmizel mu z očí. 
Carevič se vrátil k Jeleně Přemoudré. 
„Teď nemůžeme čekat milost ani ty, ani já, careviči Ivane," řekla 

Jelena Přemoudrá. „Musíme zmizet z vodního carství, utéci před ta
tíčkovou krutostí." 

Vzala si ostrý nůž, píchla se do pravého malíčku, ukápla na pícku 
tři kapky krve, zavřela světnici, přivedla koně a vydali se na cestu. 

Vodní car sedí na trůnu, na hlavě zlatou korunu, ruce, nohy šátkem 
obvázané, hlava bolestí až třeští, tělo jako polámané. Poslal sluhu za 
Jelenou Přemoudrou. Sluha přišel na zápraží, vzal za klepadlo, zabu
šil a kapka krve mu odpověděla: 

„Hned jdu — oblékám si sarafán!" 
Minula hodina, po Jeleně Přemoudré ani památky. Car poslal dru

hého sluhu. Sluha zaklepal na zápraží a druhá kapka krve mu odpo
věděla: 

„Hned jdu, nasazuji si korunu!" 
Uběhla druhá hodina, po Jeleně Přemoudré ani potuchy. Car se 

rozběhl sám na zápraží a popadl klepadlo. 
„Proč nejdeš, holka neposlušná!?" 
A třetí kapka krve odpověděla: 
„Hned jdu, navlékám si korále!" 
Tu car zařval: 
„To není její hlas! Tak ona nemluví!" 
Vyrazil dveře — a ve světnici nebylo živé duše! Rozzlobil se a po

slal za nimi pronásledovatele. 
Zatím jel carevič s nevěstou šírým polem. Vtom řekla Jelena Pře

moudrá: 
„Careviči Ivane, lehni si do stružky a poslouchej, neslyšíš něco?!" 
Carevič Ivan přitiskl ucho k siré zemi a zaposlouchal se. 
„Vpředu je ticho a klid, vzadu strašný hluk. Slyším ržát koně." 
„Pronásledovatelé jsou nám v patách!" 
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Jelena Přemoudrá proměnila sebe v zahradu a careviče v zelnou 
hlávku. 

Pronásledovatelé dojeli až k zahradě a vrátili se nazpět. 
„Vaše carské Veličenstvo! V šírém poli je pusto. Je tam jenom 

zahrada a v ní zelná hlávka." 
„Vy hlavy dubové! Jeďte a přivezte mi tu hlávku. Vidím své učení!" 
Ale Jelena Přemoudrá a carevič Ivan jedou zatím dál. 
„Careviči Ivane! Lehni si do stružky a poslouchej, neslyšíš něco?!" 
Carevič se přitiskl k siré zemi. 
„Slyším. Vpředu je ticho a klid, vzadu strašný hluk." 
„Pronásledovatelé jsou nám v patách!" 
Jelena Přemoudrá proměnila sebe v studnu a careviče v jasného 

sokola. Sokol sedí na roubení a pije křišťálovou vodu. 
Pronásledovatelé dojeli ke studni. Nikde stopy, v šírém poli ani 

živáčka. Obrátili koně na zpáteční cestu. 
„Vaše carské Veličenstvo, nic jsme v šírém poli neviděli, jenom 

jednu studni a z ní pije jasný sokol křišťálovou vodu." 
„Vy hlavy dubové! To chytračí má dcera. Vidím své učení. Chce být 

moudřejší než já. Musím s ní sám změřit síly." 
I pustil se do pronásledování sám krutý vodní car. 
Jelena Přemoudrá a carevič Ivan jedou šírým polem, zeleným lu

hem. Jelena praví: 
„Kleknu si na sirou zem, poslechnu si. Co když něco uslyším?!" 
Přitiskla ucho k zemi. 
„Ach, to je hluku, to je rachotu! Otec nás dohání." 
Jeli a jeli, co síly stačily. Ale otec už je jim v patách. 
„Ještě mám něco proti vodnímu carovi," řekla Jelena Přemoudrá. 
Hodila za sebe svůj kartáč. Vyrostl hluboký les, hustý, že jím ruku 

neprostrčíš, že ho ani za tři roky neobjedeš. Vodní car začal hryzat 
a hryzal, už si prohryzal cestičku a znovu se pustil za uprchlíky. 

Už je zase blízko, blizoučko, už je dohání! Jelena Přemoudrá odho
dila hřebínek. Vyrostla vysokánská hora. Nedá se skrze ni projít, nedá 
se ani objet. 

Vodní car kopal a kopal, už si prokopal cestičku a znovu se dal do 
honičky. Užuž je dohání. Užuž je popadne rukou. 
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Tu Jelena Přemoudrá mávla ručníkem a objevilo se veliké, nedo
zírné moře. Car dojel k moři, a když viděl, že další cestu nenajde, 
vrátil se domů. 

Carevič Ivan přijel s Jelenou Přemoudrou do své země a řekl jí: 
„Půjdu napřed, pošlu pro tebe kočár. Počkej tu na mne." 
„Ale nikoho nelíbej na pravou tvář, nebo na mne zapomeneš," řekla 

Jelena Přemoudrá. 
„Dobrá," řekl carevič. 
Přišel domů. Všichni se radovali. Všechny carevič líbal, jenom na 

pravou tvář nepolíbil nikoho. Ale pak se začal líbat s matkou, políbil 
ji na obě tváře a hned na Jelenu Přemoudrou zapomněl. 

Ta zatím, chudinka, stojí na cestě a čeká. Cekala, čekala, ale carevič 
Ivan nejde. Došla do města a dala se do služby ke stařence, kterou 
carevič potkal tenkrát za humny. 

Carevič se zatím rozhodl, že se ožení, zasnoubil se a vystrojil hosti
nu, jakou svět neviděl. 

Jelena Přemoudrá se to dověděla, šla na carský dvůr a stoupla si 
u kuchyně. Carevna zrovna spálila svatební piroh. Plakala, a tu k ní 
přistoupila Jelena Přemoudrá a řekla: 

„Dovol mi, matičko carevno, abych ti upekla nový piroh." 
Co dělat. Carevna dala Jeleně všechno, co potřebovala. Za hodinu 

byl piroh upečen. Carevna Jeleně poděkovala a dala jí almužnu. Jele
na Přemoudrá jí řekla: 

„Dovol mi, matičko carevno, postát u dveří a dívat se na hostinu." 
„Dobře, jen si tam stoupni!" řekla carevna. 
Všichni ženichu a nevěstě blahopřáli a pak začali krájet piroh. 

Z pirohu vyletěli dva holoubci. 
„Polib mě," řekl holub holubičce. 
„Ne," řekla holubička, „políbím tě a ty na mne zapomeneš, jako 

zapomněl carevič Ivan na Jelenu Přemoudrou." 
A znovu řekl holoubek holubici: 
„Polib mě!" 
„Ne, kdybych tě políbila, ty bys na mne zapomněl, jako zapomněl 

carevič Ivan na Jelenu Přemoudrou." 
Tu si carevič vzpomněl na Jelenu Přemoudrou, rozhlédl se kolem 
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sebe a spatřil ji u dveří. Vyskočil od stolu, vzal ji za bílé ruce, dovedl 
k otci a matce a řekl: 

„To je má žena Jelena Přemoudrá! Ta mne zachránila, ta mne 
vysvobodila." 

Car mu odpověděl: 
„Nu, máš-li takovou ženu, pak ti budiž po celý život čest a sláva." 
A od těch časů carevič Ivan s Jelenou Premoudrou pěkně žili, 

dobře se měli a na všechno špatné brzičko zapomněli. 



Č L O V Ě K S M Ě D Ě N Ý M Č E L E M 

Žil kdysi v jednom dalekém carství, v předalekém panství jeden car 
a ten měl za ženu velkou krasavici. I porodila mu syna. Když bába 
nesla carského synka do koupele, řekla carovi: 

„Máš silného, zdravého chlapce, vyroste z něho šikovný člověk. Jen 
si na něho dej velký pozor." 

„Nu dobrá, dobrá!" odpověděl car. 
Carevič vyrostl, ale otec ho nepustil ani na krok. Všude ho bral 

s sebou: na porady, na hostiny i na lov. 
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Jednou se spolu vypravili na hon. Hnali se za jelenem a carevič 
spadl z koně. Ležel pod keřem a volal na otce. 

A tu slyší, jak někdo povídá: 
„Neplač, synku, nenaříkej, otec je nablízku." 
Carevič se otočil a vidí u stromu velikánského člověka s čelem 

měděným a břichem olověným. Vtom otec přijel, přiběhl k synovi 
a vzal ho do náručí. Ale carevič mu řekl: 

„Podívej, tatínku, tamhle u křoví stojí velikánský člověk s čelem 
měděným a břichem olověným!" 

Car se ohlédl a rychle, obratně hodil na toho člověka hedvábnou 
smyčku. Svázal ho, pevně omotal a zavolal sluhy. 

Ti toho člověka sebrali, odvezli do paláce a posadili do zlaté klece. 
Všichni stáli kolem, koukali, nemohli se vynadívat. Ale obr pohlédl 

na careviče a řekl: 
„Ach synku, synku, já tě politoval a tys mě dostal do zajetí. Za zlý 

skutek se ničeho dobrého nedočkáš." 
Toť se ví, carevič se zastyděl. Ale už se stalo. 
Druhého dne rozeslal car rychlé posly do sousedních carství, do 

cizozemských panství. A jen prý přijeďte, uvidíte velkou zvláštnost: 
obra s čelem měděným a břichem olověným. 

I začali se k němu z cizích carství, z cizích panství sjíždět lidé 
rozličných stavů. 

A zrovna kvečeru se proháněl carevič po dvoře a střílel z luku zlaté 
šípy. Jeden ten šíp zaletěl k měděnému člověku do klece. 

I začal ho carevič úpěnlivě prosit: 
„Veliký člověče s čelem měděným a břichem olověným! Vrať mi 

můj zlatý šíp!" 
Ale obr mu odpověděl: 
„Otevři zlatou klec a pusť mě na svobodu. Pak ti dám zlatý šíp." 
Carevič se dlouho nerozpakoval, otevřel zlatou klec a pustil mědě

ného člověka na svobodu. 
A v tu chvíli jako když se po měděném člověku země slehne. 
Car přivedl návštěvníky, aby se podívali na měděného člověka. Ale 

po tom už nebylo ani stopy. Hosté se začali carovi vysmívat: 
„Oklamal jsi nás! Všechno sis vymyslil!" 
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Car se strašně rozzlobil. Začal pátrat, kdo toho člověka pustil. 
Dověděla se o tom děvečka Černoočka a řekla carovi: 
„Nerač mě dát popravit, ale dovol mi slůvko promluvit. Viděla jsem 

z kuchyně, jak carevič pustil měděného člověka na svobodu." 
Car se rozzlobil ještě víc. A hned taky rozkázal, že syn musí pryč. 
Šel carevič a proléval hořké slzy. Šel tak jeden den, pak druhý. 

Roztrhal šaty, prošlapal boty. 
Přišel až do sousedního carství. Zamířil rovnou k carovi a prosil ho 

o práci. Nepustili ho do paláce, nepozvali do carských komnat, ale 
poslali ho mezi dobytek. Car nařídil, aby pásl koně. 

Carevič vyhnal koně na pastvu. Srdce se mu svíralo lítostí, i začal 
hladit koně po hřívách a přitom plakal a naříkal: 

„Ach ty měděný člověče! Já jsem ti prokázal dobro a kvůli tobě se 
ze mne stal pastevec koní." 

Sotva to dořekl, vidí, že koně potřásají hřívou a obracejí hlavy 
v jednu stranu. Podívá se — a co nevidí! Hřívy se jim proměnily 
v měděné. 

Zahnal koně do dvora. Car na koně pohlédl, podivil se a řekl si: 
Ty mé koně nepase jen tak obyčejný člověk! 
Druhého dne careviči nařídil, aby šel pást krávy. Carevič pásl krávy 

a hořce přitom plakal. 
„Milé krávy stračeny, prokázal jsem dobro měděnému člověku 

a kvůli němu se ze mne stal pastýř." 
A tu vidí, že kravám narostly zlaté rohy. 
Zahnal krávy domů. Car pohlédl na zlaté rohy a pomyslel si: 
Ty mé krávy nepase jen tak obyčejný člověk! 
Třetího dne nařídil, aby šel carevič pást svině. 
„Ach vy sviňky, šedivé štětinky! Prokázal jsem dobrý skutek mědě

nému člověku a kvůli němu teď pasu svině!" 
Pohlédl na svině a tu vidí, že jim zezlátly štětiny a na každé štětičce 

mají po bílé perličce. 
Zahnal svině do dvora. Tohle už carovi nedalo. Zavolal pastýře 

a zeptal se ho: 
„Co jsi zač? Ty nejsi obyčejný člověk, ty nejsi obyčejný pasák 

vepřů. 
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Carevič odpověděl: 
„Nejsem obyčejný člověk, nejsem obyčejný pasák vepřů. Jsem car

ský syn, ale otec mě vyhnal, že jsem pustil z klece velikého člověka 
s měděným čelem a olověným břichem." 

„Vím o tom, vím," řekl car. „Slyšel jsem . . . Vyprávěli mi o tom." 
Vzal careviče do paláce, dal ho obout, obléknout, učesat a pak ho 

oženil se svou dcerou. Ale carevici to nebylo po chuti. 
„Možná že býval kdysi carský syn, ale pro mne to je pastýř, obyčej

ný mužský. A já nechci strávit celý život s obyčejným chlapem." 
Zavolala si věrné sluhy a nařídila, aby v noci careviče svázali, od

vedli až na hranice carství a tam ho zanechali v hlubokém lese. Jak 
řekla, tak se stalo. 

Carevič bloudil hlubokým lesem, proléval hořké slzy, plakal a naří
kal: „Velký člověče s měděným čelem a olověným břichem, prokázal 
jsem ti dobro, pustil jsem tě z klece a tys mě zahubil!" 



Sotva to dořekl, stál před ním 
obr s měděným čelem a olověným 
břichem a pravil: 

„Já tě zahubil, careviči, já ti také 
pomohu! Dej se pravou stezkou, 
dojdeš až na zelený palouk, tam 
uvidíš dvě jabloně. Ochutnej 
z každé jabloně po jablku a dál 
uvidíš sám. Ale dej si pozor!" 

Sotva to dořekl, zmizel careviči 
z očí. 

I vydal se carevič cestou vpravo. 
Došel až k zelenému palouku 
a tam spatřil dvě jabloně. Utrhl 
z jedné jablko, nakousl a celé je 
snědl. A tu cítí, že má nějak těžkou 
hlavu. Přistoupil k potoku a podí
val se do vody. A co neviděl! Na 
hlavě mu vyrostly jelení parohy. 

Stálo se mu špatně, sedět nemohl, ležet také ne. Rozplakal se ještě 
lítostivěji než předtím. 

Bloudil lesem a hlasitě naříkal. 
V noci dostal hlad. Přistoupil k druhé jabloni, nevydržel to, utrhl 

jablko a snědl je. A tu cítí, že má hlavu lehčí. Šel k potoku, podíval se 
do vody a vidí: po paroží ani památky. Naopak, stal se z něho takový 
mládenec, statný junák, že nelze ani pomysliti, ani sobě představiti, 
ani v pohádce vyprávěti, ani slovem vysloviti. 

Teď se všeho dovtípil, natrhal si jedněch jablek plnou kapsu, do 
druhé zas dal ta druhá a vydal se na cestu. 

Šel daleko nedaleko, blízko neblízko, co v pohádce chvílí pouhou, 
to v životě dobou dlouhou. Šel a šel, až přišel zpátky do paláce, kde 
sloužil jako pastevec. 

Koupil si košík a uložil do něho jablka. Chodil po dvoře a volal: 
„Pojďte ke mně, krasotinky, kupte si červená jablíčka!" 
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Z carevniných komnat vyběhla služka. Pyskatá, obočí jako košťata, 
křivý nos. 

„Prodej mi, trhovče, za grošík jablíček." 
Carevič jí dal jedno jablíčko. 
Služka je snědla a v mžiku se z ní stala krasavice bílá jako labuť. 
Přiběhla do paláce, pláče radostí, směje se pýchou. J a k ji carevice 

uviděla, vyndala nádherný perlový náhrdelník. 
„Odnes ho tomu kupci a kup od něho všechna jablka!" 
Carevič jí prodal ta druhá jablka. Carevice popadla jablko, rychle je 

snědla a tu cítí, že má nějak těžkou hlavu. Myslela si, že se proměnila 
v krasavici, a zatím jí na hlavě vyrostly jelení parohy. Spatně se jí 
stálo, ještě hůř sedělo a ležet také nemohla. 



Dala se do křiku a do pláče. Sběhli se car s carevnou, chůvy, ko
morné, lékaři. Car s carevnou pláčou, dcera vzlyká, chůvy a komorné 
prskají smíchem. Lékaři se pustili do léčby. Ať dělali, co dělali, parohy 
rostly čím dál víc. Udělali pro carevici zvláštní poličku. Carevice leže
la na posteli, parohy opřené o polici. I prosila carevice služtičku Čer-
noočku: 

„Jdi, najdi toho kupce, třeba mě vyléčí." 
Služka našla careviče. Ten přišel k carevici a potřásl hlavou: 
„Ach carevice, carevice! Potkalo tě velké neštěstí. Jistě jsi někoho 

urazila. Jistě jsi někomu ublížila." 
Tu se carevna zarmoutila a rozplakala se: 
„Urazila jsem cizího mládence. Nechtěla jsem s ním žít, nařídila 

jsem, aby ho zavedli do hlubokých lesů. Jistě ho tam sežrala dravá 
zvěř a já teď budu nadosmrti trpět za svůj zlý skutek." 

Ale carevič se jí zeptal: 
„Co bys udělala, kdyby ten mládenec byl živ?" 
„Padla bych mu k nohám, prosila bych ho za odpuštění a byla bych 

mu až do hrobu věrnou ženou," odpověděla carevice. 
Tu jí carevič řekl: 
„Podívej se na mne lip. Nejsem já tvůj souzený, nepásal jsem u vás 

krávy, nebyl jsem tvůj muž?" 
Carevice ho poznala, seskočila z postele a padla mu k nohám. 
„Odpusť mi, drahý muži! Budu ti věrnou ženou!" 
Tu jí dal carevič druhé jablko. Snědla je a stala se ještě krásnější, 

než bývala dřív. 
A potom žili a dobře se měli, a jestli neumřeli, tak tam žijí podnes. 
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O MEDVÍDKU, VOUSÁČOVI 
HORYNOVI A DUBINOVI 

Za sedmerými horami, za sedmerými řekami žili kdysi stařeček 
a stařenka. Všeho měli habaděj, jenom děti jim chyběly. 

Jednou přinesla stařenka ze zahrady řepu a položila ji do pícky, 
aby se rozpařila. Stařeček někam odešel, stařenka seděla doma sama 
a předla. 

Náhle slyší slabounký hlásek: „Otevři, babičko, je tu horko." 
Stařenka se polekala, nahlédla do síně, ale nikde nikdo. Vrátila se 

tedy do světnice a tu slyší znovu: 
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„Tak přece otevři, babičko, je mi tu horko!" 
Hlásek jako by vycházel z pícky. Stařenka otevřela dvířka a tu vidí, 

že v peci leží dívenka, hezoučká a kulaťoučká jako řepa. 
Stařenka se zaradovala a zavolala stařečka. Vyndali dívenku z pece, 

umyli ji, osušili a pojmenovali Řepkou. 
Řepka nerostla po dnech, ale po hodinách. Dědeček s babičkou se 

na ni nemohli vynadívat. 
Když Řepka vyrostla v dospělou dívku, vypravila se do lesa na 

jahody a tam zabloudila. Šla a šla, až v lese spatřila chaloupku. Vešla 
dovnitř. Seděl tam na sloupu Medvěd a hráběmi se drbal na zádech. 

Řepka se polekala, ale Medvěd jí řekl: 
„Nelekej se, děvenko, už na tebe dávno čekám. Potřebuji hospodyni, 

budeš hezky v teple u mne žít, dobře se mít, jen se musíš pěkně 
o svého Míšenku starat." 

Ať Řepka plakala a prosila jak chtěla, Medvěd ji nepustil. 
Přitáhl sáně, připevnil je ke stropu, lehl si do nich a přikryl se 

pokrývkou. 
„Houpej mě, Řepko, ukolébej mě!" 
Řepka ho kolébá, slzy prolévá a zpívá: 
„Houpy, hou, stará obludo!" 
„Tak ne," řekl Medvěd, „musíš zpívat: Houpy, hou, milý můj!" 
Co dělat? Kolébala ho tedy a k tomu zpívala: 
„Houpy, hou, milý můj!" 
Tak Řepka strávila u Medvěda dva roky. 
Jednou Medvěd odešel daleko, předaleko na lov. Řepka urazila 

zámek a utekla z chaloupky. Přiběhla k dědovi a babičce a žila u nich. 
Za nějaký čas porodila syna, Ivana Medvídka. 
Medvídek nerostl po dnech, ale po hodinách. Hodinu za hodinou 

rostl jako z vody, jako by ho někdo vytahoval. 
Minulo mu patnáct let. Medvídek si hrával s dětmi, skotačil a tu se 

začaly dít tuze ošklivé věci. 
Koho popadl za ruku, tomu ji vytrhl, koho chytil za hlavu, tomu ji 

utrhl. Přišli vesničané k stařečkovi a stěžovali si: 
„Dělej, jak chceš, krajane, ale ať tu po tvém vnukovi není ani pa

mátky. Vždyť nám všechny děti vytluče jako slepice." 
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To starce zarmoutilo. 
„Copak jsi tak smutný, dědoušku?" zeptal se Medvídek. „Urazil tě 

někdo?" 
„Ach vnoučku," vzdychl stařeček, „vždyť mám jenom tebe a ještě mi 

nakázali, abych tě vyhnal z vesnice." 
„Což o to, dědoušku, to ještě není tak velké neštěstí. Jdi a udělej mi 

železnou pětadvacetipudovou hůl." 
Stařec mu zhotovil takovou hůl a Medvídek šel, kam ho oči vedly. 
Šel a šel, až přišel k řece, široké tři versty. Na břehu stál člověk, ústy 

zahradil řeku, na vousy ryby lovil, hned je na jazyku vařil a jedl. 
„Buď zdráv, bohatýre Vousáči!" 
„Zdráv buď, Medvídku. Kampak máš namířeno?" 
„Ani sám nevím, jdu, kam mě nohy nesou." 
„Vem mě s sebou." 
„Pojď, kamaráde, jsem rád, že nebudu sám." 
Šli tedy ve dvou a tu spatřili bohatýra. Celou horu popadl do 

náručí a nesl ji do propasti. 



Medvídek se podivil: 
„To je ale kousek! Jsi pořádný silák, Horyno." 
„Kdepak já! Já nejsem žádný silák. Ale na světě žije Ivánek Medví

dek a ten má doopravdy velikánskou sílu." 
„Vždyť jsem to já!" 
„Kampak máš namířeno, Medvídku?" 
„Ale, kam mě oči povedou." 
„Vem mě taky s sebou!" 
„Tak pojďme, jsem rád, že budu mít kamarády." 
Šli dál ve třech a tu vidí podivného bohatýra, jak pracuje v lese: 

vysoké duby strká do země, malé doubky ze země vytahuje. 
„Ty máš ale sílu, Dubino!" podivil se Ivánek. 
„Copak to je nějaká síla? Takhle Ivánek Medvídek, ten je dooprav

dy silný." 
„To jsem já." 
„Kam jdeš cestou?" 
„Sám nevím, Dubino!" 
„Tak mě vem s sebou!" 
„Pojďme! Jsem rád, že mám kamarády." 
Tak byli teď čtyři. 
Šli tak cestou necestou, šli a šli, až přišli do tmavého, hlubokého 

lesa. V tom lese stála malá chaloupka na kuřích nožkách a pořád se 
otáčela. 

Ivánek jí řekl: 
„Chaloupko, chaloupko, obrať se k lesu zadem a k nám předem!" 
Chaloupka se k nim obrátila předem, dveře se samy rozletěly, okna 

se otevřela. 
Bohatýři vešli do chaloupky, ale nikde nikdo, zato vedle stojí chlí

veček plný bílých oveček. 
„Tak, kamarádi, zůstaneme tu nějaký čas, odpočineme si po cestě." 
Noc strávili klidně a pokojně, kolem nich bylo ticho jako v kostele. 
Ráno raníčko řekl Ivánek Medvídek: 
„Poslyšte, kamarádi, všichni nebudeme přece sedět doma na peci. 

Pojďte, budem losovat, kdo zůstane doma a kdo půjde na lov." 
Losovali a los padl na bohatýra Vousáče. 
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Pobratimové odešli na lov, Vousáč zařízl berana, uvařil, napekl, co 
hrdlo ráčilo, pak si umyl hlavu, sedl si k oknu a začal si hřebínkem 
rozčesávat kudrny. 

Najednou se v chalupě zatmělo, všecko se zatočilo, něco zahřmělo, 
něco zadupalo a vešel dědek velký jako pěst, vousy dlouhé deset verst. 

Zlostně pohlédl na Vousáče a křikl: 
„Jak ses opovážil hospodařit v mém domě? Jak ses opovážil zaříz

nout mého berana?" 
„Moc nekřič!" odpověděl Vousáč. „Napřed koukej vyrůst! Ani tě 

není od země vidět! Vezmu polévky žejdlíček, chleba krajíček a celého 
tě zaplesknu." 

Pidimužík se rozčertil ještě víc: 
„Já jsem malý, ale sporý!" 
Popadl skrojek chleba a začal bít Vousáče do hlavy. Div ho ne-

utloukl — hodil polomrtvého Vousáče pod lavici, snědl upečeného 
berana a odešel do lesa. 

Vousáč si obvázal hlavu hadrem, ležel a vzdychal. 
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Bratři se vrátili a ptali se: 
„Co se ti stalo, bratříčku?" 
„Ach moji milí, zatopil jsem v kamnech, ale z toho strašného horka 

mě tak rozbolela hlava, že jsem proležel celý den, nevařil jsem ani 
nepekl." 

Druhého dne zůstal doma bohatýr Horyna. Uvařil, napekl, sedl si 
u okénka a dřímal. Najednou něco zahřmělo a zadupalo, dveře se 
otevřely, vešel dědek, celý jako věchýtek, vousy dlouhé lokýtek. 

„Nu, dneska si u Horynušky pěkně pochutnám a poveselím se!" 
Ale Horyna mu odpověděl: „Jedeš! Nikdo tě nezval! Pro tebe jsem 

nevařil ani nepekl, pro tebe jsem se celý den nedřel!" 
„Takhle ty mě tedy hostíš!" 
Stařeček popadl železný tlouk a do milého Horyny bušil a bušil, až 

ho zahnal pod lavici. Snědl všechno do posledního drobečku a odešel. 
Ivánek Medvídek se vrátil s bratry. 
„Tak co, Horynko, cos nám připravil k obědu?" 
„Ach bratříčkové milí, nic jsem nevařil. Kamna čoudí, dříví je syro

vé, jsem z toho kouře celý omámený, jako moucha." 
Zase ulehli bez večeře. 
Třetího dne šli bratři na lov. Ale Medvídek zůstal doma. Vybral 

nejlepšího berana, zařízl ho a upekl. Poklidil světnici a ulehl na lavič
ku. Najednou zahřmělo, ozval se rachot, do dvora vešel dědek velký 
jako pěst, vousy na deset verst. Na hlavě táhl celý stoh sena, v rukou 
nesl velkou káď vody. Postavil káď na zem, seno rozházel po dvoře 
a začal počítat ovce. Viděl, že jeden beran chybí, dopálil se, rozčertěný 
vběhl do světnice a chtěl Medvídka prát. 

Ivánek vyskočil, popadl dědka za dlouhé vousy a začal jím smýkat 
po světnici. A přitom říkal: 

„Neznáš-li brody, nelez do vody!" 
Dědek jako pěst, vousy na deset verst začal Ivana prosit: 
„Smiluj se nade mnou, siláku bohatýre, pusť mě, kam mě oči pove

dou." 
Ale Medvídek ho neposlouchal: dotáhl dědka na dvůr, přivedl ho 

k dubovému sloupu, do toho sloupu mu zatloukl vousy a železným 
klínem je zaklínil. Pak se vrátil do světnice, sedl si a čekal na bratry. 
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Bratři se vrátili z lovu a divili se, že je celý, bez modřiny, ve světnici 
že je uklizeno a oběd na stole. 

Ivánek Medvídek se usmál: 
„Pojďte, bratři, já jsem ten váš kouř chytil a přivázal ke sloupu." 
Vyšli na dvůr, koukají, ale po stařečkovi už dávno ani vidu, ani 

slechu, jenom vousy povívají na sloupu. A vedle sloupu zela hluboká 
díra. 

Ivánek šel do lesa, strhal lýko, svinul provaz a nařídil bratrům, aby 
ho spustili pod zem. Spouštěl se, spouštěl, až se octl v podzemním 
carství. 



Spatřil ušlapanou cestičku a pustil se po ní. Šel a šel, až přišel 
k paláci. V paláci seděly tři krásné panny a ty mu řekly: 

„Ach dobrý mládenče, proč jsi sem přišel? Nás tady drží v zajetí 
starý dědek, sám je jako pěst, ale vousy má na deset verst. Má v těch 
vousech strašlivou sílu, zabije tě a tvé kostičky zchřupe." 

„Nebojte se," řekl Ivánek, „jeho vousy povívají na sloupu." 
Vešel k dědkovi do světnice, popadl ho za pravou nohu, udeřil jím 

o železnou podlahu a s pidimužíkem byl konec. 
Ivánek se vrátil k pannám, vzal je s sebou, dovedl je k jámě a tam 

křikl: 
„Táhni, Vousáči, posílám ti ženu!" 
Bohatýři pannu vytáhli a znovu spustili provaz dolů. Ivánek přivá

zal druhou sestru: 
„Táhni, Horyno, to je tvá žena!" 
Také ji vytáhli. 
Medvídek přivázal nejmladší sestru a zvolal: 
„A tohle je má žena!" 
Tu se Dubina rozzlobil, urazil se, a když tahali Medvídka, vzal 

sekyru a přesekl provaz vejpůl. 
Ivánek spadl do podzemního carství, udeřil se a bolestně zaplakal. 
„Ach bratři, bratři, nevěrní přátelé! Já s vámi jednal po dobrém, vy 

mně splácíte po zlém." 
Co dělat? 
Vydal se po neprošlapaných stezkách, ale brzy se unavil a měl hlad. 

Najednou zahlédl v hnízdě pět mláďat, každé ptáče jako pořádný 
beran. 

Chtěl jedno zabít, ale ptáčata se pustila do křiku: 
„Nech nás, Ivánku, nebo bude náš tatíček, velký pták Mogul, prolé-

vat hořké slzy." 
Ivánkovi se ptáka zželelo a nechal ptáčata naživu. 
Najednou se rozlehl rachot a šum. To letěl pták Mogul a řval 

strašlivým hlasem: 
„Čichám, čichám člověčinu kolem svého hnízda! Zhltnu tě, mláden

če, na jeden ráz!" 
Ale ptáčata volala: 

148 





„Nech ho, tatíčku! Měl hlad, a přece nám neublížil." 
„Nu dobrá, můžeš mě tedy, mládenče, požádat o cokoliv." 
„Vynes mě na bílý svět, ptáku Mogule, do ruské země." 
„Dobrá," odpověděl pták Mogul, „pojď do spíže Baby Jagy, připrav 

mi sto sudů jídla, sto sudů vody a pak se vydáme na cestu." 
Medvídek se vrátil do paláce a našel spíž Baby Jagy — bylo tam 

jídla, až oči přecházely. 
Najedl se, napil, připravil sto sudů jídla, sto sudů vody, usedl na 

ptáka Mogula a vydali se na cestu. 
Pták Mogul letěl jako vítr a za letu se neustále obracel. 
Kdykoli se pták otočil, hodil mu Medvídek do krku sud jídla a nalil 

sud vody. 
Bílý svět už je nablízku, nablízku už je ruská země, ale Medvídek 

nemá ani kousek masa. 
Pták Mogul se obrátil: 
„Dej mi, Ivánku, kousek masa, jinak nedoletím, už nemám sílu." 
Co teď? 
Ivánek vzal ostrý nůž, uřízl si obě lýtka a hodil je Mogulovi do 

rudé tlamy. 
A tehdy ho pták Mogul vynesl na bílý svět. 
Medvídek se s ním rozloučil a vydal se na cestu, ale sotva se vlekl, 

jenom pokulhával. 
„Copak, Ivánku, pročpak kulháš?" 
„Vždyť jsem ti dal svá lýtka, ptáku Mogule." 
„Proč jsi to neřekl dřív?" 
Pták vyplivl Ivánkova lýtka a přiložil mu je k nohám. Lýtka při

rostla a Ivánek byl zase zdráv. 
Šel tak šírým polem a tu vidí, že tam krásná panna skot pase. 

Přistoupil k ní a poznal svou nevěstu. 
„Copak tu děláš, děvenko?" 
„Pasu dobytek. Mé sestry se provdaly za bohatýry, ale já si Dubinu 

nechci vzít, a tak mě vyhnal, abych pásla krávy." 
„Jen neplač, krasavice, dlouho už pást nebudeš." 
Večer přihnala krásná panna dobytek domů — Ivánek Medvídek 

šel za ní. 
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Vstoupil do světnice. Vousáč, Horyna a Dubina seděli za stolem 
a popíjeli víno. 

Ivánek jim řekl: 
„Dobří lidé! Dejte mi aspoň jednu skleničku!" 
Podali mu jednu, poprosil o druhou. 
Dali mu druhou, třetí si vzal sám. 
Rozpálilo se jeho bohatýrské srdce, popadl kyj a vyhnal Vousáče, 

Horynu a Dubinu z carství. 
Potom vzal svou milovanou nevěstu, vrátil se k stařečkovi a stařen

ce a tam se konala slavná svatba. 
Taky jsem na té svatbě byl, medovinu i víno pil, po vousech teklo, 

do úst nenateklo. Korbel piva mi tam dali, víckrát už mě nepozvali. 
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MARJA MOREVNA 

V jednom dalekém, předalekém carství žil kdysi před dávnými časy 
bohatýr Fjodor Tugarin a ten měl tři sestry, krásné panny, Marju, 
Olgu a Annu. 

Otec a matka jim umřeli. Před smrtí nakázali synovi: 
„Kdo se první bude ucházet o tvé sestry, tomu je dej, ať nejsou 

doma příliš dlouho." 
Jednou se sel Fjodor Tugarin projít se sestrami do zeleného sadu. 

Náhle se přivalil černý mrak a nad sadem se snesla strašlivá bouře. 
„Pojďte rychle domů, sestřičky," řekl Fjodor Tugarin. 
Sotva vešli do světnice, udeřil hrom, strop se rozestoupil a do svět

nice vlétl jasný sokol. Udeřil sebou o zem, proměnil se v statného 
mládence a řekl: 
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„Buď zdráv, Fjodore Tugarine, nepřiletěl jsem k tobě na návštěvu, 
ale na námluvy. Chci si vzít tvou sestřičku Marju za ženu." 

„Jsi-li mé sestřičce, krásné Marje, milý, já jí nebráním, ať si tě 
vezme." 

Krásná Marja souhlasila. Sokol se s ní oženil a odnesl si ji do svého 
carství. 

Míjel den za dnem, hodina plynula za hodinou, minul rok, jako 
když proutkem mávne. 

Jednou si vyjel Fjodor Tugarin se sestřičkami na lov, vyštval krás
né zvíře, ale vtom zarachotil hrom, nebe zaplanulo, vylétl orel . .. 
Udeřil sebou o sirou zem a proměnil se v dobrého mládence. 

„Buď zdráv, Fjodore Tugarine, přiletěl jsem za tebou na námluvy, 
dej mi krásnou Olgu za ženu." 

„Jsi-li mé sestřičce, krásné Olze, milý, ať si tě vezme, já jí svou vůli 
nevnucuji." 

Krásná Olga si vzala orla za muže a ten si ji odnesl do svého 
carství. 

A jednou přiletěl černý krkavec a oženil se s krásnou Annou. Fjo
dor Tugarin zůstal sám jako kůl v plotě. 

Bylo mu smutno v rodném domě, usedl na dobrého koně a rozjel se 
do světa hledat štěstí. 

Jel a jel, až přijel na válečné pole. Široko daleko tam ležela síla 
cizího vojska — všichni pobití, jenom ruští bohatýři mezi mrtvými 
neleželi. 

Fjodor Tugarin zvolal: 
„Kdo jsi tu naživu, ozvi se! Kdo pobil to velké vojsko?" 
Ozval se mu živý muž: 
„Celé to veliké vojsko pobila Marja Morevna, překrásná carevna." 
Fjodor Tugarin se podivil. Jel dál a přijel k hedvábným stanům. 

Vstříc mu vyšla Marja Morevna, překrásná carevna. 
„Buď zdráv, bohatýre, kam tě kůň nese? Jedeš volky či nevolky?" 
Fjodor Tugarin jí odpověděl: 
„Dobří mládenci nevolky nejezdí." 
„Nu, jestli tuze nepospícháš, navštiv mé stany." 
Fjodor Tugarin byl rád. Sedm nocí ve stanech nocoval, u plných 
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stolů hodoval, krásnou zvěř proháněl a veselé písně pěl. Zalíbil se 
Marje Morevně a ta si ho vyvolila za muže. 

Přijeli do jejího království. Strávili tam rok, po něm druhý. Žili 
pěkně v klidu a přátelství, až jednoho dne se Marja Morevna, pře
krásná carevna, přichystala do boje. Předala Fjodoru Tugarinovi celé 
hospodářství a nakázala mu: 

„Všude choď, všecko obhlédni, jenom do černé komory nesmíš ani 
nakouknout!" 

Sotva Marja Morevna odjela, Fjodorova dušička to zvědavostí ne
vydržela. Rychle skočil k černé komoře, otevřel ji, nakoukl — a tam 
na železných hácích visel Kostěj Nesmrtelný, spoutaný řetězy. 

„Slituj se nade mnou, Fjodore Tugarine," prosil, „deset let se tu 
trápím, deset let jsem se nenapil vody, už mi v hrdle vyprahlo." 

Fjodor mu podal vědro vody. Kostěj je vypil jedním douškem a po
prosil o další: 

„Jedním vědrem takový oheň neuhasím, dej mi ještě!" 
Fjodor mu podal druhé vědro, Kostěj je vypil, požádal o třetí. 



A sotva vypil třetí vědro, vrátila se mu bývalá síla, škubl řetězy 
a všech dvanáct přerval. 

„Děkuji ti, Fjodore Tugarine! Po věky věkův Marju Morevnu ne
uvidíš!" 

Vyrazil okno a vyletěl na svobodu . . . Cestou dohonil Marju Mo
revnu a odvlekl ji do svého carství. Hořce, přehořce zaplakal Fjodor 
Tugarin, všechno si nachystal a vydal se na dalekou pouť. 

„Ať třeba přijdu o život, jen když svou milovanou ženu vysvobo
dím." 

Tak šel den, tak bloudil měsíc, až najednou spatřil dub, na kterém 
seděl jasný sokol. Sokol sebou udeřil o zem a proměnil se v dobrého 
mládence. 
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„Buď zdráv, milovaný švagre 
Fjodore Tugarine, kam se ubíráš?" 

„Jdu hledat svou ženu Marju 
Morevnu, překrásnou carevnu. 
Kostěj ji unesl." 

„To bude těžké hledání! Dej mi 
prsten ze své pravé ruky, podle 
něho poznám, kdy ti mám letět na 
pomoc." 

Fjodor mu dal prsten a šel dál. 
Potkal ještě mohutného orla 
i švagra krkavce. Orlovi dal zlatý 
pásek, krkavci stříbrnou sponku. 

Šel jeden rok, šel druhý, třetí rok 
došel do Kostějova paláce. Kostěj 
byl zrovna na lovu. 

Marja Morevna spatřila milova
ného druha a s pláčem se k němu 
vrhla: 

„Ach Fjodore Tugarine, milova
ný muži! Proč jsi mě neposlechl? 
Podíval ses do komory a pustil jsi 
na svobodu Kostěje Nesmrtelného, 
mého strašného nepřítele." 

„Odpusť, Marjo Morevno! Ne
vzpomínej na to, co bylo, sedni si 
raději na mého koně, dokud není 
po Kostějovi památky, třeba nás 
nedohoní." 

Sedli na rychlého koně a rozjeli 
se z Kostějova carství. 

Kvečeru se Kostěj vracel z ho
nu domů, ale vtom pod ním jeho 
dobrý kůň klopýtl a kulich na Kos-
tějově rameni zatřepal křídly. 



„Co klopýtáš, herko nenasytná, snad netušíš nějaké neštěstí?" 
Kůň mu odpověděl: 
„Fjodor Tugarin odvezl Marju Morevnu." 
„A můžeme ji dohonit?" 
„Ještě můžeš nasít pšenici, počkat, až vyroste, posekat ji, semlít, 

z mouky napéci pět pekáčů buchet, ty buchty sníst — a když teprve 
pak vyjedem, ještě je dohoníme." 

Kostěj vyjel, dohonil Tugarina, sebral mu Marju Morevnu a odvezl 
ji domů. 

Fjodor Tugarin si poplakal, zanaříkal a znovu se vrátil pro Marju 
Morevnu. Kostěj Nesmrtelný byl někde za horami. 

„Pojeď se mnou, Marjo Morevno!" 
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„Ach Fjodore Tugarine, vždyť nás dohoní." 
„Ať nás dohoní, nevadí, alespoň hodinku budeme spolu." 
Sebrali se a ujeli. 
Kostěj se vrací domů, ale vtom pod ním dobrý kůň klopýtl. 
„Co klopýtáš, herko nenasytná?" 
„Fjodor Tugarin odvezl Marju Morevnu." 
„Můžeme je dohonit?" 
„Ještě můžeš nasít ječmen, počkat, až vyroste, posekat ho, semlít, 

navařit piva, tím pivem se opít, dobře se vyspat — a když pak vyje
dem, ještě je dohoníme." 

Kostěj vyjel, dohonil Fjodora Tugarina, rozsekal ho na drobné 
kousky, položil je do vysmoleného sudu, sud sevřel železnými obruče
mi a hodil do siného moře. A Marju Morevnu odvezl domů. 

Zrovna v ten divný čas zčernalo Fjodorovým švagrům stříbro. 
„Švagra asi potkalo nějaké neštěstí," řekli si. 
Orel vyletěl nad moře a zvedl silný vítr. Moře se rozbouřilo a vyho

dilo sud na břeh. Sokol ho chytil, vynesl vysoko, převysoko nad obla
ka a odtud ho shodil dolů. Sud spadl na zem a roztříštil se. Krkavec 
přinesl živou a mrtvou vodu, postříkal Fjodora a ten zase vstal živ 
a zdráv. 

„Ach milí Švagři, to jsem si pospal!" 
„Ještě dlouho a dlouho bys spal, kdyby nás nebylo. Pojď k nám teď 

na návštěvu, svagříčku!" 
„Ne, milí bratříčkové, půjdu hledat Marju Morevnu." 
„Na svém koni ji neodvezeš. Jdi do sedmerého carství, do podslu-

nečného panství. Za ohnivou řekou tam žije Baba Jaga. Má jednu 
kobylu, na které den co den objíždí celý svět. Když získáš hříbě té 
kobyly, pak Marju Morevnu od Kostěje odvezeš. Tady máš, švagříčku, 
hedvábný šátek, mávneš-li šátkem na pravou stranu, udělá se vysoký 
most a položí se přes ohnivou řeku." 

Fjodor Tugarin švagrům poděkoval a vydal se na cestu. Šel dlouho 
bez jídla, bez pití. Přišel mu do cesty zámořský pták s mláďaty. Tuga
rin chtěl jedno ptáče sníst. Ale zámořský pták ho plačky prosil: 

„Nech mé děti, Fjodore Tugarine, třeba se ti budu hodit." 
„Dobrá, ať je podle tvého." 

158 



Šel dál a spatřil v lese včelí úl. 
„Najím se sladkého medu, co hrdlo ráčí." 
Ale včelí máti se ozvala: 
„Nech můj med, Fjodore Tugarine, třeba se ti budu hodit." 
„Dobrá, ať je podle tvého." 
Šel dál, už sotva nohama pletl. Najednou spatřil dům Baby Jagy, 

kolem domu dvanáct železných kopí, na jedenácti je po lidské hlavě, 
jen na jednom dosud hlava chybí. 

Vyšla Baba Jaga-kostlivá noha, zuby ostré jako šavle. 
„Dobrý den, babičko!" 
„Vítám tě, mládenče, pročpak přicházíš?" 
„Nevzala bys mě, babičko, za pastevce koní?" 
„Beze všeho, mládenče! U mne služba netrvá rok, ale pouhé dva 



dny. Když mé kobyly ohlídáš, dám ti zlata, co budeš chtít, když ne, 
pak mi odpusť, ale tvá hlava bude trčet na železném kopí." 

Fjodor Tugarin souhlasil. Baba Jaga mu dala jíst a pít a kázala mu, 
aby se pustil do práce. 

Sotva Fjodor vyhnal kobyly do pole, hned se všechny rozběhly po 
lukách a zmizely mu z očí. Tugarin zaplakal, zarmoucen usedl na 
kámen, až ho přemohl spánek. 

Probudil se. Slunce je nizoučko, tmavá noc blizoučko, ale po koby
lách ani vidu, ani slechu. 

Co teď? 
Vtom přiletěl zámořský pták. 
„Jdi domů, Fjodore Tugarine, všechny kobyly jsou už ve svých 

stáních." 
Tugarin se vrátil domů. Baba Jaga vztekle bručí a křičí ve stáji na 

své kobyly: 
„Vy kůže prašivé, proč jste se vracely domů?" 
„Co jsme měly dělat? Přiletěli ptáci z celého světa, div nám oči 

nevyklovali." 
„Zítra neběhejte po lukách, rozběhněte se do hlubokých lesů." 
Fjodor se vyspal a ráno mu Baba Jaga řekla: 
„Poslyš, Tugarine, jestli mé kobyly neuhlídáš, jestli se ti jediná ztra

tí, pamatuj si, že se tvá kučeravá hlava octne na železném kopí." 
Fjodor zahnal kobyly na pole, ale ty se v mžiku rozběhly do hlubo

kých lesů. 
Znova Tugarin usedl na kámen. Plakal, hořekoval, až usnul. 
Když slunečko zapadlo za lesy, přiletěla včelí máti a řekla: 
„Probuď se, Tugarine, všechny kobyly už jsou ve svých stáních. Ale 

až se vrátíš domů, nechoď Babě Jaze na oči. Jdi do konírny a schovej 
se za jesle. Baba Jaga má prašivé hříbátko, celé vyválené v mrvě. Vem 
si je a o půlnoci ujeď." 

Fjodor zalezl do konírny a schoval se za jesle. Baba Jaga hučí 
a křičí na své kobyly: 

„Proč jste se vracely domů, vy kůže prašivé?" 
„Co jsme měly dělat? Přiletěla mračna včel z celého světa a bodaly 

nás do krve." 
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Když Baba Jaga usnula, našel si Fjodor prašivé hříbě, osedlal je 
a ujel. 

Hříbátko bylo slaboučké, nohy tenoučké, nozdry roztržené, ale bě
želo jako bohatýrský kůň, louky a pole přebíhalo, jezera přeskakovalo 
jako pták. 

Přijeli až k ohnivé řece. Fjodor vytáhl hedvábný šátek, mávl jím 
napravo a nad řekou se vzepjal vysoký železný most. A po něm praši
vé hříbátko přejelo ohnivou řeku. 

Ráno se Baba Jaga probudila, začala počítat koně a tu vidí, že po 
prašivém hříbátku jako by se země slehla. 

Skočila do měděného moždíře a hnala se za ním. Uhání v mědě
ném moždíři, tloukem se odráží, pometlem za sebou zametá. Dojela 
až k ohnivé řece a rozjela se po železném mostě. Vtom Fjodor mávl 
šátkem nalevo. Železný most se zřítil a Baba Jaga spadla do ohnivé 
řeky. Tak se ta ničemnice dočkala vlastní smrti. 

Fjodor zatím dojel za Marjou Morevnou, posadil ji před sebe na 
prošívané sedlo a vydal se na zpáteční cestu. 

Kostěj Nesmrtelný se vracel domů a kůň pod ním klopýtl. 
„Co klopýtáš, herko nenasytná? Tušíš snad nějaké neštěstí?" 
„Fjodor Tugarin odvezl Marju Morevnu." 
„Můžeme je dohonit?" 
„Nevím. Fjodor jede na mém starším bratru." 
„Ne, to má duše neoželí," řekl Kostěj Nesmrtelný, „pojedu za nimi!" 
Jel a jel, až Tugarina dohonil, seskočil na zem a chtěl ho srazit 

ostrou šavlí. 
Tu se prašivé hříbátko vzepjalo, Kostěje Nesmrtelného udeřilo ko

pytem a zabilo ho. 
A Fjodor Tugarin jel s Marjou Morevnou nejdřív na návštěvu ke 

krkavci, potom k orlu a naposled k sokolu. Švagři a sestry je s radostí 
přivítali: 

„Ach Fjodore Tugarine, už jsme ani nedoufali, že tě ještě uvidíme. 
Však ses nenamáhal pro nic za nic. Druhou takovou krasavici, jako je 
Marja Morevna, překrásná carevna, na šírém světě nenajdeš!" 

Poměli se, poveselili a jeli domů. A potom žili, dobře se měli, a jestli 
neumřeli, žijí tam podnes. 
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C A R E V I Č I V A N A Š E R Ý V L K 

Žil kdysi hrozný car Vasilij. Ten car měl tři syny. Dva starší, Fjodor 
a Petr, byli nadutí, pyšní a tuze vychloubační, ale nejmladší, carevič 
Ivan, byl chlapec prostý, veselý a laskavý. 

Kolem carova paláce se rozkládala velká zahrada. V té zahradě 
rostla jabloň, která rodila zlatá jablka. Car ta jablka velice chránil, 
každé ráno je bedlivě počítal a prohlížel, jsou-li celá a zda ještě visí 
všechna na větvích. 

Jednou se také vyšel potěšit se svými jablky a tu vidí, že tři chybí; 
do zahrady se vloudil nějaký zloděj a tři zlatá jablka ukradl. 

Car Vasilij se strašně rozhněval. Rozkázal synům, aby po řadě hlí
dali v noci u jabloně a zloděje vypátrali. 

První noc šel na hlídku carevič Fjodor. Lehl si do měkkého sena, 
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přikryl se pláštěm a tvrdě usnul. Zloděje neviděl, žádný hluk neslyšel, 
ale ráno se zas nemohl dopočítat tří zlatých jablek. 

Druhé noci hlídal carevič Petr. Lehl si na peřinu, přikryl se pokrýv
kou ze soboliny a spal tvrdě jako dub. Žádný hluk neslyšel, zloděje 
neviděl a ten zase v noci utrhl tři zlatá jablka. 

Třetí noc byla řada na careviči Ivánkovi. Carevič Ivan usedl v rohu 
na pařez. V nočním chladu se mu oči nezavíraly, hlava neklesala. Tak 
seděl hodinu, druhou, t ř e t í . . . Náhle jako když celá zahrada vzplane, 
každou travičku bylo vidět. Přiletěl pták Ohnivák se zlatými péry, 
s ohnivým zobákem a s křišťálovýma očima . . . A začal uklovávat 
jablka. Carevič se k němu přikradl a chytil ho za ocas. Pták sebou 
škubal, kloval careviče ohnivým zobákem, pak se mu vytrhl a uletěl. 
Careviči zůstalo v ruce jediné péro. 

Sotva car spatřil Ohnivákovo pero, rozzlobil se a vykřikl: 



„Jak to, žes ptáka Ohniváka nechytil, proč jsi toho zloděje nepo
trestal! Teď jdi a hledej po šírém světě zlatého ptáka, aby zpíval v mé 
carské komnatě a svítil mi za tmavých nocí. Když ho nenajdeš, vyta
sím meč a srazím ti hlavu." 

Carevič Ivan zaplakal, ale co mu zbývalo. Sedl na koně a vydal se 
na cestu. 

Jel a jel — co v pohádce chvíli pouhou, to v životě dobou 
dlouhou —, až dojel k místu, kde se rozbíhaly tři cesty. Na rozcestí 
ležel kámen a na něm stálo: 

KDO POJEDE ROVNĚ, ZAHUBÍ SEBE I KONĚ. 
KDO POJEDE VLEVO, ZAHUBÍ SEBE, 

ALE KŮŇ BUDE ŽIV. 
KDO POJEDE VPRAVO, ZŮSTANE NAŽIVU, 

ALE ZAHYNE KŮŇ. 

Carevič se zamyslel a obrátil koně vpravo. 
Najednou kde se vzal tu se vzal, vyběhl šerý vlk, careviče si ani 

nevšiml, ale koně zadávil a utekl do lesa. 
A tak šel carevič pěšky sám a sám hlubokým lesem a ronil slzy. 

Dobral se až k široké bažině. Pěšky ji přejít nemohl a zpět žádná cesta 
nevedla. 

„Ach šerý vlku, tys mě zahubil!" zanaříkal carevič. 
Najednou kde se vzal, tu se vzal, vyskočil šerý vlk. 
„Nezlob se na mne, Ivane careviči, utratil jsem tvého koně, musím 

ti to odplatit. Sedni si na mne a pevně se drž." 
Carevič Ivan usedl na šerého vlka a ten se rozběhl rychleji než kůň. 

Přes bažiny, přes lesy, přes vysoké hory . . . 
Běžel a běžel, až careviče přivezl ke kamenné stěně. 
„Tak, Ivane careviči, seskoč z mého hřbetu a přelez tu zeď. Za ní je 

zahrada a v té zahradě sedí na jedli v pozlacené kleci pták Ohnivák. 
Vem ptáka Ohniváka, ale klece se nedotýkej, nebo se stane neštěstí." 

Carevič přelezl zeď a spatřil ptáka Ohniváka v pozlacené kleci. 
Vyndal ho z klece a pomyslel si: 

Jakpak ho povezu domů bez klece? Vytrhne se mi z rukou a budu 
o hlavu kratší. Vezmu ho i s klecí. 
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Ale sotva se dotkl klece, hned se v zahradě strhl rámus, začaly 
vyhrávat housle, vyzvánět zvony, trouby vytrubovat. 

Přiběhly stráže, popadly careviče Ivana za ramena a dovlekly ho 
k carovi té země. I rozhněval se car Semjon na careviče Ivana. 

„Rozluč se se životem, bílého dne se nedočkáš. Leda by ses vydal do 
devaterého carství, do podslunecneho panství a přivedl mi od cara 
Agapa koně Zlatohříváka, pak ti tvou vinu odpustím a ptáka Ohnivá-
ka ti dám." 

Co mu zbývalo! Carevič Ivan usedl na šerého vlka a ten se rozletěl 
jako kalená střela. 

Běžel a běžel, až doběhl do panství cara Agapa. 
Zastavil se u kamenných vrat a řekl careviči: 
„Jdi do bělokamenných koníren, Ivane careviči, a vem si tam koně 

Zlatohříváka. Ale poslouchej, na zdi tam visí zlatá uzda, ne abys ses jí 
dotkl, jinak se ti zle povede." 

„Dobrá," řekl carevič Ivan. 
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Vešel do konírny a tu viděl koně bílého jako mléko, jen na krku se 
mu v prstencích vinula zlatá hříva. 

Carevič chtěl koně vyvést z konírny, ale ten ne a ne se poddat. 
Carevič spatřil na zdi zlatou uzdu, zapomněl, co mu vlk říkal, a sun
dal ji z hřebíku. A vtom se rozlehl rámus. Vystřelila děla, zahrály 
trouby, zarachotily bubny . . . 

Přiběhly stráže, popadly careviče za ramena a dovedly ho před cara 
Agapa. 

Car Agap se prochází světnicí a mává ostrou šavlí. 
„Už se nepodíváš na bílý svět, Ivane careviči. Jen když se vydáš do 

devaterého carství, do podslunečného panství a přivedeš mi královnu 
Jelenu Překrásnou, pak ti tvou vinu odpustím a koně Zlatohříváka ti 
dám." 

Co mu zbývalo! Usedl na šerého vlka. Ten se rozběhl hlubokými 
lesy, po vysokých horách. 

Běžel a běžel, až přiběhl ke zlaté mříži. 
„Seskoč z mého hřbetu, Ivane careviči, jdi do šírého pole a čekej na 

mne pod zeleným dubem." 
Carevič udělal, jak mu vlk nařídil. Šerý vlk usedl blízko mříže a če

kal. Jelena Překrásná si vyšla na procházku do zahrady s chůvami 



a komornými, se sluhy a s lužebnými. . . Vtom vyskočil šerý vlk, chytil 
Jelenu Překrásnou, hodil si ji na rameno a běžel pryč. Doběhl do 
šírého pole pod zelený dub. Tam čekal carevič Ivan. 

„Careviči, rychle si na mne vyskoč, pronásledovatelé jsou nám 
v patách." 

Carevič vyskočil na šerého vlka, ten vyrazil jako kalená střela, a tak 
je nikdo nedohonil. 

Přiběhli do Agapova panství. Zastavili na palouku a zadumali se. 
Careviči bylo líto dát Jelenu Překrásnou caru Agapovi. Zamiloval si ji 
víc než světlo svých očí. Ale dal slovo, musel je dodržet. 

Vtom letěla kolem sýkorka švitorka a povídá: 
„Car Agap si chce Jelenu Překrásnou vzít a careviče Ivana zahu

bit." 
„Nu, když se takhle věci mají," povídá vlk, „jak vy nám, tak my vám. 

Schovej se, Jeleno Překrásná, do zeleného křoví a my půjdem s care-
vičem k caru Agapovi." 

Vlk sebou udeřil o zem a proměnil se v Jelenu Překrásnou. Carevič 
Ivan ji vzal za ruku a dovedl k Agapovi. 

„Dobrá," řekl car, „dej mi krasavici a vem si koně Zlatohříváka." 
A přitom dával strážím znamení, aby careviče chytily. 
I vyskočil carevič na Zlatohříváka a rozjel se za Jelenou Překrás

nou. 
Vlk se překotil o zem, proměnil se znovu v šerého vlka, vyděsil cara, 

pokousal stráže, vrhl se do lesa a dohonil Ivana careviče. 
„Sedni si na mne, careviči, Jelena Překrásná pojede na koni Zlato-

hříváku. Pojedeme do Semjonova carství a vyměníme koně za ptáka 
Ohniváka." 

Jeli a jeli, až přijeli do Semjonova carství. Zastavili se na palouku 
a přemýšlejí. Vtom letí kolem sýkorka švitorka a volá: 

„Chraň se, Ivane careviči, car Semjon si chce koně vzít a tebe 
zahubit." 

Carevič posmutněl, Jelena Překrásná se zarmoutila, ale šerý vlk 
povídá: 

„Zajeď s koněm Zlatohřívákem do hlubokého lesa, Jeleno Překrás
ná, a ty, Ivane careviči, mě dovedeš k carovi." 
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Udeřil sebou o zem a proměnil se v čarokrásného koně. 
Ivan ho vzal a dovedl k carovi. U cara Semjona už byli připraveni 

kati a drželi v rukou ostré meče. 
„Dobrá," řekl car Semjon, „dobrá, Ivane careviči, dej mi koně a vem 

si ptáka Ohniváka." 
Jednou rukou mu podává klec, druhou dává znamení katům. 
Carevič uchopil klec, kati se chopili ostrých mečů. 
Tu se kůň převrhl o zem a proměnil se v šerého vlka. Vrhl se na 

strážné a ti se dali na útěk. Carevič skočil na šerého vlka a nebylo po 
něm ani památky! 



A už jedou pěkně domů. Carevič Ivan na šerém vlku, Jelena Pře
krásná na koni Zlatohříváku, pták Ohnivák přivázaný k sedlu. 

Vlk dovezl careviče Ivana až na rozcestí, kde stál kámen. 
„Nu, Ivane careviči, zítra budem doma," řekl. „Postav stan, ať si 

Jelena Překrásná odpočine, vyspi se a já půjdu na lov." 
Carevič postavil bílý stan — a usnul. Zdřímla si i Jelena Překrásná. 

Kůň Zlatohřívák se prochází kolem stanu a pták Ohnivák si tichoun
ce písničku zpívá . . . 

Tu dojeli k bílému stanu Ivanovi bratři, carevič Fjodor a carevič 
Petr. Spatřili koně Zlatohříváka, uslyšeli ptáka Ohniváka, strnuli před 
Jelenou Překrásnou. 

Zahlodala v nich závist k nejmladšímu bratru. 
„Zabijeme Ivana a všecko si vezmeme." 
Carevič Fjodor vytasil meč a zabil spícího Ivana. 
Uchopili Jelenu Překrásnou, sebrali ptáka Ohniváka i koně Zlato

hříváka a vydali se domů. Nikdo nic neviděl. Nikdo nic neslyšel. 
Carevič Ivan ležel u bílého stanu zabitý. Přiběhl šerý vlk a zapla

kal, klesl u careviče na zem. Letěl kolem černý havran s havráňaty, 
spatřil careviče Ivana a zakroužil nad ním, aby mu vykloval oči. Tu 
skočil šerý vlk, popadl havráně a chystal se je roztrhat . . . 

Černý havran ho začal prosit: 
„Pusť mé dítě, šerý vlku, splním ti, co si budeš přát!" 
„Dobrá, Havrane Havranoviči," řekl vlk, „nedotknu se tvého syna, 
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ale musíš mi prokázat službu. Leť za siné moře, za vysoké hory a při
nes mi živou a mrtvou vodu." 

Havran se rozletěl za siné moře, za vysoké hory. 
Tři dny letěl černý havran. Tři dny bez hnutí seděl šerý vlk a držel 

v tlapách havraní mládě. Čtvrtého dne havran přiletěl a donesl živou 
a mrtvou vodu. 

Vlk postříkal careviče mrtvou vodou a rána se hned zacelila, pak 
ho postříkal živou vodou a carevič Ivan vstal a protáhl se. 

„To jsem si pospal," povídá. 
„Ach Ivane careviči, nebýt mne, věky věkův by ses byl neprobudil," 

řekl šerý vlk. „Prospal jsi Jelenu Překrásnou, koně Zlatohříváka i jas
ného ptáka Ohniváka." 

Carevič Ivan se rozplakal, ale co dělat. 
„Sedni si na mne," řekl mu vlk, „prokážu ti poslední službu, v noci 

tě donesu domů." 
Carevič usedl na vlka a ten vyrazil jako rychlá střela. Ráno raníčko 

přijeli domů. 
„Tak, Ivane careviči, odsloužil jsem se ti, teď má služba končí," řekl 

šerý vlk. „Zatím buď sbohem. Teď si své štěstí musíš vydobýt sám." 
Šerý vlk utekl a carevič Ivan vešel do paláce. 
Tam vyzvánějí všechny zvony, všechny trouby vytrubují. To Jelenu 

Překrásnou vydávají za careviče Fjodora. Ale svatba je truchlivá. Jele
na Překrásná prolévá slzy jako perly, z ptáka Ohniváka v kleci opadá
vají zlatá peříčka, v konírně se kůň Zlatohřívák sotva drží na nohou. 

Carevič Ivan vešel do světnice. 
Jelena Překrásná hned vyskočila od stolu. 
„Není můj ženich, co vedle mne sedí, ale ten, co na mne ode dveří 

h l e d í . . . " 
A všechno carovi pověděla. Car se na starší syny rozzlobil a vyhnal 

je z carství. A careviče Ivana oženil s Jelenou Překrásnou. 
Zvony vyzvánějí, trouby vytrubují, Jelena Překrásná září jako slun

ce, pták Ohnivák si písně prozpěvuje, kůň Zlatohřívák kopytem bije. 
V paláci se odbývá veselá svatba. 

Taky jsem na té svatbě byla, medovinu i pivo pila, po bradě teklo, 
do úst nenateklo . . . 
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S V I Ň K A Z L A T O Š T Ě T I N K A 

Žil jednou stařeček a stařenka a ti měli tři syny. Starší byli chytří, 
šikovní hospodáři, ale nejmladší byl hloupý Ivánek. 

Jednou, zrovna v senoseči, šli bratři zrána kosit louku a tu vidí, že 
je tráva udupaná a země rozrytá .. . To bylo neštěstí! Čím budou 
krmit krávu! 

Jak se o tom stařeček dověděl, hrozně se rozhněval. Nařídil synům, 
aby hlídali a toho lupiče chytili. 

První noc šel na hlídku nejstarší syn, lehl si pod keř, přikryl se 
kabátem a spal až do bílého rána. 

Druhou noc šel na stráž prostřední syn, lehl si na ovčí houni, při
kryl se kabátem a spal až do bílého rána. 

Třetí noc šel hlídat hloupý Ivánek. Ten se schoval za keř, splétal si 
karabáč a k tomu si notoval písničku. 

O půlnoci najednou slyší strašný hluk a lomoz. Přiběhla bílá koby-
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la a s ní dvanáct hříbat. Začaly udupávat trávu, kopyty tloukly o zem. 
Hloupý Ivánek si šikovně vybral chvíli, vyskočil na kobylu a začal ji 
tlouci karabáčem mezi uši. 

Kobyla vyletěla vysoko nad hluboké lesy, pod bílá oblaka. Nosila 
Ivánka po půlnočním nebi, chtěla ho shodit, ale Ivánek se jí levou 
rukou pevně držel za hřívu a pravou ji tloukl karabáčem po vysokých 
bocích. 

Kobyla se unavila, snesla se na zelenou louku, padla na kolena 
a řekla: 

„Pusť mě, hloupý Ivánku, dám ti své nejmladší hříbátko, to ti přine-
se štěstí. 

„Tak dobře, sem s ním!" 
Kobyla hvízdla, zadupala a přiběhlo hrbaté hříbátko, prašivé 

a olezlé, na jednu nohu chromé. 
„Co mě balamutíš?! K čemu mi bude takováhle obluda? Ta patří 

rasovi!" 
„Nezlob se, hloupý Ivánku! To není obyčejný koníček. Přej si coko

li, všechno ti vyplní!" 
„Chci jíst!" 
Hrbáček obrátil k Ivánkovi levé ucho. Ivánek z něho vyndal bílý 



ubrus. Jen prostřel ubrus na zemi, hned se na něm objevily lahůdky, 
zákusky, pečené slepice, pirohy . .. 

Hloupý Ivánek se najedl a napil, složil ubrus a strčil ho Hrbáčkovi 
do pravého ucha. 

„Tak co?" zeptala se kobyla. 
„Ujde to," řekl hloupý Ivánek, „vezmu si ho." 
„Nech ho, Ivánku, ať zatím běhá po lukách a nabírá sil. Až ho 

budeš potřebovat, vyjdi do šírého pole, třikrát hvízdni a hned stane 
před tebou jako list před trávou." 

Kobyla dořekla a zmizela Ivánkovi z očí. 
Ten přišel domů a lehl si na pec. 
„Nic jsem na louce neviděl, nic jsem neslyšel," řekl bratrům. 
„Nu dobrá, dobrá." 
Zrovna v ten čas dal car rozhlásit mezi lidem: 
„Kdo vyleze na křišťálovou horu a vezme carevici z klína tři jablka, 

ten se stane jejím manželem." 
Ze všech carství a království se začali sjíždět carové a careviči, 

králové a kralevici a všichni se pokoušeli vylézt na křišťálovou horu. 
Ale to nebylo jen tak. 
Kůň udělal jeden krok, klopýtl, udělal dva a svalil se dolů. 
Hloupému Ivánkovi bylo hanba, že žádný mládenec na křišťálovou 

horu nevystoupil. 
Vyšel na zelená luka, třikrát hvízdl a přiběhl koník Hrbáček. 
„Co si přeješ, pane milý?" 
„Vyběhneš na křišťálovou horu?" 
„Sedni si, dovezu tě tam!" 
Hrbáček přijel na carský dvůr. 
Co se tam nedělo! Lidi se smáli, až se za boky popadali. 
„Jaký div, tohle jsme v životě neviděli. Hrbatý, prašivý a ještě na 

jednu nohu kulhá!" 
Ale tu Hrbáček skočil jednou — a křišťály vyletěly až k oblakům. 

Dojel na vrcholek a hloupý Ivánek sebral carevici z klína tři jablka . . . 
Co se dalo dělat. 
Než dáš slovo, tak se tuž, dáš-li slovo, pak mu služ. Carevice se 

musela provdat za hloupého Ivánka. 
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Špatně se Ivánkovi žilo v carském paláci. Car měl ještě dvě starší 
dcery, provdané za zámořské kralevice. Starší zeťové byli po chuti 
carovi i dcerám. Spali v carských komnatách, sedali s carem za sto
lem, ale Ivánek musel spát v konírně a jíst z koryta se sviněmi. Tako
vý hloupý, špinavý křupan nemůže přece bydlet v paláci! 

Tak míjel čas. 
Jednou zavolal car své moudré zetě. 
„Zeťové moji moudří a rozumní! Prokažte mi službu. Daleko ve 

stepi žije kachnička Zlatopírka. Přineste mi ji do carského paláce." 
Rozkázal, aby jim osedlali dobré koně, dal jim věrné služebnictvo 

a zeťové se vydali na cestu. 
I hloupý Ivánek prosil cara: 
„Dovolte mi, tatínku, abych se taky vypravil pro zlatou kachničku!" 
„Kam bys nechtěl, hlupáku," utrhl se na něho car. „Nedělej ostudu 

mému carskému rodu!" 
Ivánek vyšel o půlnoci na zelená luka a třikrát zahvízdal. Přiběhl 

koník Hrbáček. 
„Dej mi kachničku Zlatopírku!" 
„Najdi si ji v levém uchu!" 
Ivánek vytáhl kachničku Zlatopírku a za ní ještě bílý hedvábný 

stan, pestré šaty a chromové boty a rázem se proměnil v tak udatného 
mládence, že to v pohádce nevypovíš, ani slovem nevyslovíš. 

Moudří zeťové jeli stepí a spatřili bílý stan. Kolem stanu se prochá
zela kachnička Zlatopírka a ze stanu doléhalo junácké chrápání. 

„Vstaň, ruský bohatýre, probuď se! Jsi-li středních let, buď nám 
strýčkem, když jsi našich let, buď nám bratrem." 

Ze stanu vyšel Ivánek. 
„Buďte zdrávi, bratři, co si přejete?" 
„Prodej nám kachničku Zlatopírku! Vem si za ni zlata, stříbra a pe

rel, kolik chceš." 
„Ta není na prodej, ta je za zástavu." 
„A za jakou zástavu?" 
„Po malíčku z pravé ruky." 
Ať ho přemlouvali, jak chtěli, museli nakonec dát po malíčku. Na

vlékli si rukavice, vzali kachničku Zlatopírku a dovezli ji carovi. 

174 





Car je zahrnul laskavostmi, podaroval dárky, ale hloupého Ivánka 
už nepustil na nocleh ani do konírny. 

„Nejsi k ničemu, hlupáku, spi si v kurníku!" 
Uplynul čas a car si znovu zavolal své moudré zetě. 
„Zeťové moji moudří a milovaní, jeden vypravěč, co tudy šel, mi 

povídal, že v horách žije sviňka Zlatoštětinka. Když jste mi přivezli 
kachničku, přivezte mi i tu sviňku." 

Zeťové si povzdechli, ale nic naplat. Také hloupý Ivánek prosil, aby 
ho car pustil se svými zeti, ale car ho s hanbou vyhnal ze světnice. 

„Seď v kurníku, hlupáku, a počítej slepicím peří!" 
Ivánek vyšel na zelená luka, zahvízdal na koníka Hrbáčka, vytáhl 

sviňku Zlatoštětinku, bílý stan a ulehl ke spánku. 
Přijeli moudří zeťové a chtěli sviňku koupit. 
„Ta není za peníze, ta je za zástavu." 
„A za jakou zástavu?" 
„Po malíčku z levé ruky." 
Zeťové vzdychali, plakali, ale nic naplat, museli obětovat po malíč

ku z levé ruky. 
Přijeli k carovi a dali mu sviňku Zlatoštětinku. 
Car je přivítal, usadil ke stolům a vystrojil slavnostní hostinu. 
Hosté sedí za stolem, zpívají, ale Ivánek si sedl na zem, vytáhl čtyři 

malíčky a začal si hrát. 
„Tyhle malíčky jsou za kachničku Zlatopírku, tyhle za sviňku Zla

toštětinku." 
„Co to povídáš, hlupáku?" 
Hloupý Ivánek odpověděl carovi: 



„Pročpak sedí tví moudří zeťové na hostině v rukavicích, tatíčku 
care?" 

Car rozkázal zeťům, aby sundali rukavice, a tu se ukázalo, že jim 
chybějí malíčky. 

„Vidíš, tatíčku care, často si sám prsty spálí, kdo oheň cizíma ruka
ma hasí. Vzal jsem jim po malíčku z pravé ruky za kachničku Zlato-
pírku a z levé ruky za sviňku Zlatoštětinku." 

Přiložil uříznuté prsty na správné místo — přirostly a zacelily se. 
„Posaď se k nám, Ivánku." 
„Ne, to se nehodí, aby hlupák seděl za carským stolem," odpověděl 

Ivánek. 
Přistoupil k oknu, třikrát zahvízdal a přiběhl koník Hrbáček. Hlou

pý Ivánek mu vlezl do pravého ucha, levým vylezl a stal se z něho 
takový junák, že nelze ani pomysliti, ani sobě představiti, ani v po
hádce vyprávěti! 
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Car vzdychl údivem, careviči vyjekli leknutím, carevice, Ivanova 
žena, vyběhla na z á p r a ž í . . . 

Ale Ivánek nasedl na koníka Hrbáčka a řekl: 
„Neměli jste mě rádi jako hloupého Ivánka, teď, když jsem udatný 

mládenec, zase já nemám v lásce vás." 
Mávl bičem a byl tentam. 



O F I N I S T O V I , J A S N É M S O K O L U 

V jednom dalekém, předalekém carství za sedmerými horami, za 
sedmerými vodami žili kdysi stařec a stařenka. A ti měli tři dcery. 
Nejstarší byla všelijaká, prostřední ušla, ale nejmladší byla dívčinka 
chytrá a rozumná a přitom tak krásná, že v pohádce nevypovíš, ani 
slovem nevyslovíš. Brvy měla sobolí, oči sokolí a cop rusých vlasů 
sahal jí až k pasu. 

Jednou se stařík chystal na trh. Zavolal si dcery a řekl jim: 
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„Mé drahé dcerunky, chytré hlavinky, co vám mám koupit na 
trhu?" 

Nejstarší řekla; 
„Kup mi, tatíčku, sarafán z blankytného hedvábí, ale takový, aby 

děvčata ze sousedství zlostí uschla. " 
Prostřední řekla: 
„Kup mi, tatíčku, drahé korále, ale takové, aby mé kamarádky zá

vistí pukly." 
„A co koupím tobě, můj nejmladší mazlíčku?" 
„Kup mi, tatíčku, červený kvíteček, ale takový, aby nad něj nebylo 

na celém světě krásnějšího." 
Stařeček se podivil, zavrtěl hlavou, ale nic naplat. 
Jel tedy na trh, koupil sarafán z blankytného hedvábí, koupil zlace

né korále, jenom po červeném kvítečku nebylo ani památky. 
Vyjel za kraj města. Náhle vidí, že proti němu jde šedovlasý staře-



ček v chatrném kabátku, ale v ruce drží červený kvítek tak krásný, že 
nad něj není na celém světě krásnějšího. 

Otec řekl: 
„Neprodal bys mi, dědoušku, ten červený kvíteček?" 
„Ten není za peníze, ale za slib." 
„A za jaký slib?" 
„Když se tvá dcera provdá za mého syna Finista, jasného sokola, 

pak si ten kvítek vem, jinak jeď dál svou cestou." 
„Nu, dcerku nutit nebudu, ale když se jejímu srdci zalíbí, bránit jí 

taky nemohu." 
Stařeček mu dal kvítek a zmizel, jako by se do země propadl. 
Otec přijel domů, dal dcerám sarafán z blankytného hedvábí a zla

cené korále, ale nejmladší dceři řekl: 
„Nemám velkou radost z tvého červeného kvítečku. Kvůli němu 

jsem tě přislíbil za ženu ani nevím komu — Finistovi, jasnému so
kolu" 
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„Nevadí, tatíčku," řekla dcera. „Já už dávno znám Finista, jasného 
sokola, u kamarádek na návštěvě jsem se s ním nejednou setkala." 

Vzala si kvíteček a utekla do své světničky. 
Položila kvítek na okénko, otevřela okenice a řekla: 
„Finiste, jasný sokole, už ses dost nalítal pod oblaky, tvé krásné 

panně se po tobě stýská." 
Kde se vzal tu se vzal, vlétl oknem sokol, udeřil sebou o zem a pro

měnil se v dobrého mládence. 
Když letěl zpátky, dal jí peříčko z levého křídla. 
„Čeho se ti zachce, má milenko," řekl, „všechno se objeví, jen mávni 

peříčkem napravo. Když mávneš nalevo, všechno zase zmizí." 
Přišla neděle. Starší sestry se chystaly k sousedům na návštěvu. 

Vyparádily se do krásných sarafánů, vyndaly nové šátky, navlékly 
zlacené korálky a posmívají se nejmladší sestře. 

„A co ty si oblékneš, chytrá hlavičko?! Nemáš nic nového na sebe. 
Seď si doma se svým červeným kvítkem." 

„Nevadí, sestřičky, mně se doma taky líbí." 
Sotva sestry odešly, přiběhla dívka do svého pokojíčku, otevřela 

okénko a mávla peříčkem napravo. 
Kde se vzal tu se vzal, předjel pozlacený kočár tažený třemi páry 

koní, z nich vyskočili obratní slu
hové, oblékli ji a odvezli na hosti
nu k sousedům. Hosté přestali údi
vem jíst a pít, dívají se na ni, div 
jim oči nevypadnou . . . 

„Kde se tu vzala ta zámořská 
carevice?!" 

Sotva slavnost skončila, usedla 
dívka do zlatého kočáru a nebylo 
po ní ani potuchy. 

Když přijela domů, mávla peříč
kem doleva. Všechno zmizelo. 
V hrubém plátěném sarafánku 
usedla dívka k okýnku, vyšívá na 
bubínku, nitku k nitce klade. 



Sestry přiběhly domů a vyprávěly jí: 
„K sousedům ti přišla nějaká zámořská carevice, nevídaná krasavi

ce, vystrojená převelice. A ty, huso, jen doma sedíš a nikdy nic neuvi
díš." 

„Nevadí, sestřičky," řekla, „vy tak krásně vyprávíte, že mi připadá, 
jako bych sama všechno viděla na vlastní oči." 

To se dělo i druhou a třetí neděli. Když se krásná dívka čtvrté 
neděle svlékala, zapomněla si ve vlasech briliantovou sponu. Sestry jí 
začaly vyprávět o zámořské carevici, ale jedna si všimla: 

„Co to, sestřičko, ty máš v copu zrovna takovou sponu, jako ta 
zámořská carevice?" 

Dívka jim neodpověděla, zrudla a utekla do své komůrky. 
Ale od té doby ji sestry pozorovaly, naslouchaly za dveřmi a jednou 

viděly, že k ní za podvečerních červánků přiletěl sokol. A tu se roz
hodly k ukrutnému skutku. Toť se ví, měly zlá a závistivá srdce. 

Jednou večer otevřela dívka okenice, položila na okno červený kví
tek, sama ulehla na lavici a tvrdě usnula. 

Zlé sestry tenkrát nabodaly do okna křížem krážem ostré nože 
a dolů napíchaly jehly. 

Přiletěl Finist, jasný sokol, narazil na nože, prsa si poranil, křidélka 
pořezal, nohy si zkrvavil. 

„Sbohem, krásná panno," řekl. „Děkuji ti za tvou lásku! Prsa má jsi 
poranila, křídla pořezala, srdce zkrvavila. Odletím teď do devátého 
carství, do podslunečného panství. Budeš litovat, budeš naříkat, ale 
pozdě. Nenajdeš Finista, jasného sokola, nikdy se nevrátí má láska 
vroucí. Leda když tři páry železných bot prošlapeš, tři kyje z litiny 
polámeš, když sníš tři chleby z kamene." 

Zasténal strašlivou bolestí a jeho sténáním se po celém městě roze
chvěly kovové zvony. Dívka se probudila a vidí, že nemá po boku 
Finista, jasného sokola. Okeničky dokořán, na okně křížem krážem 
trčí ostré nože, horká krev z nich kape na červený kvítek a okno je 
poseto peříčky, duhovými pírky Finistovými. Co počít? 

Krásná panna zaplakala, šla ke kováři, hluboko se mu poklonila, 
poprosila, aby jí ukoval tři páry železných bot, tři kyje z litiny, vzala 
tři kamenné chleby a vydala se na cestu. 
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Nejedno už vstalo ráno, umylo se třpytnou rosou, obléklo se do 
oblaků, zapjalo se hvězdičkami — a krásná panna stále jde a jde, les 
je stále černější a hustší, vrcholky stromů se opírají o nebeskou báň. 

Už prošlapala železné boty, polámala litinovou hůl, snědla kamen
ný chléb, a konce stále není. 

Tu vidí před sebou chaloupku na kuřích nožkách a ta chaloupka se 
točí sem a tam. 

„Chaloupko, chaloupko, obrať se k lesu zadem a ke mně předem, 
chtěla bych jít dovnitř, kousek chleba pozřít." 

Chaloupka se k ní obrátila předem. Dívka vešla dovnitř a tam na 
deváté dlaždici leží Baba Jaga na peci. 

„Čichám, čichám člověčinu," řekla, „dřív tu nebylo človíčka ani vi
děti, ani slyšeti, ale teď se tu někdo potlouká a Babu Jagu v klidu 
nenechá." 

Krásná panna se jí hluboce uklonila a proč přišla, skromně pově
děla. 

Baba Jaga ji politovala, dala jí jíst a pít a uložila ji do postele. 
Ráno raníčko ji probudila a dala jí dárek — zlatý talířek a stříbrné 
jablíčko. 

„Jdi k mé starší sestře," řekla, „ta létá po celé Rusi, více než já znáti 
musí. Možná že ti cestu ukáže." 

I vydala se krásná panna na další cestu. 
Šla den, šla druhý. Vlekla se jeden rok, vlekla se druhý, les je stále 

temnější a hustší, vrcholky stromů se opírají o nebeskou báň. Už 
prošlapala druhý pár železných bot, polámala druhou litinovou hůl, 
snědla druhý kamenný chléb. 

Tu vidí před sebou chaloupku na kuřích nožkách a ta chaloupka se 
otáčí sem a tam. 

„Chaloupko, chaloupko, obrať se k lesu zadem a ke mně předem, 
chtěla bych jít dovnitř, kousek chleba pozřít." 

Chaloupka se k ní obrátila dveřmi. Dívka vešla dovnitř a vyjekla 
úlekem. V koutě na peci na deváté dlaždici leží Baba Jaga-kostlivá 
noha, pravé ucho položila pod sebe, levé na sebe a nos jí do stropu 
vrost. 

„Co to, co to?" řekla. „Dřív tu nebylo člověka ani viděti, ani slyšeti, 
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ale teď se tu někdo potlouká, Babu Jagu v klidu nenechá. Co hledáš, 
dívčino?" 

Krásná panna se jí hluboce uklonila a proč přišla, skromně pově
děla. 

Baba Jaga ji politovala, dala jí jíst a pít a uložila ji do postele. Ráno 
raníčko ji probudila a dala jí dva dárky: stříbrný bubínek na vyšívání 
se zlatou jehličkou a křišťálové kladívko s briliantovými hřebíčky. 

„Jdi k mé starší sestře," řekla, „ta po celé zemi lítá a zná všechny 
strasti světa. Možná že ti cestu ukáže." 

I vydala se dívka na další cestu. 
Šla přes lesy tmavé, přes písčiny zimavé, přes doliny široké, přes 

potoky hluboké. Šla jeden rok, vlekla se druhý . .. Už roztrhala třetí 
pár železných bot, třetí litinový kyj polámala, třetí kamenný bochník 
snědla. Šla a šla, až zabloudila v hlubokých lesích. Po pěšince ani 
památky a nikde ani živáčka, aby se zeptala na cestu. J e n kukačka, 
lesní ptáče — po té nikdo nezapláče — kuká, volá . . . 

„Sestřičko, sestřičko, šedivá kukačko, věky budeš kukat a já hořeko
vat, po lesích se toulat, v slzách se umývat, Finista, jasného sokola 
hledat a volat." 

Náhle slyší, že se země třese. To Baba Jaga letí v moždíři, tloukem 
se odráží, pometlem zametá stopu. Když spatřila dívčinu, udeřila 
tloukem o zem a vykřikla strašlivým hlasem: 

„Co děláš v mém lese?" 
Krásná panna se jí hluboce uklonila a proč přišla, skromně pově

děla. 
„Pět let jsem chodila, pět carství prochodila, a na tomhle místě už 

všechna carství končí." 
Baba Jaga-kostlivá noha se nad ní slitovala a řekla: 
„Znám Finista, jasného sokola, právě se chce oženit se zámořskou 

carevicí. Jd i a nezdržuj se, dívčino, nešetři nohou, nelituj kostí. Tady 
máš malé klubíčko. Hoď je před sebe na cestu: kam se pokutálí, tam 
se dej." 

Dívka se zaradovala, hluboce se uklonila Babě Jaze-kostlivé noze 
a vydala se na cestu. 

Hodila klubíčko před sebe, to se kutálí, les se rozestupuje, děvče 
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klubko následuje. Les řidne víc a víc a už se před ní valí šíré moře, 
siná hláď, a nad ní jako v plamenech hoří zlaté cibuličky na vysokých 
bělokamenných palácích. 

Dívka usedla na břehu siného moře a začala kutálet stříbrné jablíč
ko po zlatém talířku. Zakutálí jím napravo — a na talířku se objeví 
všechna zámořská města. Obrátí je nalevo a na talířku se objeví vše
chna zámořská zvířata. Shromáždili se lidé a všichni se diví. I carevice 
vyšla z paláce s kojnými a komornými, s chůvami a služtičkami. Zača
la s dívkou o talířek a o jablíčko smlouvat. Ale ta nic nechtěla, ani 
stříbro, ani zlato. 

„Pusť mě na hodinku k Finistovi, jasnému sokolovi." 



Carevice se rozzlobila, ale hračka ji láká. Rozběhla se k Finistovi, 
jasnému sokolovi, laskala ho, mazlila se s ním a přitom mu zastrčila 
do vlasů kouzelný špendlík. Finist, jasný sokol, upadl do hlubokého 
spánku. Tehdy k němu pustila krásnou pannu. 

Ta se nad Finistem soužila a naříkala: 
„Probuď se, Finiste, jasný sokole, kvůli tobě jsem prošlapala tři 

páry železných bot, rozbila tři hole z litiny, snědla tři chleby z kame
ne. Probuď se, Finiste, jasný sokole!" 

Ale Finist, jasný sokol, tvrdě spí. Uplynula hodina a carevice vy
hnala krásnou pannu ze světnice. 

Druhého dne usedla dívčina na břehu siného moře. V ruce držela 
stříbrný bubínek. Zlatá jehlička sama vyšívá, jednu nitku klade k dru
hé. Lidé stojí kolem a diví se. Vyšla i zámořská carevice s kojnými 
a komornými, s chůvami a služtičkami. Začala smlouvat o krásnou 
hračku. Ale dívka nic nechtěla, ani stříbro, ani zlato, ani třpytné perly. 

„Pusť mě k Finistovi, jasnému sokolovi, chci s ním strávit večer." 
Carevice se rozzlobila, dupla nožkou, mávla ručkou, ale hračka ji 

láká. Běžela k Finistovi, jasnému sokolovi, začala se s ním mazlit, 
laskala ho a strčila mu přitom do vlasů kouzelný špendlík. Finist, 
jasný sokol, upadl do hlubokého spánku. 

Dívka nad ním plakala a naříkala: 
„Probuď se, Finiste, jasný sokole, kvůli tobě jsem šla přes lesy tma

vé, přes písčiny zimavé, přes doliny široké, přes potoky hluboké. Pro
buď se, Finiste, jasný sokole, probuď se, můj milovaný!" 

Ale Finist, jasný sokol, tvrdě spí. Skončil večer a carevice vyhnala 
dívku ze světnice. 

Třetího dne usedla dívčina na břehu siného moře a poklepávala 
zlatým kladívkem po briliantových hřebíčcích. Celým městem se 
neslo veselé cinkání. Sešli se lidé a diví se. Nohama podupávají, srdce 
se dává v těle do tance. Vyšla i zámořská carevice a začala smlouvat 
o hračku. 

Ale dívka nic nechtěla, ani stříbro, ani zlato, ani třpytné perly, ani 
drahokamy. 

„Pusť mě k Finistovi, jasnému sokolovi, ať se s ním shledám." 
Carevice se rozzlobila, ale hračka ji láká. Běžela k Finistovi, jasné-
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mu sokolovi, a vsunula mu do vlasů kouzelný špendlík. Finist, jasný 
sokol, upadl do hlubokého spánku. 

Dívka nad ním plakala a naříkala: 
„Sbohem, Finiste, jasný sokole! Všechno jsem dala zámořské carev-

ně, nic mi nezbylo. Přišla jsem za tebou v nešťastnou hodinu, nejsi živ 
ani mrtev. Sbohem, Finiste, jasný sokole, sbohem, můj milovaný!" 

Loučila se s ním a přitom jí ukápla na Finistovy oči slaná slza. A ta 
slza byla palčivá. Finist, jasný sokol, se probudil, poznal dívku, vzal ji 
za bílé ruce, políbil na medové líce. Svolal hned všechny lidi — boja
ry, sedláky i poddaný lid — a všem přikázal, aby přemýšleli, s kterou 
ženou má svůj život strávit. S tou, která ho kupovala, nebo s tou, která 
ho prodávala? S tou, která kvůli němu šla přes lesy tmavé, písčiny 
zimavé, která tři páry železných bot prošlapala, tři hole litinové polá
mala, tři kamenné bochníky okousala, nebo s tou, která ho za hračky 
prodávala? 

Všichni přemýšleli tři dny a tři noci, pak vystřelili z děla a vyhlásili: 
ať si vezme za ženu tu, která ho vykoupila, a tu, co ho prodávala, ať 
vyžene z carství. Tak se stalo. 

A hned se konala veselá svatba. Taky jsem na té svatbě byla, medo-
vinu a pivo pila, po bradě mi teklo, do úst nenateklo. 
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K R Á S N Á M A R J A ZLATOVLASÁ 
A V Á Ň U Š K A 

V jednom dalekém carství za hlubokými hvozdy a vysokými hora
mi žili kdysi car a carevna. A ti měli jedinou dceru, krásnou Marju 
Zlatovlasou. Žili si šťastně a spokojeně. 

Ale znenadání je postihlo velké neštěstí. Do jejich carství přiletěl 
strašlivý drak s devíti hlavami, s devíti choboty a s devíti ocasy. S ním 
přiletěla i dvě dráčata; starší s šesti hlavami a mladší s třemi hlavami. 

Drak zvolal: 
„Slyšte, care a carevno, slyš, ruský lide! Celé carství spálím na padrť 

a jeho popel rozfoukám po světě. Ve všech lesích stromy vytrhám, 
vodu ze všech řek a jezer vyšplouchám, všechny bažiny a pole udu-
pám, všechny tvé lidi, care, vyhubím. A chcete-li zůstat s carevnou 
naživu, pak mne a syny krmte až do smrti. Každý den, až slunce 
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zapadne, přiveďte na horu Bujan šestnáctiletou dívku. My se nasytí
me a vás smrti ušetříme." 

Co počít? 
Všichni se hořce rozplakali, ale nic naplat. 
Od těch časů vybírali každého večera jednu šestnáctiletou dívku, 

odvedli ji na horu Bujan a tam ji přikovali k stoletému dubu. 
Draci pokaždé přiletěli, dívku sežrali a kostičky naházeli do jezera. 
Zrovna tenkrát žil na kraji města u staré babičky její milovaný 

vnuk Váňuška. Jednou spatřil krásnou Marju Zlatovlasou, jak na zla
tém písku u blankytného moře tančila, a rázem se do ní zamiloval. 

I roznesla se zpráva, že zítra je řada na carské dceři. 
Ráno Váňuška vstal a řekl babičce: 
„Připrav mi, babičko, čistou lněnou košili, půjdu se bít s krutým 

drakem. Buď sebe zahubím, nebo Marju vysvobodím." 
Babička zaplakala, připravila mu lněnou košili, pak vyběhla do 

zahrady, přinesla palčivé kopřivy a z nich upředla Váňovi druhou 
košili. 

Při tkaní sama plakala bolestí. 
„Oblékni si tuhle košili, Váňuško," řekla. „Až tě drak kousne, spálí 

se." 
„Dobrá," odpověděl Váňuška. 
Vpodvečer se Váňuška připravil. Vzal si ostrou kosu, železný kyj, 

oblékl si lněnou košili, přetáhl přes ni druhou košili z kopřiv, rozloučil 
se s babičkou a vydal se k hoře Bujanu. 

Na hoře se tyčí stoletý dub. U něho stojí krásná Marja Zlatovlasá, 
přikovaná zlatým řetězem. Když spatřila Váňušku, rozplakala se. 

„Proč jsi přišel, dobrý mládenče? Dnes je na mně řada prolít hor
kou krev, proč by ses měl nechat drakem zabíjet?" 

„Neboj se, krásná panno! Možná že mě nesežere, třeba se udáví 
sám." 

Váňuška přistoupil k carevici, uchopil bohatýrskou rukou zlatý ře
těz a přetrhl ho jako zpuchřelý provaz. Pak ulehl do písku, položil 
krásné Marje hlavu na kolena a řekl: 

„Chvíli svým očím v spánku odpočinu, ty zatím hleď na moře. Až 
mračna vystoupí a vítr zašumí, až se moře rozkolébá, pak mě vzbuď!" 
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A usnul tvrdým, bohatýrským spánkem. Krásná Marja hledí zatím 
na moře. Vtom se zvedla temná mračna, zhluboka zahučel vítr, rozko
lébal šíré moře; z modravých vln se vynořil nejmladší, tříhlavý drak. 

Carevice vzbudila Váňušku. Sotva Váňa vyskočil, už je tu drak. 
„Proč jsi ráčil přijít, Ivane? Pomodli se k bohu, dej sbohem světu 

šírému a skoč mi radši do chřtánu sám, bude ti líp." 
„Lžeš, prokletý draku! Mne nespolkneš! Udávíš se." 
Popadl ostrou kosu, rozmáchl se, co měl síly, a uťal drakovi vše

chny tři hlavy. Jazyky vyřízl, schoval do brašny, pak uložil hlavy pod 
kámen, trup shodil do moře, sám klesl do písku a usnul tvrdě jako 
bohatýr. 

Krásná Marja Zlatovlasá div úžasem nezemřela. Nevěděla, má-li 
plakat, nebo se smát. Usedla na písek, zvedla mu hlavu, položila si ji 
na kolena a hedvábným šátečkem mu setřela pot. Tu vidí, že se mrač
no zvedá, vítr šumí, moře bouří. Ze siného moře vylezl drak a stoupá 
na horu Bujan. 

I jala se carevice Váňušku budit. Ale ten tvrdě spí bohatýrský sen. 
Carevice ho uchopila za vlasy. 

„Probuď se! Probuď se, Ivánku! Blíží se naše smrt!" 
Tu Ivánek vyskočil. Spatřil ho šestihlavý drak, zavrčel a odfrkl: 
„Je mi tě líto, dobrý mládenče! Škoda tě jíst, nemáš žádnou chuť. 

Polknu tě celého, ani tě nebudu kousat." 
„Jen to zkus a udávíš se," řekl Ivánek. 
Popadl ostrou kosu, zeširoka se rozmáchl a srazil drakovi tři hlavy. 

Ale ze tří hlav dál oheň srší, kouř se valí, oči pálí. Krásná Marja 
uchopila svůj zlatý cop a šlehla jím draka přes oči. Drak se k ní 
obrátil. Tu Ivánek přiskočil a srazil mu tři zbývající hlavy. Jazyky 
vyřízl, hlavy skryl pod kámen, trup shodil do moře. Pak klesl na 
srázný břeh, tváří do zlatého písku, a usnul tvrdě jako bohatýr. 

Krásná Marja mu zvedla hlavu, položila si ji na kolena a hedváb
ným šátkem mu utřela pot. 

Vtom se zvedlo mračno, zašuměl vítr, moře se rozkolébalo. 
Z moře vystoupil nejstarší drak, s devíti hlavami, s devíti choboty, 

s devíti ocasy. Každý ocas tluče jinam, každý chobot jinou zpívá, 
každá hlava zuby cvaká. 
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Krásná Marja se polekala víc než prve a začala Ivánka budit. 
„Vstávej, vstávej, Ivánku! Nejstarší drak jde, sežere nás!" 
Ivánek spí tvrdě jako dub, není k probuzení. Carevice nad ním 

pláče, slzy prolévá. 
„Probuď se, probuď se, Ivánku! Víš, že ruský bohatýr leže neumírá. 

Smrti se vstoje do očí dívá." 
Tu se Ivan probudil, trhl sebou, uchopil ostrou kosu. 
Napadl ho devítihlavý drak, zařval a zafrkal. 
„Hodný jsi, hezký jsi, dobrý mládenče. Ale žít tě přece nenechám! 

Sním tě i s kostičkami." 
„Lžeš, netvore! Udávíš se!" 
Začali se bít na život a na smrt. Les kolem dokola se z kořenů 

vyvrací, mrak písku vzhůru stoupá, po siném moři se vlna houpá 
jedna za druhou. A drak Ivánka pálí ohněm, dusí kouřem. Ivánek ho 
stíná kosou. Už se mu v rukou rozžhavila do ruda. Sedm hlav srazil, 
dvě poslední už srazit nemůže. Drak ho popadl kolem těla, ale hned 
ho vyplivl. Košile z kopřiv mu spálila jazyk. Carevice Marja přiběhla 
a začala draka šlehat do očí zlatým copem. 

Drak se k ní obrátil, vtom Ivánek přiskočil a srazil draku posled
ní dvě hlavy. Jazyky vyřízl, hlavy skryl pod kámen, trup shodil do 
moře. 

Carevice Marja padla Ivánkovi k nohám. 
„Děkuji ti, Ivánku! Zachránil jsi mne a celou ruskou zem jsi zbavil 

dračích netvorů. Budeš mým souzeným, tatíčkovi pomocníkem, ma
tičce mé drahým synkem." 

Sundala s prstu zlatý prstýnek a navlékla ho Ivánkovi na malíček. 
Ale Ivánek se sotva drží na nohou, po tvářích mu stéká krvavý pot. 

Klesl do vlhkého písku a usnul bohatýrským spánkem — byl utýrán 
k smrti. 

Carevice Marja usedla vedle něho, střežila Ivánkův spánek, odhá
něla mouchy a komáry. 

Jel kolem carský vojvoda na bílém koni. Ošklivý jako noc, hlavičku 
jako šešuličku, nohy, ruce jako hrábě. Tu vidí, že carevice Marja sedí, 
na spícího Ivánka hledí a pod kamenem se povalují dračí hlavy. Po
padl krásnou Marju za cop, usadil ji vedle sebe na koně, dovezl ji do 
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hustého temného lesa a tam si začal brousit nůž. Carevice Marja se 
ho ptá: 

„K čemu se to chystáš, dobrý člověče?" 
„Ostrý nůž si brousím chutě, než se nadáš, zabiju tě." 
Carevice se rozplakala. 
„Nezabíjej mě, dobrý člověče! Vždyť jsem ti neudělala nic zlého." 
„Řekni otci, že jsem tě ochránil před smrtí a ruskou zem od draků 

osvobodil, slib, že mi budeš věrnou ženou, pak tě ušetřím." 
Co dělat! Carevici Marje nezbývalo než svolit. 
Vojvoda ji odvezl do paláce. 
Přišel k carovi a ukázal mu dračí hlavy. 
„Podívej, kdo tě zachránil před neštěstím." 
Car se zaradoval a objal vojvodu. 
„Za tři dny vystrojíme slavnou svatbu," řekl. 
Carevice Marja pláče, ale bojí se slovo prozradit. 
Až za tři dny kvečeru se Ivánek probudil. Viděl, že je sám na hoře 

Bujanu, nemá carevici Marju po boku, pod šedým kamenem chybějí 
dračí hlavy. 

Vydal se do města a přišel k babičce. Ta se zaradovala. Na pirohy 
zadělala, připravila horkou lázeň. 

Ale Ivánek řekl: 
„Jdi do města, babičko, poslechni si, co si tam lidé povídají." 
Babička odcupitala do města, vyslechla, co si lidé povídají, pak se 

vrátila zpátky a vyprávěla: 
„Mezi lidmi jde jedna řeč, že prý se zítra u cara koná slavná svatba, 

velké veselí. Car provdává carevici za vojvodu. A ty sis myslel, Ivánku, 
že si carevice vezme chudáka!" 

Ivánek se čistě umyl, oblékl si čistou košili a rázem byl z něho 
mládenec jako růže květ, radost pohledět. 

Večer zamířil do paláce. Tam se zrovna hodovalo. Hosté pili, jedli, 
bavili se rozličnými kratochvílemi. 

Vojvoda se prochází komnatami a nafukuje se: 
„Kdo vás zachránil před smrtí, chámové? Teď už žádný z vás ani 

nemukne." 
Carevice Marja sedí, bílá jako křída, oči má do krve vyplakané. 
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Ivánek vzal zlatý pohár, nalil do něho sladkou medovinu, pak hodil 
dovnitř zlatý prsten, zavolal služebnou a řekl: 

„Ukloň se carevici Marje, ať vypije pohár až do dna za toho, kdo ji 
zachránil před smrtí." 

Služka donesla pohár carevici Marje. Ta ho vypila až do dna. Ke 
rtům se jí přikutálel zlatý prsten. Vyndala prsten a zaradovala se. 

„Tatíčku," řekla, „nezachránil mě před smrtí ten, co vedle mne sedí 
a vychloubá se, ale ten, kdo skromně mezi hosty chodí, komu jsem 
tenhle prsten dala, koho jsem svým souzeným zvala. Pojď sem, Iván
ku." 

Ivánek došel doprostřed světnice. Carevice Marja k němu přistou
pila. Hosté nad tím divem ani nedýchají, jen po sobě pokukují. 

Vojvoda vyskočil a zlořečí: 
„Táhni, mizero! Budeš balamutit lidi! Kdo draka zabil, ten mu taky 

hlavy srazil a ty hlavy přivezl až do paláce." 
Ale Ivánek mu odpověděl: 
„Když jsi draka zabil a hlavy mu srazil, pověz mi, co těm hlavám 

chybí?" 
„Nic jim nechybí, jsou pěkně celé. Já draka ani nebodl, ani nezra

nil, ale jedním rázem jsem mu hlavy setnul." 
Ivánek zvedl dračí hlavy a otevřel jim tlamy. 
„Podívej, co těm hlavám chybí! Nejsou tam jazyky! A já je mám 
v brašně." 

Carevice Marja přistoupila k Ivánkovi a řekla: 
„Tady je můj hedvábný šáteček. Je na něm Ivánkova krev a jeho 

pot." 
Tu se car rozlítil, kázal vojvodu bičem vyhnat a Ivánka hned toho 

večera zasnoubil s krásnou Marjou Zlatovlasou. 
Byl tam taky zvonec, na ten zvonec zazvonili a pohádce je konec. 
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P O K O L E N A Z L A T É N O Ž K Y , 
P O L O K T Y S T Ř Í B R N É R U Č K Y , 

N A K A Ž D É M V L Á S E Č K U T Ř P Y T I V O U 
P E R L I Č K U 

V jednom dalekém carství za devaterými horami a devaterými ře
kami žil kdysi jeden stařec a ten měl tři dcery. Jednou šly dcery na 
jezero máchat košile. Na tom jezeře plul v loďce car, a že to byl veselý 
člověk, zpíval si písně. 

Tu nejstarší dcerka řekla: 
„Kdyby si mě vzal car za ženu, nakrmila bych celý svět jediným 

krajícem chleba." 
A druhá řekla: 
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„Kdyby si mě vzal car za ženu, oblékla bych celé vojsko jedním 
kouskem plátna." 

Ale nejmladší řekla: 
„Kdyby si mě vzal car za ženu, porodila bych mu dva syny; po 

kolena by měli zlaté nožky, po lokty stříbrné ručky a na každém 
vlásečku třpytivou perličku." 

Car to slyšel, připlul k nim a řekl: 
„Oblékněte se, dívenky, přichystejte se, pojedete se mnou do paláce. 

Nejstarší bude u mne kuchařkou, prostřední švadlenou a nejmladší 
milovanou ženou." 

Jak řekl, tak se stalo. Car dlouho neotálel a brzo brzičko vystrojil 
slavnou svatbu. 

Uplynul nějaký čas a car se vypravil za svými záležitostmi do dale
kých krajů. Carevna zrovna v té době porodila syna. Po kolena měl 
zlaté nožky, po lokty stříbrné ručky a na každém vlásečku třpytivou 
perličku. 

Nejstarší sestra nesla careviče do koupele. V předsíni ho udeřila do 
zad a řekla: 

„Byl jsi carské dítě, buď teď šeré vlče!" 
Carevič se proměnil v šeré vlče a rozběhl se do lesa. 
A sestra hned sedla a psala psaní: „Tvá carevna slibovala, že porodí 

synka krásného, a místo něho porodila psíka šedého. Rozkázala jsem, aby 
štěně hodili do studně." 

Car jí odpověděl: „První vina neplatí. Neopovaž se ublížit mé 
zeně: 

Dobře, stalo se, jak si přál. Za nějaký čas porodila carevna druhého 
syna. Po kolena měl zlaté nožky, po lokty stříbrné ručky, na každém 
vlásečku třpytivou perličku. Prostřední sestra ho nesla do lázně. Ude
řila ho do zad a řekla: 

„Byl jsi carské dítě, buď teď šeré vlče!" 
Carevič se proměnil v šeré vlče a utekl do lesa. 
A prostřední sestra napsala carovi: „Tvá carevna slíbila, že porodí 

synka krásného, a místo něho porodila psíka šedého. Rozkázala jsem, aby 
štěně hodili do studně." 

Car odpověděl: 
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„První vina neplatí, druhá se odpouští, počkáme, co bude dál. " 
Za nějaký čas porodila carevna třetího syna. Byl hezký, bílý, tváře 

jako jablíčka, nožky jako strunky, ale chlapec jako jiní, jaké rodí vše
chny ženy. Tu napsala nejstarší sestra carovi: 

„Tvá žena slíbila, že porodí pěkného chlapce, a místo něho porodila 
shnilý parízek. Rozkázala jsem, aby ho přiložili do kamen." 

Tehdy jí car odpověděl: 
„Třetí provinění se už neodpouští. Vyžeň mou ženu, kam chceš, ať ji 

nemám na očích." 
Sestry nařídily, aby sluhové přivalili veliký sud. Posadily do něho 

carevnu s carevičem a pustily sud na šíré moře. Sud plaval den, pak 
druhý. Carevič Ivan nerostl po dnech, ale po hodinách. Vlna vyhodila 
sud na ostrov. 

Carevič Ivan se opřel, napjal síly, vyrazil dno a vyšli s matkou na 
svobodu. 

Rozhlédli se kolem a všude pusto. Nikde ani živáčka, ani ptáčka 
zpěváčka. Jdou tak po břehu a pláčou. Najednou vidí před sebou na 
zemi pazourek a křesadlo. 

„Ach matičko, podívej, pazourek a křesadlo! Sednem si k ohníčku, 
ohřejem se chviličku." 

Vzal křemen a křesadlo, začal křesat oheň, ale místo ohně vyskočili 
dva mládenci. 

„Čeho si přeješ, careviči Ivane, všechno v mžiku vykonáme." 
Carevič se podivil a řekl: 
„Ať v tom okamžiku stojí tady na ostrově zlatý palác s útulnými 

komnatami, ať jsou připravena jídla, peřiny natřesené, v kamnech 
zatopeno. Než řeknu dva, ať je to hotovo!" 

Než řekl dva, bylo všechno hotovo. Na ostrově vyrostl zlatý palác. 
Jsou v něm připravena jídla, peřiny jsou natřesené, v kamnech zato
peno. V tom zámku pak carevič Ivan s matičkou šťastně žil a dobře se 
měl. 

Jednou jeli kolem loďaři. Spatřili na ostrově palác, planoucí jako 
oheň. Přistáli u ostrova. Carevna je přivítala a zvala hosty: 

„Pojďte ke mně, loďaři, najíte se, napijete a prohlédnete si naše 
divy divoucí." 
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Loďaři se u ní najedli a napili, podivili se divům divoucím a odjeli 
do carství starého cara. Ten se jich vyptával: 

„Kdepak jste jezdili, loďaři? Daleko, daleko? Copak jste viděli, lo
ďaři?" 

„Viděli jsme, care, div divoucí. Na moři býval opuštěný ostrov. Dřív 
tam rostl hluboký les a vládli tam zbojníci. Člověk tam ani neprošel, 
ani koněm neprojel, ale teď tam stojí zlatý palác a v něm žije poctivá 
vdova se synem Ivánkem." 

Car se podivil a zavzdychal: 
„Chtěl bych se na ten palác podívat, prohlédnout si ten divoucí 

div!" 
Ale starší sestra, zločinná žena, se hned vykroutila: 
„To není žádný div, tatíčku care, to je jenom divu půle. Ale tohleto 

je div divoucí: roste zlatá borovice, pod tou borovicí stříbrný sloup 



a u toho sloupu kocour vypravěč: když se v pravou stranu dívá, po
hádky a písně zpívá, a když vlevo hlavu sehne, tu i tráva smutně 
lehne." 

I rozjeli se loďaři na opačnou stranu. Přijeli do zlatého paláce 
a řekli počestné vdově: 

„Vyprávěli jsme všude o tvém paláci a lidé nám řekli: ,A to že je 
nějaký div? Pravý div je prý jinde: roste zlatá borovice, pod tou boro
vicí stříbrný sloup a u toho sloupu kocour vypravěč: když se v pravou 
stranu dívá, pohádky a písně zpívá, a když vlevo hlavu sehne, tu 
i tráva smutně lehne." 

Tehdy se carevič Ivan zarmoutil. A loďaři se vydali na cestu. 
Za nějaký čas přijeli loďaři znovu. Zajeli do zlatého paláce. Pustili 

se do jídla a pití, začali se veselit, ale Ivan vyšel na dvůr a vyndal 
křemen a křesadlo. Vyskočili dva mládenci: „Co si přeješ, pane?" 

„Abych tady za hodinku a minutku měl zlatou borovici, pod tou 
borovicí stříbrný sloup a u sloupku kocoura vypravěče: ten když hla
vu sehne, tu i tráva smutně lehne." 

Jak řekl, tak se stalo. 
Loďaři spatřili kocoura vypravěče a zavzdychali údivem. Přichysta

li se na cestu. Ale carevič Ivan se proměnil v mušku a letěl za nimi. 
Loďaři přijeli do carství ke starému carovi. Carevič seděl loďaři na 
rameni a všechno poslouchal. 

Loďař vyprávěl starému carovi: 
„Viděli jsme divy nevídané, tatíčku care. Zlatou borovici, pod tou 

borovicí stříbrný sloup, u sloupu kocoura vypravěče: když se v pravou 
stranu dívá, pohádky a písně zpívá, a když vlevo hlavu sehne, tu 
i tráva smutně lehne. A ten div divoucí jsme viděli u počestné vdovy 
na dalekém ostrově." 

„To bych se rád podíval," řekl car. 
Ale prostřední sestra se hned vykroutila: 
„To není žádný div, tatíčku care. Div divoucí jsou dva chlapci, dva 

carevičové, oba mají po kolena zlaté nožky, po lokty stříbrné ručky, 
na každém vlásečku třpytivou perličku." 

Carevič Ivan se rozzlobil a letěl domů na daleký ostrov. Vyprávěl 
všechno matičce. Tu se carevna hořce rozplakala. 
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„Ach careviči Ivane, měl jsi takové bratry, ale mé zločinné sestry je 
zahubily." 

Carevič Ivan vzal křemen a křesadlo. Dva mládenci vyskočili: 
„Co si přeješ, pane náš?" 
„Ať tu mám za hodinku a minutu dva careviče: po kolena mají 

zlaté nožky, po lokty stříbrné ručky, na každém vlásečku třpytivou 
perličku." 

Ale mládenci mu odpověděli: 
„Na tohle nestačíme, careviči Ivane. To můžeš vykonat jenom ty. 

Jdi rovně po cestě, až přijdeš do hlubokého lesa, kam dosud lidská 
noha nevkročila. Tam žijí v chaloupce dva šeří vlci. To jsou ti dva 
careviči. Vem si s sebou dva bochníky pšeničného chleba, těsto zadě
lej mateřským mlékem. Jak vlci popadnou ty chleby, hned se stanou 
lidmi. Jinak tě snědí, jenom bílé kostičky po tobě zůstanou." 

Carevič Ivan šel k matce a všechno jí vypověděl. 
Carevna zadělala dva pšeničné chleby mateřským mlékem. Carevič 

Ivan je vzal, zabalil do ručníku a vydal se na cestu. 
Přišel do hlubokého lesa. Tam našel starou chaloupku. Položil na 

stůl pšeničné chleby a sám se schoval za kamna. Tu přiběhli dva šeří 
vlci. Jeden povídá: 

„Čichám, čichám člověčinu!" 
Ale druhý na to: „Podívej se líp, bratříčku, na stole leží dva pšenič

né bochníky, to od nich táhne taková vůně." 
Každý popadl jeden bílý bochník, spolkl jej, ucítili mateřské mléko, 

udeřili sebou o zem a proměnili se v careviče, po kolena zlaté nožky, 
po lokty stříbrné ručky, na každém vlásečku třpytivou perličku. 

Tehdy vyšel carevič Ivan ze svého úkrytu. Objal je, políbil, všechno 
jim pověděl a odvedl je domů. 

Zanedlouho přijeli loďaři. 
Carevna je k sobě zavolala: 
„Zajděte ke mně, loďaři, najíte se, napijete a podivíte se mému divu 

divoucímu." 
Loďaři spatřili careviče, podivili se, vzdychali údivem. 
Rozjeli se do carství ke starému carovi. Vyprávěli mu o carevičích. 

Teď už to car nevydržel a vyskočil z trůnu. 
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„To jsou jistě mí drazí synové. Pojedu s vámi, loďaři, podívám se na 
ně, aspoň poznají otce." 

Ať ho zlé sestry přemlouvaly jak chtěly, car usedl na koráb a vyplul. 
Koráb se přiblížil k ostrovu. Car spatřil zlatý palác, žhnoucí jako 
oheň, u paláce zlatou borovici, pod borovicí stříbrný sloup, u sloupu 
kocoura vypravěče: když se v pravou stranu dívá, pohádky a písně 
zpívá, a když vlevo hlavu sehne, tu i tráva smutně lehne. 

Car vystoupil na zápraží. A tu se otevřely dubové dveře a vyšla 
mladá carevna, s ní carevič Ivan a dva careviči, po kolena zlaté nožky, 
po lokty stříbrné ručky, na každém vlásečku třpytivou perličku. 

Car pohlédl na carevnu a hned poznal svou ženu. Careviči mu 
padli k nohám. 

„Buď zdráv, drahý tatíčku!" řekli. 
To se car zaradoval! A zůstal na ostrově s celou rodinou. Zlé sestry 

posadili do sudu, zalili vřelou smolou a hodili do moře. Dostaly, co si 
zasloužily. 
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SEDM SIMEONŮ - SEDM PRACOVNÍKŮ 

V dávných dobách žilo kdysi sedm bratří, sedm Simeonů — sedm 
pracovníků. 

Jednou vyšli do pole orat a sít. Jel kolem car se svými vojvody, 
pohlédl na pole, a když spatřil sedm pracovníků, podivil se. 

„Co to?" řekl. „Na jednom poli sedm oráčů stejného růstu a stejné 
podoby. Běžte se zeptat, kdo to je." 

Carští sluhové se rozběhli do pole a přivedli k carovi sedm Simeo
nů — sedm pracovníků. 

„Povězte mi, co jste zač a co děláte?" řekl car. 
Mládenci mu odpověděli: 
„Je nás sedm bratrů, sedm Simeonů — sedm pracovníků. Vzdělá

váme otcovu a dědovu půdu a každý z nás je vyučen svému řemeslu." 
„Nu, a kdo jste jakému řemeslu vyučen?" zeptal se car. 
Nejstarší řekl: 
„Já umím postavit železný sloup od země až k nebesům." 
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Druhý řekl: 
„Já umím na ten sloup vylézt, tam se rozhlédnu na všechny strany 

a vidím, co se kde děje." 
„Já," povídá třetí, „jsem Simeon mořeplavec. Než řekneš švec, po

stavím koráb a vypluju s ním po moři — umím se s ním i pod vodu 
potopit." 

„Já," povídá čtvrtý, „jsem Simeon střelec. Zastřelím z luku mouchu 
v letu." 

„Já jsem Simeon hvězdopravec. Všechny hvězdy spočítám, ani jed
nu nevynechám." 

„Já jsem Simeon rolník. Za jediný den zorám a oseju pole a sklidím 
úrodu." 

„A kdo jsi ty?" zeptal se car nejmladšího Simeona. 
„Já, tatíčku care, zpívám a tancuju, k tomu si na píšťalu zaduju." 
Tu sebou škubl carský vojvoda. 
„Ach tatíčku care! Pracovníky potřebujem. Ale tohohle komedianta 

vyžeň. Co s takovými! Darmo ujídají chleba a upíjejí kvas." 
„Dost možná," řekl car. 
Ale nejmladší Simeon se carovi poklonil a řekl: 
„Dovol mi, tatíčku care, abych ti ukázal svou práci a trochu zahrál 

k tanci." 
„Dobrá," řekl car, „zahraj si naposled a potom táhni z mého car-

ství." 
Nejmladší Simeon vzal do ruky březovou píšťalku a zahrál na ni 

ruskou písničku. Hned se lidi pustili do tance, všichni skáčou vesele 
a křepce. Tancuje i car, bojaři i strážní. I koně ve stáních se dali do 
tance. Ve chlévech si podupávají krávy. I slepice s kohouty křepčí. 
A nejvíc ze všech tancuje vojvoda. Pot se z něho jenom leje, vojvoda 
potřásá vousy, po tvářích mu stékají slzy. 

Tu car zvolal: 
„Přestaň hrát, už nemohu tancovat, nemám sílu." 
Nejmladší Simeon řekl: 
„Odpočiňte si, dobří lidé, ale ty, vojvodo, si za svůj ošklivý jazyk 

a zlé oči ještě zatancuj." 
Všichni lidé se zastavili, tančil jenom vojvoda. Tancoval tak dlouho, 

208 



až se svalil. Zůstal na zemi jako leklá ryba na písku. Nejmladší 
Simeon odložil březovou píšťalu. 

„Tak vypadá moje řemeslo," řekl. 
Car se smál, ale vojvoda zatajil svou zlobu. Tu řekl car: 
„Tak nám ukaž své mistrovství, nejstarší Simeone!" 
Nejstarší Simeon vzal patnactipudové kladivo a ukoval železný 

sloup od země až k modrému nebi. Druhý Simeon na ten sloup vylezl 
a rozhlédl se na všechny strany. Car na něho volal: 

„Pověz, co vidíš?" 
Druhý Simeon odpověděl: 
„Vidím, jak po moři plují lodě a na polích zraje obilí." 
„A co ještě?" 
„Vidím, jak na moři, na oceánu, na ostrově Bujanu v zlatém zámku 

sedí u okénka Jelena Překrásná a tká hedvábný koberec." 



„A jak vypadá?" ptá se car. 
„To je krasavice, že nelze ani pomysliti, ani sobě představiti. Pod 

copem jí svítí měsíc a na každém vlásečku má malou perličku." 
I zatoužil car vzít si Jelenu Překrásnou za manželku. Chtěl za ní 

poslat námluvčí. Ale zlý vojvoda mu našeptal: 
„Pošli pro Jelenu Překrásnou sedm Simeonů, tatíčku care. Vždyť to 

jsou náramní mistři. Ti svedou všechno. A když krásnou carevici ne
přivezou, dáš je popravit, ať jim srazí hlavy." 

„Dobrá, pošlu!" řekl car. 
I nařídil sedmi Simeonům, aby mu přivezli Jelenu Překrásnou. 
„Jinak budete o hlavu kratší." 
Co počít? Simeon mořeplavec vzal ostrou sekyru, než řekli švec 

postavil koráb, vybavil ho, opatřil plachtami a pustil na vodu. Naložili 
všelijaké zboží, drahocenné dárky, a car nakázal zlému vojvodovi, aby 
jel s bratry a dohlédl na ně. Vojvoda zbledl jako plátno, ale co dělat. 
Kdyby jinému jámu nekopal, nespadl by do ní sám. 

Sedli na koráb, plachty zašuměly, vlny zašplouchaly a všichni vy
pluli po moři, po oceánu, k ostrovu Bujanu. 

Jeli dlouho, předlouho, až přijeli do cizího carství. 
Přišli k Jeleně Překrásné, přinesli drahocenné dárky a chtěli ji za

snoubit s carem. Jelena Překrásná přijala dárky, prohlíží si je, ale zlý 
vojvoda jí šeptá do ucha: 

„Neber si ho, Jeleno Překrásná, car je starý, holohlavý! V jeho 
carství dávají lišky dobrou noc." 

Jelena Překrásná se rozzlobila a námluvčí vyhnala. Co teď? 
„Víte co, bratři," řekl nejmladší Simeon, „vy jděte na koráb, napněte 

plachty, opatřte se chlebem a připravte se na cestu. Já carevici přive
du." 

Simeon rolník za jedinkou hodinu zoral mořský písek, zasel žito, 
sklidil obilí a napekl chleba, aby jim vystačil na celou cestu. Připravili 
koráb a čekali na nejmladšího Simeona. 

Nejmladší Simeon si zatím vykračoval k paláci. Jelena Překrásná 
seděla u okna a tkala hedvábný koberec. Nejmladší. Simeon usedl pod 
okénko na lavičku a začal: 

„Pěkně je tady u vás na ostrově Bujanu, na moři, na oceánu, ale 
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v matičce Rusi je stokrát krásněji. U nás jsou louky zelené a řeky 
modravé! U nás jsou pole v šíř i v dál, u rybníčků bílé břízy svítí, 
louky plné blankytného kvítí. Ranní červánky se s večerními scházejí, 
měsíc na nebi hvězdičky pase. Rosa je u nás jako med a potůčky 
stříbrné na pohled. Ráno vyjde pastýř na louku zelenou, zahraje na 
píšťalku březovou a jdeš za ním, ani nevíš jak . .." 

I zahrál nejmladší Simeon na březovou píšťalku. Jelena Překrásná 
vyšla na zlatý práh. A Simeon kráčí zahradou, hraje — a carevice za 
ním, Simeon přešel zahradu — carevice za ním. Přešel louku — care
vice za ním. Vykročil na písek — carevice za ním. Simeon vstoupil na 
koráb — carevice za ním. 

Tu bratři rychle odhodili můstek, koráb se obrátil a vyplul do šíré
ho moře. 
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Simeon přestal hrát na píšťalku. Tu se Jelena Překrásná probrala, 
probudila se a vidí kolem moře, v dálce mizí ostrov Bujan. Udeřila 
sebou o sosnovou podlahu, vyletěla k nebi jako modrá hvězda a ztra
tila se mezi ostatními. Tu vyskočil Simeon hvězdopravec, spočítal na 
nebi jasné hvězdy a našel novou. Přiběhl Simeon střelec a vystřelil na 
hvězdu zlatý šíp. Hvězda spadla na sosnovou podlahu a znovu se 
proměnila v Jelenu Překrásnou. Nejmladší Simeon jí řekl: 

„Neprchej nám, carevice, před námi se nikam neschováš. Ale když 
je ti tak zatěžko s námi plout, odvezeme tě raději domů, ať nám dá car 
hlavy setnout." 

Zželelo se Jeleně Překrásné nejmladšího Simeona. 
„Nedopustím, aby ti kvůli mně srazili hlavu, Simeone pěvče. Raději 

popluji k starému carovi." 
Pluli den, plují druhý. Nejmladší Simeon neodchází od carevice ani 

na krok, Jelena Překrásná z něho oči nespustí. 
Ale zlý vojvoda všechno pozoruje a zlý skutek v mysli snuje. Už 

mají blízko k domovu, už je vidět břeh. Vojvoda svolal bratry na 
palubu a podal jim číši sladkého vína. 

„Připijeme si, bratři, na rodnou zem!" 
Bratři se napili sladkého vína, lehli si na palubu, kam se dalo, 

a tvrdě usnuli. Teď je nevzbudí ani bouře, ani hrom, ani matčin pláč 
a ston. Do vína byla přimíchána uspávaci bylina. 

Jenom Jelena Překrásná a nejmladší Simeon to víno nepili. 
Tak dojeli až do rodné země. Ale starší bratři nejsou k probuzení, 

tvrdě spí. Nejmladší Simeon chystá Jelenu Překrásnou na cestu k ca
rovi. Oba pláčou a naříkají, nechtějí se rozloučit. Ale co dělat? Než 
dáš slovo, tak se tuž, dáš-li slovo, pak mu služ. 

Zlý vojvoda však běžel napřed k carovi a padl mu k nohám. 
„Tatíčku care, nejmladší Simeon zamýšlí zlý skutek, chce tě zabít 

a vzít si carevici sám. Rozkaž, ať ho popraví." 
Sotva přišel Simeon s carevicí k carovi, přivítal car Jelenu Překrás

nou se vší úctou a doprovodil ji do paláce, Simeona však poslal do 
vězení. I zvolal nejmladší Simeon: 

„Bratři, bratříčkové moji, zachraňte svého nejmladšího!" 
Ale bratři nejsou k probuzení. 
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Nejmladšího Simeona uvrhly stráže do vězení a přikovaly ho želez
nými řetězy. 

Ráno raníčko odvedli nejmladšího Simeona ke kruté popravě. Ca-
revice pláče, prolévá slzy jako perly. Jen zlý vojvoda se pošklebuje. 

Nejmladší Simeon povídá: 
„Nemilostivý care, podle starého obyčeje splň mi aspoň poslední 

přání. Dovol, ať si naposledy zahraju na píšťalu." 
Tu vykřikl zlý vojvoda: 
„Nedělej to, tatíčku care, nenech ho hrát!" 
Ale car odpověděl: 
„Neporuším obyčeje zděděné po otcích. Zahraj, Simeone, ale rychle, 

kati už se nemohou dočkat, ať se jim meče neztupí." 
Nejmladší zahrál na březovou píšťalu. 
Přes hory a doly letí její hlas, doletěl až ke korábu. Uslyšeli ho 

starší bratři. Probudili se, trhli sebou a řekli: 
„Našeho nejmladšího potkalo neštěstí!" 
Rozběhli se k carskému paláci. Právě uchopili kati ostré meče 

a chtěli Simeonovi srazit hlavu - ale najednou, kde se vzali tu se 
vzali, vykračují si tu starší bratři. Simeon tesař, Simeon kovář a Si
meon rolník, Simeon mořeplavec, Simeon střelec a Simeon hvězdo-
pravec. 

Valí se jako strašlivá síla na starého cara. 
„Pusť našeho nejmladšího na svobodu a dej mu Jelenu Překrás

nou." 
Car se polekal a řekl: 
„Vemte si nejmladšího bratra a carevici nádavkem, stejně se mi 

nelíbí. Rychle si je vemte!" 
A hned se konala slavná hostina. Napili se, najedli, zazpívali písně. 

Pak vzal nejmladší Simeon svou píšťalu a zahrál do tance. 
Tancuje car i carevice, tančí bojaři a bojarky. Na stáních se i koně 

dali do tance, v chlévech si krávy podupávají. Křepčí i slepice s ko
houty. 

A nejvíce ze všech vojvoda. Tancoval, tancoval, až se svalil a vypus
til duši. 

Odbyli svatbu a pak se pustili do práce. Simeon tesař staví chalupy, 
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Simeon rolník seje obilí, Simeon mořeplavec pluje po mořích, Simeon 
hvězdopravec počítá hvězdy, Simeon střelec střeží celou Rus. Pro vše
chny je v matičce Rusi práce dost a dost. 

A nejmladší Simeon písně prozpěvuje, na píšťalku fouká, všem li
dem je veselo, všem v rukou práce jen hraje. 

214 



KRÁSA N E S M Í R N Á 

V dalekém carství, v dalekém panství, za devaterými zeměmi a de
vaterými řekami žili kdysi car a carevna a těm se jednou narodil syn, 
carevič Ivan. 

Chůvy ho kolébaly, ale ne a ne ho ukolébat. Zavolaly tedy matku: 
„Pojď, carevno, panovnice, ukolébej svého syna." 
Matka ho kolébala, kolébala, ale nic platno. I běžela k carovi: 
„Care, velký panovníče! Pojď a ukolébej svého syna." 
Car kolébá, kolébá, a povídá: 
„Spi, synáčku, spi, miláčku. Až vyrosteš, dostaneš za ženu Krásu 

Nesmírnou: dceru tří matek, vnučku tří babiček, sestru devíti bratrů." 
A carevič Ivan usnul, jako když ho do vody hodí. Za devět dnů se 

probudil a řekl: 
„Sbohem, tatíčku, jedu si vyhledat Krásu Nesmírnou, vezmu si ji za 

zenu. 
„Co tě to napadlo, děťátko, kampak pojedeš? Vždyť je ti teprve 

devět dní." 
„Pojedu, kdybys mi nevím jak bránil." 
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„I jed si, jaképak s tebou pořízeni!" 
Carevič Ivan se uchystal na cestu a šel hledat koně. Kousek od 

domu potkal stařečka. 
„Kampak máš namířeno, mládenče? Jdeš volky, či nevolky?" 
„Ale dědečku, volky i nevolky. Byl jsem ještě malý chlapec, když mě 

otec kolíbal, a tenkrát mi slíbil za nevěstu Krásu Nesmírnou: dceru tří 
matek, vnučku tří babiček, sestru devíti bratrů." 

„Dobře činíš, mládenče. Ale pěšky tam nedojdeš. Krása Nesmírná 
žije tuze daleko." 

„A kde?" 
„Ve zlatém carství, v podslunečném panství, až na konci bílého 

světa, kde sluníčko vstává." 
„Co si teď počnu? Bez koně sedlaného, bez bičíku hedvábného." 
„I co bys! Tvůj tatíček má v konírně třicet koní, jeden hřebec jako 

druhý. Rozkaž čeledínům, ať je napojí u siného moře. Jeden vleze do 
vody až po krk, a když bude pít, rozbouří se vlny na siném moři, že 
budou narážet do strmých břehů. Toho koně si vem." 

„Děkuji ti za dobré slovo, dědečku." 
Carevič udělal, jak mu stařeček poradil. Vybral si bohatýrského 

koně, jednu noc se vyspal, brzy ráno vstal, otevřel vrata a chystá se na 
cestu. Tu mu kůň řekl lidským hlasem: 

„Padni k zemi, careviči Ivane! Já se tě třikrát dotknu kopytem." 
Dotkl se jednou, podruhé, ale potřetí už ne: 
„Kdybych se tě dotkl potřetí, už by nás země neunesla." 
Carevič Ivan vyskočil na koně a rázem jako by se do země propadl. 
Jel daleko, předaleko; sluníčko se níží, noc se blíží — a tu carevič 

spatří dvůr velký jako město, chalupu pevnou jako hrad. 
Dojel k zápraží, přivázal koně ke zlatému kroužku a vešel síní do 

světnice. Tam na deváté dlaždici leží v koutě na peci Baba Jaga-kost-
livá noha. 

Baba Jaga zvolala silným hlasem: 
„Ty opovážlivý člověče! Železného kroužku nejsi hoden, a přivážeš 

koně k zlatému!" 
„Dobrá, babičko, tak se nezlob! Však mohu koně odvázat a přivázat 

jinam." 
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„Tak co, dobrý mládenče, nahnala jsem ti strachu? Neboj se o svou 
hlavičku, sedni si tuhle na lavičku a povídej, zda jsi rodu vznešeného 
a z kterého města vzdáleného." 

„Ach, babičko, kdybys mi radši napřed dala jíst a pít. Vidíš, že mám 
za sebou dlouhou cestu, celý den jsem neměl v ústech." 

Baba Jaga hned vyndala ubrousek Prostíráček a pohostila careviče. 
Ten se najedl, napil a svalil se na postel. Baba Jaga se ho neptala, 

dokud jí sám nezačal vyprávět: 
„Byl jsem ještě malý chlapec, když mě otec kolíbal a slíbil mi za 

ženu Krásu Nesmírnou: dcerku tří matek, vnučku tří babiček, sestru 
devíti bratrů. Prokaž mi tu laskavost, babičko, a pověz mi, kde žije 
Krása Nesmírná a jak se k ní dostanu." 

„To já sama nevím, careviči. Už se mi krátí třetí stovka, ale o té 
Kráse jsem jaktěživa neslyšela. Jen spi, spi, zítra ráno svolám své 
služebnictvo, třeba o ní někdo ví." 

Druhého dne časně ráno stařena vstala, umyla se, vydrhla se době-
la, pak vyšla s carevičem Ivanem na zápraží a zvolala bohatýrským 
hlasem, zahvízdala mládeneckým hvizdem, křikla na šíré moře: 

„Ryby a vodní hadi, pojďte ke mně!" 
Hned se siné moře zakolébalo, sešly se ryby velké i malé, shromáž

dili se roztodivní plazi a potvory mořské, všichni táhnou k břehu 
v takovém množství, že zakryli vodu. 

„Kde žije Krása Nesmírná, tří matek dcerka, tří babiček vnučka, 
devíti bratrů sestra?" zeptala se stařena. 

Všechny ryby, všichni plazi, všechny mořské potvory svorně odpo
věděli: 

„Co živi jsme neviděli, co živi jsme neslyšeli, kde Krása Nesmírná 
prebývá! 

Zvolala stařena k podnebesí: 
„Slétni se, ptactvo nebeské!" 
Letí ptáci, letí, jako mračno slunce zakrývají a všichni sborem 

odpovídají: 
„Co živi jsme neviděli, co živi jsme neslyšeli, kde Krása Nesmírná 

přebývá." 
Sklonila se stařena k zemi. 
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„Sběhni se, zvěři lesní!" zvolala. 
Zvířata běží, zemi zakrývají, sborem odpovídají: 
„Co živi jsme neviděli, co živi jsme neslyšeli, kde Krása Nesmírná 

přebývá!" 
„Nu, teď už nemám koho se ptát," řekla Baba Jaga. Vzala careviče 

za ruku a odvedla ho do chalupy. 
Sotva vešli do chalupy, přiletěl pták Mogul, klesl k zemi, a za okny 

se rázem setmělo. 
„Ach ptáku Mogule, kde jsi lítal, kde jsi byl, proč ses tolik opozdil?" 
„Strojil jsem Krásu Nesmírnou, šla na návštěvu." 
„To zrovna potřebuji! Prokaž mi věrnou službu, dones tam careviče 

Ivana!" 
„Jak poroučíš, babičko!" 
Carevič usedl na ptáka Mogula. Ten se vznesl a vyletěl vysoko, 

převysoko. Letěl tři roky, až doletěl na zelené louky, kde roste hedváb
ná travička, kde voní blankytná kvítečka, a tam klesl na zem. 

„Tamhle jsou bělokamenné paláce, kde žije Krása Nesmírná." 
Carevič vstoupil do města a procházel se po ulicích. Jak si tak 

vykračoval, došel až na náměstí a vidí, že tam katovi pacholci tlučou 
nějakého muže karabáčem. 

„Proč ho bijete?" zeptal se. 
„Za to, že je našemu carovi dlužen deset tisíc a včas nezaplatil. 

A kdo ho vykoupí, tomu Kostěj Nesmrtelný unese ženu." 
Carevič přemýšlel, přemýšlel, ale pak zamířil jinam. Prošel se po 

městě, znovu se octl na náměstí a tu vidí, že toho muže pořád ještě 
bijí. I zželelo se ho careviči Ivanovi a rozhodl se, že muže vykoupí. 
Ženu nemám, pomyslil si, Kostěj mi nemá koho vzít. 

Zaplatil výkupné a šel pryč. Ale ten se za ním rozběhl a volá: 
„Děkuji ti, careviči Ivane, budu ti věrně sloužit." 
„A jakpak ti říkají?" 
„Mně říkají udatný Bulat." 
„Dobrá, půjdeme dobývat Krásu Nesmírnou." 
V tu chvíli právě vyšla Krása Nesmírná na zápraží. Sotva ji carevič 

spatřil, hluboko se uklonil a promluvil k ní laskavou řečí. 
Po siném moři připluly lodě. Třicet bohatýrů přijelo, aby se za-
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snoubilo s Krásou Nesmírnou; ti všichni se careviči Ivanovi po
smívají. 

„Dej pokoj, dřeváku vesnický! Copak je taková krasavice pro tebe? 
Nestojíš ani za její malíček." 

Strkají se jeden přes druhého, aby mu krásnou nevěstu přebrali. To 
carevič Ivan nestrpěl; mávl rukou, vznikla ulice, mávl druhou, vznikla 
ulička. Tu udatný Bulat uchopil krasavici za pravou ruku, posadil ji 
na koně, pak popadl careviče za levé rameno, posadil ho za krásnou 
pannu, sám se chytil třmenu a rozjeli se z města, co koni síly stačily. 

Jeli dlouho a dlouho. Udatný Bulat si stáhl s prstu prsten, tajně ho 
schoval a řekl: 



„Jeď dal, careviči Ivane, vrátím se nazpět, ztratil jsem prsten.' 
Krása Nesmírná ho začala přemlouvat: 
„Neopouštěj nás, udatný Bulate, dám ti svůj prstýnek." 
Ale udatný Bulat jí odpověděl: 
„Kdepak, carevno, mému prstenu se žádný jiný nevyrovná. Dala mi 

ho drahá matička, a když mi jej dávala, říkala: Dobře prsten opatruj, 
na svou matku pamatuj!" 

I rozjel se udatný Bulat zpátky a na cestě potkal velké vojsko, které 
je pronásledovalo. Celé je pobil, koněm udupal a pak dohonil careviče 
Ivana. 

„Našel jsi prsten, udatný Bulate?" 
„Našel, Kráso Nesmírná." 
Tak jeli a jeli, až je stihla tmavá noc. Postavili bílý stan a Krása 

Nesmírná ulehla k spánku. Udatný Bulat spal na prahu a carevič 
Ivan stál na stráži. 

Stál a stál, ale brzy ho přemohla únava, oči se mu klížily. Usedl 
vedle stanu a usnul bohatýrským spánkem. 

Najednou, kde se vzal tu se vzal, přiletěl Kostěj Nesmrtelný a unesl 
Krásu Nesmírnou. Jenom stuha z copů zůstala na zemi. 

Za svítání se carevič Ivan probudil a co nevidí: po Kráse Nesmírné 
ani potuchy, jen stužka leží na zemi. Hořce zaplakal, hlasitě zanaříkal. 

Udatný Bulat se probudil a ptá se: 
„Proč pláčeš, careviči Ivane, proč naříkáš?" 
„Jak nemám plakat? Někdo unesl Krásu Nesmírnou." 
„Jakpak jsi tedy hlídal?" 
„Nu, hlídal jsem, ale spánek mě přemohl." 
„Teď je pozdě bycha honit. Dobře vím, kdo to udělal. Kostěj Ne

smrtelný. Tři roky musíme hledat jeho smrt. Kostějova smrt je ve 
vejci, to vejce v kachně, kachna v soudku a sud pluje po siném moři." 

Co dělat? Oba pobratimové se tedy vydali k sinému moři. Šli den, 
po dnu týden, po týdnu měsíc, kráčeli rok, kráčeli druhý. Sotva se 
vlekli, tak byli vyčerpaní, unavení, hladoví. 

Vtom letěl jestřáb. Carevič Ivan popadl pevný luk. 
„Hej, jestřábe, zastřelím tě a sním." 
„Nejez mě, careviči Ivane, v nouzi se ti budu hodit." 
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Udatný Bulat spatřil medvěda. 
„Hej, medvěde, zabiju tě a sním." 
„Nejez mě, udatný Bulate, v nouzi se ti budu hodit." 
Šli dál. Došli až k sinému moři a tu vidí, jak se na břehu zmítá 

štika. 
„Už tě máme, štiko zubatá! A teď tě sníme!" 
„Nejezte mě, mládenci, radši mě hoďte do moře. V nouzi se vám 

budu hodit." 
Náhle se siné moře zakolébalo, voda se rozbouřila a zalila břehy. 

Přivalila se vysoká vlna a vyhodila na břeh dubový soudek. Přiběhl 
medvěd, zvedl soudek a udeřil jím o zem. Soudek se rozsypal, vyletěla 
odtud kachna a vznesla se vysoko až pod oblaka. 

Najednou, kde se vzal tu se vzal, přiletěl jestřáb, chytil kachnu 
a roztrhl ji vejpůl. Z kachny vypadlo vejce a rovnou do moře. Tam je 
chytila štika, doplula k břehu a dala je careviči Ivanu. Ten je uložil do 
záňadří a zamířili ke Kostěji Nesmrtelnému. 

Přišli na Kostějův dvůr. Tam je přivítala Krása Nesmírná, hořce 
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plakala, careviče Ivana líbala, tiskla se mu k rameni, i udatného Bula-
ta objímala. Kostěj Nesmrtelný seděl u okna. 

„Jestli mi chceš unést Krásu Nesmírnou, careviči, pak si pamatuj, 
že neodejdeš živ," vykřikl vztekle. 

,,Vždyť ty sám jsi mi unesl nevěstu." 
Carevič Ivan vyndal ze záňadří vejce a ukázal je Kostějovi Nesmr

telnému. 
„Co je tohle?" 
Kostějovi se zkalil zrak — hned zkrotí jako beránek. Carevič přen-

dal vejce z ruky do ruky — a vida, hodil tak Kostějem z kouta do 
kouta. Udatný Bulat popadl vejce a zmáčkl je. A to byla Kostějova 
poslední hodinka. Carevič Ivan a udatný Bulat si vzali z konírny tři 
koně, na jednoho posadili Krásu Nesmírnou a vydali se na cestu. 

Jeli dlouho, předlouho, dostihla je tmavá noc. Postavili bílý stan. 
Krása Nesmírná spala ve stanu, carevič Ivan u prahu, udatný Bulat 
stál na stráži. 

O půlnoci přiletělo dvanáct holubic, udeřily křídly o zem a zvolaly 
silnými hlasy: 

„Udatný Bulate a careviči Ivane! Zabili jste našeho bratra, unesli 
jste naši švegrušku. Za to se nedočkáte Štěstí. Až přijde carevič domů, 
nechá si vyvést svého nejmilejšího psa. Ten se psovodovi vytrhne 
z rukou a careviče roztrhá. A kdo tohle slyší a careviči poví, ten po 
kolena zkamení." 

Sotva to dopověděly a odletěly, přilétlo dvanáct vran. 
„Nedočkáte se štěstí, mládenci. Až carevič přijede domů, rozkáže 

čeledínům, aby vyvedli jeho nejmilejšího koně. Ten careviče ukope. 
A kdo tohle slyší a careviči poví, ten po pás zkamení." 



Sotva dozněly jejich hlasy, připlazili se hadi: 
„Carevič pohladí svou nejmilejší krávu a ta ho utrká," zasyčeli. 

„A kdo tohle slyší a careviči poví, ten zkamení od hlavy k patě." 
Hadi se odplazili, ale udatný Bulat stál u stanu a proléval hořké 

slzy. 
Brzy zrána, za svítání vyrazili dál. 
Zadlouho, zakrátko přijel carevič domů a oženil se s Krásou Ne

smírnou. 
Uplynul týden. Tu řekl carevič mladé ženě: 
„Ukážu ti svého nejmilejšího psa." 
Udatný Bulat si vzal meč a stoupl si u zápraží. Už vedou psa. Ten 

se vytrhl psovodovi — a rovnou k zápraží. Ale Bulat mávl mečem 
a psa vejpůl rozťal. Carevič se na Bulata rozhněval, ale za staré služby 
mu odpustil, neřekl ani slovo. 

Druhého dne nařídil, aby čeledínové vyvedli jeho nejmilejšího 
koně. Kůň přetrhl provaz, vytrhl se čeledínovi — a přímo k zlatému 
zápraží. Vtom udatný Bulat vytasil ostrý meč a uťal koni hlavu. Tu se 
carevič strašně rozhněval a nakázal, aby Bulata chytili a pověsili. Ale 
Krása Nesmírná to nedopustila. 

„Na staré služby celý život nezapomínej! Kdyby nebylo Bulata, 
nikdy bys mě nedostal za ženu." 

Třetího dne carevič rozkázal, aby mu přivedli nejmilejší krávu, ale 
udatný Bulat i té uťal hlavu. 

Tehdy se carevič rozhněval, víc už nikoho neposlouchal, zavolal 
kata a nařídil mu, aby Bulatovi srazil hlavu. 

„Ach careviči, careviči! Když mě chceš dát popravit, to raději zemřu 
sám. Dovol mi jenom, abych ti o trojím pověděl." 

I vyprávěl udatný Bulat, jak přiletělo dvanáct holubic a co říkaly 
— a zkameněl po kolena . . . Vyprávěl o dvanácti vranách — a zka
meněl po pás . . . Vyprávěl o dvanácti hadech — a celý se proměnil 
v plačící bílý kámen. 

Marně plakal carevič, marně prolévala slzy Krása Nesmírná. Po
stavili bílý kámen do zvláštní světnice, každý den tam chodili a smut
ně plakali. 

Uplynulo mnoho let. 
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Jednou carevič Ivan slzel u bílého kamene a vtom slyší podivný 
hlas: 

„Proč pláčeš a naříkáš?! Vždyť já sám se tolik trápím." 
„Jak bych neplakal! Věrného přítele jsem zahubil." 
„Můžeš mě zachránit, careviči Ivane. Máš dvě milované děti, odveď 

je do hlubokého lesa, ať je tam roztrhá dravá zvěř." 
Carevič se zarmoutil. Pověděl o tom Kráse Nesmírné. Tesknili, ho

řekovali, smutně si poplakali, pak zavedli milé děti do hlubokého lesa 
a tam je zanechali. Když se vrátili domů, vyšel jim vstříc udatny 
Bulat, ještě krásnější než dřív. Muž a žena ho objímají, radují se 
a přitom prolévají hořké slzy. 

„Je vám líto dětí, viďte?" 
„Je nám jich tuze líto, udatný Bulate, ale aspoň máme před tebou 

čisté svědomí. 
„Nenaříkejte, dřív než je čas," řekl Bulat. „Pojďme do lesa, podívá

me se, co se tam s dětmi děje." 



Šli do lesa a tu vidí, že děti spí pod keřem, matka medvědice je 
zahřívá teplým kožichem, liška od nich o d h á n í mouchy. Dět i jsou živy 
a zdrávy. 

Panečku, a h n e d byla velikánská hostina, až se stoly prohýbaly. 
Trvala tři dny, tři týdny a tři měsíce. 

BYL TAM BLÍZKO KOPEC, 
NA TOM KOPCI ZVONEC, 
NA TEN ZVONEC ZAZVONILI, 
POHÁDKÁM JE KONEC. 
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