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Příloha 1: Příklad překladu slovinské dětské literatury do češtiny 

 

Peroci, Ela. Hišica z kock, Pionirski list, 1952. 
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Peroci, Ela. Domeček z kostek. přel. Pánek, Jaroslav, Praha 1969. 
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Příloha 2: Originál pohádkové knihy Evy Škofič Maurer – Mislim, 

da te bom kar poljubil. 
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Příloha 3: Vlastní překlad pohádkové knihy Evy Škofič Maurer – 

Myslím, že tě snad políbím. 

 

Zrnko pohádek 

(Úvodní slovo o ruce, která přináší pohádky do vašich očí a uší a možná i někam dále.)  

     Musíš mít pro strach uděláno, abys řekl: Myslím, že ti dám polibek. A je třeba ještě víc 

odvahy, abys to pak i udělal. Odvahy? To se ví. Je třeba být moc odvážný, abys zapomněl na 

celý svět okolo sebe. Na všechny, kteří se na tebe dívají, všechny, kteří tě poučují, všechny, 

kteří tě nemají rádi, všechny, kteří si myslí, že jsou lepší než ty, a všechny, kteří tě tajně 

obdivují. Jinými slovy, opravdu na všechno. A pak ten svůj polibek věnovat jen jednomu či 

jedné. Téhle odvaze se také někdy říká láska. Láska putuje po světě ve dne i v noci, pěšky i na 

koni, někdy i roztaje a umí plavat po vodě, tu a tam se vypaří do vzduchu mezi obláčky až na 

sama nebesa.  

     A tak není nic neobvyklého, že na ni narazil i motýlek, který dal svým příběhem název této 

knize. Názvy knih by měly být zajímavé, hezké a přitažlivé. Kdyby byly nudné, ošklivé a 

nezajímavé, byly by hodné paní, které v knihkupectvích prodávají knihy, ve velké šlamastyce. 

Přemýšlely by a krčily svá vysoká čela a hledaly by moudré nápady, aby je mohly říci 

chlapcům a děvčatům, kteří se přiženou mezi knižní police. Nikdo ještě nikdy neřekl: „Ukažte 

mi prosím nějakou nadevšechno nudnou knihu. Mám moc rád ošklivé a nezajímavé příběhy.“  

Ale naše kniha má hezký název a paní prodavačky v knihkupectvích nebudou muset krčit 

čela. Ale co když je někde nějaké menší městečko, možná i vesnička za devatero horami a 

devatero řekami, kde knihy ve svém malém knihkupectví prodává nějaký prodavač? A co 

když bude večer a na blízké věži odbije devátá hodina a bude třeba zamknout dveře do 

knihkupectví, pak knihkupec vezme tuhle knihu a posadí se do nejtemnějšího koutku mezi 

knižními policemi? Tam si zapálí svíčku, aby byl ještě víc sám, a sám se sebou odputuje 

s názvem Myslím, že tě políbím. Jsem přesvědčen, že určitě nebude krčit čelo. Skoro se mi 

zdá, že se rychle vypraví podívat, jestli tahle věta platí jen pro motýly, nebo ji může používat i 

někdo jiný. 
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Tomu, kdo bude knihu číst, možná padne oko na jméno autorky. Možná si řekne: Kdopak je 

ta Eva, která umí přivést do příběhů tolik zvířátek? 

     Kdyby se zeptal dost nahlas a uslyšel bych ho třeba i já až daleko v bíle Lublani, hned 

bych mu vyprávěl jeden příběh. 

Jednou, před mnoha lety, když ještě v zimě padaly haldy sněhu a dospělí vyprávěli dětem 

spousty pohádek, jsem na letišti potkal slavnou básnířku Nežu Maurer. 

„Kampak, kampak?“ zeptal jsem se jí.  

„Ale nikam,“ řekla. „Jen tady dceru posílám letadlem do školy pro klauny!“ 

„Hoho,“ řekl jsem a znovu jsem se zeptal, „to se ožení s polykačem ohně?“ 

„To víš, že ano,“ pokývala s úsměvem. „Naučí se bavit děti. Dáš mi na ni cestou pozor, viď?“ 

„Samozřejmě!“ vyhrkl jsem a oči mi zajiskřily.  

     Ale děvčátko v letadle hned usnulo, a když jsme přistáli, čekala na ni na letišti tlupa 

bujarých přátel. Vůbec jsem neměl příležitost ukázat, že na ni dávám pozor. 

Jednou později, když jsem se před pár lety procházel městem, mi před velkou knihovnou do 

náručí skočil neznámý klaun a objal mě. Měl dlouhé, svérázně kudrnaté vlasy, které trčely na 

všechny strany, a veliký červený nos.  

„Tedy, tedy,“ pomyslel jsem si. „Hodí se vůbec, aby váženému pánovi skákali do náručí 

klauni?“ 

     Ale ukázalo se, že to nebyl klaun, ale klaunice. A nebyl to ani neznámý klaun, ale 

děvčátko, které jsem měl hlídat na jeho cestě do školy pro klauny.  

Sedli jsme si na lavičku a vyprávěla mi, že je klaunice Eva, a že ona a několik jejích přátel 

z party Červených nosánků chodí po světě, a nejvíc po nemocnicích, navštěvují nemocné děti 

a rozveselují je. 

„Ale ty jsi spisovatel,“ řekla, „poraď mi, jak mám rozveselit všechny ty děti, ke kterým 

nemohu, které nemám čas navštívit?“ 

„Já jen píšu příběhy a opravdu neumím poradit,“ odvětil jsem zahanbeně. 
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     Ale zdálo se mi, že tenkrát v Eviných očích něco zajiskřilo. Možná se právě z těchto 

jiskřiček rodily příběhy, které máte před sebou. 

     Mnozí jistě slyšeli o kapraďovém semínku. Ten kdo jde na noc čarodějnic do lesa a aniž 

by to věděl, mu do boty spadne kapraďové semínko, rozumí pak řeči zvířat. Možná zrovna 

každý nemůže na čarodějnice do lesa. Možná, že někdo ani nemá boty. Možná, že třeba boty 

má, ale zrovna si všimne, když mu do nich semínko spadne, a to pak kouzlo nefunguje. 

Pro všechny ty, kdo jdete do lesa, i ty, kdo jdete jen okolo, a i pro všechny, kteří máte boty a 

všechny ty, kteří je nemáte, pro všechny, kteří nadarmo sníte o kapraďovém semínku, je kniha 

Myslím, že tě políbím. 

     Vystupují v ní všelijaká zvířátka. Taková, která známe a která možná i někdy potkáváme. 

V těchto příbězích všechna mluví. Že mluví? To se ví, že spisovatelka nepotřebuje kapraďové 

semínko. Ji obdařilo semínko pohádkové, a proto vidí a slyší věci, které my ostatní vnímat 

nemůžeme. Protože je to moc milá paní, tahle klaunice Eva, napsala všechny tyhle pohádky 

právě pro nás. 

     Mně řekli, abych napsal úvodní slovo. Já to chápu tak, že vás musím vzít za ruku a vodit 

vás od pohádky k pohádce a dávat při tom pozor, aby pohádky hezky dorazily do vašich očí a 

uší, možná i sklouzly někam hlouběji. Samozřejmě se mi to zdá až trochu moc. Ale jsme již u 

konce mého úvodního slova. Tak už běžte hezky dál beze mne, musím totiž někam jinam a 

mezi pohádkami, které máte před sebou, jsem již byl. 

 

Slavko Pregl 
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1 Telátko a pohádky 

 

     Na velké, slunečné louce rozjařeně poskakovalo malé telátko okolo své maminky. 

„Mami, pojďme si hrát!“ 

„Dopřej mi chvilku klidu,“ řekla maminka kravička, „a pojď raději přežvykovat travičku!“ 

Ale telátko se ne a ne uklidnit, pověsilo se mámě kravičce na ocas a pořád si bučelo tu svou. 

„Mami, pojďme si hrát na honěnou!“ 

     Kravička se uložila do stínu a řekla: „Nech toho, ráda bych si v klidu žvýkala svou 

travičku!“ 

Telátko se ale hned přitočilo zpět k mamince a začalo jí hryzat uši:  

„Mami, pojďme si hrát na schovávanou!“ 

 Máma ho jen olízla a řekla: 

„Najdi si někoho jiného, kdo si s tebou bude hrát,“ a usnula. 

     Telátko se na ni ještě chvilku dívalo, když ale kravička lehce zachrápala, svěsilo hlavu a 

rozhlédlo se okolo sebe: všechny krávy pokojně dřímaly nebo klidně přežvykovaly. Mezi 

nimi nenajde žádnou, která by si s ním hrála. A tak šlo dál. Přišlo na louku a zahlédlo koně 

jak oře pole.  

„Dobrý den, pane koni,“ vlídně pozdravilo, „co to děláš?“ 

„Ořu pole,“ zařehtal kůň.  

„Ach, to je ale zajímavé, můžu orat s tebou?“ zeptalo se telátko. 

„Jen to zkus,“ zasmál se kůň.  

     Telátko s ním nějakou dobu chodilo po louce, ale orání nebylo vůbec zábavné, a tak se 

s koněm rozloučilo. 

„Budu si s tebou hrát někdy jindy,“ řeklo telátko a zamávalo koni. Ten už mezitím vyoral 

v hlíně novou brázdu. Telátko šlo dál a uprostřed trávníku zahlédlo kočku. 
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„Dobrý den, paní kočko, copak děláš?“ přívětivě pozdravilo. 

„Pššššt,“ zamručela kočka, „číhám, až vyleze myška z díry!“ 

„Jé, schovka!“ zaradovalo se telátko. „Můžu číhat s tebou?“ 

„Jen když budeš úplně potichu a nebudeš se vrtět,“ znovu zamručela kočka. 

A tak číhali. 

     Slunce pálilo, mouchy byly otravné a vůbec, celá tahle hra nepřipadala telátku ani trochu 

zábavná. A tak za nějaký čas vstalo a rozloučilo se i s kočkou. Ta jen zavrtěla ocasem a dál 

upřeně hleděla do myší díry. 

     Telátko poté vešlo do dvora a hned vběhlo mezi prasátka. 

„Dobrý den, páni prasátka,“ hezky pozdravilo, „co děláte?“ 

„Válíme se v blátě,“ odpověděla mu prasátka „zkus to také.“ 

„Hm,“ zamyslelo se telátko,“ myslím, že by se máma zlobila, kdybych se vrátilo domů 

umazané. Ale děkuji vám za nabídku.“ 

„Za málo,“ zachrochtala prasátka, „tak třeba někdy jindy.“ 

     Telátko se zašlo podívat ještě do kurníku, kde dřepěly slepice. 

„Dobrý den, paní slepice, co to děláte?“ slušně zabučelo. 

„Snášíme vejce,“ jednohlasně zakvokaly slepice. 

„Je to těžké?“ zeptalo se telátko. A slepice mu v tu ránu začaly zdlouhavě popisovat, jak se 

správně snáší vejce. Telátko je neposlouchalo až do konce, jen zívlo a řeklo: 

„Víte co, myslím, že jsem na to ještě moc malé,“ a rozloučilo se s nimi. 

„Ach,“ zavzdychalo telátko a rozhlédlo se kolem sebe. 

„To tu opravdu není nikdo, kdo by si se mnou hrál?“ 

     Bylo vidět, že je každý něčím velmi zaměstnán. Kačeny se zrovna umývaly, ovce 

přežvykovaly trávu, kozy šplhaly po všem, po čem se jen dalo. 
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Telátko bylo velmi nešťastné. Odebralo se nazpět a cestou kopalo do každého kamínku, co 

mu přišel pod kopýtka. Dokonce by málem vrazilo i do starého psa.  

„Koukej přeci na cestu!“ zavrčel pes. 

„Nezlob se, prosím“ zakňouralo telátko, „nevšimlo jsem si tě.“ 

„No, no,“ chlácholivě zamumlal pes, „pročpak jsi tak smutné?“ 

„Nikdo si se mnou nechce hrát,“ postěžovalo si telátko. 

„No,“ řekl pes, „na honěnou a schovávanou jsem už opravdu trochu starý, a ještě k tomu 

musím hlídat celý dům. Ale mohu ti vyprávět nějakou pohádku, jestli chceš.“ 

„Opravdu?“ podívalo se na něj telátko s nadějí ve velikých očích. 

     „Posaď se tady ke mně do stínu, budu ti vyprávět pohádku o koni tanečníkovi a o 

kocourkovi, který uměl kreslit vlastním ocasem. Také o tříhlavém dráčku, který kouzelně 

zpíval a o líném lvu, kterého naučila blecha pořádně řvát. A také o rybě, která se rozhodla 

vyšplhat na ledovou horu. Kterou ti mám povědět nejdříve?“ zeptal se pes. 

„Vyprávěj mi všechny,“ poprosilo telátko. 

 

     Když se pak telátko pozdě odpoledne vrátilo k mamince, se zářícíma očima jí vyprávělo o 

novém kamarádovi, který umí kouzelně vyprávět pohádky. Každý den po ranní pastvě, když 

máma kravička podřimovala ve stínu, vydalo se telátko za starým psem a poslouchalo jeho 

pohádky: o princezně žábě a o slepičkách, které si stejně jako telátko ráda hrála a dokonce i 

znuděného kohouta přesvědčila, aby si s nimi hrál. Nechalo si také vyprávět pohádky o 

medvídkovi, který chtěl na vlastní kůži poznat, co je sníh, o žirafě, která nechtěla do školy, 

nebo o zamilovaném motýlkovi... 
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2 Slepičky si hrají  

 

     Čtyři mladé slepičky a kohoutek se jen tak bez cíle potloukali po dvoře. Bylo horko a 

jejich maminky dřímaly v kurníku. 

„To je ale nuda!“ vzdychl kohoutek. 

„Já vím, co budeme dělat!“ řekla slepička, které díky jejímu chocholatému hřebínku říkali 

Chocholka „Pojďme si hrát!“ 

„A na co?“ zeptala se hnědá slepička. 

„M ůžeme si hrát třeba na školu,“ řekla Chocholka. 

     A to už všechny slepičky poslušně běžely každá pro svůj kámen a usadily se jako do lavic. 

Bylo jasné, že bude paní učitelka Chocholka. Zvedla větvičku jako ukazovátko a začala psát 

do prachu. Do téhle slepičí třídy se jako poslední přišoural kohoutek. Chvíli pozoroval 

Chocholčino počínání a potom řekl: „To je nuda!“  

 „Tak dobrá, pojďme si hrát na něco jiného,“ řekla bílá slepička a podívala se na Chocholku. 

„M ůžeme si zvolit slepičí miss krásy, řekla Chocholka, která vždy přišla s něčím novým. 

Začala kvokat nějakou píseň, všechny slepičky se pak postavily do řady a nosily se před 

kohoutem jako pravé manekýnky, čepýřily se, zvedaly ocasy a ukazovaly usměvavé zobáčky.  

„To je nuda!“ opět prohlásil kohoutek. „To je pro holky.“ 

„M ůžeme si hrát na husary,“řekla neúnavná Chocholka. 

     Všechny slepičky se ihned seběhly v jedinou kaluž, která ještě na dvoře zůstala. A pak 

sehrály pravou mořskou bitvu, cákaly na sebe a vřískaly, až z toho bolely uši, a úplně 

pocákaly kohoutka, který znuděně pozoroval jejich počínání. 

„To je nuda,“ naštvaně řekl a otočil se zády. Ale Chocholka si nenechala zkazit náladu. 

„A co když,“ řekla, „co když poletíme do vesmíru?“ 

„Ano, ano!“ zakřičely slepičky a rozběhla se ke stromu. Jedna za druhou vylétly nahoru a 

zaujaly startovní pozice. 
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„Oficírko Zrzko,“ zeptala se Chocholka, která byla samozřejmě kapitánkou vesmírné lodě, 

„jaká je naše pozice?“ 

„Pozice je kouzelná, rozhled nádherný, k našemu plavidlu se přibližuje mimozemšťan,“ 

ohlásilo zrzavé kuře. 

„Oficírko Bělko,“ zachovala duchapřítomnost Chocholka, „můžeme se vyhnout střetnutí?“  

„Nevím, jestli vydrží motory,“ vysypala ze sebe Bělka. 

„To znamená, že je útok nevyhnutelný,“ pokračovala Chocholka. „ Kropenatko, připravte 

zbraně.“ 

„Rozumím, kapitánko,“ vážně řekla Kropenatka, spustil se ze stromu a utíkal pro kukuřici. 

Kohoutek osaměle přešlapoval pod stromem a soustrastně pozoroval jejich počínání. 

„Jste jako malé děti!“ zamumlal. Kropenatka se mezitím vrátila s kukuřicí a vyletěl zpátky na 

strom. Všem rozdělil kukuřici a na kohoutka se snesl kukuřičný déšť. 

„To je k ničemu!“ rozzlobeně zakokrhal kohoutek a setřásl si kukuřici z peří. 

„Zasáhli jsme mimozemšťana?“ zeptala se Chocholka. 

„Ano, paní kapitánko,“ohlásila zrzavá slepička. 

„Je mimozemšťan raněn?“ opět se zeptala Chocholka. 

„Ano, paní kapitánko, „odpověděla bílá slepička a zavolala na kohoutka: „Tak si už lehni, jsi 

přece raněný!“ 

„V ůbec nejsem raněný,“ zakokrhal kohoutek. 

„Ale jsi. Když jsem řekla, že jsi raněný, jsi raněný,“ zakřičela bílá slepička, seskočila ze 

stromu a srazila kohoutka k zemi. 

„Paní kapitánko, mimozemšťan je těžce raněn,“ zavolala vzhůru do koruny stromu, kde 

dřepěla Chocholka. 

„Rychle, záchranáře,“ zavolala Chocholka, „jdeme si hrát na doktory!“ a s hlasitým houkáním 

„huů huů huů“ slétla ze stromu. 
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„Tak, tak,“ na první pohled usoudila slepička, „ nejlepší bude, když zraněného ihned 

odvezeme na operační sál.“ 

Ostatní slepičky ukázněně zdvihly kohoutka a odvlekly ho na seník.  

„Nejdřív mu poslechneme srdce,“ přikázala Chocholka. 

Bíla slepička, nyní zdravotní sestřička, jí ihned podala zelený list. 

„Zvýšený puls,“ ohlásila po chvíli podrobného naslouchání Chocholka. 

„Aaach,“ současně zavzdychl slepičí zdravotní personál. 

„Musíme mu změřit teplotu,“ pokrčovala Chocholka. 

Zrzavá zdravotní sestra jí podala klacíček, s kterým předtím Chocholka vyučovala. Nyní ho 

zastrčila kohoutkovi do podpaží. 

„Zvýšená teplota,“ usoudila Chocholka. 

„Aaach,“ opět jednohlasně zavzdychly zdravotní sestry. 

„Pojďme ještě prověřit reflexy!“ pravila Chocholka. 

V tu chvíli všechny slepičky najednou naskákaly na kohoutka, tahaly ho za peří, šimraly ho, 

klepaly mu na kolena a tahaly ho za ocas. Kohoutek se bránil, co jen mohl, na konec pak 

naštvaně vstal a oklepal ze sebe seno. 

„To je na nic!“ zakřičel. 

Slepičky ho rychle položily zpátky na seno. 

„Pššt,“ šeptem ho uklidňovala bílá slepička, „nesmíte se přece takhle rozčilovat!“ 

„Myslím, že mohu stanovit diagnózu,“ důležitě promluvila Chocholka, „bude potřeba malá 

operace.“ Kohoutek se chtěl bránit, ale nemohl se ani hnout, protože mu Zrzka a Bělka seděly 

na perutích. 

„Obvaz prosím,“pravila Chocholka a Kropenatka bleskurychle běžela pro pentli. 

„Tak,“ řekla Chocholka, ovázala kohoutka a nakonec mu ještě zavázala zobáček. 

„Nyní budete muset po operaci nějaký čas odpočívat!“ 
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„A co budeme dělat my?“ zeptala se bílá slepička. 

„M ůžeme jít loupit hlínu,“ navrhla Chocholka. „A ty – hleď ať se ani nehneš!“ přísně nařídila 

kohoutkovi. Ten jen něco zamumlal přes obvaz. Nejspíš řekl „to je na nic“, ale nikdo ho 

neslyšel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

3 Vrána Marjána se učí krákat  

 

     Jedna malá vrána Marjána dlouho neuměla vyslovit písmeno R. A věřte, pro vránu to může 

být docela nepříjemné. Její maminka už si trošku zoufala, ale i přesto spolu s dcerkou každé 

ráno trpělivě cvičila krákání. 

„Tak, srdíčko,“ začala hned po snídani, „zkusíme to ještě jednou: Krá-krá-krá!“ 

„Ká-ká-ká!“ poslušně zopakovala dcerka vrána. 

„Jaké ká-ká!“ malinko se rozzlobila máma vrána: „Krrrá-krrrá-krrrá!“ 

„Kkkáááá-kkkáááá-kkkáááá!“ znovu poslušně opakovala dcera. 

„Marjánko, no tak, prosím tě, soustřeď se a zkus to ještě jednou: Krá-krá-krá!“ trvala na svém 

máma vrána. 

„Ká-ká-ká!“ vesele zakrákala vrána Marjána a zamávala křídly. 

     „To nic, ono se to poddá,“ zarmouceně vzdychla máma vrána, „některé děti se prostě naučí 

krákání malinko později...“ 

„Mami, můžu si teď jít hát?“ zeptala se vrána Marjána. 

„To víš, že můžeš, jen utíkej!“ pokrčila rameny máma a dodala: „a ne abys letěla moc daleko. 

A dej pozor, ať se neztratíš!“ 

„Žádný stuach!“ odvětila vrána Marjána. 

„Jaký stach?“ zavolala za ní máma. „Aha, nejspíš myslela strach!“ 

     Vrána Marjána nejdřív odlétla ke kaluži, aby se trochu napila vody po všem tom krákání. 

Jen co uhasila žízeň, přiskočila k ní žába. 

„Ahój, Marjáno,“ pozdravila malou vránu, „jak se máš?“ 

„Ále, mamka mě ještě pořád učí kakat!“ 

„Vážně? Ty jsi ještě nekakala?“ podivila se žába. 

„Ne, kakala... už jsem kakala! Jenom kááá-káááát mě učí!“ 
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„Aha,“ zasmála se žába. „Víš co, zkus to jako já: Kvá-kvá-kvá!“ 

„Kvá-kvá-kvá!“ rychle po žábě zopakovala vrána Marjána. „Ó, tohle mi jde ale dobve: Kvá-

kvá-kvá!“ 

„No vidíš, jak to umíš,“ usmála se žába, skočila zpátky do kaluže a pocákala vránu Marjánu. 

„Kvá-kvá-kvá!“ pyšně halasila vrána Marjána a letěla si lesem. 

„No teda, od kdy žáby létají?“ ospale se ozvalo z nejbližšího stromu. 

„Jejda, puomiň sovo, že jsem tě vzbudila!“ upřímně se omluvila vrána Marjána. 

„Á, ty jsi Marjána, kampak zase letíš?“  ospale zamumlala sova. 

„Učím se kvákat!“ 

„Ale vždyť už kvákáš jako úplná žába“ otevřela jedno oko sova. 

„Ne kvákat! Nó... kakát!“ opravila se Marjána. 

„Ty neumíš kakat?“ otevřela i druhé oko sova. 

„Umím kakat, jenom kkkáá-kkkáát neumím!“ odvětila vrána Marjána. 

„Aha, tak to ti nepomohu, já tě mohu naučit jen houkat: hůůů-hůůů-hůůů...“ řekla sova a hned 

zase usnula. 

„Hůůů-hůůů, khů-khů,“ pro jistotu zopakovala vrána Marjána, „ne, to zase nebude sphávně...“ 

a letěla dál.  

     Z lesa přilétla na dvůr malého statku a usadila se na lípu. Ke stromu se přibatolily kačeny a 

vrána Marjána se snesla k nim na zem. 

„Ó, ahój, Marjáno,“ pozdravily kachny, „jdeš se s námi koupat?“ 

„Ne, my vány se nekoupeme, ale musím se uaději  naučit kakat...“ 

Kačeny se mohly smíchy potrhat: „Ty se musíš učit kakat? Ty ještě neumíš kakat?“  

„Ale ne kakat. To se ví, že umím kakat. Musím se naučit  kkkkááá-kkkáát!“ 

„Aha,“ řekly kachny, „zkus tohle: Ga-ga-ga!“ 
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„Ga-ga-ga! K-gá-k-gá-k-gá!“ rychle zopakovala vrána Marjána. „Hmm, to není tak zlé, k-gá-

k-gá-k-gá!“ opakovala a důležitě se procházela po dvoře, až skoro vrazila do koně.  

     „Ahoj vráno Marjáno,“ pozdravil ji kůň, „copak děláš?“ 

„K-gá-k-gá-k-gá!“ vážně odvětila vrána Marjána. 

„Ty špatně slyšíš?“ řekl kůň a zopakoval ještě jednou a hlasitěji: „Ptal jsem se tě, co děláš?“ 

„K-gá-k-gám!“ na plné plíce zahalasila vrána Marjána. 

„Cože děláš?“ podivil se kůň. 

„K-gá-k-gám!“ ještě jednou nadšeně odpověděla vrána Marjána. 

„A to je co, mohu-li se ptát?“ 

„To je tohle: k-gá-k-gá-k-gá!“ 

„Aha,“ řekl kůň, kterému ještě stále nebylo úplně jasné, co vlastně malá vrána dělá: „A proč 

to děláš?“ 

„Protože si moje máma přeje, abych uměla kgákgat!“ odpověděla vrána Marjána. „A teď to 

umím!“ 

„Aha, teď už rozumím,“ odvětil kůň. „Podívej, co kdybys to raději zkusila s í-ha-há, to by 

možná znělo lépe.“ 

„Í-ha-há. Kí-ha-há. Khá-khá-khá!“ zopakovala vrána Marjána. „To je ale opuavdu směšné, 

jako kdybych kýchala, nebo kašlala: khá-khá-khá, khá-khá-khá, khá-khá-khá!“ 

„Mně se to vůbec nezdá směšné,“ trošku dotčeně zařehtal kůň. 

„Koni, nezlob se, ale já vážně nevím, jak se mám naučit kakat...“  postěžovala si vrána. 

„Kakat?“ zadíval se na vránu Marjánu kůň. 

„Kgá-kgat, kvá-kat, khá-khat... jak je libo...“ 

„Hmmm,“ zamyslel se kůň, „co kdybychom se zeptali kohouta, ten kokrhá...“ 

„Dobá“ řekla vrána Marjána. 
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„Co znamená dobá?“ zeptal se kůň. „Aha, ty jsi chtěla říct dobrá.“ 

     A tak se vydali na cestu k hnoji, kde se kohout zrovna připravoval, aby zakokrhal poledne. 

Raději ho tedy nerušili. Když dokokrhal, vrána Marjána ho hezky pozdravila a zeptala se, 

jestli by ji mohl naučit kakat – kůň mu poté vysvětlil, že by se malá vrána ráda naučila krákat. 

„Jestli tomu správně rozumím, neumíš vyslovit písmenko R ,“ velmi vážně pravil kohout. 

„Ano,“ jednohlasně odpověděli kůň i vrána Marjána. 

„Hmmm, existuje mnoho rozličných R,“ učeně pokračoval kohout. „Nicméně, pro 

začátečníky se mi zdá nejvhodnější R, jak ho vyslovují malé děti, což jsi také ty!“ důležitě 

zdůraznil kohout. 

     „Nauč mě to, puosím!“ nadšeně poprosila vrána Marjána. Kůň se pak odporoučel s tím, že 

má ještě nějaké zařizování, a že je nyní vrána Marjána v nejlepších rukách. 

„Takže nyní, drahá Marjáno,“ začal velmi důležitě kohout. 

„Ano?“ nedočkavě se zeptala vrána. 

„Pro začátek vyslovuj namísto R písmeno L,“ řekl kohout. 

„L?“ 

„L!“ 

„Takhle? Klá-klá-klá?“ zeptala se vrána Marjána. 

„Ano, blavo!“ pochválil jí kohout. 

„No, víš co, kohoute,“ řekla trochu zklamaně vrána Marjána, „v tom plípadě můžu klidně 

kvá-kat, to mě naučila žába už hned na začátku!“ 

„Jak chceš,“ povýšeně odpověděl kohout a s načepýřeným ocasem se k ní obrátil zády. 

„No, neměj mi to za zlé,“ rychle se omluvila vrána Marjána, „myslím, že jsi mi dal i ples to 

doblou ladu!“ 

     A tak vrána Marjána poslušně dál cvičila s mámou každé ráno kakaní-krákání. 
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Někdy trochu kvákala, potom klákala, khákhala nebo kgákgala. A protože opakování je 

matkou moudrosti, naučila se i krákat, a nakonec uměla krákat tolika způsoby, jako neumí 

žádná jiná vraána – po žabím:kvá-kvá-kvá, po sovím: khů-khů-khů, po koňském: kí-ha-há, po 

kachním: kgá-kgá-kgá, a ještě i jako malé děti: klá-klá-klá. 
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4 Pes a jeho nové kalhoty 

 

     Jednoho dne se pes procházel po psím městě a prohlížel si výlohy. V těch byly vystavené 

kosti a hračky – vše, co každý pes potřebuje, aby byl šťastný. Jedna výloha ale byla jiná. Bylo 

nad ní velkými písmeny napsáno: MODERNÍ PES. Od nápisu vedla šipka k červenému 

knoflíku, vedle kterého bylo napsáno: ZMÁČKNĚTE, PROSÍM! Pes se nenechal dvakrát 

pobízet, červené knoflíky jsou jako dělané pro to, aby se zmáčkly, nebo ne? Proto s radostí 

zvednul packu a zmáčkl. Odněkud se ozvala příjemná hudba a za chvíli se nějaký hlas vlídně 

zeptal: „Možná právě vy potřebujete nové kalhoty?“ 

„To ano,“ odpověděl pes. 

     Druhý den obdržel balíček a v něm byly znamenité kalhoty s puky. Opatrně si je oblékl a 

padly mu jako ulité. 

„No ejhle,“ řekl si vesele a spokojeně se usadil, aby se poškrábal zadní tlapkou za uchem. 

Jenže zjistil, že to nejde.  

„No, takhle to tedy nepůjde,“ zamumlal, „když budu sedět na zemi a drbat se, hned si kalhoty 

umažu!“ Ale také když stál na všech čtyřech, vláčel kalhoty po zemi. „Tohle také nepůjde,“ 

zamumlal. „Nu, nic na plat, bude se muset chodit po zadních.“ A tak se pes postavil na zadní 

nohy. 

     „Jejda ,“ trochu zavrávoral. Byl trochu neohrabaný. „Tohle budu muset natrénovat.“ Po 

několika neúspěšných pokusech se mu konečně podařilo uspokojivě chodit po zadních 

packách.  

„Velmi elegantní, můj milý,“ řekl si a cítil se nadevše významně. Spokojeně se odbatolil do 

psího města, aby si prohlédl výlohy. Upřímně řečeno, ve výkladních sklech si prohlížel spíš 

sám sebe než to, co bylo ve výlohách. Zatímco se takhle prohlížel a připadal si čím dál tím 

důležitější, pokazila mu hezkou chvíli kočka. Jemně se mu otřela o nohavici a nechala na ní 

chomáček chlupů. 

     „Zatracená kočka,“ zaláteřil, skočil na všechny čtyři a hnal se za ní, aby ji zapudil na první 

strom. 
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„Ajéje, kalhoty!“ zasténal. 

„Zničím si své nové kalhoty.“ Rychle se zase postavil na zadní a očistil si prach z kalhot. 

Kočka se zastavila v bezpečné vzdálenosti a pozorovala jeho počínání. Když vyhodnotila, že 

už nebezpečí pominulo, pohrdavě odfrkla a začala si čistit kožich. Pes nevěděl co dělat.         

Neohrabaně se zabatolil směrem ke kočce. Ale když viděl, že tady tráva neporoste, a že se ho 

kočka ani v nejmenším nebojí, jen jí pohrozil a řekl si, že je teď, když má kalhoty, moc 

důležitý na to, aby se honil za kočkami. 

     Kočka se vyzývavě protáhla a ulehla na slunce, pes se jen pohrdavě otočil a odbatolil se 

druhým směrem. „Kočky ničemu nerozumí,“ bručel si pod fousy a odebral se ke své skrýši na 

kosti, aby se potěšil.  

„Dopřeji si velikou kost,“ řekl si, „a hned bude život hezčí.“ 

     Když přišel ke skrýši, vše se znovu zapletlo a pes zase narazil na stejný problém: jak má 

kopat, aby si neumazal nové kalhoty? Zkoušel se dostat k zakopaným kostem z levé i z pravé, 

se shora i ze strany, ale vždy, když začal kopat, hlína mu hned létala přímo na jeho nové 

kalhoty. 

     „Zatracené kočky,“ zaláteřil pes, „ jak umí rozčílit počestného psa.“ Trochu zasmušile 

pokračoval ve své procházce po městě a jen čas od času ještě pokukoval do výkladních skříní. 

Ještě štěstí, protože jinak by si ani nevšiml překrásné psí dámy s chundelatým ocasem, která 

se procházela po druhé straně ulice. Ležérně přešel cestu a ocitl se před psicí. Ta se podiveně 

zastavila před nejvyšším psem v kalhotách a potom na něj pohlédla nejkrásnějšíma hnědýma 

očima, které kdy viděl. Pes z výšky příjemně pohlédl k ní a pozval ji na procházku. To se ví, 

že bez přemýšlení svolila. Nabídl ji packu, aby se také postavila na zadní, a zavedl ji do 

parku. 

     Ach, to vám bylo krásné! 

     Pes byl v sedmém nebi. Něžně se k němu nakláněla psice s kouzelnýma očima a 

nádherným ocasem. A chundelatý ocas mu svým vrtěním docela za chvíli naznačil, že se jí 

s ním také líbí. Pes už se nemohl dál držet zpátky, tohle byla jeho vysněná psice a v tom 

okamžiku nebylo na co čekat. Nadšeně začal vrtět ocasem, ale zapomněl, že má teď ocas 

skrytý v kalhotách. Ty se začaly okolo ocasu divoce otáčet. Psice vystrašeně zakňučela, 

skočila na všechny čtyři a utekla pryč. 
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„Ale to nemůže být pravda,“ začertil se pes. „Úplná noční můra.“ Postavil se k prvnímu 

stromu a zvedl zadní levou nohu, aby si odlehčil. Nejenom, že se natáhnul jak dlouhý, tak 

široký, ještě měl celou nohavici mokrou. 

„ No, a je po nových kalhotách!“ zabručel. 

     „Takhle už je opravdu nemohu nosit,“ uzavřel nakonec celou záležitost a hodil kalhoty do 

prvního koše. Potom si sedl a zamyšleně se poškrábal levou zadní za uchem. 

„A hele,“ řekl si, „nejlepší ze všeho je nosit kalhoty především proto, že jsi v nich 

důležitější.“ A po hlubokém uvážení pokračoval: 

„Ale přece jsou některé věci důležitější než důležitost.“ 

Poté radostně pokropil první strom a dal se do běhu, aby co nejdřív dohonil svoji vysněnou 

psici. 
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5 Princezna žába 

 

     To se takhle jednou jedna mladá žába se zrovinka vrátila domů ke kaluži. Na hlavě měla 

zlatou pentli a stuhy jí padaly přes ohromné oči. 

„Ahoj mami, ahoj tatí, ahoj bráškové pulci,“ zavýskla, zatočila se před nimi a udělala piruetu. 

„Copak je tohle?“ zeptal se tatínek. 

„Jak je rozkošná,“ vzdychla maminka. 

     „Roztomilá sem, roztomilá tam, když bude mít tohle na hlavě, čáp si jí všimne mnohem 

snadněji a pak už jí žádná roztomilost nepomůže,“ zahartusil tatínek. „Hned sundej ten 

nesmysl!“ 

„Mamíííí,“ zaštkala žabička. 

„Jen si ji nech, zlatíčko,“ chlácholivě ji k sobě přitiskla máma žába, „čápi jsou teď tak jako 

tak na prázdninách na jihu. Vždyť ji neškodí, že pentli nosí!“ řekla svému muži. 

„Ženské jedny,“ zabrblal tatínek a odebral se ke kaluži, kde si spolu s kamarády jednu 

zazpívali.  

     Ale u zlaté pentle, kterou žabka našla, kdo ví kde, to nekončilo. Od té doby, co ji nosila, 

byla úplně jiná. Najednou nechtěla skákat jako ostatní žáby, ale raději chodila. Co chodila, 

cupitala. Na pozdrav podávala přední tlapku, jako kdyby očekávala, že ji někdo políbí ručku.      

Už se nechtěla přátelit s kamarádkami, jen se dlouhé hodiny skrývala ve křoví a prohlížela se 

ve střípku zrcadla. Jedla jen vybrané mušky a každé ráno se dlouho umývala. V žádném 

rozhovoru už ani nekvákla, ale za to zpívala tesklivé písničky a procházela se podél kaluže.    

Někdy se doma i několik dní ani neukázala. Tety žáby mamince pověděly, že většinou 

zamyšleně dřepí u kaluže, jako kdyby na někoho čekala.  

     Pokaždé se po takových procházkách vracela domů celá uplakaná. Máma žába se proto 

rozhodla, že musí přijít celé věci na kloub, a proto zavolala jednoho dne dcerku k sobě na 

ženský rozhovor. 

„Drahoušku,“začala, „takhle pentlička je moc krásná.“ 
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„To není žádná pentle,“ odvětila jí žabička, „to je korunka.“ 

„Opravdu?“ podivila se máma žába. 

„Ano, mami,“ pokračovala žabka, „to ti ještě není jasné, že nejsem stejná jako ostatní žáby?“ 

      „No, určitě jsi s tou pentlí na hlavě jedinečná!“ odpověděla maminka, ale jak se na ni 

žabička zamračila, rychle utichla. „Promiň, chtěla jsem říct s korunkou. Ale poslyš, dítě zlaté, 

už je jaro a čápi se vrací z teplých krajů. Bude proto lepší, když si ji sundáš, protože jsi s tou 

korunou příliš nápadná. Nechci, aby tě jeden z nich slupnul k snídani.“ 

   „Mě nesní žádný čáp,“ vážně odpověděla žabička,“jsem totiž zakletá princezna a je jen 

otázka času, kdy mě najde můj princ, dá mi polibek, a potom, budeme žít šťastně až do konce 

dnů!“ 

     Máma žába jen vyděšeně polkla na prázdno. Protože nevěděla, co dál, zavolala muže a vše 

mu pověděla.  

„Cože je? Princezna?“ zachechtal se žabák. „Tak s tím tedy rychle skoncuji!“ Doskákal za 

žabičkou a nařídil ji, ať si okamžitě sundá pentli. 

„Nikdy, nikdy, nikdy,“ zaječela dcerka, „nikdo mi tu nerozumí!“ 

„Buď sundáš tu pentli, nebo okamžitě táhni z domu,“ zahromoval táta žabák, i když to ve 

skutečnosti tak nemyslel. 

„A taky že půjdu,“ řekla dcerka a odcupitala. 

„Myslím, že jsi na ni byl trochu moc tvrdý,“ zalekla se máma žába. 

„Uvidíš, že přijde zpátky jen, co dostane hlad,“ zakvákal žabák a odskákal k louži na 

pěveckou zkoušku. 

     Žabička chodila a chodila, mezitím si utírala slzy. Svítil měsíc, světlušky poletovaly všude 

kolem, ale žabičce bylo nesmírně smutno. Zastavila se u kaluže a dívala se na svůj odraz ve 

vodní hladině. Potom zazpívala tak smutnou písničku, že jí uslyšel i žabák, který nedaleko 

lovil mouchy. Hned se šel podívat, kdo tak líbezně zpívá. Jenže byl tu ještě někdo, kdo spatřil 

lákavé světélkování v záři luny. Žabička neslyšela máchání jemných křídel, zatímco se 

obrovský pták snesl k louži vedle ní. Náhle líbezná píseň ustala. Hrůzou se jí sevřelo hrdlo. 
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Naštěstí přišel statečný žabák právě včas. Vší silou se odrazil a skočil na čápa, který v tu 

chvíli vyplivl žábu a klovnul po něm. Žabák hbitě uskočil do roští, kam čáp nemohl a odtáhl 

s sebou i žabičku. Čáp jen zlostně zaklapal zobákem a odletěl. 

    „Zachránil jsi mi život, děkuji ti!“ vykoktala žabička, když se trochu vzpamatovala. 

„Není zač,“ řekl žabák. „A dáš mi teď za odměnu polibek?“ zeptal se a laškovně na ni 

pohlédl. 

„Já ale vlastně čekám na prince,“ řekla rozpačitě žabička. 

„A už jsi na nějakého narazila?“ všetečně se zeptal žabák. 

„Ale, všichni jsou tak ošklivý a každý by si mě nejraději hned strčil do kapsy,“ odvětila 

nešťastná žabička. 

„Nemyslíš si ty náhodou na lidi?“ zeptal se žabák. 

„A na koho jiného?“ řekla žabička. 

„To ti pak musím povědět veliké tajemství,“ zakuňkal žabák. 

„Povídej, povídej,“ žabička byla celá nadšená. 

„Nakloň se úplně blízko ke mně, ať ti ho pošeptám,“ řekl žabák. 

     Žabička se sklonila a žabák ji v tu chvíli políbil tak, až se ji z toho zatočila hlava. Vůbec 

nevěděla, co má dělat. Nejraději by mu vlepila pěkný políček, jenže když on měl tak krásné 

oči, které se mu tak svůdně leskly. Pomalu zvedla své žabí stehýnko a rozvázala zlatou pentli, 

kterou tak dlouho nosila. Potom objala žabáka a společně odskákali ke kaluži, aby si 

s ostatními žábami vesele zazpívali. Zlatá stuha se stále svůdně třpytila v měsíčním svitu. Kdo 

ví, kdo ji kdy najde. 
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6 Draci v opeře 

 

     Do rodiny draků se narodil tříhlavý dráček. Táta drak ze samého dojetí objal mámu dračici 

tak pevně, až jí z toho zapraskaly kosti. Potom se jali obdivovat svého synáčka. 

„Už začal chrlit oheň?“ zeptal se táta drak. 

„Ještě ne, ale pan doktor Drakoj říkal, že je na to ještě čas, může to trvat i několik týdnů. 

Podívej, jak je pěkný, na ocase už má nádherně ostrý hrot. A ty jasně zelené pařátky. Pravý 

tříhlavý drak.“ Dráček mezitím jen ospale mžoural na své rodiče.  

     Za pár týdnů se konečně začal připravovat na své první chrlení ohně. Na tuto významnou 

událost se sešli tety a strýcové ze všech končin a vyčkávali. Dráček kašlal a kýchal a rodiče 

ho vlídně povzbuzovali. Až konečně otevřel všechny tři tlamičky, ukázal první ostré tesáky a 

dlouhé rozeklané jazýčky. Hlasitě zafuněl ze všech třech hlav, ale ze chřtánu nevyšel ani 

obláček dýmu. A v tu chvíli se stalo něco neobyčejného. Dráčkova pravá hlava zakoulela 

očima a hlubokým hlasem zapěla z plných plic: „Aaaaaa.“ Prostřední na ni udiveně pohlédla a 

zazpívala o mnoho výše: „Eeeee.“  Levá hlava se k nim hned připojila a vydala velmi vysoké 

„Iííííí.“ V rodin ě draků to znepokojeně zavířilo, ale vše znělo tak líbezně, že všichni utichli a 

dál naslouchali.  

     Dráček zkusil zazpívat znovu: „Aaaaa, eeeee, íííííí.“ Pak ještě všemi hlavami najednou. A 

pak zapěl tak krásně, že začali draci nadšeně klepat ocasy do taktu, pěkně v rytmu s melodií. 

Jedna teta se dokonce dala do tance.  

     Rodina draků brzy zapomněla, že by měl jejich dráček chrlit oheň. Byli nadšeni, že se 

právě jim vyklubal první dráček, který umí zpívat. A to hned tříhlasně. 

     V dračí zemi proto postavili operu, aby v ní mohl mladý dráček vystupovat. Ach, to byla 

ale významná událost – prví  dračí operní představení. Ze všech konců světae slétli slavnostně 

odění draci v kravatách a cylindrech a dračice v ohromných různobarevných róbách s volánky 

a s všemožnými pentlemi ve vlasech.  

     Mladý talent zatím v zákulisí nervózně cvičil, pil vejce a žvýkal suché švestky, aby měl co 

nejčistší hlas. Maminka dračice mu pro tu příležitost ušila černý frak, zatímco táta drak vypil 

moc medoviny a zbědovaně dřepěl v koutě. V sále se konečně setmělo a pódium osvětlily 
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reflektory. Sametová opona se rozhrnula, objevil se dráček a obecenstvo hned utichlo. Malý 

drak si odkašlal a začal zpívat - nejdříve jen docela potichu, ale pak mu hlásek zesílil a zapěl o 

plachtění s větrem vysoko nad oblaky, o první lásce a plné luně, která inspiruje básníky. 

Zazpíval také o chrabrých dracích, kteří bojují s ustrašenými rytíři a zachraňují krásné 

princezny. Bylo to pohádkové.  

    Když skončil, v sále bylo nejdřív úplné ticho, pak ale začali všichni draci najednou nadšeně 

chrlit oheň. Nejdřív chytla sametová opona, potom začaly hořet židle, a nastal děsivý požár. 

Udivení draci přešlapovali před operou a dívali se, jak hoří. Kolem divoce běhal pan ředitel 

s taktovkou v ruce – byla tím jediným, co se mu povedlo zachránit. Dům opery shořel na 

popel. Úspěch byl nedozírný.  

    Všichni se samozřejmě shodli na tom, že musí mít dráček co nejdříve znovu vystoupení. 

„Jen si to neber k srdci,“ řekla paní ředitelová Draková zoufalému muži. „Operu postavíme 

znovu.“ 

„Dobrá,“ oddaně jí přitakal muž a pustil se do práce. 

     Do půl roku byla postavena ještě větší a krásnější opera. A malý dráček mohl zase 

vystupovat. Jenže příhoda se opakovala znovu. Nadšení bylo nepopsatelné, draci chrlili oheň, 

a dům opery zase shořel na popel.  

      Když se velkolepé zničení opery opakovalo potřetí, měl už pan ředitel Drakov všeho dost. 

„Kdy bude nové představení?“ zastavovali ho draci na ulici. 

„Brzy, už brzy,“ odpovídal jim celý nešťastný pan ředitel. 

„Co mám jen dělat?“ zoufale se doma zeptal ženy. „Je pravda, že na představení pokaždé 

přijde spoustu diváků, jenže s penězi, které vyděláme, sotva zvládneme postavit novou 

operu.“  

„Napij se trochu mátového čaje,“ odpověděla mu žena. A manžel oddaně poslechl. Když 

dopil čaj, žena si k němu přisedla. 

  „Drahý, vše je docela jednoduché. Obecenstvo se musí naučit, jak se má v opeře chovat. Než 

začne představení, stoupneš si na pódium a naučíš je tleskat. A jestli bude někdo chrlit oheň, 

bude tvrdě potrestán.“ 
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     Před dalším představením se trochu nervózní pan ředitel postavil před diváky a poprosil je 

o chvilku pozornosti. „Milé dámy dračice, milí páni draci,“ pozdravil. „Prosím vás, abyste 

zvedli své přední tlapy a opakovali po mně.“ Potom zvednul tlapy, roztáhl je od sebe, jak 

daleko jen mohl, a draci po něm opakovali. Ze sálu se ozvaly rozzlobené výkřiky – 

samozřejmě, neohrabaní draci roztáhli tlapy tak do široka, že uhodili své sousedy do nosu. 

     Na pódium přiběhla paní ředitelová, aby muži pomohla. „Já vám to ukážu,“ vykřikla. 

„Nesmíte tlapy roztahovat moc do široka zopakujte to takhle po mě,“ a lehce roztáhla tlapky. 

„A teď dáte tlapy rychle k sobě.“ 

     Všichni naráz udeřili tlapou o tlapu, a ze sálu se ozval kouzelný potlesk. „Výborně,“ řekla 

paní ředitelová Draková. „Teď vše opakujte rychleji.“ 

     Z obecenstva se ale ozvaly připomínky: „Co to má být? Nějaký tělocvik?“ Ale pod 

káravým pohledem paní ředitelové vše zase rychle ztichlo. A brzy už draci docela obstojně 

tleskali. Je pravda, že občas ještě nějaký soused dostal jednu přes nos a kdejakou sousedku 

pěkně rozčílili, ale tleskat se nakonec stejně naučili.  

„Tak,“ skončil pan ředitel - „takhle jednoduše na konci odměníte našeho umělce. A žádné 

chrlení ohně, prosím, takové hlouposti můžete dělat doma. V opeře se musíte chovat slušně. 

Děkuji.“ Dračí obecenstvo mocně zatleskalo. 

     A tak čtvrtý dům opery konečně zůstal stát celý. A dračí opery jsou dodnes něco 

čarokrásného a stojí za to je navštívit.  
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7 Kocourek Čárlí si vysloužil přezdívku 

 

     Kočky mají alespoň pět jmen a jistě i o mnoho více, jen je většina jmen tajemství, a proto 

se je nikdo nikdy nedozví. Někdy ani sami kocouři. Náš kocourek si dal přezdívku Markýz, to 

proto, že má kolem levého očka černý flek. Ten vypadal jako monokl – to jsou brýle, které 

mají jen jedno sklíčko. V dávných dobách je nosili šlechtici – baroni, princové a markýzové. 

A proto se náš kocourek pojmenoval Markýz. 

     Maminka mu sice říká Čárlí, i když mu tak smí říkat, jen když jsou o samotě, před 

ostatními nikdy. Jenže mamka na to často zapomene, a to má pak Markýz dost špatnou 

náladu. 

     Markýz má svou partu, ve které je vůdcem. Kocoury vede při objevných výpravách, 

záchranných akcích, a také do boje proti sousední tlupě, kterou vede Tlusťoch. I když je 

Markýz moc hezký kocourek, přece ho jedna věc ohromně trápí – jeho dlouhý a příliš tenký 

ocas, který vůbec nevypadá hrozivě, když se přikrčí do obranného postoje. Náš Markýz by si 

přál, aby měl ocas veliký a huňatý aby se ho všichni báli, když se rozzlobí. Dokonce i 

slepičky ze sousedního dvora si jeho ocas často pletou s červem. A to vůbec není příjemné, ba 

dokonce to pokaždé moc bolí, a tak jim Markýz vždy vynadá, že jsou slepé slepice.  

     Tlusťoch z toho jeho zvláštního ocásku udělal terč posměchu a začal na něj pokřikovat 

Potkánek, a tahle přezdívka mu také zůstala. Když má až po krk toho, jak na něj ostatní 

pokřikují Potkánku, uteče Markýz k mamince, aby ho něžně umyla jazýčkem, vždyť to je tak 

příjemné a uklidňující... 

     Milý kocourek Markýz má ze všeho nejraději slunce. Je tak krásné hrát si a protahovat se 

pod slunečnými paprsky. Jednoho dne byli všichni jeho druhové na prázdninách a on zrovna 

potkal sousední tlupu pod vedením Tlusťocha. Začali na něj pokřikovat: „Potkánku, 

Potkánku“ a Markýz se naježil do obranného postoje. Následovala salva smíchu na druhé 

straně; to se kočičí tlupa pod Tlusťochovým vedením válela na zemi smíchy. Žádný z nich 

pak neměl sil, aby se s Markýzem pořádně popral, jak se sluší a patří. A tak se Markýz 

zkroušeně odvlekl pryč a jeho dlouhý ocásek se za ním žalostně pomalu vlekl, až si ho 

sousedova slepice spletla s červem a pořádně ho klovla zobákem. Markýz pronikavě 

zamňoukal a slepici zahnal. K tomu všemu se v tu chvíli ještě spustil liják, takže byl chudák 
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celý promočený. A nakonec, když se po letní bouřce vracel domů, aby se honem přitisknul 

k mamince, aby ho umyla, ještě k tomu všemu spadl do zablácené louže.  

     „U sta chlupatých hafanů,“ zoufale zaklel. A protože mu v cestě domů stála ještě zídka, 

kterou bylo potřeba přeskočit, rozezleně se po ní rozmáchnul ocáskem. Pěkně ho to zabolelo, 

a tak zeď praštil ještě jednou. A znovu ho ocásek jen bolel. V zoufalství chtěl na zeď zaláteřit, 

ale stejně by mu tak jako tak nerozuměla, je přece z kamene. V tu ránu ale na zídce uviděl 

zajímavé šmouhy. Protože náš Markýz nade všechno rád snil a fantazíroval, rozeznal 

ve šmouhách očima snílka obrázek myšky, které chybí uši. Hmmm, zamyslel se, namočil 

ocásek do bláta a domaloval uši. Pak nakreslil ještě sebe, jak tu myšku pořádně prohání. Ale 

to našemu kocourkovi nestačilo. Za chvíli před Markýzem na zídce utíkali strachy Tlusťoch, 

jeho tlupa i hloupé slepičky. A tak se Markýz vrátil domů, ale nikomu nepověděl, co nového 

dokáže. Od té doby se nemohl dočkat, kdy bude zase pršet, aby mohl zase namočit ocásek do 

bláta a vytvářet nová umělecká díla. Časem se dokonce naučil přidávat do vody okvětní lístky 

a trávu a získávat tak rozličné barvy. Bohužel ten stejný déšť, co dělal bláto, smýval i jeho 

obrázky. 

    Jednou ho přistihl Tlusťoch, když zrovna nesl v čumáčku žlutou pampelišku.Hned si z něj 

začal utahovat,  a vymyslel mu novou přezdívku – Potkánek trávožrout. To už měl Markýz ale 

všeho po krk. Pozval Tlusťocha, aby ho doprovodil k zídce, a ocáskem nakreslil tak legrační 

obrázek nadutého kocoura, až byl Tlusťoch najednou úplně maličký a zahanbený.  

     Po téhle události se Markýzovo mistrovské umění rozneslo po kraji a stal se prvním a 

největším kočičím malířem. Z blízka i z daleka mu začali přinášet placaté kamínky, aby jim 

na ně něco namaloval. Dokonce i slepičky mu pomáhaly a sbíraly mu pestrobarevné luční 

kvítí a zobáčky z nich nadšeně vymačkávaly barvu. Jako poděkování brzy obdržely nově 

vymalovaný kurník. Od té doby jsou také slepice opatrné a každého červa se nejdříve dotknou 

pařátkem a pak teprve zobákem. Nikdy totiž neví, jestli to náhodou není Markýzův ocásek, 

kouzelný malířský nástroj, který samozřejmě nesmí být poškozen. A od té doby našemu 

kocourkovi nikdo neříkal Potkánek, ale jedině Markýz. No tedy kromě jeho maminky, která 

se skoro vždycky splete a říká mu Čárlí.  

     Nakonec se Markýz mohl klidně věnovat svým nejmilejším kratochvílím: polehávání na 

slunci a fantazírování se zavřenými očky. Nikdo mu už nikdy nevyčítal, že je líný, ale každý 

si řekl: Nech mistra v klidu, teď tvoří.  
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     Je pravda, že někdy tvořil, často se ale prostě jen tak opaloval. Ale i přesto vznikaly 

ocáskem mistra Markýze stále nové a nové kouzelné obrázky.  
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8 Kůň tanečníkem 

 

„Jedny obyčejné podkovy, prosím pěkně,“ požádal jednoho dne kůň v obuvnictví. Všichni 

koně v obchodě nechali pořehtávání  a udiveně na něj koukali. 

„Promiňte prosím?“ sotva ze sebe vysoukal prodavač. 

„ Čtyři obyčejné podkovy,“ zopakoval kůň. „Vlastně mohou být klidně stříbrné, ale musí být 

obyčejné,“ dodal s přesvědčením. 

     Chtěl ještě něco říci, ale raději počkal, než se smích utišil. 

„Ale pro pána krále, synáčku,“ ozvala se už trochu prošedivělá kobyla,“při takovém výběru 

hledáš zrovna obyčejné podkovy?!“ 

„To je pravda, jestli si přeješ obyčejné podkovy,“ dodal černý hřebec, „ proč nezajdeš raději 

na statek a nenecháš se zapřáhnout?“ 

„Nebo proč jim rovnou nedovolíš, aby na tobě jezdili,“ dodal jeden usmrkaný koníček.  

     Všichni na našeho koně zírali, až to bylo trochu trapné. Kůň se napřímil, pohodil bujarou 

hřívou a opět přesvědčeně pronesl:  

„Chci koupit čtyři obyčejné podkovy, pokud možno stříbrné!“ Zadíval se přímo na prodavače: 

„Copak tu nejste proto, abyste uspokojili zákazníky? Nebo jsem snad ve špatném obchodě?“ 

     Kůň měl pravdu, na dveřích výlohy bylo doopravdy napsáno: Jsme tu, abychom splnili 

Vaše přání. 

     Ale ještě nikdy si žádný kůň na světě nepřál právě podkovy, všichni měli obyčejnější 

přání.  

     Na kopyta koním přidělávali lyže – ty mají nejraději horští bělouši, kteří žijí v horách a 

závodí v koňském slalomu, obřím slalomu a lyžování. Ti nejodvážnější z nich se předvádějí 

v akrobatických skocích na lyžích, při kterých diváci zatajují dech. Pak tu máme koně říční, 

kteří si kupují ploutve a nejraději se zdržují v horských řekách a jezerech. Jen zřídkakdy 

vylezou na břeh – většinou jen tehdy, když jdou koupit nové ploutve. Ryzáci milují ježdění na 

kolečkových bruslích, prohánějí se na nich po širé koňské planině a pořehtáváním přenáší 



79 

 

klepy. A nakonec koňské puberťandy si nejraději nechávají barvit nehty. Ale pěkně prosím, 

žádný kůň, který o sebe dbá, by si nepřál podkovy! To se ještě nestalo. 

„No, tak mu ty podkovy dejte,“ zkusila smířlivě ukončit záležitost šedivá kobyla. Ve vzduchu 

byla totiž cítit pořádná pranice.  

„Tak dobrá,“ řekl prodavač a zavolal vedoucího. 

„Tenhle zákazník si přeje podkovy,“ pověděl mu.  

„A kde je mám vzít?“ začal si trhat hřívu z hlavy vedoucí a zavolal ředitele. 

     Ředitel, postarší pan kůň, si dlouho nelámal svou koňskou hlavu, chvilku zapřemýšlel a 

řekl: 

„Tak mu ty podkovy nechte udělat!“ a za chvíli dodal: „Jsme tu přece proto, abychom plnili 

přání našich zákazníků.“ 

     Všichni mu zatleskali.  

„No tak,“ řekl vedoucí prodavači, když ředitel odklusal, „snad si slyšel pana ředitele,“ a sám 

odcválal vyřizovat povinnosti.  

„Bude muset chvilku počkat,“ řekl prodavač a dal se do díla. Z ledních bruslí, kterých měli na 

skladě spoustu, odmontoval ostrý kov, u sousedů si vypůjčil kladivo a kleště, aby ho mohl 

hezky ohnout, a brzy pod jeho šikovnými kopýtky začaly vznikat podkovy.  

„ Mám vám je zabalit, nebo si je hned obujete?“ zeptal se vlídně a postavil se za pokladnu. 

„Prosil bych Vás, abyste mi je připevnil,“ řekl kůň, „ ale hezky jemně.“ 

„Jak to myslíte – jemně?“ zeptal se podiveně prodavač. „Vždyť Vám hned spadnou!“ 

„No tak jemně zase ne,“ odvětil kůň. 

     V ochodu bylo čím dál tím více koní. Novinku o neobvyklém nákupu roznesli po celém 

městu ryzáci na kolečkových bruslích, jak se ostatně dalo čekat.  Překřikovali se a nakukovali 

jeden druhému přes rameno. Zatím se náš kůň usadil a nastavil prodavači kopýtka. Nějakou 

dobu zkoušeli podkovy na kopyta, dokud nebyl kůň konečně spokojený – nakonec byly 

připevněny opravdu jemně. Když kůň přistupoval k pokladně, zajímavě klapaly po podlaze. 
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Všichni napjatě čekali, co se stane. Kůň zaplatil a vydal se ke dveřím, zatímco před ním 

všichni ustupovali. 

     Vyšel lehce na ulici a koně i s prodavačem ho následovali. Ohromně je zajímalo, jak bude 

kůň chodit v lehce připevněných podkovách. Jen taktak zadržovali smích a čekali, kdy se 

převrátí na lopatky. Kdežto náš kůň se zastavil na hlavním náměstí a otočil se k ostatním. 

Všichni koně utichli a udiveně na něj zírali. Hluboce se uklonil a jemně zdvihl pravou přední 

nohu.  

„Trrrrradaaadaam,“ zařinčela podkova, když s ní udeřil o zem. 

„Trrradaaaam,“ zařinčela ještě druhá podkůvka. A pak kůň zadníma dvěma zahrál líbezný 

rytmus a zatančil jedinečný rytmický tanec. Nikdo na koňském světě ještě nikdy neviděl nic 

podobného. A tak se ta novina šířila jako blesk. Kůň se stříbrnými podkovami se během 

chvilky stal taneční hvězdou. Začal vystupovat na všech velkolepých jevištích a obecenstvo se 

na představení jen hrnulo. Dokonce i noviny byly plné zpráv o koni tanečníkovi. A 

samozřejmě ryzáci na kolečkových bruslích šířili všechny tlachy.  

     Šedivá kobyla dokonce promluvila do televize: „ Vyděsili jsme se, že je s ním něco 

v nepořádku, když si přál podkovy.“ 

     A nakonec se „step“ – tak se totiž jmenuje tenhle druh tance – stal v koňské zemi velice 

oblíbeným a od té doby bylo něco úplně všedního, když přišel kůň do obchodu a poprosil o 

jedny podkovy. A ani už nebylo potřeba dodávat, aby mu je připevnili hezky jemně. Zeptali 

se ho jen, jaké by si přál – stříbrné nebo možná jinou barvu – a také jestli by si k nim přál 

gumáky, aby si je při chůzi nepoškrábal.  
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9 Husička si přeje létat 

 

     Na břehu jednoho slunného rybníka vládla u maminky husy disciplína. Ani se nemůžeme 

divit, vždyť se musela stara o pět malých housátek.  

„ Gago, Gogo, Gego, Gigo, Gugo, do řady, seřadit v řad!“ poručila máma husa. A její 

housátka se rychle seřadila podle velikosti.  

„Raz, dva, tři, stůj rovně, čtyři, počítala máma husa, „čtyri... čtyři“ rozhlížela se a pak se 

přísně zeptala, „Která chybí?“ 

     Giga rychle zvedla křídlo. 

„No řekni, Gigo!“ požádala máma husa. 

     Giga napřímeně vystoupila krok z řady. 

„Poslušně hlásím – chybí husička Goga“ nahlas odpověděla a udělala krok vzad do řady.  

„Zase Goga, kde zase pobíhá?“ zahudrovala máma husa.  

     Giga znovu zdvihla křídlo. 

„No řekni!“ vyvolala ji máma husa. 

     Giga znovu vystoupila krok z řady: 

„ Poslušně hlásím, že byla husička Goga naposledy viděna pod jabloní za chlévem.“ 

„No dobrá,“ vzdychla máma husa, „ Gigo, převezmi velení a odveď sestřičky do rybníka a 

opakujte si plavecká cvičení, která jsme dělali včera!“ 

„Rozumím!“ pyšně se narovnala Giga a postavila se do čela kolony housátek.  

„Ráz, dva, ráz, dva, pozdrav vpravo,“ pozdravily obratem hlavy mámu husu, ta se na ně pyšně 

podívala, usmála se na ně a škádlivě je pokárala: „ A žádné vylomeniny!“  

„Rozumíme,“ jednohlasně zakejhala housátka a spořádaně se odkolíbala do domácího rybníku 

na konci dvora, kde se s veselým kejháním rozběhla do vody. Srandy byla vždycky kopa, 

když se máma husa nedívala.  
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     Ta měla zatím jiné starosti. Zamyšleně se vypravila do jabloňového sadu za chlévem, aby 

našla zatoulanou dcerku. Goga jí už kolikrát takhle bez zeptání odpelášila po svých.  

   Bude třeba si vážně promluvit. 

     Našla zatoulanou husičku zasněně sedět na nejnižší větvi jabloně, obtěžkané zralým 

ovocem, a zírat do dálky. Ale ne, zase létala, pomyslela si máma husa, když ji uviděla.  

„ Gogo,“ zavolala ji maminka.  

     Goga pohlédla dolů, jako kdyby se zrovna probudila ze snu. 

„Hned pojď dolů!“ jemně požádala máma husa. Goga se elegantním obloukem spustila 

z jabloně a přistála vedle mámy husy.  

„Moje milá husičko,“ začala poučně maminka, „jak jen ti mám říci, že my husy nejsme ptáci, 

a že nelétáme? Představ si, kdyby tě někdo viděl, co by si o nás pomyslel?“ 

„Nezlob se, maminko,“ zkroušeně sklonila hlavu Goga, „když ono je to tak jednoduché!“ a 

roztáhla křídla.  

„Jednoduché sem tam,“ stroze jí odvětila máma husa, „ jak si myslíš, že si  najdeš příští jaro 

ženicha, když mu ukážeš svoje létací způsoby? Komu se jen budeš líbit!“ 

„Vždyť já ani nechci ženicha,“ tvrdohlavě odvětila Goga. „Já bych chtěla jen létat! Nejraději 

bych odletěla někam hodně daleko...“ A Goga se opět toužebně zahleděla do dáli.  

„Pšt! Ať tě nikdo neuslyší!“ s hrůzou zašeptala máma husa a rozhlédla se kolem: „Pěkně tě 

prosím, vždyť si se dočista pomátla!“ 

„Ale když ono je to tak krásné,“ trvala na svém Goga, „ včera jsem vylétla až nad tuhle 

jabloň,“ s jiskrou v očích vyprávěla mamince, která ji čím dál tím zděšeněji pozorovala.  

„Gogo,“ přesvědčovala ji máma husa, „my husy přece nelétáme, my plaveme. Slib mi, že už 

nebudeš nikdy létat!“  

„Ale mami,“ zrovna tak tvrdohlavě odpověděla Goga, „ jestli mi budeš zakazovat létání, 

vrátím se hned na strom a už nikdy neslétnu dolů!“ 

     Roztáhla křídla a zamávala s nimi. 
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„Stůj, počkej,“ rychle ji zastavila máma husa. „Myslela jsem, že se to nikdy nestane, ale jak 

vidím, nejde tomu zabránit.“ 

     Husička Goga se na ni zvídavě podívala: 

„Čemu se nedá zabránit, mami?“ 

     A máma husa povzdychla, posadila se na trávu a řekla dcerušce, ať si sedne vedle ní. 

Nějakou dobu mlčela a pak pomalu začala: 

„Víš, má milá, letos plaval tvůj tatínek houser dolů po řece...“ 

„Ale neříkala jsi, že je to tam nebezpečné?“ 

„Pravda, Gogo, je to nebezpečné, protože jsou tam tou dobou lovci s puškami a psi...“ 

„Ale tatínkovi se nic nestalo, že ne?“ 

„Ne ne, nestalo se nic, jenže našel opuštěné husí hnízdo a v něm vajíčko. Přinesl ho ke mně 

domů a já jsem ho dala do svého hnízda, hřála jej a starala se o něj. A z toho vajíčka, Gogo, 

jsi se vyklubala ty. Ve skutečnosti jsi divoká husa, a proto také umíš létat – my husy domácí 

to neumíme.“ 

     Goga nějakou chvíli mlčela a pak se chraplavým hlasem zeptala: 

„Ale ty potom nejsi moje maminka?“ 

     Máma husa objala malou husičku, dala jí pusinku na zobáček a řekla:  

„Gogo, já jsem i přesto tvoje maminka, jestli si to přeješ, a mám tě strašně moc ráda. Proto 

jsem také nechtěla, abys odletěla, a bála jsem se, že odejdeš.“ „Že odejdu? Ale kampak?“ 

zvědavě se zeptala Goga a přitiskla se k mámě huse. 

„Divoké husy, jako jsi ty, na podzim putují do tepla na jih. Myslím, že tomu, co teď cítíš, se 

říká cestovní horečka.“ 

„Do teplých krajin!“ toužebně zamrmlala Goga.  

„A mohu také letět na jih?“ 

„A jsi si jistá, že si to opravdu přeješ?“ zkusila to ještě naposledy máma husa. 
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„Přeju si letět víc než cokoliv na světě,“ upřímně zakejhala Goga.  

     Máma husa si jen tak pro sebe přikývla a rozhodla se: 

„Dobrá, ale nejdřív mi ukaž, jak umíš létat!“ požádala. 

     Goga se na ni nevěřícně podívala: „Myslíš to vážně, mami?“ 

     Máma husa se zvedla a přikázala: „Husička Goga, na start!“ 

„Rozumím,“ vážně odpověděla Goga. „Připravená k letu?“ zeptala se máma husa. 

„Poslušně hlásím, že jsem připravena k letu!“ odpověděla husička Goga a úsměv se jí rozlil 

po celém zobáčku.  

„Roztáhni křídla,“ pokračovala máma husa a hlas se jí malinko zatřásl: „Tři, čtyři, teď!“ 

     A husička Goga se rozlétla jako ještě nikdy. Předvedla pomalé stoupání, střemhlavý pád, 

let na místě, zatáčku doleva i doprava, spirálovitý spusť, let na zádech – no to by musela ještě 

trochu natrénovat... Máma husa jí nejdřív vystrašeně, postupně ale čím dál pyšněji pozorovala 

ze země a sem tam si tajně utřela slzičku. Začalo se už stmívat, když husička Goga celá 

udýchaná přistála vedle mámy husy. Ta ji pevně objala, jako kdyby ji už nikdy nechtěla 

pustit. Za nějakou chvilku pak řekla:  

„Jsi moc dobrá letkyně, ale jestli si opravdu přeješ letět na jih, budeš muset každý den pilně 

trénovat!“  

„Rozumím, maminko!“ zasalutovala husička Goga a pak potichu dodala: „Děkuji ti!“ 

     Až moc rychle přišlo jedno pozdní podzimní ráno, kdy se začaly divoké husy připravovat 

na stěhování do teplých krajin a máma husa s Gogou se musely rozloučit. 

„Šťastnou cestu a prosím, dávej na sebe pozor,“ úzkostlivě zakejhala máma husa, když ještě 

naposledy na rozloučenou objala dcerku.  

„Na viděnou na jaře!“ slíbila jí Goga a pomalu se vznesla do vzduchu, rychle zamávala křídly 

a připojila se k hejnu divokých hus. 

     Máma husa jí mávala, dokud nebyla Goga jen malá černá tečka v dálce a ještě dlouho 

potom, co už ji vůbec neviděla. Pak vzdychla, a přikázala: 
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„Gago, Gego, Gigo, Gugo, jdeme, seřadit v řad,“ a její housátka se rychle seřadila podle 

velikosti.  

„Raz, dva, tři, stůj rovně, čtyři,“ počítala máma husa, „čtyři... čtyři...“ V tu chvíli se jí sevřelo 

hrdlo.  

     Giga zvedla křídlo a máma husa přikývla.  

„Mohu se na něco zeptat?“ řekla Giga. 

„Samozřejmě můžeš!“ přikývla máma husa. 

„Kam vlastně šla Goga?“ zajímalo husičku Gigu. 

„To není správná otázka,“ řekla máma husa. „Není důležité, kam šla, ale jestli je Goga 

šťastná. A odpověď je: ano, je šťastná, a to je nejdůležitější!“ řekla něžně. „Tak, housátka, 

pojďme do řady jedna za druhou a: ráz, dva, ráz, dva, levá, pravá,“ zakejhala máma husa a 

housátka se za ní spořádaně odkolébala do malého rybníčku na konci dvora.  

 

 

 

 

 

 

 


