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O KNIZE 
 
 

  
 
 

 O ilustracích  

 Chtěli jsme vydat elektronickou knihu s pohádkami Boženy Němcové 
pro děti. Aby kniha neobsahovala pouze prosté texty, chtěli jsme ji 
doplnit souvisejícími ilustracemi. Řekli jsme si, že když má být kniha 
pro děti, proč by se sami děti nemohly na nové e-knize podílet? Na 
našich internetových stránkách jsme tedy vystavili prosbu o zasílání 
ilustrací k pohádkám B. Němcové. Technika nebyla nikterak 
omezena, omezení bylo pouze na věk ilustrátora a to od 2 do 18 let. 
Původní záměr byl vybrat ke každé pohádce jednu kresbu, ale při 
procházení zaslaných výtvorů nám přišlo líto zbývající kresby 
nepoužít. Nakonec je tedy k pohádkám přiřazeno i několik ilustrací. 
Každý autor, který nám věnoval svůj čas, najde v knize minimálně 
jedno své dílko. 



 O autorce - Božena N ěmcová  

 Božena Němcová (rozená Barbora Novotná, později Barbara Pankel) 
se narodila ve Vídni pravděpodobně jako dcera panského kočího a 
české služky. Dětství prožila převážně v Ratibořicích u České Skalice. 
Její otec v letních měsících pracoval na ratibořickém zámku 
vévodkyně Zoháňské. Velký vliv na malou Barunku měla její babička 
Magdalena Novotná, která u Panklových pobývala pět let. 

 Už jako sedmnáctiletou ji rodiče provdali za úředníka finanční stráže 
Josefa Němce, manželství však nebylo šťastné. Němec, o řadu let 
starší, byl výbušný, drsný muž a neměl pochopení pro sny a přání své 
krásné ženy. Navíc byl kvůli svým politickým názorům překládán z 
místa na místo a rodina, která se brzy rozrostla o čtyři děti, trpěla 
nouzí. Přes všechny potíže se Němcová s pomocí přátel vzdělávala, 
zejména četbou, a své naděje upínala čím dál více především k 
vlastním literárním pokusům. Hmotná situace rodiny a vztahy mezi 
manžely se však dále zhoršovaly. K problémům přibyla spisovatelčina 
nemoc a dovršením neštěstí byla smrt milovaného syna Hynka. 
Němcová, tehdy pod stálým dohledem tajné policie, byla často nucena 
doprošovat se pomoci u přátel, mnozí se ale od ní odvrátili. V této 
době vzniká její nejvýznamnější a nejrozsáhlejší dílo - Babička. Ani její 
vydání neznamenalo obrat v autorčiných osudech; zemřela, zcela 
vyčerpaná, roku 1862. 

 Božena Němcová přispívala do řady časopisů básněmi, povídkami, 
cestopisnými črty, pohádkami a hádankami. Lidová vyprávění B. 
Němcovou inspirovala k sedmi svazkům Národních báchorek a 
pověstí a deseti svazkům Slovenských pohádek a pověstí, které jsou 
vesměs působivou beletrizací pohádkových námětů. Božena 
Němcová je také autorkou cestopisných a národopisných črtů 
(Obrázky z okolí Domažlického), realistických povídek z venkovského 
prostředí (Divá Bára, Pohorská vesnice, Karla, Pan učitel, V Zámku a 
v podzámčí, Baruška, Chudí lidé, Pohorská vesnice, Chýže pod 
horami) a vrcholné románové kronikářské povídky Babička. 

  



 O textech  

 Přemýšleli jsme, jak texty pojmout, jelikož původní texty jsou již 
několik desítek roků staré a některá slova či slovosled neodpovídá 
dnešnímu jazyku. Navíc se původní pohádky za několik generací 
vyprávění méně či více upravili, že někdy až překvapí rozdíl mezi 
originálem a tím, jak pohádku známe z úst rodičů. Nakonec jsme se 
přeci jen rozhodli vzdát hold Boženě Němcové vydáním originálních 
textů tak, jak byly sepsány v letech 1845-1847 a vyšly ve sbírkách 
"Národní báchorky a pověsti" s veškerou krásou tehdejšího jazyka a 
mnohdy syrovostí pohádek. 

 Poděkování  

 Za nakladatele bych chtěl poděkovat v první řadě všem dětským 
ilustrátorům, kteří nám prostřednictvím svých rodičů zaslali své 
vlastnoruční kresby. Opravdu si vážíme Vašeho času, který jste 
věnovali tvorbě a doufáme, že Vaše kresba udělá radost dalším Vašim 
vrstevníkům i následníkům. 

 V této souvislosti musíme poděkovat i rodičům autorů ilustrací, kteří 
věnovali svůj čas skenování a zasláním obrázků i za to, že podpořili 
své potomky v tvůrčí činnosti, aby kresby neskočily v šuplíku a 
posléze v odpadkovém koši. Děkuji i paní M.Říhovské za přenesení 
svého učitelského nadšení na své žáky. 

 Za propagaci výzvy k zasílání ilustrací děkujeme redakci časopisu 
Batul (www.batul.cz). A pochopitelně i všem, kteří nás morálně 
podpořili a pomohli s prací na knize. Velký dík patří i Vám, čtenářům, i 
Vašim malým posluchačům. Pro ně hlavně byla kniha vytvořena. 

 Nesmíme zapomenout ani na autorku knihy, která dala svou tvorbou 
základ pro společné krásné chvíle dětí i rodičů po několik minulých i 
budoucích generací. 

 Ještě jednou díky všem.. 

 Pavel Kohout 

  



 SŮL NAD ZLATO  

  
 

 Byl jeden král a měl tři dcery. Když mu začínala hlava šedivět a tělo 
bolet, často přemýšlel, která z dcer po jeho smrti by královnou měla 
býti. Dělalo mu to veliké starosti, neboť měl všechny tři rád. Konečně 
se rozhodl: královnou se stane ta dcera, která ho nejvíce miluje. I 
zavolal hned dcery k sobě a pravil: „Dcery moje, jsem starý a nevím, 
jak dlouho ještě s vámi budu. Chci tedy rozhodnout která po mé smrti 
královnou bude. Nuže, dcero nejstarší, pověz ty nejdříve, jak miluješ 
svého otce!“ 

 „Otče můj, mám vás raději než zlato,“ odpověděla nejstarší dcera a 
políbila otci ruku. 

 „No, dobře, a ty, dcero prostřední, jak ty svého otce miluješ?“ obrátil 
se k prostřední dceři. 



 „Můj drahý tatínku, já vás mám ráda jako svůj vínek zelený,“ 
ujišťovala prostřední a k otci se přivinula. 

 „No, dobře, a ty, dcero nejmladší, jak ty mne miluješ?“ Ptal se král 
nejmladší dcery Marušky. 

 „Já, tatínku, já vás mám ráda jako sůl,“ odpověděla Maruška a mile 
se na tatínka podívala. 

 „Ach ty ničemnice, ty nemiluješ otce víc než jako sůl?“ rozkřikly se 
starší sestry. 

 „Jako sůl!“ přisvědčila Maruška zcela opravdově a ještě mileji na 
tatínka pohlédla. 

 Král se na Marušku velmi rozhněval, že ho má jen tak ráda jako sůl, 
takovou praobyčejnou, prostou věc, kterou každý má a které si nikdo 
ani nevšímá. „Jdi mi z očí,“ přikázal král, „až nastanou takové časy, 
kdy bude lidem sůl vzácnější nad zlato a drahé kamení, potom se vrať 
a budeš královnou!“ 

 Král si myslil, že se to tak nikdy nestane. Maruška, zvyklá tatínka 
poslouchat, s pláčem odešla ze zámku. Bylo jí líto, že ji otec vyhnal a 
že nepoznal, že ho má více ráda než její dvě sestry. 

 Nevěděla, kudy jít. Šla přes hory a doly, až přišla do hlubokého lesa. 
Náhle se jí do cesty postaví stará babička. Maruška ji pěkně 
pozdravila, babička jí poděkovala a ptala se, proč pláče. 

 „Ach babičko, nač vám to budu povídat, když vy mi pomoci 
nemůžete?", odpověděla Maruška. 

 „No, jen mi to pověz, děvenko, snad přijdu na nějakou radu,“ pravila jí 
babička. Babička předem všechno znala, neboť to byla kouzelná 
babička. 

 Maruška tedy babičce všechno pověděla a nakonec s pláčem 
dodala, že nechce být královnou, ale chce přesvědčit tatínka, že ho 
má skutečně dost ráda. Babička Marušce věřila a nabídla jí službu u ní 
v lesní chýši. Maruška řekla hned, že půjde. Maruška zprvu neuměla 
ovce pást, příst, ani plátno tkát. Byla však velmi snaživá a všemu se 



brzy u kouzelné babičky naučila. 

 Mezitím, co Maruška u babičky sloužila, žily její starší sestry v 
samých radovánkách. Ustavičně tatínka obletovaly a k němu se 
vinuly. Nejstarší se po celé dny jen do drahých šatů oblékala, 
prostřední si jen tancování hleděla. Hostina střídala hostinu a dcery 
jen na radovánky myslely. Otec brzy zpozoroval, že nejstarší dceři je 
zlato nejpřednější a že prostřední by se nejraději vdávala. Čím dál 
častěji myslel na Marušku. Vzpomínal, jak ho vždy milovala a o něho 
se starala. Rád by pro ni poslal, kdyby jen věděl, kde je. Po Marušce 
nebylo ani vidu, ani slechu. 

 Jednoho dne měla být veliká hostina. I přiběhl kuchař ke králi a začal 
bědovat: „Pane králi, veliká nehoda se nám stala, všechna sůl se 
rozmočila. Čím já budu solit?“ 

 „A copak nemůžete poslat pro jinou?“ odpověděl na to král. 

 „To už bude pozdě, pane králi, než se vozy se solí vrátí. Čím budu do 
té doby solit?“ 

 „Tak sol něčím jiným,“ pravil mrzutě král. 

 „Pane králi, a copak tak solí jako sůl?“ ptal se opět kuchař. 

 Král se velmi rozhněval a vyhnal kuchaře. Rozkázal mu, že má vařit 
bez soli. Kuchař si myslil: jak to pán chce, tak to pán chce – a vařil jídla 
neslaná. 

 Za chvíli na zámku začala podivná neslaná hostina. Hostům pranic 
nechutnalo, i když byla jídla úhledně a dobře připravena. král byl velmi 
mrzutý. Poslal posly na všechny strany pro sůl, ale všichni se s 
prázdnou vrátili. Všechny zásoby soli v celém království se rozpustily, 
nikdo již neměl čím solit. I poručil král kuchaři, aby vařil jídla sladká, 
ale ani takové hostiny hostům nechutnaly. Tu poznával král, jak 
vzácný dar boží je sůl, kterou on za nic neměl, a jak moc Marušce 
ublížil. Marušce se mezitím vedlo v lesní chaloupce dobře.Nevěděla o 
tom, jak se sestrám a otci vede, ale kouzelná babička o tom všem 
velmi dobře věděla. Jednoho dne pravila Marušce: „ Děvenko moje, 
čas s časem se sešel a pravda vyšla najevo. Nadešla tvoje doba. Je 
čas, abys odešla do zámku.“ 



 „Ach babičko, jak mám jít domů, když mne otec vyhnal?“ pravila 
Maruška a pustila se do pláče. 

 Tu jí babička vypravovala o všem, co se doma děje, a poněvadž se 
stala sůl dražší než zlato a drahé kamení, smí se Maruška vrátit domů. 
Nerada opouštěla Maruška stařenku, která ji měla ráda a mnohému ji 
naučila, ale po otci se jí už také stýskalo. 

 „Poctivě jsi mi sloužila, Maruško,“ pravila jí nakonec babička, „chci se 
ti dobře odměnit. Řekni si, co si přeješ.“ 

 „Dobře jste mi radila a dobře jste se o mne starala, babičko. Nechci 
nic než hrstku soli, abych otci dárek přinesla.“ 

 „A nic jiného ode mne nežádáš?“ Já ti mohu všechno vyplnit!“ 

 „Opravdu si přeji jen tu sůl,“ řekla Maruška. 

 „No, když si tak vážíš soli, tak ať ti nikdy nechybí. Tady máš proutek; 
až začne vítr od jihu foukat, jdi po větru. Jdi přes tři doliny, přes tři 
vrchy a pak se zastav a šlehni proutkem o zem. Kde šlehneš, tam se 
zem otevře, a ty jdi dovnitř. Co tam najdeš, to bude tvoje věno.“ 

 Maruška si vzala proutek, na cestu si do mošničky dala hrst soli a 
vydala se do zámku. U zámecké brány ji nikdo nepoznal. Měla na 
sobě prosté šaty a hlavu obalenou plenou. Ke králi ji vůbec nechtěli 
pustit, protože je nemocný. 

 „Ale jen mne pusťte, nesu panu králi takový dar, který ho jistě vyléčí.“ 
Sluhové to řekli panu králi, a ten rozkázal, ať ji pustí dovnitř. Když k 
němu přišla, žádala, aby jí dali chléb. Král poručil, aby přinesli chléb, 
„ale sůl nemáme,“ dodal. 

 „Vždyť já mám sůl!“ řekla Maruška. Odkrojila králi kus chleba a 
posolila. 

 „Sůl!“ zaradoval se král, „ach děvče, to je vzácný dar! Jak se ti 
odměním? Žádej, co jen chceš, všechno dostaneš!“ 

 „Nic nežádám, tatíčku, jen mě mějte rád, jako tu sůl,“ odpověděla 
Maruška a odkryla si zahalenou tvář. Tu král div neomdlel radostí a 



prosil Marušku za odpuštění. 

 Rozneslo se brzy po zámku, že nejmladší králova dcera přišla a 
přinesla sůl. Každý, kdo přišel, toho štědře solí obdaroval. Sůl z 
mošničky vůbec neubývala. Marušku král ustanovil za královnu. Brzy 
začal vát teplý jižní vítr. Maruška si vzpomněla a kouzelný proutek a 
stařenku. Se vším se svěřila otci a vydala se na cestu. Šla po větru, jak 
měla přikázáno, pak přes tři doliny a tři vrchy, zastavila se a šlehla 
proutkem o zem. Země se rozestoupila a babička vešla rovnou do 
země. I přišla najednou do veliké síně, která byla jako z ledu, a všude 
ji vítali maličcí permoníčci: „Vítej, naše královno, vítej!“ Vše se třpytilo, 
jako z drahého kamení. V zahradě kvetly červené ledové růže a jiné 
prazvláštní květiny. Vůbec ale nevoněly. Všechna ta kráse kolem 
Marušky byla ze soli. Maruška byla velmi udivena a okouzlena 
zároveň. Za chvíli jí řekli permoníčci: Naber si tolik soli, kolik je třeba. 
Můžeš ji nabírat stále, protože ji nikdy nedobereš!“ 

 Maruška permoníčkům pěkně poděkovala a pak vyšla ze země ven. 
Zem však za ní už zůstala otevřena. Doma svému otci všechno 
vyprávěla. Ani na kouzelnou babičku nezapomněla. Hned druhý den 
se vydala k její chaloupce, ale nikde tam žádná chýška nestála. 
Maruška se vrátila zpět na zámek a moudře kralovala. Na hodnou 
babičku však nikdy nezapomněla. 

  



 O POPELCE 

    
 

 Za starých časů bydlel v jednom městě chudý muž, který měl tři 
dcery. Nebyly ještě vzrostlé, ale bylo na nich vidět, aspoň na těch dvou 
starších, že budou hezké děvčátka. Ta nejmladší byla celý den v 
kuchyni při hrubé práci, takže jí vždy jen Popelka říkali, neboť pro 
samý popel nebylo ani možná poznati, je-li hezká nebo ne. Starší dvě, 
Kasala i Adlina, byly sice v ženských uměních vyučeny, ale nedělaly 
nic a zanechaly péči o živobytí docela svým rodičům, takže tito, 
nemohouce to jinak zmoci, kde co měli na výživu utratili. Jich známí a 
sousedé, a obzvláště jedna tetka, rozšafná a povážlivá to žena, tuze 
jim to za zlé pokládali, že je nikam mezi lidi nedají. Ale co, když se 
holkám nechtělo? Ony chodily celý den se založenýma rukama, 
Popelka jim všecko k hubě přinést musela, začež ji ještě neustále 
trýznily. 



 Jednou v noci řekl muž k své ženě: „Milá ženo, s těmi děvčaty to tak 
zůstat nemůže, nechceme-li co nejdříve na žebrotu přijíti. Zde do 
služby jít nechtějí, tedy se musím odhodlat a lstí je někam zavést, 
odkud by cesty domů nenašly.“ Ženě se to ovšem zdálo býti divné, ale 
nouze je zlá; a tak v poctivost mužovu důvěřujíc, svolila, by dcery 
druhý den odvedl. Popelka, která u krbu spala, a jak se co hnulo, hned 
všeho si všimla, slyšela také tu rozmluvu rodičů. Sotva se rozbřesklo, 
vstala tiše a pospíšila k tetce na poradu. 

 „Já ti sice poradím, ale pod tou výminkou, abys své zlopověstné 
sestry s sebou zpátky nebrala.“ Nato dala Popelce klubko nití a řekla: 
„Zůstaň pozadu a uvaž konec někde u blízkého stromu, klubko dej do 
kapsy, a tak potáhneš nit za sebou a po ní zase cestu domů najdeš.“ 

 Popelka děkovala dobré tetce a šla s klubkem domů. 

 Časně ráno, když otec vstal a holky vzbudil, řekl k nim: „Mám dnes 
tuze mnoho práce v lese, takže sám ani nestačím, proto musíte 
všecky tři se mnou.“ 

 Nechutnalo to rozmarným dívkám, jen Popelka měla již snídani 
dávno přichystanou, když ony ještě ani ustrojeny nebyly. Když se 
najedly, šly s otcem. Popelka měla klubíčko v kapse a nitku pořád za 
sebou táhla. Otec vodil je křížem po lese, až přišel do houštiny, kde jim 
kázal posečkat, až si místo vyhlídne, kde by nejlépe bylo dříví klestit. 
Na nic nepomyslíce, čekaly holky, jak jim bylo veleno, jen Popelka 
věděla, kam to bije; a když otec po hodné chvíli nepřicházel, řekla jim: 
„Mně se všecko zdá, že nás tady otec nechá, a protož půjdeme ho 
radši do lesa hledat.“ 

 „Ty moudrá vždy něco víš.“ 

 „Inu, nechcete-li, půjdu sama.“ 

 To holky také nechtěly, a tedy šly za ní. Popelka byla dobrého srdce, 
a nemohla to sestrám udělat, by je samotné v lese nechala. Po nitce, 
kterou zase do klubíčka svíjela, přišly šťastně, ač pozdě večer domů. 
Mrzutě jim otec otevřel, když na dvéře klepaly; vymlouval se ale, že v 
lese zabloudil, a když pozdě teprv z něho vyšel, že šel raději domů, 
mysle s jistotou, že ony za ním přijdou. 



 Ale v noci to slyšela Popelka dobře, jak k ženě pravil: „Věru nevím, 
jak ty děvčata z lesa cestu našly. Nu to nic nedělá, zejtra je zavedu 
ještě dále, by snadněji do zámku přišly, kam je chci do služby dát“ 

 Ještě ani nesvítalo, a Popelka již byla u tetky; ale musila jí přislíbit, že 
nikterak sestry více zpátky nepřivede. Nato jí řekla, by si nabrala 
popele, kam jen může, a za sebou ho po cestě trousila, tak že cestu 
zpátky najde. 

 Ta poděkovala a šla domů. Zase vzbudil otec dcery, aby honem 
vstaly a se ustrojily, že půjdou s ním do lesa na šišky. 

 Když se nasnídaly, vzala si Popelka košíček, navrch dala do něho 
šátek a kousek chleba, dospod ale samý popel, jakož i do kapes. Jak 
šly, vždycky trochu utrousila, až na to místo, kam je otec zavedl a kde 
množství šišek leželo. Tu jim řekl otec: „Vy sbírejte zde a já půjdu tam 
v tu stranu; až budete mít plné loktuše, pak na mne zavolejte.“ 

 Když měly holky loktuše plné, křičely na otce, ale otec byl ten tam. 

 „Teď musíme jít samy domů, milé sestry,“ řekla Popelka, „otec snad 
zase zabloudil.“ Tenkráte uposlechly sestry bez odmluvy a šly s ní 
domů. Šťastně se tam po zpopelené cestě dostaly. Všecko již spalo, 
když k chaloupce přišly. 

 „Vy jste nám utekl, tatínku?“ ptaly se holky. 

 „I vy bláhové, jakpak bych vám byl utekl? já jsem šel dále do lesa a 
zabral se tak do své práce, že jsem na vás docela zapomněl, a když 
jsem pak se chtěl pro vás vrátit, byly jste již pryč; co jsem měl dělati? 
Šel jsem tedy bližšími stezkami k domovu.“ 

 Kasala a Adlina tomu uvěřily, ale Popelka věděla, co v tom vězí. 

 V noci zase řekl otec: „Zejtra se mi zajisté nevrátějí!“ 

 Matka ho prosila, by od toho upustil a nikam více je nevodil, ale on 
dokonce jinak učiniti nechtěl. Ještě se ani nerozšeřilo, když Popelka 
zase u tetky byla a všecko jí povídala; ale tenkráte se na ni tetka 
opravdu rozhněvala, že sestry zase zpátky přivedla. A ze zlosti dala jí 
naschvál hrachu, co jen unést mohla, by ho za sebou trousila. Po 



slunce východu vzbudil otec dcery, řka, aby s ním šly na chvojí. 
Nasnídaly se a šly. Popelka zůstávala pozadu a pořád hrách za sebou 
trousila. Tatík je tenkráte ještě dále zavedl, a okázav jim, kde mají 
chvojí lámat, odešel jinam. 

 Slunce stálo již hodně vysoko, když hromadu chvojí nalámaného 
majíce, po otci se sháněly. Volaly, hledaly, ale vše darmo. Tu jim 
Popelka nabídla, že půjdou zase samy domů; koukala na cestě po 
hrachu, ale hrachu nikde nebylo. Viděla hejna divokých holubů, kteří 
na cestě seděli, a tudy si lehko pomyslila, ti že ten hrách sesbírali. Bylo 
zle; teď teprv sestrám pověděla, co otec zamýšlel. Co měly dělat? 
Udělaly si z chvoje a z mechu lože a o hladu si pod šíré nebe lehly. 
Ráno vstaly a nasbíraly si jahod k snídani a chodily pak jako bludné 
ovce po lese. Tu jim Popelka dala radu. 

 „Já vám povím, holky, co uděláme; já vylezu na strom, a kde 
uhlídáme nějaké stavení, v tu stranu půjdem.“ Nato vylezla jako 
veverka na borovici a dívala se na všecky strany, kde by nějaké obydlí 
lidské uhlídala. A opravdu viděla v dáli velký zámek. Pamatovala si 
dobře, v kterou stranu to bylo, pak slezla dolů, řekla to sestrám a 
všecky kráčely brzy cestou k zámku. 

 Byl již soumrak, když přišly na zelenou louku, kde zámek stál. Třikrát 
ho kolem dokola obešly, ale nebylo tam ani živé duše vidět. Osmělily 
se tedy a klepaly na vrata. Tu se jim zjevila baba, tak škaredá, že se jí 
náramně ulekly. Hlavu měla jako opálku, oči vypoulené, vlasy ježaté a 
tělo tak tlusté, že by ji všecky tři nebyly mohly obsáhnout. 

 „Co tu hledáte?“ křikla na ně, až se jim srdce strachem zatřáslo. 

 „Ach, zlatá babičko,“ odpověděla Popelka, „my bychom vás prosily 
jen o něco málo k jídlu, máme ukrutný hlad.“ 

 „Kliďte se tu chvíli odtud, nechcete-li, aby vás můj muž snědl.“ 

 „Ach co si počneme, když vy nás pod střechu nepřijmete? Noc je na 
krku, nevíme kam jít, a naposled by nás ještě váš muž potkal a snědl; 
smilujte se nad námi a někam nás schovejte; my vám všecko 
uděláme.“ 

 „Ach ano, ano!“ křičely jedním hlasem Kasala a Adlina. 



 „Já vám budu šít šaty, vyšívat střevíce a všelijaké šperky strojit.“ 

 „Já vás budu hladit a česat, abyste byla hezčí.“ 

 „A já,“ řekla Popelka, „budu vám vařit ty nejlepší jídla a všecko vám 
spořádám, abyste nemusela pranic dělat.“ 

 Baba, slovy těmi uchlácholena, dala si říci a vedla je do zámku. Dala 
jim syrové maso a ovoce. Když se toho ovoce dosyta najedly, šly s 
babou do sklepa; stál tam velký prázdný sud, do toho je tedy všecky tři 
schovala a odešla nahoru. Tu klepal muž její na vrata. Plna strachu šla 
mu otevřít. 

 Lidojed, který do dveří vkročil, byl třikrát tak velký jako baba. Sotva se 
v sednici otočil, zvolal hřmotným hlasem, až se všecko třáslo, takže to 
do sklepa slyšet bylo: „Čichám tady člověčinu; ženo, koho tu máš?“ 

 „I kohopak bych tu měla, mužíčku?“ Nato mu přinesla dobrou večeři, 
by ho upokojila. 

 Za chvíli se jí ale zase ptal: „Pověz, babo, koho tu máš?“ 

 „I panáčku, žádného.“ 

 Po chvíli, když se najedl, začal zase: „Musíš tady někoho míti; 
pověz.“ 

 Vidouc žena, že by ho delším zapíráním rozzlobila, řekla mu všecko 
a dokončila: „Ale já bych myslila, abys je nechal na živě; až se tomu 
všemu od nich naučím, co umějí, pak, budeš-li chtít, můžeš je teprv 
zabít.“ 

 Když si to lidojed rozložil, učinil jí to k vůli. Nato ho vedla baba do 
sklepa. Ubohé děvčata myslily, že je po nich veta, že již jde pro ně, 
aby je sežral. Sotva ho tedy zahlídly, padly na kolena a o živobytí 
prosily. 

 „Já vás nechám při živobytí, ale musíte všecko dělat tak, jak jste 
řekly, sice bude s vámi zle.“ 

 Rády to přislíbily. Časně ráno byla Popelka již na nohou a 



připravovala snídani; ale sestry jí musely pomáhat, protože lidojed s 
lidojedkou za třicet osob snědli. Jak vstali, byla snídaně už na stole. To 
se jim líbilo, obzvláštně paní lidojedce, když jí Kasala a Adlina hřívy 
učesaly a spletly a pěkně ji ustrojily. Starý připověděl, že jim všeho 
nanosí, co budou potřebovat, aby jen řekly. Prozatím ale jim ničeho 
nescházelo. Každá si hleděla své práce, a tak jim čas utíkal. Čím dále 
však, tím více je to tam omrzovalo; ale nebylo žádné pomoci, žádného 
vykoupení. 

 Usnesly se jednou vespolek, kdyby to nějak možná bylo, že by své 
pány zabily. Ale jak? To byla ta otázka, o které dnem i nocí přemýšlely. 
I k štěstí se jim nahodilo, že se lidojed od Popelky chtěl chléb učit péct. 
Té příležitosti chtěly použít, domnívajíce se, že to se starou snadněji 
půjde. Ten den zrána Popelka v peci podpálila, která, poněvadž se 
tuze mnoho bochníků peklo, také hodně velká byla. Lidojed usadil se u 
pece a pořád koukal, až oheň shoří, aby ho mohl pak rozhrabat a 
chléb vsadit. Horkem tím však celý umdlen lehl si na zem a usnul. To 
bylo, co si holky přály. Jakmile ho uslyšely chrápat, přinesly velké 
hráze, opřely je o něj, a vší silou najednou do ohně ho svalily. V 
okamžení byl z lidojeda škvarek. Jednoho měly tedy s krku; jak ale s 
druhou? 

 Když baba vstala, přihrnuly se k ní holky a povídaly, aby se dala 
honem strojit, že se muž její z lesa brzy vrátí a že by se tuze 
rozhněval, kdyby ji tak dlouho rozcuchanou spatřil. Baba si tedy 
usedla na stolici a holky ji začaly česat. 

 „Shejbněte, babičko, hlavu, abych vám mohla vlasy vzadu hezky 
uhladit,“ řekla Kasala. 

 Baba hlavu shýbla a Kasala jí hodila vlasy přes oči, vzala velkou 
sekeru, kterou jí Popelka podala, a jedním rázem hlavu jí uťala. Potom 
všecko vyčistily a tělo zakopaly. Jsouce teď plnomocnými paními 
zámku, prohledaly všecko, kde co leží, a našly mnoho drahých a 
skvostných věcí, které se jim všecky dobře hodily. Ale ubohé Popelce 
nastali krušní dnové. Jako dříve, když ještě doma byla, musela všecko 
dělat, uklízet, prát, vařit, co zatím slečny sestry pořád se jen fintily a 
titěrnými pracemi obíraly. Popelka byla tomu sice zvyklá a nebylo by jí 
to přicházelo odporné, kdyby ji byly sestry alespoň jen nesužovaly; tak 
ale nebylo jim nic vhod, co udělala, za každé dílo, za každou posluhu 



notně jí vyčinily. Ale co jim bylo platno všecko to fintění, když tam 
žádného nebylo, komu by se byly zalíbily? To jim také nejvíce mozky 
vrtalo. Umínily si tedy, že se jedenkráte podívají do toho města, kam 
lidojed pro potravu chodíval. Jednoho dne vskutku tak učinily a šly do 
města, které ani tak daleko nebylo, jak se domnívaly. Tam si nakoupily 
všelijakých šperků a jiných potřebných věcí, pak si zjednaly koně a 
vůz, najaly sloužící, aby budoucně jen tak po sprostu do města chodit 
nemusely. Popelce přibylo práce; v domě bylo sice teď více lidí, proto 
jí ale přece nikdo nepomohl, poněvadž všichni jen se slečnama co 
dělat měli. Když tyto po druhé do města jely, slyšely, že bude tamější 
princ velikou hostinu dávat, ku které prý každý přístup míti bude. To 
bylo něco pro ty ješitné sestry. Hned si nakoupily šatů,aby se mohly co 
nejskvostněji přistrojit. Tu bylo radění a povídání, když domů přijely, 
jako by na nich celý svět stál. Popelka ani nevěděla pro samé běhání, 
kde jí hlava stojí. Ráda by se byla také jednou do takových šatů 
přistrojila a někam podívala, ale bála se vždy sestrám o tom se zmíniti. 
Než když viděla takové připravování a pořád jen o krásném princovi 
povídati slyšela, osmělila se a poprosila sestry, aby ji s sebou vzaly. 

 „Tebe?“ osopily se na ni obě; „nu, to bychom si krásné cti dobyly.“ 

 „Dejte mně jen některé z vašich obnošených šatů a uvidíte, když se 
čistě ustrojím, že budu lépe vypadat.“ 

 „Co si ta Popelice o sobě myslí! Snad ne docela, že bude hezčí než 
my? Z toho nebude nic. Zůstaň ty jen doma a hlídej hospodářství, za 
to ti pak povíme, co se ve městě dálo.“ 


