O OBROVI,
KTER¯ NEMùL SRDCE V TùLE

B

yl jednou jeden král a ten mûl sedm synÛ. A mûl je tak nesmírnû
rád, Ïe vÏdycky musel mít alespoÀ jednoho z nich u sebe. KdyÏ
dorostli, mûlo se star‰ích ‰est synÛ vypravit do svûta za nevûs-

tami. Ale nejmlad‰ího si chtûl král nechat doma a ostatní bratﬁi mu
mûli nevûstu pﬁivést domÛ, do králova dvora. Král pak dal tûm ‰esti
star‰ím synÛm pﬁekrásné ‰aty – tak krásné, Ïe takové dosud nikdo
nevidûl, tﬁpytily se daleko ‰iroko. Dal kaÏdému také konû za mnoho
a mnoho tisíc tolarÛ. A potom se princové vydali do svûta.
KdyÏ sjezdili jiÏ mnoho královsk˘ch dvorÛ a poznali mnoho princezen, pﬁijeli nakonec k jednomu králi, kter˘ mûl ‰est dcer. Tak krásné princezny princové dosud nespatﬁili, proto se hned kaÏd˘ o jednu
z nich ucházel. A kdyÏ se princezny potom s nimi zasnoubily, vydali
se princové zase k domovu. Ale doãista zapomnûli, Ïe mají pﬁivést
princeznu také Popeláãkovi, kter˘ zÛstal u otce. Tak byli do sv˘ch
princezen zamilováni, Ïe na v‰echno ostatní zapomnûli.
Ujeli uÏ hezk˘ kus cesty, a tu museli jet kolem pﬁíkré skalní stûny,
kde byl obrÛv dvÛr. Obr vy‰el ven a uvidûl je. A promûnil je v kameny – v‰ech ‰est princÛ i v‰ech ‰est princezen.
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Zatím doma král ãekal a ãekal na sv˘ch ‰est synÛ, ale aÈ ãekal sebedéle, nikoho se nedoãkal. Byl proto velmi zarmoucen a zniãen a prohla‰oval, Ïe se jiÏ nikdy nebude moct ani tro‰ku radovat.
„Kdybych tu nemûl tebe,“ ﬁíkal Popeláãkovi, „radûji bych ani nechtûl Ïít. Tak mû rmoutí, Ïe jsem ztratil tvé bratry!“
„Chtûl jsem tû právû poprosit, abys mi dovolil vypravit se do svûta
je hledat,“ ﬁekl Popeláãek.
„Ne, to ti nikdy nedovolím, protoÏe pak bych pﬁi‰el tﬁeba i o tebe,“
prohlásil otec.
Ale Popeláãek nedal, chtûl stále jen pryã a pryã a nepﬁestával prosit
a Ïadonit, aÏ ho musel otec pustit do svûta. Král v‰ak uÏ pro nûho
nemûl jiného konû neÏ starou se‰lou herku. V‰echny ostatní konû dostalo ‰est star‰ích synÛ a jejich prÛvod.
Popeláãek si z toho nic nedûlal. Vyskoãil na tu starou, se‰lou herku
a zavolal na otce: „Sbohem, tatínku! Uvidí‰, Ïe se jistû vrátím, a moÏná Ïe se mnou pﬁijedou i v‰ichni moji bratﬁi!“
A s tûmi slovy odklusal.
KdyÏ kousek ujel, pﬁijel k havranovi. LeÏel uprostﬁed cesty a tloukl
bezmocnû kﬁídly a nepodaﬁilo se mu ani uhnout z cesty, jak byl hladem vysílen˘.
„Ach pﬁítelíãku, dej mi trochu najíst! Pomohu ti za to, aÏ bude‰
sám v nouzi,“ prosil havran.
„Nemám sic jídla právû nazbyt a ty také nevypadá‰ na to, Ïe bys mi
mohl zrovna mnoho pomoct, ale trochu jíst ti pﬁece dám, jak vidím,
opravdu to potﬁebuje‰,“ ﬁekl Popeláãek.
A kdyÏ opût kousek ujel, pﬁijel k potoku. Tam leÏel velk˘ losos,
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kter˘ se dostal na sou‰ a teì sebou zoufale tloukl a házel, ale nemohl

A opravdu tam za chvíli dojeli.

se pﬁesto dostat zpût do vody.

„Tak, tady je obrÛv dvÛr!“ prohlásil vlk. „A tady mÛÏe‰ vidût v‰ech

„Ach pﬁítelíãku, pomoz mi nazpût do vody!“ volal na prince. „Pomohu ti, aÏ zas ty bude‰ v nouzi!“
„Ty Ïe mnû pomÛÏe‰? To vûru nebude velká pomoc,“ ﬁekl princ.
„Ale bylo by tû opravdu ‰koda, kdybys tu mûl zÛstat leÏet a zajít
hladem.“

‰est sv˘ch bratrÛ, obr je promûnil v kameny. A tady vidí‰ také jejich ‰est
nevûst! A tamhle jsou dveﬁe do trollova pﬁíbytku, tamtudy musí‰ jít!“
„Ne, toho se neodváÏím,“ ﬁekl princ. „Pﬁipravil by mû o Ïivot.“
„I ne,“ odpovûdûl vlk. „AÏ tam pﬁijde‰, najde‰ tam princeznu a ta
ti uÏ ﬁekne, jak se má‰ zachovat, abys sprovodil obra ze svûta. Jen se

A princ sestrãil lososa do potoka.
Potom jel opût dlouho, pﬁedlouho, aÏ potkal ‰edého vlka. A ten byl
tak vyhladovûl˘, Ïe se sotva vlekl.
„Pﬁítelíãku, dej mi svého konû! Jsem tak hladov, aÏ mnû kruãí ve
stﬁevech. Nejedl jsem uÏ celé dva roky!“ volal vlk na Popeláãka.
„Ne, to nejde!“ prohlásil Popeláãek. „Nejdﬁíve jsem potkal havrana
a tomu jsem musel dát své jídlo. Potom jsem pﬁijel k lososovi a tomu
jsem musel pomoct do potoka. A teì ty chce‰ mého konû! Ne, to nejde, jakpak bych jel dál?“

musí‰ ﬁídit tím, co ti ﬁekne!“
Popeláãek tam tedy ve‰el, i kdyÏ strachu mûl dost. Obr v‰ak nebyl
doma. Ale jak vlk ﬁekl, v jedné komnatû sedûla princezna. A byla tak
krásná, Ïe tak krásnou dívku Popeláãek dosud nikdy nevidûl.
„PánbÛh s tebou, jak ses sem dostal?“ zvolala princezna, kdyÏ
ho uvidûla. „Je to tvá jistá smrt. ProtoÏe obra, kter˘ tu bydlí, nemÛÏe
nikdo sprovodit ze svûta – nemá vÛbec srdce v tûle!“
„Nu dobrá, ale kdyÏ uÏ tu jednou jsem, tak bych to pﬁece jen zkusil,“ ﬁekl Popeláãek. „Chtûl bych se pokusit osvobodit bratry, kteﬁí

„Ach mÛj mil˘ pﬁítelíãku, jen mi, prosím tû, pomoz!“ Ïadonil vlk.
„MÛÏe‰ si pak sednout na mne a já tû povezu. A pomohu ti, aÏ zas ty
bude‰ v nouzi!“

stojí venku promûnûni v kameny, a tebe bych se také chtûl pokusit
vysvobodit.“
„KdyÏ tu mermomocí chce‰ zÛstat, musíme se podívat, co by se

„Nu, ta tvá pomoc by nebyla asi valná! Ale vezmi si tedy konû, kdyÏ
jsi na tom tak zle!“ ﬁekl princ.

dalo dûlat,“ ﬁekla princezna. „Vlez si teì tadyhle pod postel a dávej
dobﬁe pozor, o ãem budu s obrem mluvit. Ale leÏ pûknû ti‰e!“

A kdyÏ vlk seÏral konû, vzal Popeláãek uzdu a vloÏil ji vlkovi do

Popeláãek zalezl pod postel, a sotva se skryl, obr pﬁi‰el domÛ.

tlamy. A potom vzal sedlo a pﬁipevnil je vlkovi na hﬁbet. Vlk byl nyní

„Br, ãichám, ãichám ãlovûãinu!“ volal obr.

tak siln˘, Ïe se rozbûhl s princem na hﬁbetû, jako by ho ani necítil.

„Letûla tu kolem straka s lidskou kostí v zobáku a nad komínem ji

Popeláãek dosud nikdy tak rychle nejel.
„AÏ teì je‰tû kousek ujedeme, ukáÏu ti obrÛv dvÛr,“ ﬁekl vlk.
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upustila,“ ﬁekla princezna. „Pospí‰ila jsem si sice hned ji vyndat, ale
ten pach se zﬁejmû nedá tak rychle vyvûtrat.“
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Obr tedy uÏ nic neﬁíkal.

„A proãpak?“ zeptal se obr.

KdyÏ nastal veãer, ‰li si lehnout. Sotva leÏeli chvíli v posteli, ﬁekla

„ProtoÏe tû mám tolik ráda, a kdyÏ teì vím, Ïe je tam tvoje srdce,

princezna:

nemohla jsem jinak,“ odpovûdûla mu princezna.

„Tak ráda bych se tû na nûco zeptala, ale nevím, zdali smím.“

„Tak tedy! Ale ostatnû – mé srdce tam vÛbec neleÏí,“ ﬁekl obr.

„A naã se chce‰ zeptat?“ otázal se obr.

KdyÏ potom veãer ulehli, ptala se ho princezna opût, kde má své

„Ráda bych se zeptala, kde má‰ vlastnû své srdce, kdyÏ je nemá‰
v tûle?“ ﬁekla princezna.

srdce. ¤íkala, Ïe ho má tolik ráda a Ïe by to tak ráda vûdûla.
„Je tamhle v té skﬁíni u stûny,“ ﬁekl obr.

„To není vûc, na kterou by ses mûla ptát! Ale co, leÏí tamhle pod
prahem,“ odpovûdûl jí obr.

Ve skﬁíni tedy! pomyslel si Popeláãek i princezna. To se je pokusíme nalézt!

„Ejchuchu – to si je zítra najdeme!“ ﬁekl si Popeláãek pod postelí.

Nazítﬁí byl obr zase ãasnû na nohou a ode‰el opût do lesa. A sotva

Nazítﬁí vstal obr velmi ãasnû a ode‰el do lesa. A sotva byl ze dveﬁí,

byl ze dveﬁí, uÏ byli Popeláãek s princeznou u skﬁínû a pátrali po jeho

pustila se princezna s Popeláãkem do hledání jeho srdce pod prahem.
Ale aÈ kopali a hledali jak chtûli, nena‰li nic.
„Tentokrát nás jistû oklamal,“ ﬁekla princezna. „Ale co na tom, zkusíme to je‰tû jednou.“

srdci. Ale aÈ hledali sebevíc, nena‰li ani tam nic.
„Nu, co zb˘vá, musíme to zkusit je‰tû jednou!“ prohlásila princezna.
A opût vyzdobili skﬁíÀ kvûtinami a vûnci, a kdyÏ se ch˘lilo k veãeru,
Popeláãek zase zalezl pod postel.

A natrhala v‰echny krásné kytky, které na‰la, a posypala jimi pod-

Potom se obr vrátil domÛ.

lahu kolem prahu, kter˘ dali pﬁedtím zase na místo. A kdyÏ se blíÏila

„Br, ãichám, ãichám ãlovûãinu!“ volal.

doba, kdy chodíval obr domÛ, zalezl Popeláãek opût pod postel.

„Letûla tu pﬁed chvílí straka s lidskou kostí v zobáku a upustila ji

A sotva tam vlezl, obr pﬁi‰el.

zrovna do komína,“ ﬁekla princezna. „Pospí‰ila jsem si sice ji honem

„Br, ãichám, ãichám ãlovûãinu!“ volal.

vytáhnout, ale pﬁece jen je ji tu asi cítit.“

„Letûla tu kolem straka s lidskou kostí v zobáku a upustila ji zrovna
do komína,“ ﬁekla princezna. „Pospí‰ila jsem si sice ji vyndat, ale pﬁece jen je ji asi cítit!“

KdyÏ to obr usly‰el, nic uÏ neﬁíkal. Ale po chvíli si v‰iml, Ïe je skﬁíÀ
celá ovû‰ena vûnci a kvûtinami. Zeptal se, kdo ji tak vyzdobil.
Princezna pﬁiznala, Ïe to ona.

Obr tedy umlkl a uÏ se o tom nezmiÀoval. Ale po chvíli se zeptal,
kdo posypal podlahu u prahu tûmi kvûtinami.
„To já,“ ﬁekla princezna.

„Prosím tû, proã to?“ ptal se obr.
„ProtoÏe tû mám tolik ráda, a kdyÏ teì vím, Ïe je tam tvé srdce, nemohla jsem jinak,“ ﬁekla princezna.
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„CoÏpak jsi tak bláhová, Ïe tomu doopravdy vûﬁí‰?“ zasmál se obr.

Princ tedy zavolal a havran tam hned byl a doletûl jim na vûÏ

„Musím tomu pﬁece vûﬁit, kdyÏ jsi mi to ﬁekl,“ namítla princezna.

pro klíã. Pak se jiÏ princ do kostela snadno dostal. Pﬁi‰el ke studánce

„Ach, jsi ty hlupáãek!“ ﬁekl obr. „Tam, kde mé srdce doopravdy je,

a opravdu tam byla kachna a prohánûla se po ní sem a tam, docela tak,

tam ty se nikdy nedostane‰!“

jak to obr ﬁíkal. Princ na ni volal a vábil ji k sobû, aÏ se mu nakonec

„Ale pﬁece jen bych ráda alespoÀ vûdûla, kde je,“ povzdechla si
princezna.

podaﬁilo ji pﬁilákat a chytit.
Ale kdyÏ ji vytahoval z vody, vypadlo z ní vejce a ÏbluÀklo do stu-

Obr se nyní uÏ neudrÏel, aby jí to tedy neﬁekl.
„Daleko, pﬁedaleko uprostﬁed velkého jezera leÏí ostrov,“ vyprávûl

dánky. Popeláãek si nevûdûl rady, jak je z té hloubky dostat.
„Musí‰ teì zavolat lososa!“ ﬁekl mu vlk.

obr. „A na tom ostrovû stojí kostel a v tom kostele je studánka a v té

Popeláãek ho tedy zavolal. A losos pﬁiplaval a pﬁinesl jim ze dna

studánce plave kachna a ta kachna má v sobû vejce a v tom vejci je

studánky to vejce. Vlk potom Popeláãka vyzval, aby vejce zmáãkl.

uschováno mé srdce!“

A kdyÏ je Popeláãek zmáãkl, obr hlasitû zanaﬁíkal.

Nazítﬁí ãasnû zrána, je‰tû neÏ se zaãalo ‰eﬁit, obr zase ode‰el do lesa.

„Zmáãkni je je‰tû jednou,“ ﬁekl vlk.

„A teì pÛjdu já také!“ prohlásil Popeláãek. „Jen abych nalezl cestu!“

A kdyÏ to Popeláãek udûlal, obr zanaﬁíkal je‰tû úzkostlivûji a prosil

Potom se rozlouãil s princeznou, ale ﬁekl jí „na shledanou!“. KdyÏ

a Ïadonil, aby mu nesahali na Ïivot. Sliboval, Ïe udûlá, co si princ

vy‰el z obrova dvora, ãekal tam jiÏ na nûho vlk. Popeláãek mu vypravoval, co v‰echno se u obra zbûhlo, a ﬁekl, teì Ïe by se chtûl vypravit
k tomu kostelu se studánkou, jen kdyby znal cestu! Vlk ho vybídl, aby
si mu tedy sedl na hﬁbet, Ïe uÏ cestu najde. A pak se pustil vpﬁed, pﬁes
hory a doly, pﬁes vrchy a plánû, Ïe to kolem nich jen svi‰tûlo.
Jeli tak mnoho dní, aÏ nakonec pﬁi‰li k velkému jezeru. Princ si
nevûdûl rady, jak se pﬁes nû dostat. Ale vlk ho prosil, aby se nebál.
Vskoãil i s princem do vody a plaval jezerem k ostrÛvku uprostﬁed.
A donesl prince aÏ ke kostelu, kter˘ na nûm stál. JenÏe klíã od kostela
visel vysoko, pﬁevysoko na kostelní vûÏi.
Princ nevûdûl, jak se pro nûj dostat. Vlk mu ﬁekl: „Zavolej teì havrana!“
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bude pﬁát, jen kdyÏ mu nerozmáãkne srdce.

„¤ekni, Ïe mu daruje‰ Ïivot, kdyÏ tv˘ch ‰est bratrÛ a jejich nevûsty,
které zaãaroval v kameny, promûní zase v lidi!“ radil mu vlk a Popeláãek ho uposlechl.
Obr ihned souhlasil. Promûnil v‰ech ‰est Popeláãkov˘ch bratrÛ

O PRINCI
JMÉNEM LINI A DÍVCE
JMÉNEM SIGNY

opût v prince a jejich nevûsty v princezny.
„A teì to vejce rozmaãkej!“ ﬁekl vlk.
Popeláãek je rozmaãkal na kousky a obr v tom okamÏiku pukl.
KdyÏ se tak Popeláãek s obrem vypoﬁádal, pustil se, zase vlkovi na
hﬁbetû, zpût k obrovu dvoru. Tam ãekalo uÏ v‰ech ‰est jeho bratﬁí
s nevûstami. Popeláãek si do‰el do vrchu pro svou nevûstu a pak se
v‰ichni vypravili domÛ k otci.

V

jedné ﬁí‰i vládl jednou král s královnou. Král se jmenoval

Ring, ale jak se jmenovala královna, to uÏ dnes nikdo neví.

A ten král s tou královnou mûli jediného syna, hezkého a stat-

Star˘ král se nesmírnû zaradoval, kdyÏ se mu najednou vrátilo
v‰ech sedm synÛ a kaÏd˘ s krásnou nevûstou!
„Ale ze v‰ech princezen nejkrásnûj‰í je pﬁece jen Popeláãkova nevûsta,“ prohlásil král. „AÈ si s ní Popeláãek sedne v ãelo stolu!“
A pak byla slavena velká sláva a jedli pﬁi ní a hodovali, a jestliÏe se
dosud neuhodovali, jistû hodují dodne‰ka.

ného jinocha, kterému se ﬁíkalo Lini.
V té ﬁí‰i v‰ak taky Ïil v jedné bílé chatrãi chud˘ staﬁík se svou staﬁenkou a ti zas mûli dceru, krásnou a milou dívãinu, které se ﬁíkalo Signy.
Nu a jednou se stalo, Ïe se ten královsk˘ syn vypravil se svou druÏinou na lov do hlubok˘ch lesÛ. Lovili cel˘ den, a kdyÏ se veãer vraceli, snesla se na lesy mlha a v té mlze se princ druÏinû ztratil. Lovãí
a pano‰i se dali do hledání a volání, ale kdyÏ ho ani do pÛlnoci nena‰li, vrátili se domÛ a oznámili králi, co se stalo. Král poruãil hned
prohledat lesy znovu. Tﬁi dny hledaly zástupy sluÏebnictva královského syna v hvozdech a hou‰tinách, tﬁi dny troubily a volaly, ale marnû, prince nena‰ly. Star˘ král ze samé starosti nakonec onemocnûl
a ulehl. A tu dal vyhlásit po celé ﬁí‰i, Ïe ten, kdo najde a pﬁivede prince
Liniho, dostane polovinu království.
Tak se o ztraceném princi dovûdûla i malá Signy. Sotva usly‰ela
od královského herolda, co se pﬁihodilo, rozbûhla se domÛ prosit otce
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i matku, aby jí dali mo‰niãku jídla a nové boty, Ïe pÛjde hledat prince

Na ãele postele se zlatou pokr˘vkou byly namalovány labutû a pod

Liniho.

nimi byl nápis v neznámém písmu. V posteli leÏel sám ztracen˘ princ.

A milá Signy se vydala do svûta. Putovala, putovala pﬁes hory a do-

Princ tvrdû spal. Milá Signy k nûmu pﬁistoupila a zaãala ho budit.

ly, pﬁes vody a lesy, aÏ jednoho dne do‰la do hlubokého hvozdu.

Ale marnû, aÈ dûlala co dûlala, prince probudit nedokázala. Byl oãa-

Uprostﬁed hvozdu byla veliká jeskynû. Malá Signy stateãnû ve‰la dál –

rován. Pojednou usly‰ela Signy pﬁed vchodem lomoz. Co teì? Bez

a co nevidí? V jeskyni stály dvû postele. Na jedné z nich leÏela pﬁi-

dlouhého pﬁem˘‰lení skoãila za dveﬁe a pﬁikrãila se za nû. Do jeskynû

kr˘vka pro‰ívaná stﬁíbrem, na druhé pokr˘vka pro‰ívaná zlatem.

vstoupily dvû ohyzdné obrynû. Star‰í z nich hned ve dveﬁích zahuãela:
„Fuj, fuj, tady to páchne ãlovûãinou!“
Mlad‰í obrynû ji chlácholila:
„Ale kde, to je pﬁece ná‰ mal˘ princ!“
A nato obû obrynû pﬁistoupily k princovû posteli a vykﬁikly:
„Labutû, labutû, zazpívejte,
Liniho ze spánku probouzejte!“
Labutû zazpívaly a princ Lini se probudil. Mlad‰í obrynû se k nûmu
nakloní a povídá:
„Lini, chce‰ jíst?“
Ale princ odpovûdûl:
„Nechci, ãarodûjko!“
A mlad‰í obrynû mu znovu povídá:
„Lini, chce‰ mû za Ïenu?“
Ale princ znovu odpovûdûl:
„Nechci, ãarodûjko!“
A tu se mlad‰í obrynû rozhnûvala a vykﬁikla:
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„Labutû, labutû, zazpívejte,

„Labutû, labutû, zazpívejte,

Liniho do spánku zkolébejte!“

Liniho ze spánku probouzejte!“

Labutû zazpívaly a Lini usnul. Obrynû se najedly a ulehly do postele se stﬁíbrnû pro‰ívanou pokr˘vkou.
Ráno, sotva se rozbﬁesklo, obrynû vstaly. Pﬁistoupily k princovû posteli a vykﬁikly:

Labutû zazpívaly a mil˘ princ se rázem probudil. Nestaãil se divit,
koho to pﬁed sebou vidí: místo ohyzdn˘ch obryÀ tam stála krásná
dívãina.
Signy povûdûla princi, co se v‰echno pﬁihodilo, jak se ztratil, jak

„Labutû, labutû, zazpívejte,

ho hledali, jak jeho otec král samou starostí onemocnûl a jak slíbil

Liniho ze spánku probouzejte!“

pÛl království tomu, kdo mu prince pﬁivede zpût. A princ zase vyprávûl milé Signy, jak to s ním bylo tenkrát v tom lese, jak ho pﬁepadly

Labutû zazpívaly a princ Lini se probudil. Mlad‰í obrynû se k nûmu

dvû obrynû, jak ho zavlekly do své jeskynû a jak ho trápily, aby si vzal
mlad‰í z nich za Ïenu.

nakloní a povídá:
„Lini, chce‰ jíst?“

A tu povídá Signy:

Ale princ odpovûdûl:

„AÏ se tû bude obrynû dnes veãer ptát, ﬁekni jí, Ïe si ji vezme‰, ale

„Nechci, ãarodûjko!“

jen tenkrát, kdyÏ ti ﬁekne, co je napsáno tady na tvé posteli a co dûlá

A mlad‰í obrynû znovu povídá:

cel˘ den v lese!“

„Lini, chce‰ mû za Ïenu?“ Ale princ znovu odpovûdûl:

Princ slíbil, Ïe Signy poslechne, a pak pﬁinesl ‰achovnici a aÏ do

„Nechci, ãarodûjko!“

veãera hrál s dívãinou v ‰achy. KdyÏ se setmûlo, Signy prince uspala

A tu se mlad‰í obrynû rozhnûvala a vykﬁikla:

a sama se schovala do skr˘‰e za dveﬁmi.
Za chvilku se pﬁihnaly obû obrynû. Rozdûlaly oheÀ, star‰í se dala

„Labutû, labutû, zazpívejte,

do vaﬁení a mlad‰í pﬁistoupila k Liniho posteli, probudila ho a po-

Liniho do spánku zkolébejte!“

vídá:
„Lini, chce‰ jíst?“

Labutû zazpívaly a Lini usnul. Obrynû se najedly a ode‰ly.

Ale tentokrát princ odpovûdûl:

Sotva vytáhly z jeskynû paty, vybûhla malá Signy ze skr˘‰e za dveﬁ-

„Chci, krásná dívãino.“
KdyÏ se princ najedl, povídá mu obrynû znovu:

mi a vykﬁikla:
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„Lini, chce‰ mû za Ïenu?“

Princ vzal kopí, usedl se Signy na postel a ﬁekl:

A princ odpovûdûl:
„Chci, ale aÏ mi ﬁekne‰, co je napsáno tady na mé posteli. Obrynû

„Post˘lko, post˘lko, dej se v let,

se dala o‰álit a povídá:

zanes nás do lesa, a to hned!“

„Je tam napsáno zaﬁíkávadlo:
Jen to doﬁekl, postel se vznesla a letûla s nimi do lesa rovnou pod
Post˘lko, post˘lko, dej se v let,

velk˘ dub. Signy poruãila princi, aby se na nûj vy‰plhal. KdyÏ to Lini

zanes mû, kam já chci, a to hned!“

udûlal, uvidûl na palouku obû obrynû, jak si házejí zlat˘m vajíãkem.
Princ Lini se rozmáchl, mr‰til kopím a zlaté vajíãko se ve vzduchu

Mil˘ princ podûkoval a ptá se podruhé:

rozletûlo na tisíc kouskÛ. Obû obrynû klesly k zemi jako podÈaté a by-

„Dobﬁe, krásná dívãino, a co dûláte cel˘ den v lese?“

lo po nich.

Obrynû se zase dala o‰álit a povídá:
„Lovíme zvûﬁ a ptactvo, a kdyÏ odpoãíváme, sedíme pod dubem
a hrajeme si se sv˘m vajíãkem Ïivota.“
„A co je to vajíãko Ïivota?“ povídá princ.
„To je vajíãko, v kterém je ná‰ Ïivot,“ povídá mlad‰í obrynû. „Kdyby
se rozbilo, byla by to na‰e smrt.“
Princ uÏ vûdûl, co potﬁeboval, a ﬁekl, Ïe chce spát. Obrynû ho uspaly a samy se uloÏily na druhou postel. Ráno prince probudily, aby se
najedl a ‰el s nimi do lesa. Ale Lini se vymluvil, Ïe chce radûji spát,
a tak ho obrynû zas uspaly a ode‰ly samy.
Sotva se za nimi zavﬁely dveﬁe, vyskoãila Signy ze své skr˘‰e, probudila Liniho a povídá:
„A teì pojedeme do lesa za obrynûmi. Vezmi s sebou kopí, a aÏ si
budou házet vajíãkem Ïivota, musí‰ po nûm tím kopím hodit. Ale
hleì, aÈ je trefí‰, jinak bûda nám!“
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Lini a Signy se vrátili vesele do jeskynû, nabrali tam pokladÛ, co
unesli, a rozletûli se na své posteli do chudé chaloupky k dívãin˘m
rodiãÛm.

