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TŘÍKOLKA

To byste nevěřili, jak rychle se dá jezdit na tříkolce, 
když si toho nevšimnete a myslíte si, že uháníte

v automobilu;
no - uháníte - spíš jen tak z lehka šupajdíte

(tak jako já dnešní noci):

šupajdím si (jen tak z lehka) zpoza vrátka nemusení;
všude kolem závětrno, teplo, milo - sem tam čilo:

zkrátka v póze nenucení.
Nad hlavou mám hvězdné nebe 

(stínem zvídám kam až vede)
a pod nohama si to hvízdá černá hlína jindy líná;

jedním slovem - krasojízda.

Náhle shůry svitlo bílo (jako v bio ilusion)
a čirou silou do tmy vlilo město jasu - boží dílo!

Zastavil jsem nad údolím, které město prozářilo
a kochal se tím zářným zjevem
(něčím mezi snem a nebem);

kam se moje mysl hnula
tam všude plálo v bodě nula

průzračné a krásně zřivé,
zoblačné a jasem živé.

Když tu zdáli zavanulo z mračna prachu zvůlí pachu
rozrezlého v kolomazi, rozlezlého z kotlů sazí

(prach se zatím válí kdesi po planině na předměstí;
zdá se, že se blíží k městu).

Pohledem se vracím k záři, která z města stále září,
ale jak se dívám dále - myslím dále - směrem k pláni,

záře slábne, hasne, mizí
polykána horem spodem 

mračnem prachu nad jhem cizím,
táhnoucím sem hřmotným proudem

parních válců, bagrů, mlatů,
beranidel z dračích plátů,

bucharů a těžních věží; všechno to tu leží - běží
bouchavě - až detonačně,

leč naprázdno - jen setrvačně!
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Sjedu blíž a skrze písek, 
co se prachem kolem zvedá,

vidím chlapa jako výsek
(mám na mysli výsek masa)

naducaný v kombinéze,
co se v potu jako v páře
kapotami strojů páře,

proklepává, protahuje,
do klapotu pístů duje
maznicí své olejujá!
olejujá!... Olejujá!...

Leč loje strojů žhnoucí z rojů
sršňosrších ohňostrojů

klepou v klice stále více hřídelemi pod poklice...
spodem horem čmoudem čadí ...

Seděl jsem dál na tříkolce
a pozoroval toho borce,
jak skrze měrky olej leje
měje kérky místo kůže.

V tom zaznělo krátce, jasně
jak jen s hůry zaznít může:

Vyhrožují zmarem, bědou,
ale už to nerozjedou!

(živý sen několik týdnů před vyhlášením „koronaviru“) 
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BANKO-MAT

Taky se vám někdy stane
že po usnutí spíte dále

a přitom o tom dobře víte?

Zvláštní přitom ale bývá
že se nám noc ve snu snívá

doopravdy jenom zřídka
(i když v noci usínáme...)

Ve snu bývá nejvíc ve dne
a my něco s někým hnedka
děláme jak odprostředka
(či jsme vedle jak ta jedle)

Stejně tak to bylo se mnou:
stál jsem zmaten na ulici 

před výdejním bankomatem
s kýmsi, kdo mě k němu přived´ 

v tělesnosti mlhovaté 

Ten „Mlhovatý“ nestál vedle
nestál ani jen tak bokem; 
spíše jsem ho jenom tušil
v závětří mých nahých uší  

(když jsem po něm házel okem)

Najednou to v bankomatu zažbrblalo jako v břiše
a otvor, kam se dává karta, rozkliknul se natotata
přičemž se v něm rozsvítilo digitální modrobílo

zírající jako vrata; 
vím, že to zní jako klišé

ale přesně tak to ve snu bylo

Pak to dvakrát zacinkalo 
(přesně jako stará kasa)
hrklo hrrrk! a zacintalo

(jak by kasa byla z masa)
a už se ze vrat bankomatu 
sypou prachy jako hrachy

(a ty papírový taky) 
Sypou se jak z nebe spása...jak štěstíčka z dárkomatu!
3

Nejdřív jsem je hrnul zpátky
když už hrsti nestíhaly štosovat je do náruče;

(bylo mi to proti srsti brát je stručně takhle ručně
...bez výdejky, bez návratky...)

Musel jsem to, zkrátka hlásit!
Ten za mnou v těle mlhovatém

zářil víc než spokojeně, když jsem vešel do budovy
při mém rozhodnutí svatém zjistit

kdo tu vlastně přímo velí této prapodivné směně;
 živáčka však nebylo tu (od podzemních sejfů kdesi 
až po patra na nebesích), který by mi podal zprávu 

o tom, kdo je tady šéfem kasy;

až chvíli před probuzením
(kdy jiskřička spásy už hrozila, že zhasí)

dovedl mě Mlhovatý k výklenku, co kryla dečka
(byla ale velmi těžká, nedala se odhrnouti)

Přesto mi hned bylo jasné, že je za ní jehož hledám
Když jsem se pak ale zeptal: 

Kdo to tam tak tiše mešká? - ozvalo se: Uklízečka!..

Uklízečka? zeptal jsem se, neboť mi to bylo málo
Usmála se a pak řekla : „UKLÍZEČKA jak brus čerstvá 

kvantová a prosta zvěrstva
jakých se tu napříč věky nakupily celé měchy 

hrůz a spouště - má prý na ně nové koště; 
ať ji tedy nezdržuju s takovouhle prkotinou

a odnesu ten automat tam kam patří, tedy k poště

Až teď jsem si uvědomil, jak mě ruce brní, zebou
z toho jak ten automat celou dobu tahám s sebou   

že ho držím pod paží jak pápěrové závaží     
  (tak byl náhle odlehčený, jako taška z igelitu) 

Kdyby jste jen viděli ten výraz tváří sběhu lidu!...
tu homogenní integritu blízkou echu prázdných mlatů

 když jsem vracel do výklenku to
co zbylo z bankomatu: 

papírovou krabici, 
vakuově vyduněnou uvnitř jako na líci

(z živého snu v době korononavirové karantény)
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KAPITOLY Z MENTÁLNÍ 
ARCHEOLOGIE

ROLE ŽENY V LITERATUŘE 
A DRAMATICKÉM UMĚNÍ
Zamyslíme-li se nad postavou 
ženy v kontextu Adama a Evy,
zjistíme, že už od počátku 
našich dějin byla ženám při-
suzována většinou záporná 
role: Helena byla příčinou lo-
kálního trojského konfliktu, 
Xantipa Sokratovou denní i 
noční můrou, Messalina po-
pravenou třetí ženou císaře 
Claudia... Také tu máme tu 
Hydru, Medúzu, Sněhovou 
královnu...
Zřejmě tomu tak bylo (a je) 
proto, že se historií a sloves-
nou tvorbou zabývali a do-
dnes zabývají většinou muži, 
kteří si prostřednictvím děje-
pisu a literatury vyřizovali (či 
vyřizují) se ženami své nevy-
řízené účty.
Příčinou toho všeho zřejmě 
byla (a je) jejich zastydlá flus-
trace z matek; a právě tento 
zmatek se postupem času ne-
blaze  transformoval v rámci 
běžných manželských vztahů 
do četných forem pověstné-
ho podpantoflismu; to se pak 
i ze Sněhurky rázem stávala 
baba Jaga a z pohádkového 
prince zas nebožtík Vávra. 

Prostě kladných hrdinek je 
v krásné literatuře a drama-
tickém umění velice málo; 

toto neblahé zjištění je navíc 
umocněno tím, že není-li zce-
la náhodou žena líčena v kon-
ceptu záporné postavy, bývá 
hned vsunuta  do role oběti:  
v ní se pak Julie otráví, Ofélie 
utopí, Desdemona uškrtí...
Je sice fakt, že zvláště ty tra-
dičně nejvyspělejší západní 
kultury už dospěly v rámci 
neziskově - genderového na-
rovnávání tohoto faktu hod-
ně daleko (dalo by se říci, že 
hlouběji snad ani nelze);
u nás doma se sice na ta místa 
tradičně posíláme už po celé 
generace při jakékoli příleži-
tosti (a často tam i uvízneme, 
bloudíce pak dobou temna), 
ale pokaždé jsme na denní 
světlo nějakým zázrakem vy-
tlačeni znovu se probouze-
jícími národními kořeny, za-
puštěnými od počátku našich 
dějin až kdesi v pradávných 
předlohách pozdějších biblic-
kých zrcadlení onoho původ-
ního obrazu Stromu života, 
přesazeného pak mezi zvolna 
se vlekoucí hladiny tří legen-
dárních řek, pramenícich ov-
šem v neznámém, časem ne-
vyčerpatelném zřídle všeho 
toho „svět(l)o-dění,“ zviditel-
ňujícím se občas (např. mezi 
mužem a ženou) v zářící hlu-
bině pohledu očí jejich právě 
se narodícího pacholátka. 

základní heslo mentální archelogie :

KAM SE OBRÁTÍŠ
TAM NALÉZÁŠ!
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dole: zobrazení jedné z mála, ženám lichtotící, role 

obrázek nahoře: ilustrační zobrazení umocňující základní 
archetypální vymezení ženských postav literatury a dra-
matického umění v kontrastu s některými archetypálními 
pozitivy jejich mužských protějšků  z hlediska mentálně ar-
cheologického nazírání autora;

obrázek dole:  ohlasová ilustrace k Homérově vylíčení tzv. 
Trojské války 

následující dvoustrana: texty z pořadu 
Šprušelní stereotyp (1988) a kresby z 

cyklu Manželské ohlasy
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DESDEMONA 
NENÍ DOMA

(text písně)

Desdemona
není doma

Othlello svý tělo
v posilovně

usilovně
týrá

vzpírá
dělo

Tělo týrá
dělo vzpírá

pot po tetování
jako tér při térování

stéká
stéká

na kanape

Až z něj bude kulturista
mozek se mu scvrkne

je to věc poměrně jistá:
jednou mu v něm hrkne

DESDEMONA 
versus  

OTHELLO

Pérový otoman 
kapesník

monogram

Monogram ze všité nitě
v rozích kapesníku svítí sytě

Když ho šila ještě žila;
netušila

jaká síla v chlapu zbyla
když ho prve přes pysk bila

Tlapa chňapla
ústa lapla

a pak sklapla

Na černém nose bílý chrup
a chrupavka 

rup 
rup 
rup

z jedné strany je to lstivé
a z té druhé bolestivé;
pak otočka a úder pěstí
a kolínkem na rozcestí

O Jága pak čtyři tága
přerazila baba Jaga
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ROLE ŽENY V NAŠÍ 
LITERATUŘE

Naše krásná literatura je beze 
sporu krásná; i ona však vy-
mezuje svým ženským literár-
ním hrdinkám onu dvojí roli: 
roli zápornou či roli oběti. 
Vzhledem k literatuře světo-
vé je v tomto naše krásná li-
teratura více méně ohlasová; 
antická Hydra či Sokratova 
Xantypa mají svou obdobu v 
Maryši bratří Mrštíků, Shake-
spearova Julie a Ofélie zas v 
Němcové Divé Báře a nebo 
ve Viktorce. Později se však z 
tohoto základního stereoty-
pu zásadně vyčlenila, neboť 
přivedla do světové literatury 
naprosto nový a nebývale sil-
ný typ ženského hrdiny, který 
se dodnes oné dvojí typolo-
gii (roli záporné či roli oběti) 
naprosto vymyká. Dokázala v 
něm vytvořit velice plastický 
protiklad všeznale arogantní 
antické Sibyle, a to ve své, z 
pramene lidové moudrosti 
přirozeně a vytrvale čerpající 
Babičce. 
Babička představuje veskrze 
kladnou hrdinku, i když i ona 
má své mouchy; s přirozenou 
lehkostí, hraničící chvílemi až 
s dotěrností, se plete do vše-
ho a všem (dokonce i tehdejší 
absolutistické feudální moci): 
např. Franckovi zařídí modrou 
knížku (tlačila to tehdy přes 
paní kněžku). Tady sice hrála 

paní Božena prostřednictvím 
Babičky na velice ošidnou a ka-
ždému režimu nebezpečnou 
strunu lidového, přirozeně se 
projevujícího antimilitarismu; 
snad právě z tohoto důvodu ji 
záhy  vykresluje jako prostou 
a prakticky založenou ženu, 
jejíž veselost chvílemi hrani-
čí až s dadaistickou poťouch-
lostí: ve zřejmě nejznámější 
a nejcitovanější scéně navádí 
důvěřivou Barunku ke skákání 
přes cizí plot, za kterým se v ní 
pak (skrze nalezený husí brk) 
probouzí její vrozené literární 
sklony. S trochou nadsázky by 
se dalo říci, že se v tomto pří-
padě babička projevila spíše 
jako rakousko-uherský vyslou-
žilec, tedy dědeček. 
Jako dědeček se pak v románu 
projevuje i v mnoha jiných pří-
padech: kupříkladu s malým 
Vilíkem tloukávala po obědě 
na zahradě špačky.
Ale mohla by vůbec být babič-
ka Boženy Němcové dědeč-
kem Barunky Panklové? Mohl 
by přijíždět na Staré Bělidlo 
namísto babičky voňavý a vy-
žehlený dědeček? 
Asi těžko; spíše by k rodině 
panského kočího dorazil teh-
dy všeobecně rozšířený typ 
zapadlého vlastence s nezbyt-
nou fajfkou a paklíkem tabáku. 
A ten by měl asi hodně daleko 
do levandule; s takovým dě-
dečkem by si asi paní kněžna 
moc nesplkla ... i když co my 

“Ani se tam nedívejte, děti a rychle pryč!”

Vilík učí obyvatele Starého Bělidla pravidlům nové hry zvané “kuličky”

Ohlasové koláže ilustrací Adolfa Kašpara Ohlasové koláže; prostřední obrázek je reprodukcí ilustrace z kni-
hy Babička, která autora textu inspirovala k úvahám této kapitoly.
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dnes můžeme vědět o naší, 
tehdy již dekadencí silně za-
sažené pobělohorské cizácké 
šlechtě? Té by naopak mohl 
takový rázovitý dědeček doce-
la dobře vyhovovat; 
díky svým barvitým líčením 
vojáckých prupovídek by zase 
v podzámčí mohl zaujímat ne-
zastupitelné místo (např. při 
draní peří). 
Představíme-li si ovšem, jaký 
vliv by měl tento vyžilý dě-
deček na tak čistou a nepo-
psanou stránku, jakou tehdy 
téměř už dospívající Barunka 
určitě byla, dojdeme k závěru, 
že by později, už jako Božena 
Němcová, obohatila při svém 
retrospektivním způsobu psa-
ní asi docela jiný literární žánr, 
nacházející se zcela jistě mimo 
rámec školní povinné četby.
Prostě babička by dědečkem 
zřejmě být nemohla; už jenom 
představa, že by jako dědeček 
dokázala tak dlouho podržet 
stříbrný tolar, byť by šlo o dá-
rek samotného císaře pána, se 
naprosto vymyká realistické-
mu pojetí slavného románu,  
řízlého ozvěnou tehdy ještě 
doznívajícího romantismu.
Na druhé straně by ale takový 
dědeček velice oživil kasickou 
statičnost slavného ratibořic-
kého pomníku; šlo by s ním 
taky pro dnešní dobu daleko 
atraktivnější přeobsazení film-
vé či muzikálové verse romá-
nu, a to i v případě Barunky 

(představa oscarového obsa-
zení jak filmové, tak muziká-
lové podoby, je ponechána 
svobodné volbě čtenářů toho-
to mentálně-archeologického 
pojednání).  
Neméně lákává je i představa 
Babičky v podání klasiků svě-
tové literatury:
takový Shakespeare by babič-
ku určitě pořádně rozcuchal a 
nechal ji vykřičet po boku Vik-
torky do rozbouřeného spla-
vu. 
Mark Twain by zase její pleti 
dodal mahagonový nádech, 
dobrosrdečný výraz její tvá-
ře by vyplnil bělostně zářícím 
chrupem a hlas by jí vyladil do 
hutného barytonu; k Panklům 
by připlula kolovým parníkem 
po   Mississippi a její výstup na 
molo Starého Bělidla by po-
řádně rozpohybovala kapela 
řízného neworleánského dixi-
landu; pan Prošek by se jistě 
přidal, protože banjo by už 
přece dávno měl.
Hamingway by napsal krátkou, 
leč údernou Babku a moře...
Vrátím-li se ale zpátky domů, 
k naší milé paní Boženě, pak 
mohu s čistým svědomím  
tuto kapitolu uzavřít konsta-
továním, že by svou Babičku 
v podobě Dědečka dokáza-
la napsat zcela určitě nejlépe 
sama; a s ohledem na tehdy 
ještě živou ústní lidovou slo-
vesnost by ji mohla nazvat do-
cela jednoduše - Děd Vševěd. z Ohlasů ilustrací Adolfa Kašpara
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ŽENA A PÍSEŇ

Žena byla opěvována už od 
počátku dějin lidstva. V na-
šem jazyce máme dokonce 
ženu a píseň vzorově docho-
vány jako vzory podstatných 
jmen ženského rodu, a to po 
obou stranách nůše. 
Nakonec ona i ta kost na konci 
je vzorovým příkladem toho, 
že písně o ženách jsou tu už 
od pradávna; první písnčky a 
melodie byly přece pískávány 
na kostěné píšťalenky!
A že to byly písně ženy vesměs 
oslavující, to jasně vyplývá i 
z toho, že si dnes každý muž 
obdivně pískne, uvidí-i z čisna 
jasna nějakou tu krasavici.
Následné ohlasově upravené 
texty všeobecně známých li-
dových písní by se daly jistě 
s úspěchem i recitovat, a to 
zvláště za úplňku, kdy v na-
stálém stříbro-pění tak snad-
no dochází k míchání bílého a 
červeného vína do růžova. 
V případě opětovného písňo-
vého přednesu doporučuje-
me proto následné texty zpí-
vat jako rozvernou směsku.  

LECHTÁM GALÁNEČKU
na motivy písně hledám galánečku

Lechtám galánečku
lechtám v opažení 
lechtám galánečku
lechtám v opažení
 Níž a nebo nejníž

nebo jen tak přes kříž
pro mé potěšení

14

TA TETIČKA KOLENATÁ
na motivy písně Ta slepička kropenatá 

Ta tetička kolenatá
kopne do dveří 

Svázala mě moje milá 
po tmě do peří

Když do peří ať nechá
dám se chmýřím dochechtat

do měkka!
Pak mně dají jednu latí

to je outěcha!

MYSLIVEČEK KŘIČEL Z LESA NA 
TETIČKU

na motivy písně Mysliveček vyšel z lesa

Mysliveček křičel z lesa 
na tetičku

uviděl tam vedle tety
koroptvičku

A nebyla to
koroptvička

myslivec má dioptrie
trefil strýčka

SNĚDL SVÍČKU V LESE
na motivy písně Jetelíčku v lese

Snědl svíčku v lese
knot si domů nese

Také snědl my 
a mydlo z vany

vklouzlo do něj lehce

Když lehce tak lechtá
jen se tomu chechtá!

Knot si to v něm 
le a lehce šimrá

už by mohl 
přestat

Knot si to v něm 
le a lehce šimrá

už by mohl 
přestat
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OHLASY BAJEK

Už od základní školy je každému z nás dobře známá 
definice po staletí velice oblíbeného literárního žán-
ru: „Bajka je krátký literární útvar, ve kterém zvířa-
ta jednají jako lidé“. Ohlasovat bajky tedy znamená 
ohlasovat něco, co už samo o sobě ohlasem je, ale 
má to svůj smysl a půvab, neboť za prvé: 
lidské příběhy na rozdíl od bajek poučením pokaždé, 
bohužel, nekončívávají a za druhé: 
zmíněná definice velice často platívá i v opačném 
gardu, kdy lidé jednají jako zvířata. 
Proto je dozajista dobré a prospěšné si bajky nejen 
co nejčastěji připomínat čtením či vyprávěním (tedy 
metodami klasickými), ale i metodami dnes již téměř 
klasicky zapomenutými - kupříkladu tvůrčím psaním 
či převyprávíváním (např. metodami „ohlasovými“), 
a to při zachování nemalé naděje vyplývající z faktu, 
že bajky o zvířatech vždy psali a poslouchali tvořiví 
lidé.  

OSLÍ MŮSTEK

Jednoho dne se potkali osel, kůň a vůl
A jak už to tak v bajkách bývá, byli plní člověčiny:

osel dělal osloviny
kůň koniny - to dá rozum

a vůl všeho z poloviny
Všichni měli něco v erbu:
osel čerstvou kupku sena
kůň obroku na tři vlečky
a vůl zase kupku sečky

Nebylo tu cesty jiné
tak šli ti tři stále spolu;
volně noha nohu mine

čas se vleče, cesta plyne
a najednou jim kručí v břiše;

zprvu málo, jen tak tiše
leč k večeru už břicha hudou

jak za kamny stará basa

A proč máte tak veliké zuby, babičko?

A nikde ani zelí hlávka!

A náhle v cestě - kýho frasa
jen tak pro jednoho lávka
A pod ní to jak vichr skučí

když bystřina vírem klechtá

Jeden hýká, druhý bučí
třetí oběma se řehtá

a hned se hrne na tu lávku

„Tak to prrr!“ vůl koně brzdí
až do ruda kalí bělmo:

„Já jdu první!“ 
A jde tělmo

Kůň pohodí bystře zadkem
a už kopyta v čelo buší
až  volovi chlípnou uši
jak se mu u čela blýská

Jako první padl třetí
(chtěl to, osel, vidět zblízka) 
jenom hýkne a hned ztichne;

dál už jenom v křeči tuhne

Myslíte, že koni uhne vůl
když osla tuhnout vidí?
Ale kdepak! Tomu chybí

z rozumu i pouhá špetka!

Vedle osla tuhne teďka

A kůň se tomu všemu řehtá
a točí se jak holub v báni!

Pak po zádech klouže strání
až s ním voda vírem klechtá

Dušička se snadno vtěsná
do bubliny u hladiny...

A za lávkou se vlní lány
té nejčerstvější zeleniny

ze sbírky a pořadu Šprušelní stereotyp



O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

V hlubokém, přehlubokém lese, lese tak hlubokém, 
že v něm lišky dávaly dobrou noc i ve dne, žil jeden 
starý dřevorubec. Ten trubec měl tři děti:
Jeníčka a Mařenku.
Žili v tom lese docela sami; maminka jim utekla už 
před léty a druhou maminku se tatínkovi odchytit 
nepodařilo. A tak se Mařenka s Jeníčkem vydali do 
lesa na jahody, aniž by maminku žádali o svolení. 
Jednoho dne Jeníček vyšplhal na vysoký strom; když 
v dálce uviděl perníkové světýlko, věděli, že zablou-
dili.  
Ta chaloupka byla jako všechny ostatní; když ale ně-
komu vyhládne jak Mařence a Jeníčkovi, chutná mu 
i stará eternitová křidlice jako perník.
Když potom začalo od stropu zatékat, poznala ba-
bička, že se střechou není něco vpořádku a poslala 
dědečka ven, aby to spravil. 
Dědeček toho využil a utekl.
Aby se to ale po lese moc nerozkřiklo, zavřela babič-
ka Jeníčka s Mařenkou do prasečího chvlívku. Brzo si 
tam na ně zvykla, i když Jeníčka měla přeci jen radě-
ji;  v jídle si moc nevybíral a na váze přibíral o hodně 
rychleji, než nedůvěřivá Mařenka.
Jednoho dne ale přestalo Jeníčkovi šmakovat; ba-
bičku to tak rozhodilo, že mu vysázela rovných pěta-
dvacet, až měl zadeček samé jelito. To babičce něco 
připomnělo; 
dlouho se nerozmýšlela a poslala Mařenku potají 
pro řezníka.
Mařenka toho využila a utekla.
Jeníček s babičkou zůstali v chalouce docela sami. 
Žili spolu jako bratr a sestra a celé dny si jenom hráli.
Jeníček ale rostl jako z vody a jejich hry se stávaly 
stále divočejšími a divočejšími; až jednoho dne ba-
bičku políbil - a ona se proměnila na žabičku.
To Jeníčkovi něco připomnělo; dlouho se nerozmýš-
lel, překonal odpor a políbil žabičku ještě jednou.
A žebička se proměnila na princeznu.
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Byla ale zakletá velice dlouho, celých tři sta let 
a do Zlatovlásky už měla hodně daleko.
A tak se není co divit, že Jeníček trávil většinu 
času na rybách.
Po padesáti letech už o rybaření ledocos věděl.

Až jednoho dne ulovil Jeníček rybičku: sedumnáct 
karátů měla, a upovídaná byla, že se až Jeníček ne-
stačil divit; prý když ji pustí zpátky do vln, splní mu 
tři přání, mrška!
To Jeníčkovi něco připomnělo: dlouho se nerozmýš-
lel a řekl si o pořádnýho sumce.
Rybička mrskla ocáskem a než se stačil Jeníček vzpa-
matovat, už ho sumec na udici po rybníce vozí!
No to se ví, že mu princezna řádně vyhubovala, když 
ho konečně vytáhla i se sumcem na břeh; takhle 
prošustrovat jedno přání!
„A teď jí řekneš, ať jsem hnedka zase mladá a móc 
hezká!“ dupla si a zahrozila. A než to stačil Jeník ryb-
ce po princezně zopakovat, stojí před ním v plném 
lesku; a na čele jí září hvězda, až Jeníček mhouří oči.
„Máš ještě jedno přání, dědo,“ zabublala z vody ry-
bka. 
Jeníček se na ni kouká, pak na sebe a na princeznu, 
jak je mladá a moc hezká, jak jí vlasy zlatem září ko-
lem naducaných tváří - a tu mu hlavou bleskne ná-
pad:
„Ať je zase stará bába!“ řekne a jde zpátky ke svým 
prutům.
Než stačila princeznička proti přání protestovat, už jí 
zase loupe v kříži.

Dlouho spolu nemluvili, celou věčnost, ani slůvka; z 
pohádky je pantomima.
Ale čas, ten všechno zhladí! Už jsou zase kamarádi!

A pokud ještě neumřeli, jako že spíš asi ano, žijí tam 
v tom lese dodnes. 

(ze sbírky Přeblázněné pohádky strýčka Sigmunda )


