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O Popelce   

Božena Němcová  

 

     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 na-

jdeš." 

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 
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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 zajistě 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 
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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 širé 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 
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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 
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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 jím 

také nejvíce mozky vrtalo. Umínily si tedy, že se jedenkráte podívají do toho města, kam lido-

jed 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 všickni 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." Popelka mlčky odešla, ale oči se jí slzami zalily pro tu nelaskavost hrdých sester.  
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                                                   * * * 

   Na den k slavnosti určený vstaly sestry časně ráno. Tu bylo křiku a poroučení; všickni, kde 

kdo byl, měli práce plné ruce, až odjely. Když si Popelka trochu oddechla, vzala koště a šla do 

sednice, aby zametla a uklidila. Tu jak se shýbá a dívá, aby nikde ani prášku nezůstalo, spatří 

v jednom koutě něco blýskavého. I zvedne to a vidí, že je to zlatý klíček. Od čeho je asi ten 

klíček, pomyslí sobě a jde honem hledat, kam by patřil. Ale nebylo žádné skříně, žádných 

dveří, žádné truhly, ku které by se byl klíček hodil. Když nahoře všecko prohlídla, vzala 

světlo a šla do sklepa. Tu viděla v koutě dvířka, u kterých byl malý zámek přivěšen. K tomu 

patřil zlatý klíček. Otevřela a nic se nebála, nýbrž s chutí vešla do tmavé chodby, kterou před 

sebou viděla. Několik kroků dále byly zase dvéře, které se tím samým klíčkem otevříti daly. 

Ale jak se ulekla, když vejdouc do síně, viděla světlo tisícerým bleskem o stěny se odrážeti! 

Tu byly na podlaze hromady stříbra a uprostřed stál z ryzího stříbra uměle dělaný stůl a na 

něm stříbrná truhlička. Z první síně bylo otevřeným obloukem viděti do druhé. Ta byla ze 

zlata a uprostřed byl zlatý stůl a na něm zlatá truhlička. Z té šlo se do třetí. Obě prvnější 

nebyly však nic proti této; tu byly stěny samým drahým kamením posázeny, tak jako když je 

nebe nejhustěji hvězdami poseto; vprostřed stál železný stůl, na něm železná truhlička. Když 

si Popelka síně ještě jednou prošla a dosti se nakoukala, šla a otevřela nejdříve železnou 

truhličku. Jak víko pozdvihla, viděla zlatými slovy na něm psáno: "Kdo sem ponejprv vkročí 

a železnou truhličku otevře, tomu patří, co ve všech třech nalezne, jakož i všecko, co zde stojí. 

V čele této síně je největší kámen, kdo na ten zatlačí, tomu se zeď otevře. Tam se pase bílý 

koník, kdo naň vsedne, musí říci: ,Mha za mnou, mha přede mnou,' a koník ho donese, kam se 

mu zlíbí. Ale všecko to bohatství jen třikráte a jenom dobrému k štěstí pomůže, špatnému 

však k neštěstí." 

Když to Popelka přečtla, koukla, co je více ve skříni, a tu vytáhla bílé šaty, kolem a kolem 

zlatem vyšívané a drahými kameny ozdobené. Všecko, co k nádhernému ústroji patřilo, leželo 

pod šatami; konečně vytáhla také roztomilé zlaté pantoflíčky. Popelka nebyla sice marná, ale 

ten skvostný oblek ji přece tak mocně lákal, že se konečně do něho ustrojit musela. Běžela 

tedy rychle zpátky, a svlékši zapopelené šaty, čistě se umyla a pospíšila zase do sklepa. Tam 

vzala šaty ze skříně a do nich se oblékla. Od hlavy až k noze s malinkým pantoflíčkem, vše jí 

tak dobře padlo, jako by to ulil. "A teď," řekla se zalíbením se prohlížejíc, "sednu na koníka a 

podívám se také na tu slavnost a na toho krásného prince. Že mne sestry nepoznají, tím jsem 

jista; neboť by se snáze smrti nadály, nežli že v takovém šatě ušpiněná Popelka vězí." Šla 

tedy, zatlačila na kámen, jenž byl největší a v průčelí se třpytil, a vyšla na 
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zelenou louku. Opravdu se tam pásl koník jako sníh bílý. Vzala ho za uzdu a směle se na něj 

vyšvihnouc, řekla: "Dones mě, koníčku, do města; mha za mnou, mha přede mnou!" A jako 

vítr letěl s ní poslušný koník k městu. Za chvíli byli v knížecím zámku. Popelka slezla, 

přivázala bělouše ke sloupu a šla nahoru do hodovní síně. Všickni hleděli s úžasem na 

krásnou pannu. Princ, kterýžto právě s Kasalou a Adlinou se bavil, rychle je zanechav, 

zvědavě k neznámé panně přistoupil. "Kdo jsi, krásná panno," tázal se jí, "jež přicházíš, abys 

hostinu svou přítomností okrášlila?" 

"Jestli vám to milé, abych se zde chvilku pozdržela, nechtějte moje jméno věděti." 

Na ta slova se jí princ více neptal, ale ke stolu ji vedl. Bála se sice trochu, aby ji sestry 

nepoznaly, ale tyto, ač s ní oka nespustily, přece na Popelku ani nepomyslily. Po tabuli se 

tancovalo; ale princ neměl již pro nic jiného ani oči ani mysl, než pro krásnou cizinku. On se 

neobdivoval krásnému šatu, skvělým diamantům, on viděl jen její krásu, naslouchal jen 

milým zvukům, které jí tak líbě se rtů splývaly. Popelka se ale opravdu sama sobě divila, kde 

se to v ní vzalo. Co se jí princ ptal, a toho bylo hezky mnoho, na všecko mu tak rozumně, tak 

vtipně a povážně odpovídala, jako by na vysokých školách cvičena byla. Co na sebe 

královský šat oblékla, byla celá jiná. 

Už se hodně připozdívalo, když si teprv vzpomněla, že musí domů. Nemohla se však 

prince nijak zbaviti a musela s ním jíti dolů, tam se mu ale vysmekla z ruky, a rychle na 

koníka se vyhoupnouc, byla ta tam. Darmo uháněl princ na svém nejrychlejším koni za ní, 

chtěje ji dohonit, Popelku nebylo více viděti. Když přijela domů, svlékla se sebe šaty a dala je 

zase do truhličky, pak vzala na sebe zapopelenou sukni a pospíšila nahoru, aby bylo všecko 

přichystáno, až sestry přijedou. Nešlo jí to však tenkráte dohromady, takže měla ještě mnoho 

co dělat, když se obě sestry vrátily. Tyto ale si tenkráte takových maličkostí ani nevšimly, 

protože samy s sebou dost co dělat měly. 

 "Tak mně přece povídejte, jak jste se tam měly a zdali se vám to líbilo?" 

 "Dobře jsme se měly, to si můžeš pomyslit; a líbilo se nám to tak, že tam zejtra zase 

půjdeme." 

 "Ach, to mne přece vezmete s sebou." 

 "Na to si ani nepomejšlej; ty se nehodíš do takové společnosti, kam vznešené princezny 

chodí." 

 "Copak tam bylo za princeznu? Vždyť mně to aspoň můžete povědít." 

 "Ba, to se ani povědít nedá; takovou krásu jsme nikdy ještě neviděly. A jaké měla šaty! 

Však to jenom jí děkovati musíme, že bude zejtra zase taková hostina. Princ se do 
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ní zamiloval, a ona mu ujela; teď neví, jak by se s ní shledal, a myslí, že zejtra jistě zase k 

hostině přijde." 

Popelce ty slova celou noc hlavu mátly.  

                                                               * * * 

Ráno, sotva byly sestry z domu, běžela do sklepa, by se do druhé truhličky podívala. Tam 

ležely šaty růžové barvy, stříbrem těžce vyšité, jakož i všecko ostatní k slušnému ustrojení 

potřebné; jediné pantoflíčky musela z prvnější truhličky vzíti. Líbila se sama sobě, když v 

lesklé stříbrné stěně na sebe pohlížela. Pak šla k svému koníkovi, který ji vbrzce do města 

donesl. 

Princ seděl u stolu jako na trní; kdykoliv se dvéře otevřely, myslil, že to očekávaná 

neznámá. Konečně se dvéře rozlítly, hedvábný šat v nich zašustil a blažený pohled princův 

dosvědčil, kdo přichází. 

 "Ach jak jste mě včera tak kvapným odjezdem zarmoutila!" řekl princ, když s ní byl 

samoten. 

 "Nemohu jinak," odpověděla Popelka, "a chcete-li, abych vás ještě jedenkráte navštívila, 

nesmíte mě zde zdržovat. " 

 "Vy nevíte, jak těžká je to pro mne úloha; ale podrobím se vůli vaší s tou výminkou, že 

zejtra zase přijdete." 

 "Zajistě dané slovo vyplním." 

A tedy, když byl čas, aby se zpátky vrátila, princ ji déle nezdržoval, koje se nadějí, že ji 

zejtra zase uhlídá. Když přijela domů, rychle se svlékla a k své práci odešla; sotva s ní byla 

hotova, přišly obě sestry. 

 "Jakpak jste se dnes měly?" ptala se jich Popelka. 

"Byla tam zase ta princezna?" 

"Ovšem že byla, a krásněji než včera ustrojena; zejtra bude zase hostina, a tu tak lehce 

nevyklouzne. Můj bože, co ten princ jen na ní vidí? Ovšem že je hezká, ale vždyť je také ještě 

jiných hezkých děvčat na světě dosti, a nemusel se právě do ní tak zbláznit." 

 "Kdyby jí nebylo, kdo ví, jestli byste se nebyly kněžnami staly?" řekla na to Popelka. 

"A co ty se do takových řečí pleteš? Hleď si své práce a nestarej se o nás," odbyla Adlina 

sestru Popelku. Ta tiše odešla a pomyslila si v srdci: Vy bloudi, já bych přece své štěstí za 

vaše nesměnila! 

                                                       * * * 

Třetí den ráno odjely sestry skvostně nastrojeny, a Popelka, sotvaže trochu 



http://littera.uhk.cz  

uklidila, pospíchala opět do sklepa. Tenkráte otevřela stříbrnou truhličku. Tam byly modré 

šaty, stříbrem a perlami vyšité. Když se oblékla, třpytily se jí diamanty na krku a na hlavě. 

Tak přistrojena jela po třetí na koníku do zámku. Princ dal rozkaz, až vrátný uhlídá princeznu 

(za niž ji všickni drželi), aby mu to přišel oznámit. Neseděl dlouho u stolu, když vrátný při-

běhna jemu oznamoval, že vidí zdaleka někoho na bělouši přijíždět. Princ letěl dolů, ale 

Popelka mu již přišla vstříc. Byl spokojen a vesel, neb se s jistotou domníval, že mu tenkráte 

neujde. Každý byl dychtiv dověděti se, jak to as dopadne. Princ ji neustále prosil, by 

neodjížděla, aby mu pověděla, kdo je, a jeho manželkou se stala. 

Ale na všecky vroucí prosby dostal za odpověď: "Nežádejte toho ode mne, neboť je 

možná, že by vám to ani nebylo milé. Upokojte se tím, že jsem zde vám k vůli." 

 "Ale jak dlouho chcete pobýt? A kde vás mám potom hledat?" 

 "O to ať se osud postará." 

Tak nebohého prince odbývala. Konečně přišel čas, by opět domů odjela. Jakmile kníže 

pozoroval, že se chystá k odjezdu, dal jednomu sloužícímu tajné znamení, a ten odběhl. Za 

chvíli doprovázel Popelku dolů a pořád ji ještě prosil a zdržoval. Ona ale rychle od něho 

odešla a k svému bělouši pospíšila. Tu ale najednou cítila, že jí nohy na zemi váznou. I koukla 

se co to, a viděla, že je zem kolem dokola jakousi pryskyřicí namazána. Ještě si pořád z toho 

pomáhala; když ale najednou prince za sebou zahlídla, trhla sebou a čerstvě na koně 

vyskočila; tento hbitě všecko přeskočil, a již ho žádný neviděl. V kolomazi zůstal však v 

zástavě zlatý pantoflíček. Kníže želel, že se mu jeho lest nepoštěstila; těšilo ho to ale přece, že 

aspoň něco má, podle čeho by neznámou milenku nalézti mohl. 

Neméně bolelo též srdéčko Popelku. Ještě jí, co se pamatovala, nikdo tak libých a 

milostných jmen nedal, nikdo s ní tak vlídně a tak laskavě nezacházel, slovem nikdo ji ještě 

tak nemiloval, jako právě onen krásný princ. Což divu, když si ode všech opovržená Popelka 

přála, aby s ním do smrti živa býti mohla. Smutně se s koníčkem rozloučila; smutně skvostný 

šat do truhličky kladla. "Ach, jak mne Bůh za mou marnost potrestal," pravila, když jedinký 

pantoflíček ukládala. "Teď jsem ztratila srdce a pantoflíček; mohla bych ovšem býti šťastna, 

ale mohu-li pak tomu všemu věřit? Zdalipak to není nějaké kouzlo? A naposled budu ještě za 

svou všetečnost a ztrátu pantoflíčku potrestána!" Tak naříkajíc šla zase nahoru po své práci. 

Sestry přijely domů, ale ona se jich tenkráte o nic neptala. Než těmto jely huby beze všech 

otázek. 

"To mu přejeme," řekla Kasala, když jim Popelka lože chystala. "Proč se zbláznil do 

takové čarodějnice a nezůstal raději při nás! Teď může líbat pantoflíček." 
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 "Což víš," odpověděla Adlina, "jestli se zejtra nepřihlásí?" 

 "To by tam byla již dnes zůstala." 

 "Kdopak se bude o to příti; pojedeme tam, a hodí-li se nám na nohu, stanem se jedna neb 

druhá kněžnou." 

 "Copak je to s tím pantoflíčkem?" ptala se Popelka. 

"Ty chceš také všecko vědět; nu ale povědít ti to mohu. Včera tedy přišla ta princezna opět 

ke dvoru; kníže si celý den žádného ani nevšimnul a jenom pořád s ní se obíral. Když měla 

odjeti, dal to místo, kde kůň její stál, kolomazí potřít, aby tam uvázla. Ale ona nebyla tak 

hloupá a šikovně vyklouzla, jenže tam pantoflíček nechala. Kníže dal hned ohlásit, že se zejtra 

z celého okolí všecky panny a paní v jeho zámku sejíti mají, a která z nich pantoflíček obuje, 

ta, bude-li svobodna, že se jeho manželkou stane. On myslí, že je neznámá z jeho země a že 

žádná nemůže míti tak malou nožku jako ona. Možná ale, že se v tom omejlí a sám sebe 

zklamá." 

 "Vždyť vy samy také máte malé nožky, možná dost, že pantoflíček obujete," řekla na to 

Popelka. 

 "Uhlídáme, až jak zejtra bude." 

 Ráno, dříve než odjely, stáhla si každá nohy, až jí slze bolestí po tváři tekly, jen aby do 

pantoflíčku vlézti mohla. 

      Ubohá Popelka nevěděla, co má dělat: má-li za nima jíti, anebo zůstat doma. Láska však 

zvítězila nad strachem. Šla do sklepa, oblékla na se modré šaty a pantoflíček zaobalila do 

šátku. Pak hodila navrch své všední šaty, a tak se s Pánembohem na cestu vydala. Šťastně 

přišla za půl dne do města. Šla rovnou cestou do zámku. Tam se však sotva protlačit mohla, 

neboť se bylo sešlo ženských veliké množství. Na každé tváři bylo čísti buď naději a důvěru, 

buď žalost nebo zlost zklamaného srdce. Ta se těšila, jestli pantoflíček obuje, ona se zase 

mrzela, že jí byl malý. Když vešla až do sálu, viděla v jednom výklenku také své sestry sedět. 

Vypadaly jako kyselé jablka, z čehož soudila, že se do pantoflíčku nedostaly. Ta malinká, 

hezounká příčina všeobecného pobouření ženského pohlaví ležela na skvostném koberci 

uprostřed síně. Princ seděl na trůně a hleděl smutně na to hemžení; nedíval se na nohy, nýbrž 

jen na tváře; ale nenašel potud, co hledal. Jedna z nejposlednějších byla Popelka. 

 "Adlinko, jen se, prosím tě, podívej, není to tamhle ta naše Popelice?" 

 "Ba máš pravdu, že je.“ 

 "Co tady dělá? Pojď, půjdeme pro ni. Ta ať se těší! Nechá všecko doma a jde sem na 

podívanou." 
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Chtěly ještě více říci a výhrůžky hned vyplnit; ale slova jim zůstala v ústech, když viděly, 

že i Popelka se ke koberci blíží a pantoflíček obouvá. 

 "To je snad ona!" křičely všecky jedním hlasem, když viděly, že Popelka do pantoflíčku 

vklouzla jako nic. 

Princ, který zamyšlen posledního výjevu ani si nevšimnul, na to vykřiknutí jako střela s 

trůnu sletěl a k Popelce přistoupil, aby se přesvědčil, že její pantoflíček právě dost. Tu shodila 

se sebe svůj všední šat a ukázala i druhý pantoflíček. 

,,Tys to, moje kráso?" divil se princ. "Ach netrap mě déle," prosil před ní kleče. "Vyslyš 

prosby mé, buď mou manželkou. " 

"Nuže, chci tobě po vůli býti," řekla Popelka, "jestli, sprosté děvče za svou manželku 

přijmouti se neostýcháš." 

 "Ať jsi kdokoliv, ty budeš mou chotí." 

 Nato ji posadil vedle sebe na trůn a za kněžnu ji prohlásil. Sestry div zlostí nepukly. Ona 

ale nebyla tak zlá a nestyděla se za ně, jako ony za ni. Řekla tedy všecko svému ženichovi a 

šla jim naproti. Když viděly, že jim ta zlost nic není platna, stavěly se jí do očí jako andělé, by 

se jim také trochu slávy dostalo. Blažený kníže vystrojil skvostnou svatbu, na níž se nevěsta 

co nejjasnější hvězda třpytila. Když byli mladí manželé sami, svěřila Popelka svému choti 

tajemství velkého bohatství a prosila ho, by tam s ní dojel. Uposlechna princ podivil se kráse 

a nádhernosti těch podzemních síní. Nato si vzali, co jen oba nabrat mohli, takže naložili na 

vůz desetkrát tolik, co celá zem stála. To udělali třikráte. 

Kasala a Adlina, které teď neustále okolo kněžny byly, nevěděly posud, jak k tomu sestra 

přišla. Přičiňovaly se tedy všemožně, aby se toho dopátraly. Kněžna, učiněná to dobrota, 

myslíc, že ta jejich upřímnost je opravdivá, také jim to jednou svěřila. Od té chvíle neměly v 

městě žádného stání a záhy do svého zámku se odebraly. Bylo jim jen o to, by se též do 

tajného pokladu podívaly. Když tedy domů přijely, byla první jejich práce dvířka ve sklepě 

hledati; a poštěstilo se jim, že je našly. Že však klíček neměly, musely dvéře mocí otevřít. Jak 

tu tolik bohatství viděly, zůstaly jako omámeny a začaly do zástěr, do kapes, a kam jen která 

mohla, stříbro, zlato a drahé kameny bráti. I když měly dost, šly nahoru, by to vysypaly. 

Zdálo se jim toho však ještě málo, šly tedy ještě jednou; to jim ale přišlo draze. Jak přistoupily 

ke dveřím, vyskočily na ně dvě veliké černé kočky, pověsily se jim na krk, a kde je popadly, 

tam je ostrými drápy škrábaly, až obě bez sebe na zem upadly. Když opět smyslů nabyly, 

vylezly s nesmírnou bolestí ze sklepa nahoru. Jaké ale bylo jejich leknutí, když se na sebe 

podívaly a viděly, že mají hladké tváře navždy zohyzděné a rozdrápané! Tu si 
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vzpomněly, že nechaly ty klenoty v pokoji ležet, a honem tam pospíšily. Ale místo zlata, 

stříbra a drahých kamenů nebylo tam nic jiného než hromádka oblátkových kamenů. To byly 

rány! Krása pryč, bohatství pryč! Vlasy z hlavy si škubaly, kdykoliv na to pon1yslily, až 

konečně z toho do těžké nemoci upadly, z které jen přičiněním mladé kněžny vyvázly. 

Když byly zdrávy, jely všecky tři do města pro své rodiče. Ubohé byli již stařičké a musili 

se žebrotou živit. Což divu, že se radostí skoro zbláznili, když taková vznešená paní pro ně 

přijela, v níž svou dceru poznali. Vzala si je s sebou. Jednou šla zase Popelka se svým 

manželem do sklepa se podívat, ale nemohla nikde dvířka najíti; všecko bylo navždy zmizelo. 

Tu se tomu podivila, ba ani si to vysvětlit nemohla, až se jí jedenkráte sestry přiznaly, co 

udělaly a jak je duchové za jich lakomost potrestali. Popelka však věděla lépe, za jakou vinu 

trestu došly. Nebylo toho ale mladým manželům tuze líto, an měli bohatství dost a dost. Žili 

spokojeně a šťastně, poddaným činili dobře, a nebesa jim za to požehnávaly. 

 

 

----- 
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O třech sestrách 

Božena Němcová 

 

     V jednom městě bydleli rodičové a měli tři dcery. Nejstarší říkali Baruška, druhé 

Dorotka a třetí Anuška. Starší dvě byly fifleny; celý den se fintily a hrály, a Anuška musela  

za ně dělat. Žádná práce ji nemrzela, ona nejraději po domě a v hospodářství šukala. Neměla 

sice tak bílé líčka, tak hebounké ručinky jako sestry její, ale proto byla přece mnohem  

hezčí a příjemnější než ony. Matka, co by byla měla mít Anušku radši, pochlebovala starším, 

kdyby se byl ubohé Anušky otec nezastal, byla by vystála hůře než pes. Kde jaká móda  

nastala, již ji musela matička dceruškám zaopatřit, aby se blýskat mohly; a nespravedlivá  

máti měla největší radost, když hejskové okolo dcer obskakovali a druhé děvčata závistně na ně 

hleděly. O Anušce nevěděl nikdo, kromě domácí chasy a několika starých žebráků,  

kterým hojnou almužnu udělovala. Jedenkráte byl v blízkém hlavním městě výroční trh.  

Otec tam také šel. Před odchodem ptal se dcer, co jim má koupit. Baruška Dorotka si toho  

naporoučely, až hrůza; jedna brokát, druhá páj, ta tu fábory, ona perle.  

"A co mám tobě přinést?" ptal se otec Anušky, která snídaní na stůl nesla.  

"Já mnoho nežádám, tatíčku; co vám na cestě o klobouk zavadí, to mi přineste."  

"To nebude asi mnoho."  

"Ona nepotřebuje docela nic, ta smolnožka," ozvaly se sestry, "pro ni je režná sukně  

dobrá dost."  

"Vždyť je holka jako vy a strojí se tak ráda jako vy," odpověděl otec s káravým 

pohledem. „ I kdožpak si jí všimne," řekla matka a vystrčila Anušku ze dveří. Otec šel na 

milý jarmark, nakoupil všelijakých drahých věcí a vracel se domů. Jda okolo lesíku, zavadí 

kloboukem o ořechovou sněť; i vzpomene si na Anušku, utrhne tři oříšky a schová je do  

kapsy. Když přišel domů, dal dcerám drahých věd, potom vzal oříšky a šel k Anušce.  

"Tu máš, děvečko moje, co jsi žádala, to jsem ti přinesl."  

S radostí poděkovala Anuška otci za malý dárek a schovala si ho za ňadra. Navečer ale,  

když nabírala ze studně vody do věder, tuze se nahnula a oříšky žblunkly do vody.  

"Ach já nešťastná, co jsem učinila; nyní jsou krásné oříšky ty tam!" zabědovala Anuš-  

ka, a nad studní se nahýbajíc, snažila se oříšky na dně spatřit. Ale studně byla 
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hluboká,  

a oříšky byly daleko. Tu vyskočí na zídku zelená žabka a ptá se: "Co se ti stalo, Anuško, že  

tak pláčeš a naříkáš?"  

"Jak nemám plakat a naříkat, když mi spadly do studně oříšky, které jsem dnes od  

tatíčka dostala."  

"Přestaň plakat, já ti je přinesu." I skočila žabička do studně a v okamžení byla zase  

nahoře a vyplila na zídku tři oříšky.  

"Nastokrát ti děkuju, dobrá žabičko," pravila Anuška a honem oříšky popadla.  

"Víš-li pak ale, co v těch oříškách je?" ptala se žabka.  

"A co jiného by v nich bylo než jádro."  

,,O nikoli; v každém jsou drahé šaty na tebe ušité, až budeš chtít, rozloupni jeden  

z nich a přistroj se do nich." Tak řekla žabka a skočila dolů.  

"Ale ta žabka myslí, že jsem tak bláhová, abych tomu věřila. Kterak by se vtěsnaly  

celé šaty do takého oříšku? Nechám si je a nerozloupnu ani jeden." Strčila oříšky zpět za  

ňadra, vzala vědra a brala se po své práci. Když šla spat, zaobalila si oříšky do plátna a 

schovala do truhly. Přišla neděle, sestry se oblékly do nových šatů a hnaly se' do kostela jako  

dvě pávice. Matka i otec i všechna chasa odešli do kostela, a jen Anuška musela zůstat doma,  

oběd chystat a dům hlídat. Když všecko uklidila a oběd přistavila, sedla na truhlu a plakala.  

"Ach Bože, kdybych mohla také jednou do toho božího kostela jít, je prý tam jako v nebi.  

Ale co, kdybych i mohla, kterak bych tam vešla v těch starých kanafasových sukních?  

Vždyť by se mně lidé vysmáli. Kdyby to tak pravda bylo, co ta žabička povídala. Nu, ať  

to je tak nebo tak, rozloupnu alespoň jeden, zůstanou mi ještě dva." Napřed si utřela režnou  

zástěrou slze s oček, potom vyndala z truhly ořech, vytáhla z kapsy kudličku a rozloupla  

ho, jen to luplo.  

"Tatíčku nebeský! Snad je to přece pravda!" vykřikla, když oříšek rozlouskla a něco  

se v něm zablýsklo. Sedla na truhlu a zpovolna to rozdělala. Nejdříve vytáhla růžové šaty  

celé stříbrem vyšité, stříbrný pás,  bílý závoj jako pavučinu, perlový skvost a stříbrem vy-  

šité bílé střevíčky.  

"Bože, božíčku! To že je pro mne? Jakpak to jen na sebe obléknu? Ale však ono to  

nějak půjde; oběd se vaří, naši nepřijdou ani za dvě hodiny domů, ustrojím se a podívám se 

do kostela." I šla honem, čistě se umyla a začala se strojit. Všecko bylo, jako by to na ni  

ulil. Konečně si vpletla do vlasů řadu perlí, přehodila závoj a šla, jen to na ní šumělo.  

U dveří se pokropila svěcenou vodou, řkouc: "Mžitka za mnou, mžitka přede 
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mnou, Pánbůh sám nade mnou! Andělíčku, můj strážníčku, dům za mne opatruj!"  

V kostele se lidé rozstupovali a šli stranou, aby mohla Anuška kupředu, neboť myslil  

každý, že je to nějaká vznešená kněžna. Posadila se zrovna naproti sestrám. Co vešla, již  

sestry na Otčenáš ani nepomyslily, hledíce jen na perle a na krásné šaty té neznámé kněžny. 

Že je to Anuška, to by si do své smrti nebyly pomyslily. Než bylť v kostele ještě někdo,  

komu Anuška do oka padla. Mladý kníže, jemuž zem náležela, jel skrz město, a zašed do 

kostela, spatřil Anušku. Ačkoliv nemohl tvář skrze závoj dobře rozeznat, přece se domýšlel 

podle vzrůstu a celé postavy její, že musí býti hezká. Ptal se toho, ptal se onoho, ale žádný o 

ní nevěděl. Čekal, až půjde z kostela; ale Anuška se pomodlila Otčenášek, trochu se v kostele 

poohlédla a běžela domů. Než se kníže za ní protlačil, nebylo ji už ani vidět. Doma se honem 

svlékla, srovnala šaty do oříšku, zavřela truhlu a pospíchala do kuchyně v domnění, že bude 

na krbu tma a v hrncích prázdno. Ale oheň praskal a oběd se vařil.  

,,I zaplať pánbůh, že se to tak podařilo." Nyní si popílila a za chvilku bylo všecko  

hotovo. Rodiče a sestry přišly domů a Anuška jim vyběhla s učazenou tváří vstříc.  

"Dnes jsi měla být v kostele, to tam byla krásná paní," pravily sestry, aby Anušku  

jenom poškádlily.  

"Hm, já ji také viděla."  

"Kdes ji viděla?"  

"Seděla jsem na naší hrušce, když šla okolo."  

Tu chvíli poručily zlostné sestry, aby pacholek hrušku podsekl. Celý týden nemluvily  

o ničem jiném než o krásné paní a o mladém knížeti, jak za ní pospíchal a všude ji hledal.  

Druhou neděli odešlo zase všecko do kostela. Tu si také Anuška všecko přichystala,  

umyla se a šla se ustrojit. Rozloupla druhý oříšek a vyndala šaty oblakové, perlami a 

diamanty vykládané, diamantový skvost, bílý závoj a bílé střevíčky.  

"Kdyby mne sestry poznaly v těch šatech, ony by mne ukřižovaly. Ale musím se na toho 

knížete také podívat, však jsem jakživa takového pána neviděla." U dveří pokropila se opět 

svěcenou vodou, řkouc: "Mžitka za mnou, mžitka přede mnou, Pánbůh sám nade mnou. 

Andělíčku, můj strážníčku, dům za mne opatruj!" Potom pospíchala ke kostelu. Lidé se již 

chvíli dívali, jestli opět přijde a sotva ji zahlídli, tu se každý uctivě poklonil a kupředu ji 

pustil. Když udělala Anuška kříž, mrkla na pravou stranu, kde stál mladý kníže, ale rychle se 

odvrátila a tvář se jí zapálila, neboť se potkalo její oko s ohnivým zrakem knížete. Srdce jí 

začalo klepat a úzkost ji jala taková, že by se byla raději v kuchyni viděla.  

     Jak bylo po pozdvihování, náhle se zdvihla, proklouzla skrze zástup jako 
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mník a pospíchala domů. Kníže se tlačil v patách za ní, ale již ji nezastihl.  

     "Nu, viděla jsi dnes také kněžnu?" ptaly se sestry, když přišly z kostela.  

     "Ovšemže viděla, seděla jsem na brance," odpověděla Anuška.  

Hned poručily sestry branku shodit. Celý týden byla zase řeč jen o knížeti a o cizí  

kněžně. Anuška se těšila na neděli a chvílemi si také na krásného knížete vzpomněla. Časněji  

než kdy jindy vybrali se třetí neděli všichni do kostela. Jakmile byly za vraty, Anuška  

všecko přichystala a běžela se strojit. V tom třetím oříšku byly šaty perlové barvy, zlatem  

draze krumplované, zlatem lemovaný závoj, rubínový skvost a zlatem vyšívané střevíce.  

Tenkráte si nemohla vlasy dost pěkně a hladce uplést a dlouho to trvalo, než si vrkoč  

urovnala a drahými kameny ozdobila. Konečně se zahalila skvostným závojem, namočila  

podlouhlý prst do kropeničky, pravíc: "Mžitka za mnou, mžitka přede mnou, Pánbůh sám  

nade mnou; andělíčku, můj strážníčku, dům za mne opatruj!" Nato pospíchala jako srnka  

ke chrámu Páně.  

     Dávno již hleděl kníže na dveře, brzo-li do nich kněžna vkročí. "Tenkráte mi neuteče; já 

ji musím vidět, musím vědět, kdo je." Měl to chytře nastrojeno. Dva vozy chvoje stály  

blíže kostela a pacholci měli poručíno, jak vejde paní do kostela, aby chvojem cestu zatarasili. 

Myslil kníže, dříve než by chvoj přelezla, že jí dostihne.  

     Anuška vešla do kostela, poklonila se na obě strany, klekla a nábožně se začala modlit. 

Modlila se za všechny, za dobrého otce i za zlou matku a za zlé sestry, potom také za mladé-  

ho knížete, který tak toužebně na ni hleděl. Po modlení udělala kříž, jedním očkem koukla  

na knížete a chvátala domů. Tu vidí před kostelem hromadu chvoje. Ale což si z toho  

Anuška dělala, ona byla zvyklá přes chvoj skákat! Podkasá si perlové šaty, a jak by letěl,  

octne se na druhé straně. Než jeden střevíc zůstal ve chvoji.  

     Kníže se protlačil z kostela, a když spatřil zlatem vyšitý malinký střevíček, smutně  

ho zdvihl a schoval.  

     Tu se přikrade k němu stará žebračka a šeptá: "Milostivý kníže, ta paní je dcera z onoho 

domu, já ji znám." Přitom ukázala prstem na domek Anuščina otce.  

     Než se kníže ohlídl, byla žebračka pryč. "Ta stará mne má asi za blázna. Než může  

dost být, že se tam ta paní schovala a že ji tam znají." To řekl a dal se na cestu k domku.  

     Zatím skládala Anuška šaty do oříšku a jedna slza za druhou se jí po lících kotálela.  

     "Dobře tatíček říkává, ať každý nosí, co se pro něho sluší! Ó že jsem ty oříšky rozloupla 

a těmi šperky se zavést dala; co z toho mám? Že mne již na světě nic těšiti nebude. Ta 

nešťastná žabička, co mi to poradila! K tomu jsem ještě střevíc ztratila. Copak s 
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ním asi ten hezký pán počne? Ach bože, bože! Darmo na něho myslit!" S takovým 

vzdycháním a naříkáním odstrojilo se nebohé děvče a šlo do kuchyně. Přišly sestry domů, ale 

ona se ani neptala, ani neodpovídala.  

      Právě se chystali k jídlu, tu přijede na dvorek krásný vůz s čtyřmi koňmi a v něm sám 

kníže pán. Otec vyběhne ven, ale tu vchází už kníže do světnice.  

     "Je pravda, že máte dceru?" ptal se, když byl pozdravil.  

     "Máme, milostivý kníže!" odpověděla žena a mrkla na muže, aby mlčel.  

     "Když jsem šel dnes z kostela, našel jsem střevíc a umínil sobě, že ta, která ten střevíc  

obuje, bude mou chotí. Kde je vaše dcera?"  

     "Odpusťte, milostivý pane! Ona je tuze stydlivá a sotva by před vámi střevíc oblékla; 

dejte mi ho do ruky, já půjdu k ní do komůrky."  

     Kníže jí ho dal a myslil, že má již vyhráno.  

     Chytrá matka vzala střevíc a vešla do komory, kde dcery s všetečnosti čekaly, až je 

zavolá. "Holky!" pravila matka, "seberte rozum dohromady! Jedna z vás bude kněžnou."  

Tu jim všecko povídala a držela střevíc vzhůru. Baruška ho popadla, aby ho první obula;  

ale noha byla skoro o půl paty větší.  

     "Nic platno, chceš-li být kněžnou, dej si kus paty uříznout!" radila matka.  

     "To dám," odpověděla odhodlaně Baruška. Matka jí kus paty uřízla a ona střevíc  

obula. Potom se přistrojila a šla ke knížeti. Když se kníže přesvědčil, že střevíc obula, nemohl 

nic říci, ač se mu zdálo, že je trochu menší a ne tak hezká, jako si cizí paní představoval.  

S radostí ji rodiče požehnali a kníže sedl s nevěstou a s matkou do svého vozu. Měl ale  

malého psíka, který s ním všude chodil. Když ujeli kus cesty, začal pejsek štěkat: "Haf, haf,  

haf, náš pán si veze bezpatou ženu!"  

     "Co to povídáš, pejsku?" ptal se kníže a zavolal ho k sobě.  

     "Haf, haf, haf, náš pán si veze bezpatou ženu!" zaštěkal psík po druhé.  

     Tu se kníže obrátil k Barušce a poručil, aby vyzula střevíc. Celá bledá učinila nevěsta,  

jak kníže velel, a ukázala zavázanou patu.  

     "Ty podvodnice, tak jsi mně chtěla ošálit? Tu chvíli jdi mi s očí. A ty," obrátil se  

k matce, "pověz, kde je ta paní, jížto střevíc náleží. Ona prý je skryta v tvém domě."   

    "Ach odpusťte, milostivý kníže! Já za to nemohu, ona nechtěla jít a poslala sestru; je-li 

ta stydlivá, je tamta ještě stydlivější. Než když poručíte, musí vám býti po vůli."  

     Vzala střevíc a šla k Dorotce, myslíc, že se jí to snad po druhé lépe podaří. Dorotka  

nemohla ale pro palec do střevíce.  
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     ,,I co je o palec, uříznem ho," pravila matka.  

     "Ráda si to dám udělat, jen když budu kněžnou," řekla Dorotka, dala si palec uříznout a 

matka ji vedla ke knížeti. Ačkoli se zdála býti stejné velikosti s neznámou a tváří krásnějších 

než Baruška, přece se knížeti ještě nelíbila. Než při tom všem vzal ji s sebou.  

Tu začne zase nešťastný pejsek: "Haf, haf, haf, náš pán si veze bezprstou ženu!"  

"Co ten psík zase štěká?" pravil pán a volal ho k sobě.  

"Haf, haf, haf, náš pán si veze bezprstou ženu," opakoval pes.  

Tu se kníže opět na nevěstu obořil, a střevíc musel s nohy. I viděl opravdu, že jí  

palec schází.  

 "Vy ošemetnice, tak tedy mne šidíte? Nyní je míra dovršena a vy trestu neujdete. 

Koho máte zde skrytého?"  

"Ó milostivý kníže! Krom několika služebných děveček není tu nikoho."  

"A kde jsou, přiveďte je sem."  

Muž běžel, na celém těle se třesa, pro chasu, rád by byl také Anušku přivedl, ale bál se  

ženy.  

     Když kníže buclaté, zavalité děvečky spatřil, kroutil hned hlavou, že to žádná není.  

     "A jinou ženskou již v domě nemáte?" ptal se konečně, celý mrzutý, že ho žebračka  

podvedla.  

"Máme ještě jednu dceru, milostivý kníže!" ozval se tatík bázlivým hlasem. "Ale ona  

je vždy tak usmolená a tak hloupá, že ani mezi lid nejde."  

"Kde je? Přiveďte ji ke mně."  

"Snad se někam schovala, já pro ni dojdu."  

Sestry zlostí zčervenaly jako pivoňky a stará pravila sípavým hlasem: "Ten náš táta  

nemá kusa rozumu a dělá nám jen hanbu, jako ta usmolená husa; ani se k ní nechci  

hlásit co matka."  

Anuška nebyla ani v kuchyni ani na dvoře, seděla na půdě na truhle a plakala, až jí  

srdce usedalo. Proč, to sama nevěděla! - Když kníže přijel a Barušku do vozu posazoval, 

bodlo jí to k srdci, a nemohouc dole vydržet, utekla na půdu a plakala. Ráda by  

byla ze světa prchla, kdyby byla věděla kudy. Tu slyší někoho přicházet. Byl to tatíček.  

"Anuško, máš jít dolů, kníže tě chce také vidět."  

"Kníže, povídáte, že mne chce vidět? Což neodjel s Baruškou?"  

"Ba ovšemže ne; kdož ví, kdo mu to napískal, že je v našem domě ta paní, kterou  

v kostele viděl. Máma byla takový blázen a vydávala holky jednu po druhé za ni, 
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ale on to poznal; teď se zlobí a chce všechny ženské vidět. Pojď jen a nestyď se."  

          "No, tak počkejte dole, tatíčku, já se trochu ustrojím."  

          Tatík šel a Anuška se začala strojit do šatů perlových, zlatem vyšívaných. Srdce jí  

tlouklo, strach a naděje se na její andělské tváři zrcadlily. "Co mi řekne? Zdali mne 

nepotrestá, že já chudá děvečka do takových šatů jsem se ustrojila a jej oklamala?" S 

takovým rozjímáním kráčela dolů.  

     "Pro všeckny svaté!" vykřikl tatík, když ji spatřil. "Kde jsi vzala ty šaty, Anuško?"  

     "Jen pojďte, já vám to povím." Zakryla se závojem a šla s otcem na dvůr, kde kníže  

jako na trní čekal.  

"Kde se tu vzala ta krásná paní?" ptaly se sestry a jako u vidění hleděly jedna na druhou. 

Ale kníže byl jedním skokem u Anušky.  

"Proč skrýváš, panno, tvář svou spanilou a utíkáš přede mnou? Nechci tobě ublížit,  

neboť toužím po tvém pohledu jako ve tmě bloudící poutník po záři sluneční."  

"Ach milostivý kníže! Nemluvte tak ke mně; vy se mejlíte. To je můj otec a já jsem jen  

chudé děvče." Přitom odhalila Anuška závoj a z té nevinné milostné tváře zasvitlo knížeti  

tmavonnědé oko, jehož blesk duši jeho co střela projel.  

"Nevěřím tomu, co povídáš, chudé děvče nemůže nosit tak drahý oděv."  

"Že je naše dcera, to je boží pravda," vskočila knížeti do řeči matka, neboť zlostí  

všecko v ní vřelo, že se má nenáviděná dcera snad kněžnou stát. "Ale kde ty šaty vzala, to  

nevím. Nyní mluv, ty nezdárné stvoření, kdo ti dal ty šaty?"  

"Odpusťte, pane! Otec můj přinesl mi z jarmarku tři oříšky a v těch byly ty šaty. Já  

je vzala do kostela, myslíc, že mne žádný nepozná. Nemyslila jsem, že z toho takové 

pohoršení pojde."  

"Neboj se, drahá, neboj, ono se ti nic nestane. Zde máš moji ruku, jestli se ti líbím,  

pojď se mnou."  

Anuška zůstala při těch slovech, jako by ji šar1atem pokryl, a slze skropily těžké roucho; 

ale když jí kníže ruku podal, vložila svou ráda do ní.  

Sestry, vidouce, že se opovržená Anuška kněžnou stala, začaly plakat a vrhly se jí kolem  

krku, jako by ji bůhvíjak nerady ztratily, zatím ale plakaly samou zlostí. Jen otec ji s radostí  

požehnal a z upřímného srdce jí štěstí přál. Když sedala Anuška do vozu, přiběhl pejsek,  

začal se lísat a štěkat: "Haf, haf, haf, náš pán nám veze krásnou paní domů!"  

"To zvíře bylo moudřejší než já," řekl kníže a lichotil chytrému psíku. Nato sedl k své 

krásné Anušce, kočí práskl do koní a oni ujížděli jedním cvalem k domovu.  
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Když zmizela Anuška domácím s očí, obrátil se hněv sester a matky na ubohého otce  

a jako zhoubný příval hrnul se proud jedovatých slov z jejich úst.  

"To je hezké," obořila se stará a podepřela boky, "na mne jsi huboval, že těm dvěma  

pochlebuji, a což jsi ty lepšího? Takové drahé šaty koupí té špinavé nemotorné smolnožce,  

která nám jen hanbu plodila, a zapomene na ty, ke kterým každý hledí, o kterých každý  

povídá. To jsi otec?"  

"Jen se upokoj, když nevíš, jak se to stalo," chlácholil muž. "Což jsem věděl, že jsou  

v oříškách šaty? Bůh jí to nadělil za její hodnost a za její dobrotu. Vy jste se jí dost natýraly  

a ona všecko trpělivě snášela. Nyní je šťastna!"  

,,O, jen se jí zastávej, však se toho dost brzy dočkáš, že ji kníže nazpět přivede. To by  

byla šikovná kněžna. Nyní ale musíš Barušce a Dorotce právě takové šaty zaopatřit, když  

víš o keři, kde tak drahé oříšky rostou."  

"Ale bože, což na mně žádáte? Vždyť jsem vám řekl, že -"  

"Nevymlouvej se," přetrhla mu řeč stará, "my nejsme tak hloupé, abys nám mohl  

ukazovat straky na vrbě. Jestli nám šaty nepřineseš, tak si jdi k svému miláčkovi a k nám  

se více nehlas."  

Aby to štěkání déle poslouchati nemusel, šel nebohý tatík raději z domu a umínil si, že  

jim ořechy přinese, ať jsou jakékoliv. Šel tedy opět k tomu keři, o nějž byl prve zavadil,  

a utrhl tři ořechy. Přitom si ale hned umínil, že odejde k Anušce, jakmile dcerám ořechy  

odevzdá. Když viděly otce přicházet, běžely mu naproti, neboť myslily, že jim jistě šaty  

nese. Honem mu oříšky z ruky vytrhly a každá jeden rozloupla. Ale nastojte! Z každého  

oříšku vyskočil na tři lokte dlouhý had, otočil se každé kolem krku a zadusil je. Zmodralé  

padly na zem, ta se pod nimi slehla, i nezůstalo po nich ani památky. Nikdo pro ně slzy  

neumořil! -  

Kníže miloval Anušku více a více a do smrti nelitoval, že si ji za manželku vyvolil.  

 

 

 

 

----- 
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O Popelušce  

Božena Němcová 

 
     Bylo jedno krásné děvčátko a říkali jí Popeluška, protože se na veky po domě paprčila a 

popelila. Měla otce vlastního a měl ji velmi rád, ale cože, když měla zlou macochu a horší 

macechy sestru nevlastní, dceru macošinu, která ji neměla ani za mak ráda. - Všecko dobré 

své jen dala, co odpadlo, Popelušce. - Její dcera pěkné šaty měla. Popeluška vždy jen sukénku 

režnou. Proto také mezi lidi jíti nemohla a macocha jí také nedala, ani do kostela nikdy jíti 

nesměla, a jen se na věky v popele paprčit musela a všecko sama urobit.  

     Ale Popeluška byla vždy dobré mysli, ani si nenaříkala, ačkoliv se jí křivda děla.  

      Jednoho dne šel otec do města na jarmok
1
: než odešel, ptal se dcer, cože jim má přinesti 

jarmočného? Dora, nevlastní jeho dcera, poroučela si, aby jí otčím přinesl drahé rúcho a 

skvostný šperk, jakový žádné děvče v místě nemá.  

     "A čože mám těbe, moja diouka, doniesť jarmočnuo?" - ptal se otec Popelušky.  

     "Jaj, tatuško muoj, ja si nič inšieho něžiadam, hiba to, čo vám o líco uděrí, keď horou 

pojdětě" - odpověděla skromná Popeluška.  

     "Nuž, diouka moja, to sa ti muože stáť" - řekl otec, ale macocha  i Dora se jí vysmály, že je 

hloupá. - Otec šel tedy na ten jarmok a když svoje řízení odbyl, koupil pro dobrou vůli a 

domácí pokoj pastorkyni, co si byla žádala, ač by to byl raději Popelušce dal. - Když  

se domů vracel, šel horou (lesem). V myšlémkách zamorený šel cestou, neohlížeje se ni 

vpravo, ni vlevo - až tu náhle vrazí do lískového keře a proutek lískový o líce mu zavadí.  

     Pomněv na svoji dcerušku, utrhl hranu oříšků
2
, aby jí žádost vyplnil. - Když domů přišel, 

běžely mu dcery vstříc; Dora se hned ptala po jarmočném, ale Popeluška byla jen ráda, že má 

tatuška doma; ani si na žádost svoji už nezpomněla, až když otec Doře drahé rúcho  

a šperk podával a jí hranu lieskovců; - s takovou radostí ji přijmula, jako by z ryzého zlata 

byla.  

     Veru, máš to vzácný dar!" smály se jí macocha a sestra, ale Popeluška na ně nedbala a 

hranočku si za ňadra schovala. - Druhý den byl svátek a všickni lidé šli do kostela, jen 

                                                 
1
 Trh výroční. 

2
 Tři nebo čtyry lískové oříšky pohromadě je hrana. 
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Popeluška doma zůstat musela. Když macochu prosila, aby jí nějaké hábočky
3
" dala, aby také  

do kostela jít mohla, osopila se na ni:  

     "Či ty, hnusná tvár, Popelvár, by si do kostola sa opovážila icť? - Doma zostaněš; tuto ti 

práca, a kym domu príděm, nach je to hotovo," kázala macocha - a sesypavši  

popel s prosem, s věrtel toho Popelušce k přebírání uchystala.  

     Když odešli, šla Popeluška plačíc k studni pro vodu, aby se trochu obriadila, dokud by 

matka domů nepřišla. - Jak se do studně nahýbala, tu vypadla jí ze zaňadří hranočka oříšků a 

spadla do studně. - I zkříkla uleknutá a o málo že za ní neskočila. - "Ach, má milá hránočka, 

vyjdi že mi von!" - volala žalostně do studně, nahýbajíc se přes vroubení. Jak tak pláče a volá 

po ztraceném dárku, vylézá ze studně žabka; když až na okraj studně vylezla, na Popelušku se 

podívala a na studeň oříšek z huby položila. - "Ach, ty milá žabičko, moje sestřičko, či to mně 

ten oríšok něsieš?" - zaradovala se Popeluška a po oříšku sahala.  

     Těbe ho něsiem, těbe," pravila žabička, když oříšek Popelušce na dlaň pustila, "rozlúpni 

ho a čo v ňom najděš, to je tvoje" - odpověděla žabka a zpátky do studně skočila. - Popeluška 

ihned oříšek rozloupla, ale div že ho zase do studně nepustila radostným leknutím, když se do 

něho podívala. Ležely v něm slunéčkové šaty. –  

      "Jaj, či je to krása!" zvolala - "a že to je moje! A či ja sa buděm znáť do tých šiat odiať? 

Nuž ale veď ja musím aj prácu zhotovit, čo mně macocha uložila!" - zasmutila se Popeluška, 

ale jen na okamžení, o chvíli pospíchala s oříškem do izby, a šest holubiček slítlo se střechy a 

za ní do izby vletělo. - Tři za ni proso z popele vybíraly, tři ji strojily.  

     Když se umyla a do slunéčkových šatů ustrojila, celá se jásala. Než ji ty tři ustrojily, druhé 

tři proso z popele vybraly; i poděkovala jim Popeluška pěkně krásně, ony ji přes práh 

vyprovodily a zase na střechu sedly.  

     "Mhla za mnou, mhla predo mnou, slnéčko boží nado mnou!" - pravila vycházejíc ze vrat, 

a potom rychle do kostela pospíchala. Jak do kostela vešla, všech oči se po ní obracely a 

jeden ptal se druhého: "Čo je to za jedna?" Ale nikdo ji neznal, ani otec, ani macocha, ani 

sestra ji nepoznali. - Byl v kostele také mladý kníže a ten, co Popeluška do kostela vstoupila, 

očí s ní nespustil. Když bylo po kostele, v patách šel za ní, ale sotva práh překročila, už jí 

nebylo. - Ptal se kde koho, čí je to ta krásná panna - ale nevěděl mu nikdo povědíti.  

- Umínil si, že si druhou neděli pospíší, aby jí dostřehl. Popeluška, jak před kostel vkročila, 

pustila mlhu za sebou, mlhu před sebou a neviděna domů přiběhnouc, svlékla rychle šaty 

slunéčkové, do oříšku schovala a oříšek u studně pod kámen položila, zavolavši do studně:  

                                                 
3
 Oděv. 
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     "Žabičko, moja sestričko, nach že mi na něj pozor daj!" - Potom rychle do chyže 

běžela, do řezné sukénky se oblékla, hlavu zavázala šedým šatem a když macocha domů 

přišla, nebylo ani známky nikde, co se tam dělo, ba macocha se divila, že už Popeluška s 

prací hotova. - Dora o ničem nemluvila než o krásné paničce, co v kostele byla, ale když 

se jí Popeluška ptala, jaká byla ta panička a odkud, osopila se na ni Dora:  

     "A čože sa ty opovažuješ o něj rozprávať, ty strapa - paprč ty sa v tvojom popolu - to 

je nie tvoje vec!" - Popeluška věděla víc než oni, ale ani otci nepověděla, ale už nebyla tak 

smutná, jak bývala.  

     Druhou neděli prosila Popeluška zase macochu, aby ji vzaly do kostela, ale jako vždy 

tak i tenkráte macocha ji odbyla, že tam nepatří; a davši jí místo kostela přebírat mák z 

popele, čtvrtci dobré míry, sama do kostela s dcerou odešla. - Popeluška, jak macocha 

paty vytáhla, ihned k studni pospíšila - nemusela ani volati, žabička už na okraji seděla a 

oříšek druhý na ruku jí položila řkouc, aby si ho rozloupla, co v něm najde, že její. Poté 

do studně skočila a Popeluška oříšek rozloupla. - Byly v něm šaty mesiačkové jako z 

ryzého stříbra.  

     "Jaj, či je to krása!" zvolala Popeluška udivená, "ale sa ja něbuděm znáť do tých šiat 

odiať. - A či vy mně, holubičky, moje sestričky, zase pomuožetě?" - A šest holubiček 

hned dolů slítlo se střechy a do izby za ní letěly. - Tři ji strojily, tři mák z prosa vybíraly. 

- Než ji ty tři ustrojily, druhé tři mák z popele vybraly. - Poděkovala jim Popeluška pěkně 

krásně, ony ji přes práh vyprovodily a ona pustíc mlhu před sebou, mlhu za sebou, 

slunéčko nechajíc nad sebou, do kostela pospíchala. - Už ji čekali a mladý kníže ani 

dočkati se jí nemohl. - Pobožnost jeho za nic nestála. - Popeluška se také  

po něm ohlédla, ale jen tak na půl očka, a jakmile po kostele bylo, rychle ven se brala. - 

Kníže, ač byl tenkráte rychlejší, přece mu pod rukou skoro zmizela. - Byl již všecek 

zarmoucen, že nejen ji zadržeti nemůže, ale ani se dověděti, kdo a odkud by byla. - 

Umínil použiti lsti. - Popeluška zatím domů pospíchala, šaty pěkně do oříšku  

uložila, oříšek pod kámen u studně k druhému položila a než matka přišla, již se zase v 

popeli paprčila. - Tu bylo zase řeči o té krásné paničce a o krásném knížeti, jak se po ní 

ptá a ji hledá, až Popeluška brzy zčervenala jako růže, brzy zbledla jako lalije, jenže to 

nikdo pod sivým jejím šátkem neviděl, v němž krásnou hlavu zavitou měla. -  

Jakkoli se neustále jen o knížeti a neznámé paní mluvilo a kdekdo  

přišel, směl mluviti o tom - jak se ale Popeluška zmínila, že by si přála paničku viděti, 

hned macocha i Dora na ni vyjely jako zmíje, že ona toho není hodna.  
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     Přišla třetí neděle a zase prosila Popeluška, aby ji vzala macocha do kostela, ale macocha 

ji nečistě vyhřešila, naměřila s půl věrtele popele s laněným semiačkom
4
 a přebrat jí to kázala. 

Popeluška neřekla ani tak, ani tak, nechala macochu s dcerou odejít a sama  

potom k studni se obrátila, kde ji žabička již čekala, majíc v hubě poslední oříšek. "Rozlúpni 

ho, čo v ňom najděš, je tvoje; mňa už viac něuvidíš" - řekla žabička.  

     "Ach, ty milá žabičko, moje sestřičko, ako sa ja ti odslúžim?"  

     "My sme ti slúžily zato, že si dobrá k nám bola, a zato aj šťastná buděš!" - a po těch 

slovech žabička do studně skočila. - Popeluška rozloupla oříšek a byly v něm šaty 

hviezdičkové, nejinak se zdálo, než jako by ze samých drahých kamenů složeny byly.   

     "Ach, či je to krása!" zvolala uradovaná, "a či vy mně, holubičky, moje milé sestričky, 

pomuožetě sa do toho pripraviť?" - "Pomuožeme, pomuožeme, aj prácu ti urobíme, keď si k 

nám dobrá bola" - odpověděly holubičky a slítnuvše se střechy, do izby za ní letěly. - Tři 

vybíraly semínko z popele, tři ji strojily. - Než ji tři ustrojily, druhé tři semínko vybraly. -

Poděkovala se jim Popeluška co nejpěkněji a slovy: "Mhla za mnou, mhla predo mnou, 

slunéčko nado mnou!" - vyšla ze dveří a ke kostelu pospíchala. - S toužebností očekával 

mladý kníže, zvědavě ostatní lid, jestli zase krásná panička přijde, a ona tu - hle – neviděna 

přišla a stojí na své blánce
5
 jako ta jasná hvězda zornice, když z večera na obloze zasvitne. -

Kníže radoval se, že mu tenkráte neujde, a Popeluška se několikrát po knížeti ohlédla, myslíc, 

že je to posledníkráte, co ho vidí. - Líbil se jí a kterak ne, když byl pěkný  

a všem lidem se líbil. - Proto ale přece z kostela pospíchala, jako jindy. - Tenkráte ji ale kníže 

předešel. Jak vyšla z kostela, přistoupl k ní, prose, aby se mu zjevila, kdo je, a dovolila domů 

ji provoditi. - Popeluška sama nevědouc proč, nebyla s to promluvit, ačkoliv by ráda  

byla něco řekla; když ji prosil, aby mu dovolila - jen na dostřelení ji doprovoditi, zavrtěla 

hlavou, pustila před sebou i za sebou mlhu a před očima mu zmizela. - Něco mu ale přece od 

ní zůstalo a sice malinký její zlatý střevíček uvázl na smole, jíž dal namazati cestu před 

kostelem, aby uteci nemohla. Neviděvši nastrojenou lest, šlápla na smolu - a hned se jí zlatý 

střeviček zachytil. - Nechajíc střevíček na smole, o jednom domů běžela. - Sotvaže se svlékla 

a šaty uložila, už byly macocha i Dora také doma. - I vyrozuměla Popeluška z jejich 

rozprávky, že kníže střevíček její má a že jí to nastrojil schválně; byla  

by se ráda na něho hněvala, kdyby jí bylo dobré srdce dalo. - Mělať střevíčky jen jediný pár, 

co byly u slunéčkových šatů, při druhých střevíčků nebylo; bylo jí to tedy dost líto, neboť bez 

                                                 
4 Lněné semínko. 
5
 Čtyřhranné dlažici před oltářem. 
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střevíčku nemohla se ani do šatu ustrojit. - O nedlouho roznesl se chýr
6
, že kníže od chýže k 

chýži chodí a že si každá mladá ženská střevíček ten obouti musí, která ho obuje, ta že jeho 

bude - neboť on prý myslí, že ho jiná obouti nemůže, než ta, které patří.  

     "A či ja ho obujem, mamko?" ptala se Dora mamy. - "Máš velký palec, diouka moja, ale 

nič sa zato něstaraj, keď ti črievic malý budě, muožem palec okresať" - mínila matka. Když 

kníže všechny chyže pochodil a nohu nenašel, na kterou by střevíček se byl hodil, přišel  

naostatek i do chýže, kde Popeluška bydlela. - Popeluška také chtěla do izby se podívat, ale 

macocha ji vyhnala ven a strčila ji pod koryto. - Zatím si Dora střevíček obouvala, ale pro 

palec nemohla ho obouti, teprv když jí máma palec okresala, střevíček obula, ale nemohla v  

něm bolestí dostúpiti; přece však s velikým namaháním přešla izbu a pak jako Herodiana za 

stůl sedla. Kníže vida, že má střevíček na noze, - nevěda ale, že si proto palec osekati dala, 

myslel, že to snad přece ona, ačkoliv se nikterak podobou na jeho krásnou paničku  

neponášela. - "A či viac dcer němátě?" ptal se ještě jednou matky.  

     "Němáme, hiba tú" - odpověděla macocha; starý otec rád by byl řekl, že má krásnou 

dceru, ale bál se ženy. - Tu ale kohout v pitvoru
7
 zakokrhal: „Kikirikí - kikirikí, pekná diouka 

pod koryty, pluhavá
8
 za stolíky! - Macocha se na kohouta rozběhla; kníže ale srozuměv, co  

kohoutek kokrhal, poručil otci, aby přivedl druhou dceru. - I vyvolal otec Popelušku zpod 

koryta, ona ale utekla dříve ke studni, že se vraj umyje. Ale zatím rozloupla oříšek, v němž 

byly slunéčkové šaty, rychle je přes sebe přehodila, druhé dva oříšky za ňadra schovala a o 

jednom střevíčku šla do izby, kde kníže s nedočkavostí čekal upopelené, jak  

mu otec řekl, děvče. Tu hle, diva radost - neznámá krásná panička sama do dveří vchází, a 

všickni poznají teprv Popelušku. - Starý otec zaplakal radostí nad svojí Popeluškou, kníže ale 

hned k ní přistoupil, za ruku ji uchopil a více ji pustiti nemínil. - Dora a macocha vztekem  

sršely, dokonce když Popeluška vypravovala, kterak k šatům přišla. - Doře střevíc svlékli a 

Popelušce obuli, které byl na nohu, jako by ho na ni ulil. - Kníže hned prosil, aby za něho šla - 

lepší ženy přáti si nemohl. - Popelušce líbil se mladý kníže zrovna dost, otec též  

rád je požehnal, byli tedy svoji. - Když Popeluška do vozu sedala, ohlédla se ještě jednou k 

studni, děkujíc dobré žabičce - kohoutek ale a holubičky, když Popeluška ze vrat vyjížděla, 

schytily se na křídla a letěly s ní, kohoutek sedl na vůz, holubičky poletovaly nad vozem.  

- Starého otce vzal kníže také s sebou a v pusté chyžici zůstala zlá macocha a hrdá Dora 

opuštěny a samy - bez lásky a bez radosti.  

                                                 
6
 Pověst. 

7
 V síni. 

8
 Ošklivá. 
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O Popelce – Eliška Krásnohorská 

      

     Zámožný kupec měl tři dcery. Dvě starší zlé a ošklivé, ale nejmladší byla dobrá a spanilá jako 

anděl. Právě pro její krásu a šlechetné srdce ji nenáviděly sestry a všemožně ji trýznily. Nedopřály jí 

nejmenší radost a ukládaly jí nejtěžší práce. Samy se strojily v nádherné oděvy a ona ubohá, 

odstrčená musela chodit v neděli i všední den bosa a měla pouze jediný oděv, který na sobě  

stále nosila.  

      Znavena celodenní těžkou prací uléhala večer v kuchyni vedle krbu, neboť neměla žádnou 

postýlku, a aby se poněkud zahřála, ponořovala ruce i nohy do teplého popelu. A poněvadž se i ve 

dne často v popelu hřávala a byla jím pošpiněná, nikdo ji jinak nepojmenoval než Popelka.  

      Otec miloval jen dvě starší dcery, které ho proti Popelce stále popuzovaly a u něho ji 

očerňovaly, a teta, která po smrti jejich matky u nich hospodařila, také Popelce nepřála, měla v 

lásce také jenom její starší sestry.' Tak byla ubohá Popelka od všech nenáviděna a utiskována.  

     Jednoho dne odjížděl otec do vzdáleného města a tázal se svých dcer, co jim má přivézt.  

"Já bych si přála skvostné hedvábné šaty," zvolala nejstarší.  

     "A já již dávno toužím po zlatém šperku s drahokamy," pravila druhá.  

     "A ty si ničeho nežádáš?" obrátil se otec k Popelce, která se zaměstnávala úklidem pokoje.  

     Popelka byla potěšena, že k ní otec také jednou laskavě promluvil, odvětila skromně:       

"Spokojím se tím, milý tatínku, co ti padne na klobouk."  

     Když se pak otec po nějakém čase vrátil domů a rozdával přinesené dary, byly obě starší sestry 

nadmíru spokojeny, neboť vybral a přivezl to nejkrásnější, čím se velkoměstské sklady honosily.  

     "Ach, málem bych byl zapomněl," zvolal náhle. "Také Popelka něco dostane. Hle! Tu ty dva 

lískové oříšky padly mi na klobouk."  

     Sestry se pohrdlivě zasmály, ale Popelka přijala vděčně ten malinký dáreček a odběhla. Avšak 

jaké bylo její překvapení, když poznala, že oříšky se dají otvírat, a když je otevřela, spatřila v 

každém z nich skvostný oblek z drahocenné látky prošívaný zlatem. Plná radosti vyndala šaty z 

oříšků a nemohla z nich oči spustit. Byly ještě mnohem krásnější, než jaké přinesl otec sestře. Když 

se jimi potěšila dosyta, chtěla je opět tak pěkně složit do oříšku, avšak nechť se mučila a namáhala 

jakkoli, již se jí to nepodařilo, šaty se žádnou mocí nedaly do oříšku zpět složit. I 
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pověsila je Popelka na skryté místo, kam nikdo z domácích nepřicházel, a přemýšlela, kdy asi se 

poprvé do nich obleče a kam se v nich vydá.  

     Brzy nato se konal v královském zámku ples, k němuž byla pozvána i rodina kupcova. Popelka 

pocítila vřelou touhu ukázat se na plesu ve svých skvostných šatech a také jednou být šťastnou a 

veselou. Teta tajně vysypala mísu čočky do popela a řekla k ní:  

     "Podívej se, jaká nehoda se mi stala, rozsypala jsem čočku. Jestli ji za hodinu všecku čistě z 

popela  vybereš, budeš pak moci jít s námi."  

     Smutně vzala Popelka mísu, sedla ke krbu a jala se vybírat zrnéčka z popelu. Vtom však k ní 

vletělo do kuchyně sedm holoubků, jejích to miláčků, kteří svými zobáčky pomohli jí přebírat 

čočku, dobrá zrnka do mísy, špatná do volátka.  

     Zakrátko byla Popelka s daným úkolem hotová a radostně vstoupila s mísou do pokoje, v němž 

se sestry i teta strojily do nejkrásnějších šatů a zdobily se šperky. Prosila, aby jí dovolily  

také se jít obléci.  

     "A kampak chceš? Snad ne do plesu?" utrhla se na ní hněvivě jedna ze sester. "Ty bys nám tam  

dělala pěknou čest. Jen si jdi i s tou mísou zase do své kuchyně, ať nás tady ještě nepošpiníš, tam je 

pro tebe nejvhodnější místo."  

     Se slzami v očích se vzdálila Popelka a dívala se oknem, když sestry s tetou odjížděly do plesu. 

Ale pak rychle vyskočila, čistě se umyla a oblékla do jedněch skvostných šatů nalezených voříšku. 

Ani sama sebe nepoznávala, tak byla krásná. Avšak najednou se zarazila. Vždyť nerněla střevíčky, 

neměla povoz a pěšky přece jít nemohla. Zoufale stála, rady si nevěděla.  

     Najednou, kde se vzala tu se vzala, stála před ní dobrá víla. "Nermuť se, ty milé, hodné dítě," 

pravila jí líbezně. "Já ti pomohu, aby ses mohla na plesu ukázat. Pojď se mnou na dvůr a přines mi 

ze zahrady veliký meloun."  

     Popelka jí ihned vyhověla, běžela do zahrady a žádaný meloun v mžiku před ní položila. Víla se 

ho dotkla kouzelným proutkem a z melounu se stal krásný zlatý vůz. Šest myšek, které se chytily na 

dvoře do pasti, proměnila v šest bujných běloušů a z krysy, která kolem pobíhala, učinila  

vousatého kočího, jenž se v prímovaném kabátci na kozlíku zlatého kočáru velmi hrdě usadil. Pak 

se dotkla kouzelným proutkem Popelky samé, a v tom okamžiku měla tato na krku i na rukách 

drahocenné šperky, a když pozvedla oči, spatřila, že bílá holubička jí přináší v zobáčku zlaté 

střevíčky.  

     "Nyní máš vše, čeho ti třeba, aby ses ukázala důstojně na plesu," pravila jí kouzelnice. "Avšak dej 

dobrý pozor, aby ses vrátila ještě před půlnocí, neboť o půlnoci se zvířátka promění opět ve svou po-  

dobu."  
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      Popelka slíbila a plna radosti a vděčnosti k dobré víle ujížděla ke královskému zámku. Když 

vstoupila do plesové síně, všechny zraky se k ní obrátily; tak byla spanilá, že se jí žádná z 

přítomných dam nemohla rovnat.  

      Nejvíce se líbila královskému princi, který jakmile ji spatřil, ihned se k ní přiblížil a s žádnou 

jinou dámou netančil než s ní. Pak ji zavedl ke královské tabuli a usadil právě vedle jejích sester. Ty 

ji však nepoznaly, ačkoli s nimi hovořila, a byly velmi potěšeny, že se k nim tak vlídně chovala.  

      A však než udeřila půlnoc, Popelka se nepozorovaně vytratila, vsedla opět do kočáru a ujížděla 

domů, Ulehla v kuchyni na obvyklé místo a tvářila se, jako by byla spala, neboť hned za ní přijely 

obě sestry s tetou. "Jak jste se bavily?" tázala se jich.  

      "Ach, bylo to krásné!" odpověděla jedna z nich. "Přišla tam nějaká vznešená cizí princezna, ta 

vedle nás seděla a bavila se s námi. Se šesti bělouši přijela ve zlatém voze." Popelka se usmála a 

usnula.  

      Druhý den jely sestry s tetou opět do plesu a Popelka je brzo následovala. Vzala si zase druhé 

šaty a dobrá víla se opět dostavila a vše ostatní obstarala. Byla ještě krásnější než včera a královský  

princ od ní neodstoupil ani na krok, stále jen s ní tančil, s ní se bavil a dával pozor na každé její 

hnutí, aby mu zase tak nepozorovaně nezmizela jako včera.  

     Avšak když scházelo pár minut do půlnoci, vytratila se Popelka přece jen z taneční síně. Princ ji 

ihned hledal a běžel za ní. Nedohonil ji, ale nalezl na schodech její střevíček, který tam ve spěchu 

ztratila. Zvedl jej a podržel u sebe. Tu noc přiběhla Popelka domů bez vozu, bez koní i bez kočího, 

neboť se zvířátka na cestě proměnila a rozutíkala. Zůstaly jí pouze její draho cenné šaty a jeden 

střevíček. Sestry se opět chlubily, jak to bylo na plese krásné, a nemohly se dosti vypovídat nad 

sličností cizí princezny a jejího oděvu.  

     Za několik dní dal princ svými hlasateli za rachotu bubnů a zvuku všech trub do všech končin 

provolat, že dívka, na jejíž nožku se bude hodit střevíček, který on o plesu nalezl na schodech, stane 

se jeho chotí. Princ jezdil sám se svým doprovodem od domu k domu, avšak žádná ze vznešených 

dam se nemohla do střevíčku dostat. Konečně přišel i k Popelčiným sestrám. Obě se vší mocí 

snažily, aby střevíček obuly, ale všechna jejich námaha byla marná.  

     "Chtěla bys to také zkusit?" tázal se princ žertem Popelky, která skromně stála opodál.  

     Nedala se dvakráte pobízet, postavila útlou nožku na stoličku a hravě do střevíčku vklouzla.      

Princ překvapen teprve nyní pohlédl pozorněji na Popelku a přes její prostý oděv poznal svou 

krásnou neznámou z plesu, i uchopil ji s radostným výkřikem za obě ruce a prohlásil ji za svou 

nevěstu. Avšak jeho průvodci se usmívali nedůvěřivě a sestry i teta plny závisti a zlosti tvrdily, že 

to musí být omyl.  
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     Tu vyskočila Popelka a oblékla se do svých skvostných šatů a obula si ještě druhý střevíček. Nyní 

nemohlo být ani pro ně nejmenší pochybnosti, že jejich odstrčená sestra Popelka byla skutečně tou 

vznešenou neznámou princeznou.  

     Obě sestry, ač měly v srdci plno zášti, vrhly se jí k nohám a prosily ji, aby jim odpustila, čím se 

kdy na ní provinily, a Popelka jim srdečně ráda prominula jejich zlé nakládání. Když bylo po 

svatbě, odstěhovala se do královského paláce a žila šťastně a spokojeně až do smrti.  


