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Bylo to kdysi dávno, kdy v každé chalupě měli plno dětí. 
Synové pomáhali otcům orat pole, sít a sklízet obilí, dcery 
byly po ruce svým matkám.

Z těch dob nám zůstalo vyprávění o třech bratřích. První 
dva se měli čile k světu, bylo jich všude plno. Ten třetí jen 
lehával na peci, a tak mu začali říkat Pecivál. Nermoutilo 
ho to, protože rád z pece pozoroval, co se kolem něho děje. 
A že nebyl jako jeho bratři, že moc nemluvil, mysleli si, že 
je hloupý. 
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Otec hospodář měl velkou starost. Někdo mu na polích 
ničil úrodu. Poslal tedy své tři syny, aby ovesné pole v noci 
ohlídali. 

První dva bratři osedlali koně, do mošen nabrali jídlo 
a pití a bujaře se vydali na hlídku. Pecivál si do kapsy strčil 
skrojek chleba a pomalu se za nimi loudal. Když došel 
k polím, bratři už měli rozdělaný oheň, posilňovali se 
pečínkou. Bratra nepozvali, ať si hlupáček poradí sám. 

Pecivál byl zvyklý dívat se na svět z výšky, a tak si vylezl 
na starou hrušeň, která rostla vedle políčka.
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Celou noc se nedělo nic. Až takhle k ránu, kdy pantáta 
měsíc kynul svým hvězdným cylindrem slunci na pozdrav, 
přilétli na pole tři koně. Obilí se pod koňskými kopyty 
lámalo.

       První dva bratři spali, nic neviděli, ten třetí se všemu  
   divil. A podivil se ještě víc, když jeden koník přicválal 
k hrušni a začal se o kmen stromu drbat. Pecivál na víc 
nečekal a hop – už sedí koníkovi na hřbetě, že ho zkrotí 
a dovede otci. 

Koníkovi se to nelíbilo. Zaržál, vzepjal se, běhal tam 
a zpět, chtěl se Pecivála zbavit. Pecivál se ale nepustil.
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Konečně se kůň unavil. Zůstal stát, ohlédl se po Peciválovi 
a promluvil lidským hlasem: „Dobře ses držel, vytrval 
jsi. Teď mě pusť a já ti daruji svou uzdu. Když jí zatřepeš 
a řekneš: ,Třepu teď koňskou uzdičkou, tužbu mám 
jenom maličkou, splň se mi přání, splň se hned, koníčku, 
k dobrému mě veď‘, přiběhnu a přání ti vyplním.“ 

     Bylo domluveno, kůň dostal svobodu a Pecivál  
kouzelnou uzdu. Doma nikomu nic neřekl. 

Otec se na syny zlobil, že obilí neohlídali. Ale protože 
od té noci už polím nikdo neškodil, brzy jim odpustil.
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  V edici vyšlo:

Čert a Káča

Kocour v botách

Neposlušná kůzlátka

O Budulínkovi

O dvanácti měsíčkách

O hloupém Peciválovi

O Slunečníku…

Smolíček Pacholíček

Sůl nad zlato

Zlatovláska
Pohádky si můžete objednat na  
www.tridistri.cz

kancelář: 
Londýnská 44 
120 00 Praha 2 
(po–čt 8:00–16:00)

informace:  
224 246 573
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