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                              V jednom království měli dva syny.   
                         Chlapci dorostli. Z prvorozeného se stal  
                     král, druhorozenému nezbývalo nic jiného, 
než se vydat do světa. 

Princ Jaroslav si osedlal svého bělouška a vydal se hledat 
štěstí v jiných krajinách. Jel dlouho. Čím déle jel, tím víc 
princ smutnil. Když už ten jeho smutek nebyl k unesení, 
bílý kůň na něho promluvil: „Nesmutni, princi, jsem 
s tebou. Dáš-li na mé rady, dobře se ti povede.“ 

Princ se nejprve podivil, že jeho kůň mluví,  
ale pak si řekl, že určitě nic nezkazí, když se  
nechá koníkem vést. 



4

Bělouš klusal neznámou krajinou. Jel kolem luk a polí, 
skrz hluboké lesy, až dojel ke skále.  Zastavil se, třikrát 
hrábl kopytem a skála se otevřela. Koník vjel do kamenné 
komnaty. Udivenému princi přikázal: „Převlékni se do 
prostých šatů, vydej se na zámek a dej se do královských 
služeb. Slovíčkem se nezmiňuj, kdo doopravdy jsi. Budeš-li 
cokoliv potřebovat, přijď, třikrát zaklepej na skálu a já ti 
rád pomohu.“ 
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          Princ udělal, jak mu koník radil. Převlékl se, jedno  
         oko si převázal šátkem. Aby se neprozradil, dělal 
němého, na všechno souhlasně přikyvoval a jediná slova, 
která ho kdy slyšeli vyřknout, byla ba, ja, ja. A tak mu 
začali říkat Bajaja. 

Na zámku měli Bajaju rádi. Nejvíce si ho oblíbily královské 
dcery – princezny Růženka, Violka a Jasmínka. I Bajaja je 
měl rád, do Jasmínky se tajně zamiloval. Když byl Bajaja 
s nimi, byly samý smích a radování.
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                                Avšak jednou je Bajaja přistihl  
                                 nešťastné. Nechtěly mu říct, co je trápí. 
Až od krále se dozvěděl, že se princezny budou vdávat. 
„Ach, Bajajo, smutné to budou svatby. Pro každou z mých 
krásných dcer si přijdou dračí ženiši. Pro Růženku už 
jeden letí.“

Bajaja běžel ke skále, aby požádal koníka o pomoc. Skála 
se otevřela, bělouš v ní stál plně osedlán. Na kamenném 
stole ležely červené šaty, brnění a meč. „Už na tebe čekám, 
princi,“ řekl kůň lidským hlasem. „Oblékni se a popadni 
meč, se zlem se musí bojovat.“

Princ neotálel. V rytířské zbroji vyskočil  
na bělouše. Jel zachránit princeznu Růženku.
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