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V jedné chaloupce hospodařili muž se ženou. Byli to dobří lidé, 
hezky se jim spolu žilo, ale ke štěstí jim přece jen něco chybělo. 
Neměli děti. Muž si stýskal, žena smutnila. 

Každé stýskání i smutnění ale jednou skončí.

Zrovinka když byl muž na poli, narodil se mámě kluk. Nebyl 
o moc větší než palec u ruky. A tak mu máma začala  
říkat Paleček.



44

I když to byl klučík malý, maličký, měl se čile k světu. Mámě 
pro radost zatancoval na stole skočnou, přitom si zpíval 
a tleskal do taktu. Máma na něm mohla oči nechat, jak byl 
zábavný.

„I ty jeden komediante, zpíváš, tancuješ a mně pro samou 
zábavu práce stojí. Až se táta vrátí z pole domů, podiví se, jací 
jsme špatní pracanti,“ naoko hartusila.

Paleček přestal zpívat a tancovat. „Já jsem pracovitý,“ kasal se. 
„Dřevo naštípu, v kamnech zatopím, jen mi, mámo, řekněte, 
s čím vám mám pomoci.“
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           Máma se podivila. „S čím mi chceš pomáhat, vždyť jsi jak 
za groš kudla. Polínko bys sotva unesl.“

„I kdepak, mámo, mám sílu jako velký chlap,“ prohlásil 
Paleček. Seskočil ze stolu a hnal se ke kamnům. Popadl polínko 
a hodil ho do pece jako nic. 

Máma kluka pochválila. „Když jsi takový silák, to bys mohl 
tátovi odnést na pole oběd.“

Paleček přikývl, že to rád udělá. Máma uchystala jídlo do 
proutěného košíku. Paleček vyzdvihl koš nad hlavu a šel. Ani 
ho nebylo pod košíkem vidět. Vypadalo to, že si koš sám vyšel 
na špacír.
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 Když Paleček došel k potoku, přes který nevedla lávka, 
povzdechl si. „Zpívat a tancovat umím, sílu mám jako velký 
chlap, jenže přes potok nepřeplavu.“

Ale že měl pod čepicí, brzy si poradil. Z koše 
vytáhl dřevěnou lžíci, posadil se na ni jako do 
lodičky a koš s jídlem táhl po vodě za sebou. 

Brzy se dostal na druhý břeh a mohl pokračovat 
v cestě.
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