


2

Sluníčko svítí, voda teče a pohádky se povídají. 
V chaloupce pod horami žila žena se dvěma dcerami, 
vlastní Holenou a nevlastní Maruškou. 

Obě dívky byly krásné, ale každá jinak. Zatímco Holena 
svou krásu ráda dávala světu na odiv, fintila se, byla samý 
lesk a třpyt, Maruščina krása byla ukryta v jejím srdci 
a vyzařovala z mírné a laskavé tváře. Snad jen smutné 
oči na Marušku prozrazovaly, jak je jí líto, že ji macecha 
a sestra nemají rády, hezkého slovíčka jí neřeknou.
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Bylo to takhle v zimě, Holena se parádila, chystala se 
k muzice, když tu ji popadl zlý rozmar. „Ty, Marušo, rychle 
běž, fialky mi doneseš, za věnečkem z fialinek ohlédne se 
každý synek.“ 

Maruška se polekala, chtěla sestře její nápad rozmluvit: 
„Holenko, má sestro milá, copak sis to usmyslila? Venku 
mrzne, všude bílo, zlého se ti zalíbilo.“ 

Ale macecha se Holeny zastala, na Marušku se obořila: 
„Podívej se, jak se vzpíná, vzdoruje ta holka líná. Konec 
výmluv, odmlouvání, splň Holence její přání.“ 
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Maruška se brodila sněhem, ztrácela se v zimní krajině. 

Náhle zahlédla světlo. Když přišla blíž, uviděla dvanáct 
mužů, jak sedí kolem ohně. Přistoupila k nim: „Dobrý 
den, strýčkové milí, mohu se zahřát na chvíli? Mohu si 
k ohýnku ruce dát, nad smutným osudem zaplakat? Jen co 
se ohřeji, vydám se do dálky, maceše, sestře své natrhám 
fialky. “ 

Nejstarší muž, který držel hůl, rozvážně pokýval hlavou. 
„Jsem stařec Leden, sloužím paní Zimě, pomohu Marušce 
nést její břímě. Bratříčku Březne, teď se chop vlády, 
na chvilku porušme staré řády.“ 
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Měsíc Březen si vzal od Ledna hůl a máchl jí nad ohněm. 
Sníh hned roztál, tráva se zazelenala, fialky zavoněly. 
Maruška je natrhala a spletla do věnečku. Strýčkům 
měsícům poděkovala a radostně utíkala domů. 

V chaloupce ji však čekalo nemilé překvapení. Holena jí 
vytrhla fialky z ruky. „Kdes je vzala? Tys čarovala!“

 Maruška se bránila: „Chvátala jsem, spěchala, v lese jsem 
je trhala, vínek tobě uvila, by ses chlapcům líbila.“ 

Jenomže Holence se k muzice už nechce, zášť k sestře jí 
v srdci vyhrává falešnou muziku.
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Tato pohádka vyšla také v provedení do dětské promítačky.

V nabídce e-shopu 
najdete mnoho dalších 
pohádkových příběhů, 

retro diaprojektory DIAX3 
a novou LED promítačku 

Diarka.

Nákupem podpoříte 
projekt pohadkyprodeti.cz

Objednávejte na  
www.diacek.eu
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  V edici vyšlo:

Čert a Káča

Kocour v botách

Neposlušná kůzlátka

O Budulínkovi

O dvanácti měsíčkách

O hloupém Peciválovi

Smolíček Pacholíček

O Smolíčkovi

Sůl nad zlato

Zlatovláska
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