Starý mlynář zanechal svým synům mlýn, pole a kocoura.
Bratři se o dědictví podělili podle svého soudu. Nejstarší si
vzal mlýn, prostřední pole a na nejmladšího zbyl kocour.
„Bratři, když se vy dva spolu domluvíte, můžete dál
hospodařit, ale co si mám počít s kocourem?“ hořekoval
nejmladší. Ale ti dva jen mávli rukou. „Kocour je filuta,
když ho naučíš skákat přes obruč, můžeš ho na poutích
ukazovat.“
Nejmladší bratr zaplakal, nemyslel si, že má bratry šizuňky.
Ale zastání u nikoho neměl. Proto vzal kocoura a vydal se
do světa.
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Když už byli notný kus cesty za rodnou vískou, kocour
promluvil: „Nebuď smutný, můj pane, však uvidíš, že ti
dobře posloužím. Jen mi, prosím, sežeň boty a klobouk,
ať se můžu vydávat za pána a bezstarostně tak promlouvat
i s jinými lidmi.“
Mladík se podivil, že kocour mluví, a ještě podivnější se
mu zdálo jeho přání, přesto kocourovi sehnal, oč žádal.
Však se mu kocour za ty dary dobře odmění.
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Kocour se měl čile k dobré službě. Nachytal do pytle
koroptvičky a zajíce a zvěřinu pak odnesl na zámek.
Po kuchtíkovi nechal panu králi vzkázat, že tu dobrou
krmi mu posílá hrabě Jan z Bílých muk. Takové jméno dal
kocour mlynářovu synovi.
Králi chutnalo, a tak si kocoura pozval, aby od něho
vyzvěděl, co je hrabě zač. „To je tuze bohatý pán,“ lhal
kocour a ani se nezačervenal. „Má plno úrodných polí,
zelených luk a zámek se stovkou komnat.“
Král spokojeně přikývl. Bohatého společníka by rád
u sebe na zámku přivítal.
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Jednou se kocour dověděl, kudy se král vydá na vyjížďku.
Přikázal mladíkovi, aby vlezl do rybníka, a až kolem pojede
kočár, aby dělal, že se topí.
A stalo se. Kočár drkotal po cestě, kocour před něj skočil
a bědoval: „Pomoc, pomoc, hrabě Jan z Bílých muk se
topí!“
Král nakázal sloužícím, aby nešťastného mladíka zachránili.
A kocour zase lhal. Řekl králi, že jeho pána přepadli
lapkové, vzali mu šaty a pak ho do vody hodili.
Pravda však byla taková, že tím lapkou byl on
sám. Nuzné hadry svému pánovi totiž vzal a schoval
je pod kámen.
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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…
O Smolíčkovi

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

Sůl nad zlato
Zlatovláska
Pohádky si můžete objednat na
www.tridistri.cz

informace:
224 246 573
pomocdozahranici@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz
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