
 
Hade z meče 
 
Bylo nebylo jedno království, ve kterém žili: král, královna a s nimi jejich tři dcery - 
Maruška, Liliána a Anička. Jednou přišel zlý černokněžník a odnesl všechny tři 
princezny. Marušku a Liliánu zavřel do svého hradu a dal k nim na stráž draka. 
Nejmladší Aničku proměnil ve starou babičku, která špatně viděla, proto jí přičaroval 
brýle. Král dal vyhlásit, že kdo mu přivede jeho dcery, dostane království a půl princezny, 
kterou si vybere, tedy vlastně obráceně. Dozvěděli se o tom i v sousedním království, 
kde měli čtyři prince - ten nejmladší Gabriel byl strašně zlý, dva starší - Toník a Vendelín 
byli pyšní a namyšlení, ten nejstarší Šimon byl hodný. 
Nejstarší tři bratři (Gabriel byl líný a nechtěl s nimi jít ) vysvobodit princezny. 
První jel Toník.Jel dlouho předlouho až potkal starou babičku, které upadly brýle. Moc 
prosila, aby jí je podal, že nic nevidí.Ale on nevěděl, jaké to je když člověk nevidí a řekl jí 
: "jen se nevymlouvej a podej si je sama " a jel dál.Jel dlouho až jednou přijel na louku a 
uprostřed té louky byl zapíchnutý meč. Princ přišel blíž a uviděl nápis " Jen s tímto 
mečem můžeš draka porazit ". Chtěl ho vzít, jenže z meče vykoukla hadí hlava a 
zasyčela : " Sssss ! ". Princ se lekl, sedl na koně a jek pryč. Pak vyjel druhý princ, ale 
vedlo se mu stejně jako prvnímu.Když se vrátil, vyjel Šimon - nejstarší princ. Když potkal 
babočku, brýle jí podal. Ona mu prozradila, jak získat meč. Řekla, že když k němu přijde, 
ať zavolá : "hade z meče "a stříkne na hada vodou z lahvičky, kterou mu dala. Udělal, jak 
mu poradila, a bylo po hadovi. Vzal meč a šel porazit draka. Když drak zemřel, čaroděj 
se propadl do země, kouzlo se zlomilo a babička se proměnila zpátky v Aničku. Princ si 
vybral Aničku za ženu a král dal zbylé dvě princezny jeho bratrům za to, že se snažili. 
Oba bratři se polepšili a slavili se tři svatby, jen Gabriel málem pukl závistí. 
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