
O PTÁČKOVI A KOUZELNÍKU 
(bajka o sebelásce) 

 

Seděl jednou takhle ptáček na větvi nedaleko kouzelníkova obydlí a 

přemýšlel. Když přišel kouzelník, začal si stěžovat, jaká je to námaha, 

každý den spěchat do hnízda se strachem a obavami, jen aby ho stará 

kočka nechytla. Kouzelník mu odpověděl: „Pokud tě to opravdu tak 

užírá, mohu tě proměnit v kočku, jestli si to přeješ.” Ptáček nadšeně 

zapípal a za pár sekund z něj byla veliká kočka s drápy a vousky. 

Druhý den přiťapal ke kouzelníkovi celý unavený a opět si stěžoval: 

„Je tu jeden pes, který mě nechce nechat na pokoji a neustále mě 

nahání. Prosím, proměň mě v psa, ať jsem si s ním rovný a nemusím se 

ho bát!” Kouzelník mu vyhověl a během mžiku z něho byl mohutný a 

silný pes. Našel si páníčka, ale vždy, když odpočíval v boudě, měl strach 

ze stínů, zvuků a očí, které na něj zíraly. Nechtěl se bát nikoho, a tak 

poprosil kouzelníka, aby z něho udělal lva. Kouzelník mu 

s povzdechnutím vyhověl. Ve chvíli, kdy lvův páníček zjistil, že má místo 

psa v boudě lva, se lekl a mrštil po lvu kopím. Lev utekl a prosil 

kouzelníka: „Tohle jsem si opravdu nezasloužil. Udělej mě prosím 

vojákem!” „Víš vůbec, o co prosíš?!” varovně se kouzelník zeptal a 

proměnil ho v silného vojáka se štítem a mečem. Muži vojáku záviděli a 

dívky se za ním nestačily ohlížet. Jednoho dne ho náčelník vyzval, aby 

za něho bojoval. „Proč bych mu měl sloužit? To on by za mě měl 

bojovat. Jsem mnohem silnější!” pomyslel si voják. 

Došel za kouzelníkem a řekl mu, ať ho promění v náčelníka. 

Kouzelník, udiven vojákovou drzostí, mu přesto vyhověl. „Máš to tedy 

mít,” prohlásil kouzelník. Náčelník teď seděl na velkém trůnu obklopen 

služebnictvem. Tu přišli rádcové. „Velký pane, je čas, abyste donesl 

oběť a prokázal svoji moc,” pravili. Náčelník začal ječet: „Já?! To mně 

byste měli nosit oběti! A proč se mi neklaníte?!” To už se kouzelník 

rozzlobil, zem se zachvěla, do hradu uhodil blesk a najednou náčelník 

seděl zpátky na větvi a křičel: „Píp! Píp!” 
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