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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Otesánek



Daleko v lese žili spolu muž a žena, kteří byli moc smutní, neměli totiž děťátko. 

Muž byl dřevorubec, a když šel jednou do lesa sekat dřevo, uviděl malý pařízek, který 
vypadal jako malý chlapeček. Vzal ho domů. 

Muž přišel domů a povídá: „Mámo, tady máš malého Otesánka.“ Máma měla velkou 
radost. Položila malého Otesánka do kolíbky a zpívala mu.
 

Z kolíbky se ozvalo: „Mámo, já bych jed!“ Máma běžela uvařit kaši. Přinesla talíř 
kaše a Otesánek ji všechnu snědl. A za chvíli zase povídá: „Mámo, já bych jed!“ 
Máma měla doma celý chleba a chtěla Otesánkovi kousek ukrojit. Otesánek ale vys-
kočil a celý pecen sněd!
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Za chvíli zase volal: „Mámo, já bych jed!“ Ale máma už doma žádné jídlo neměla. Otesánek 
otevřel pusu a snědl mámu. 

Odpoledne přišel domů muž. Otesánek mu povídá: „Táto, já bych jed. Jed jsem, sněd 
jsem: kaši z rendlíku, pecen chleba, mámu a tebe taky sním!“ A snědl i tátu! 
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Potom šel Otesánek ven. Na cestě potkal děvečku s jetelem. Přišel k ní a povídá: „Jed 
jsem, sněd jsem: kaši z rendlíku, pecen chleba, mámu, tátu a tebe taky sním!“ A snědl 
děvečku i s jetelem. Šel dál. 
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Potkal sedláka s trakařem. Přišel k němu a povídá: „Jed jsem, sněd jsem: kaši z rend-
líku, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s jetelem a tebe taky sním!“ A snědl sedláka 
i s trakařem. 

Kousek dál uviděl pasáka s prasaty. Šel k němu a povídá: „Jed jsem, sněd jsem: kaši z 
rendlíku, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s jetelem, sedláka s trakařem a tebe taky 
sním!“ A snědl pasáka i s prasaty. 
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Potom na kopci zahlédl ovčáka s jehňaty. Přišel za ním a povídá mu: „Jed jsem, 
sněd jsem: kaši z rendlíku, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s jetelem, sedláka s 
trakařem, pasáka s prasaty a tebe taky sním!“ Šup a ovčák zmizel.

Na zahrádce uviděl babičku, jak okopává zelí. Šel k ní a povídá: „Jed jsem, sněd jsem: 
kaši z rendlíku, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s jetelem, sedláka s trakařem, 
pasáka s prasaty, ovčáka s jehňaty a tebe taky sním!“ 
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Otevřel svou velikou pusu… ale babička byla rychlá a sekla Otesánka motykou do 
velikého břicha. Otesánek spadl na zem.

Z břicha mu napřed vyskočil pes Voříšek, za ním ovčák a za ovčákem skákaly jehňata. 
Voříšek je sehnal dohromady, ovčák zapískal a uháněl domů. Potom z břicha vyběhlo 
hejno prasat, za nimi vyskočil pasák, prásknul bičem a hnal se za ovčákem. Pak vyšel 
sedlák i s trakařem a rozjel se za pasákem také ke vsi. Pak vyjela děvečka s jetelem a 
za děvečkou vyskočili z břicha muž se ženou a nesli si pod paží domů pecen chleba.
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