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Kde bolo, tam bolo, za siedmymi horami a siedmymi dolinami, v malej dedinke, nie vä?šej ako bochník chleba, žila jedna chudobná žena.

Žena bývala v malej skromnej ošarpanej chalúpke. Okrem chalúpky mala žena polí?ko, na ktorom pestovala obilie. ?o dopestovala, predávala v meste. Bol to hlavne pernikár, kto kupoval jej dobré a pekné obilie. Z neho piekol najvo?avejšie perní?ky, sladké ako med.

Tá žena mala synka. Nik mu inak nepovedal, ako Pavo. Pavko bol dobrý syn. V dom?eku ?o to porobil i okolo polí?ka sa krútil jedna rados?. Nemal ?ahký život. Od rána do mrku pomáhal mamke, ako len vládal, šaty mal trikrát poplátané a nemal ani jednu jedinú hra?ku.

Chlap?a malo jeden ve?ký sen – ve?ký farebný bubon. Taký, ako má bubení?ek v meste. Aj on by chcel by? bubení?kom: všetky dôležité správy by vybubnoval na dedinskom námestí?ku. Ur?ite by za to dostal nejaký ten peniaz a mamke tak pomohol. A v nede?u by pre
rados? bubnoval všetkým dobrým ?u?om na okolí.

Jedného d?a šla matka do mesta s obilím. Ke? odchádzala, spýtala sa syn?eka, ?o by mu mala z mestského trhu prinies?. Syn?ek sa zamyslel a povedal:

– Mamenka, ja mám len jediný sen – ve?ký bubon. Viem, že mi ho nemôžeš kúpi?, ale to je moja jediná túžba, a preto sa tým netráp. Ni? iné nechcem. –

Syn mal pravdu a mamka vedela, že je to tak. Nebude môc? syn?ekovi kúpi? bubon. Peniaze, ktoré ut?ži v meste za obilie budú sotva sta?i? na živobytie. Nebude môc? splni? túžbu svojho syna.

Smutná žena myslela na svojho syn?eka po celú cestu domov, ve?mi ju trápilo, že nemôže svojmu jedinému milovanému syn?ekovi kúpi? to, ?o si tak ve?mi želá. Prepadla ju taká tiese? a žia?, že sa vo?ky-nevo?ky rozplakala.

Ako tak krá?ala smutná domov, slzy sa jej po lícach kotú?ali, zazrela pri ceste sedie? malého ?udného star?eka. Mal štetinaté fúzy, dlhú bielu bradu a spod širokého klobúka mu vy?nievali strapaté vlasy. Oble?enú mal poplátanú kazajku. Sedel na ve?kom balvane pri
ceste, pri nohách mal zložený ošúchaný batoh a pomaly bafkal fajo?ku. Asi odpo?íval na svojej púti.

– Pre?o pla?eš, dobrá žena? – spýtal sa star?ek a chudobná žena mu všetko porozprávala.

Cudzinec ml?ky po?úval, potom dlho rozmýš?al a napokon vytiahol z batoha prútik a podal ho žene:

– Na, vezmi tento prútik svojmu malému synkovi. Možno je prútik oby?ajný, ale možno je ?arovný. A možno mu spraví rados? a možno mu bubon pri?aruje. –

–

?akujem ti, dobrý ?love?e, odovzdám syn?ekovi tvoj dar?ek. Ur?ite bude vedie?, ?o s ním, – žena vzala prútik a pobrala sa známou cestou domov.

Ešte sa však obrátila, lebo chcela zamáva? malému star?ekovi na pozdrav, ale star?ek, akoby sa pod zem prepadol.
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Doma dala mama Pavkovi prútik a porozprávala mu nezvy?ajnú príhodu o ?udnom malom star?ekovi. Syn?ek si prútik vzal, po?akoval a dlho sa na? pozeral. Prútik nevyzeral zázra?ný, bol to úplne oby?ajný drevený prútik, no i tak si ho starostlivo schoval.

V nede?u, ke? všetci odpo?ívali, vyšiel Pavka von, chcel sa porozhliadnu? po okolí, možno sa trochu pohra?, známych pozrie?. Vzal si prútik a šiel.

Ako sa tak prechádzal po dedine, na hornom konci zbadal pekárku, ako smutne sedí pri ve?kej peci na dvore.

Pekárka pekáva v peci ve?ké pampúchy, praclíky a bochníky vo?avého chleba. Každý, kto ide okolo jej domu, postojí, vdychuje vô?u ?erstvého pe?iva a potom si nejaký ten pampúch kúpi.

Ale dnes sa pekárke nedarí. Nemôže vykresa? ani iskri?ku, ktorá by rozkúrila starú pec.

–

Ukážte tetka, pomôžem vám, – núka sa Pavko.

Chví?u rozmýš?al, ako by iskru vykresal, ke? tu zrazu sa na konci prútika objavilo malé svetielko – modrá iskra. Pavko priložil prútik k polenám v peci.

Na po?udovanie sa z pece za?al kúdoli? modrosivý dym a ohník v peci sa rozhorel. O?i tetky pekárky sa rozžiarili:

–

Ach, chlap?e, tak sa vždy natrápim, kým zapálim ohe? v mojej piecke. –

– Dám vám tetka môj prútik, hádam vám bude na dobrej pomoci! –

Tetka pekárka bola š?astná, ?akovala chlapcovi za pomoc a za odmenu mu dala ve?ký okrúhly a vo?avý bochník chleba.

Chlapec vzal chlieb a šiel ?alej svojou cestou.

Na trhovisku uvidel mladú ženu, ženu dedinského hrn?iara. Okolo seba mala rozložené hlinené kr?iažky: ve?ké i malé, ma?ované i jednoduché. V náru?í držala malé die?a, ktoré jednostaj plakalo a nie a nie presta?.

Chlapec sa pristavil pri hrn?iarovej žene a spýtal sa:

– Pre?o ten malý tak ve?mi pla?e? –

– Och, synku, môj malý je hladný a my nemáme ?o úst položi?, – odpovedala hrn?iarova žena. Pavko pozrel na bochník, ktorý držal v rukách a podal ho žene:

– Ke? je tak, vezmite tento bochník. Je ?erstvý, ešte teplu?ký, práve z pece vytiahnutý. –

Hrn?iarka bola chlapcovi v?a?ná a darovala mu ve?ký hrniec.

Pavko šiel ?alej a zanedlho prišiel k rie?ke. Pri rie?ke našiel ženu – prá?ku, ktorá na rie?ke prala prádlo. Jednostaj šomrala a lamentovala.

– Pre?o to?ko šomrete, tetka? –

– Mrcha je dnes de?! Rozbila sa mi misa na prádlo! Tak ju potrebujem! V ?om ja ?isté prádlo domov odnesiem? –

Chlapec vedel, ako pomôc? neš?astnej prá?ke.

– Tu máte môj ve?ký hrniec, – podal chlapec prá?ke hrniec, – vy ho potrebujete viac ako ja. –

– Och, ?akujem ti za tvoju pomoc! Tu ti dám za odmenu tento kabát, – povedala prá?ka a z kopy ?istého prádla vytiahla zamatový kabát. Kabát bol ve?ký, akurát na statného chlapa. Ale ?o tam po tom. Ve? Pavko do? za?as dorastie.

Ide chlapec ?alej, nesie kabát. Odfukuje. Na kopci stretne chlapíka, ktorý ?ahal za sebou drobného koní?ka. Chlapík bol chudý, priam vycivený, chudobný. Na nohách mal vyšliapané sandále, oble?ené len spodky a cez plecia prehodené nie?o, ?o kedysi dávno bolo
koše?ou.

Chlapec podal chudákovi kabát:
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– ?love?e, ve? ty vyzeráš ako handrár ošarpaný! Tu máš, ty potrebuješ kabát viac, ako ja, – povedal chlapec dobrosrde?ne.

Biedny chlapík si obliekol kabát.

– Och, ?akujem ti chlap?e. Kabát je pekný. V takom si isto ?oskoro aj dobrú prácu nájdem. A za kabát, tu máš, vezmi si koní?ka. Nemám ni? iné, ?ím by som sa ti odv?a?il. Aj tak neviem, ?o s ním robi?, nemám ho ?ím nak?mi?, nemám ho ako obriadi?. Postaraj sa dobre
o koní?ka, chlap?e.–

Chlapec vzal za uzdu koní?ka a pobral sa ?alej. Ide, ide dolu dedinou, koní?ek za chlapcom cupká. Na konci dediny príde k dvoru a vo dvore – svadobná hostina. Ale ?o to? Celá svadba zvädnuto sedela kol svadobného stola, iba sváko –otec ženícha, nervózne chodil
hore dolu po dvore frflal a nadáva, až sa dvor ozýval.

– A ?o je to za svadbu, nevrlú a nevraživú? Muzika nevyhráva, družice netancujú, – pýta sa sváka Pavko.

– Ale, ?akáme na Lojza, mal dovies? koníka, ?o mladý pár, cez svadobnú bránu prevezie. Ak sa tak nestane, svadba zle dopadne. Nuž teda ?akáme, ale Lojzo už hodnú chví?u mešká. –

– Tu máte, berte môjho koní?ka. Vám sa viac zíde, ako mne, – odvetil chlapec a podaroval ženíchovi koní?ka.

A ženích sa nevedel chlapcovi vyna?akova? a za ten svet ho nechcel pusti? zo svadby. A Pavko sa ani veru ve?mi nenáhlil. Celý ?as sedel pri svadobnej muzike – do pesni?iek si nôžkou taktoval. Ke? sa veselie blížilo ku koncu a Pavko sa poberal domov, ženích sa ho
pýta: – Ako sa ti, chlap?e, môžem odv?a?i?? –

Pavko veru dlho nerozmýš?al:

–

Bubon, dajte mi ve?ký svadobný bubon! –

–

Ber si bubon! Veru, bude z teba dobrý muzikant, – podal ženích chlapcovi bubon.

Bubon bol ve?ký a trochu pri?ažký, ale Pavko aj tak bežal domov tak rýchlo, ako len vládal. Už sa nevedel do?ka?, aby ukázal mamke, že ?udný malý star?ek mal pravdu. ?arovný prútik mu veru krásny bubon pri?aroval.

Slovní?ek-hovorní?ek:
Aký bol Pavko?

Rozlúskni úlohu:
Ako sa doszal k bubnu? Čo všetko daroval?

na motívy ľudovej rozprávky prerozprávala © Ľudmila Hrdináková
ilustrácie © Mária Malíková
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