Próza – Objev roku

O zlobivém králi

Bylo jednou jedno království, které bylo zoufalé, protože měli moc zlobivého krále. Pořád si
dělal ze svého sluhy jenom legraci a nejen to. Dělal i nepořádek, mluvil nespisovně a ze své
nejmladší dcery si utahoval. Měl 3 dcery, ta nejstarší se jmenovala Libuše, ta druhá nejstarší se
jmenovala Lada a ta nejmladší se jmenovala Veronika. Král přezdívaný král „Zlobík“ je měl
moc rád a řekl si, že je čas je provdat, aby si mohl užít víc legrace. První princ přijel v 16:00.
Král se s ním domluvil, aby si mohl vybrat. Ve skutečnosti si chtěl užít legraci. Princ chtěl
Ladu, protože uměla hezky zpívat. Král však řekl: „Jestli chceš ale Ladu za ženu, musíš 9x
oběhnout hrad s tužkou v uchu a u toho budeš ještě říkat „lalala, já jsem motýlek, lálálá.“
Princ řekl, že to neudělá a odešel. Král se hrozně smál, ale Ladě se to nelíbilo. Král si řekl, že
pozve dalšího prince. Tentokrát se domluvili na 17:00. Princ přijel a řekl, že chce Libuši. Král
řekl: „Dobře, dám ti Libuši za ženu, ale musíš jít k řezníkovi a řekni mu, aby ti dal hlavu od
prasete, a dáš si ji na sebe.“ Princ řekl, že to neudělá. Král se tomu hrozně smál, ale Libuše se
tomu nesmála. Král si řekl, že má ještě dceru Veroniku, a proto zavolal dalšího prince. Ten se
ptal, jestli si může vzít princeznu Veroniku, protože je hezká a chytrá. Král řekl, že ano, ale
musíš jít za horu a vykopat tam meloun, potom si ho dáš na hlavu a řekni, že jsi meloun.
Princ však řekl: „Dobře, udělám to.“
Šel za horu a vykopal meloun, potom přišel ke králi a vrazil mu meloun na hlavu, zasmál se
a vzal si za ženu princeznu Veroniku.
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