






Bylo nebylo...
Moudrý muž měl pouze jednoho syna, kterého 

matka rozmazlovala a vždy se o chlapce bála. Když 
vyrostl, stal se z něj mladík, co neuměl pracovat. Chtěl 
se pouze bavit a utrácet peníze, které dostával od 
matky. 

Jednoho dne si otec zavolal syna a řekl mu: „Vyrostl 
jsi a už je z tebe silný muž, který se může o sebe posta-
rat a vydělávat peníze.” 

Syn odpověděl: „Ale otče, já žádnou práci neumím.” 
Otec povídá: „Naučíš se, teď se seber a jdi do města. 

Nevracej se, dokud si nevyděláš zlatou minci.” 
Druhý den, než mladík odešel, dala mu matka zlatou 

minci a řekla mu, že až se vrátí večer z města, ať dá 
minci otci a řekne, že si ji vydělal sám. Syn matku 
poslechl. Vrátil se večer, dal minci otci a řekl: 

„Musel jsem těžce pracovat, abych tuto zlatou minci 
získal.” 

Otec si minci vzal, prohlédl si ji, pak ji hodil do ohni-
ště a řekl: „To není mince, kterou jsem od tebe žádal, 
zítra jdi do města a přines mi jinou.” 

Syn zmlkl a neprotestoval.



Další den se syn chystal do města a když otvíral 
dveře, matka ho zastavila a dala mu další zlatou minci. 
„Nevracej se hned,“ řekla, „zůstaň ve městě dva nebo 
tři dny a pak přines otci minci zpátky.“

Syn matku poslechl a zůstal ve městě tři dny. Pak 
se vrátil domů a dal minci otci. „Hodně jsem pracoval, 
otče, než jsem tuto minci dostal.” Otec si opět minci 
prohlédl, hodil ji do ohniště a řekl: „To není mince, 
kterou jsem od tebe žádal, zítra jdi do města a přines 
mi jinou.” 

Syn opět zmlkl a neodpověděl. 
Další den se syn vzbudil a potichu odešel, aby 

nevzbudil matku. Zůstal ve městě měsíc a konečně si tu 
zlatou minci opravdu vydělal sám. Vrátil se domů a řekl: 
„Přísahám, otče, že jsem tuto minci vydělal svou prací.”

Otec si minci vzal, prohlédl si ji, ale než ji stihl hodit 
do ohniště, tak ho syn chytil za ruku. Otec se rozesmál, 
objal syna a řekl: 

„Drahý synku, konečně je z tebe muž, který se 
dokáže o sebe postarat. Je vidět, že jsi tu minci vydělal 
sám, bál ses o ni, ne jako o ty první dvě mince. Kdo 
lehce nabyl, lehce pozbyl.” 
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