
O bílém jelenovi 
  Byl jednou jeden pytlák Boris. Vyrůstal v sirotčinci, neměl práci, ale musel živit 

ženu a pět dětí. Aby je uživil, chodil pravidelně pytlačit do panského lesa.    

  Žádný bažant, zajíc, divočák ani srnec před ním nebyli v bezpečí. Úlovky 

prodával chamtivému hostinskému Ignácovi.  

  Jednou k večeru se Boris vydal na srnce. Musel si dávat pozor na starého 

hajného Straku. V půli cesty ho málem potkal. Rychle zhasnul lucernu a schoval 

se do houští. Jakmile hajný zmizel z dohledu, pokračoval v cestě k panské louce. 

Ke svému úžasu se na louce pásl velký bílý jelen.  

  „Za bílého jelena dostanu od hostinského spoustu peněz“ pomyslel si Boris.  

Zamířil a vystřelil. Jelen se ani nehnul. Boris tedy vystřelil podruhé, jelen zvedl 

hlavu a zatroubil. V tom se zvednul vítr, začalo pršet, zablesklo se a Boris 
upadnul na zem.  

  Když se probudil bylo už ráno. Měl velkou žízeň. Rozběhl se k nedalekému 

potoku. „Proč běžím po čtyřech“ divil se Boris. Až nyní si uvědomil, že on je teď 

bílý jelen. Toulal se krajinou, narazil na několik jeleních stád, ale v žádném ho 

nepřijali. Stal se z něj samotář. Bylo mu smutno. 

  Zanedlouho se na zámku chystala narozeninová oslava zámeckého pána. 

Hajný dostal seznam zvěřiny, kterou má nalovit. Byly na něm koroptve, bažanti, 

srnci, mufloni, divoká prasata, zajíci, divocí králíci a nechyběl ani jelen.  

  Hony mají trvat celý týden, účastnit se bude na sto lovců. Jelena si chce 

zámecký pán ulovit sám. Když se hony blížili ke konci, vypravil se hajný se svým 

pánem a jeho družinou na jelena. Dorazili k panské louce, nic netušící Boris se 

zrovna pásl. Zámecký pán slezl z koně a vydal se pěšky k okraji louky. Tam 

spatřil nádherného bílého jelena. Zamířil a vystřelil a bílý jelen klesl k zemi. 

  Rána probudila Borise, který při čekání na srnce usnul a vše se mu jen zdálo. 

Otevřel oči a spatřil hajného. Boris byl tak vyděšený ze snu a přítomnosti 
hajného, že mu vše pověděl.  

  Hajný nejprve pohrozil Borisovi vězením za pytláctví, ale nakonec poznal, že 

Boris nebude zas tak špatný člověk. „Nechceš se stát hajným“, nabídl mu. “Už 
jsem starý a chci jít na odpočinek.“  

  Boris souhlasil a jestli neumřel dělá tam hajného dodnes. 

   A bílý jelen? Toho ve svém revíru nikdy nespatřil. 


