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S Holenou a macechou

v domku ž ije pod stř echou

Maruš ka - ta dívka pilná,

hodná, milá, neomylná.

Matka ji vš ak ráda nemá,

jenom chyby na ní hledá.

Nemož nosti na ní chce,

jen aby jí bylo zle.

Tak ji poš le pro fialku,

vž dyť je zima nyní venku!

Kdopak si to vymyslel,

asi horkou nemoc mě l.

Macecha a Holena

př ivoně t si chuť teď má

k fialové kytič ce.

Tak porouč í Maruš ce:

"Neotálej a už bě ž !

A když brzy nepř ijdeš ,

tak se hodně rozzlobíme

a domů tě nepustíme."

Tak Maruš ka vyrazí,

sníh a mráz ji nemrazí.

Kudy ale dát se má?

Dlouhou chvíli př emítá.

Pak vyrazí cestou k lesu.

Jejda! Už se zimou tř esu.

V dálce oheň zasvítí,

jé - už bě ž í pro kvítí.

Když dorazí k ohníč ku,

je tam dvanáct mě síč ků .

Tak jim svoji prosbu ř ekne

a mě síč ků m srdce změ kne.

Její prosbu vyplní,

rozlouč í se potom s ní.

Fialky jí natrhají,

na rozluč ku zamávají.

Macecha i Holena

srdce z ledu ale má.

Dalš í úkol vymyslí si.

Musí znovu za mě síci.

Jahody prý nyní chtě jí,

tak Maruš ku vyháně jí.

Maruš ka už ví, kam jít,

k mě síč ků m se bě ž í skrýt.

Ti jí zase pomohou

s touhle tě ž kou úlohou.

Už jahody domů nese,

sestro, matko, radujte se!

Zase nejsou spokojeny.

Dobrého jim zas nic není.

Teď vymyslí jablíč ka,

znovu jde ven Maruš ka.

Mě síč kové už se mrač í

na sestru a matku drač í.

Jablíč ka jí ješ tě dají,

na matku už nadávají.

Když se Maruš domů vrátí,

matce, sestř e plány zhatí.

Už se z domu nechce hnout,

máti se má rozhodnout.

Když si dalš í jabka dát,

musí si je natrhat.

Sně hem, vě trem ty dvě jdou...

v kruté zimě umrznou.
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