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O bratru Palečkovi 
Český král Jiří z Poděbrad měl jako jiní panovníci na svém dvoře šaška, aby ho obveseloval. Ten šašek se 
jmenoval Paleček. Protože každému tykal a každému říkal bratře, říkalo se mu bratr Paleček. Nebyl to však jenom 
obyčejný šprýmař, byl to moudrý a spravedlivý muž a král na jeho slova vždy dal. Jednou v pátek obědval král se 
svými rádci a dvořany pečené ryby. Bratr Paleček si sedl až docela ke dveřím mezi sloužící, a na ty se už velké a 
pěkné ryby nedostaly, jenom drobné rybičky, samá kost. Bratr Paleček se zamračil, vzal jednu rybičku, něco jí 
řekl a pak si ji přiložil k uchu. Za okamžik ji odložil a vzal zas jinou rybičku a tak to dělal hodnou chvíli. Všichni 
se tomu začali smát a král se Palečka optal, co to dělá. „Ale, bratře králi,“ Povídá Paleček, „to máš tak. Měl jsem 
bratra rybáře a ten se mi utopil. A tak se ptám těch rybiček, jestli o něm něco nevědí.“ Na královu otázku, co mu 
rybičky řekly, odpověděl: „Právě že nic, bratře králi. Rybičky říkají, že jsou moc mladé, že nic nepamatují, abych 
se zeptal těch starších a větších, co jsou u tebe na stole.“ Král se zasmál. Porozuměl tomu, proč si bratr Paleček 
tento žert vymyslel. Rozkázal, aby sloužící naložili na mísu veliké a pěkné ryby, a poslal je bratru Palečkovi. A 
ten si na nich s ostatními pochutnal. 
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