
Sojčí pohádka 

 

Sojka, to je pravá lesní krasavice. Tak zářivě modrá peříčka na 

křídlech nemá nikdo jiný v lese. S takovou ozdobou by bývala 

mohla být spokojená. Ale nebyla. 

Kdysi dávno prý měla sojka i pěkný hlas, uměla zpívat tak, jako 

jiní ptáci, jenže právě tohle se jí nelíbilo. „Mám nejpěknější 

peříčka. Chci mít ze všech ptáků nejkrásnější zpěv!“ usmyslela 

si. „Budu tím nejlepším zpěvákem v lese. Všechny přezpívám!" 

A hned věděla, jak to udělá. Od všech ptáků, které za celý den 

potká, se naučí zpívat a tu nejkrásnější melodii si pak vybere pro 

sebe. Budu mít ke krásnému peří i nejkrásnější hlas,“ 

vychloubala se.  

Létala po lese a napodobovala zpívání ostatních ptáků. Od 

holuba se naučila vrkú-vrkú. Od hrdličky cukrú-cukrú. Od 

sestřenice vrány její krá-krá-krá. Od zpěvačky pěnkavy fít-fít a 

od ptačí rusalky žluvy pěkné fiú-fiú. 

O tom, že sojka chce mít nový hlas, věděl brzy celý les. Slavík, 

mistr ve zpěvu, raději celý den nezazpíval, aby mu sojka jeho 

písničku neukradla. Zpívat začal raději až po západu slunce, za 

tmy. Sova, ta se také o své houkání bála. Od té doby houká jen v 

noci. A co ostatní ptáčci zpěváčci? Co skřivánek a jeho zvonění? 

Ten  na nic nečekal a raději se odstěhoval z lesa do polí.  

Lesem se rozeznělo strakapoudovo bubnování. Znělo temně. 

Znělo jako varování. Sojka na to nedbala. „Ale co!“ řekla si a 

naučila se i tenhle zvuk...  

Nastal večer. Sojka začala vybírat. Žádná melodie jí ale nebyla 

dost dobrý. Vybírala, přidávala, ubírala, míchala ... a pospíchala. 

„Hotovo!“ Na svůj nový zpěv byla moc zvědavá. „Křach, 

křach“ ozvalo se z jejího hrdla skřípavě a chraptivě. „Ouvej, 



ouvej! Co to je?“ polekala se. Chtěla zazpívat jako dřív – po 

sojčím, ale zase se ozvaly zvuky, jako když praská suchá větev. 

„Křach, křach!“ Žádná melodie, žádné pípání, ani cukrování, 

ani vrkání. Všichni v lese zpozorněli. I divoká kačena kroutila 

hlavou. „Kač, kač, kač, co je to  zač?“   

 „Jeminkote, co se mnou bude? „Já tě varoval,“ připomenul jí 

strakapoud. Strakapoude,“ napadlo sojku:„Ty máš svoje 

bubnování. Co kdybys mně přenechal varování. Když spustím 

svoje „Křach, křach!“ každý hned zpozorní a pátrá, co se děje.“ 

„Dobře tedy,“ zamyslel se strakapoud. Budu v lese jen bubnovat 

a ty budeš varovat.“ 

Od té doby sojka hlídá jako na stráži při kraji lesa a svým křikem 

ohlašuje každého vetřelce, který do lesa vkročí.  
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