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Trpaslíci aneb Sen devátý 
 

Byl jednou jeden domeček a tom domečku bydleli 4 docela podivní trpaslíci. Málo 

mluvili a divní byli hlavně tím, že jedli jenom ohavné fialové houby a pak jim hrozně páchlo 

z pusy, protože si nikdy nečistili zuby. Vy děti, si musíte zuby čistit každý den! 

 

Nevím, jak se trpaslíci jmenovali – a asi to nevěděl nikdo a ani oni sami ne. Celý den 

pracovali v dílně a nikdy nebyli líní. Do forem odlévali malé sádrové sošky lidí a pak je 

barvili anilínovými barvami. Největším prodejním hitem byl policista s placatou čepicí, 

nejtěžší byl ale hasič, protože měl velkou svítilnu, takže do sádrové figurky bylo třeba také 

natáhnout dráty a umístit tam objímku se žárovkou. Figurky si kupovali hlavně trpaslíci 

z ciziny – a protože tihle naši trpaslíci bydleli blízko u hranice lesa, prodávali se jejich sádroví 

človíčci dobře. Výrobky z téhle dílny zdobily kdejakou zahrádku.  

 

Těsně před začátkem zimy trpaslíci zavřeli dílnu a připravovali se na Vánoce, které 

mají všichni trpaslíci hrozně rádi. Fialových hub měli zásobu na celou zimu, další zakázky na 

sošky měli až na jaro, a tak měli volno. Celé dny padal sníh.  

 

Večer, těsně před Vánoci, když už měli všechno, ale opravdu všechno hotové, si sedli 

před svůj domeček a začali zpívat. A jejich vysoké mečivé hlásky se nesly daleko, daleko… 

 

Možná tu písničku, milé děti, znáte také… 

Stille Nacht! Heilige Nacht! 
Alles schläft, einsam wacht 
Nur das traute hoch heilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
Schlaf in himmlischer Ruh! 

Stille Nacht! Heilge Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb' aus deinem göttlichen Mund, 
Da uns schlägt die rettende Stund'. 
Jesus in deiner Geburt! 
Jesus in deiner Geburt! 
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