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      Indiánske 

vlásky, 

rozprávka 

   pre malých 



 
Nad šírošírymi pláňami 

americkej prérie vychádzalo 

práve purpurové slnce. Z juhu 

na svieže, trávnaté pustiny 

povieval vánok a hladil 

skalnaté údolia i modré vrchy 

navôkol. Len orlí krik 

zaznieval z diaľky, odtiaľ, kde 

sa narodili mladé orlíčatá 

a hladnými zobáčikmi pískali 

svoje prvé piesne. A ozvena im 

odpoveďou vracala také isté 



pískanie, päťkrát, desaťkrát, 

päťdesiatkrát... 

V jednom z údolí týčili sa zo 

zeme vigvamy jedného 

z najväčších indiánskych 

kmeňov – Vtáčích indiánov. 

Meno dostali podľa toho, že si 

zvykli svoje šaty zdobiť vtáčím 

perím viac ako ostatné kmene, 

a i ženy si do vlasov zaplietali 

orlie perá, ako symbol sily 

a slobody, ktorú im tak tento 

veľký dravec prepožičiava. 



Po večeroch ženy varievali 

rybiu polievku v kotlíkoch 

pred stanmi, deti sa hrali 

a mládež sa zabávala tancom, 

spevom, alebo pomáhali nosiť 

vodu a káľať drevo. Drobizg 

pobehoval mamám okolo sukní 

väčšinou aj so psíkmi, ktorých 

mali indiáni Vtáčieho kmeňa 

v úcte ako najvernejších 

priateľov a psy chodili všade 

s nimi. Každý mal meno 

a chránil svojho pána i svoju 

rodinu. 



V nedeľu sa podávalo na 

drevených táckach v každom 

stane sušené mäso – pemikan 

s korením a cibuľou. Zajedalo 

sa kukuričnými plackami 

a chutilo vynikajúco, ako 

najjemnejší syr. 

 

V dnešné ráno v jednom zo 

stanov jedla i rodina Kangi, 

vraních mužov a žien. Mali 

velikánske čierne oči ako dve 

jazerá a šaty si zdobili iba 

čiernomodrým vraním perím. 



Do vlasov si vpletali dlhé 

chvostové perá a na nos si 

maľovali čiaru, ako zobák. 

Striebristý lesk ich 

uhľovočiernych vrkočov 

odrážal slnečné lúče ako 

jazerná hladina. 

V stane rodiny Kangi si práve 

na korenistom pemikane 

pochutnávalo dievča, volalo sa 

Naška. V indiánskom jazyku to 

znamenalo žabka a meno jej 

dali podľa toho, že Naška veľa 

rozprávala, pri všetkom musela 



byť, všetko vidieť, vedieť 

a počuť. Naškine čierne očká 

sa udivene dívali spopod 

hustého obočia a zvedavo 

skúmali okolie. Našku 

prezývali Žabka aj preto, že pri 

rozprávaní často preskakovala 

z jednej veci na druhú 

a vytvárala tak zmätok. Bola 

živá. 

Bola však veľmi živá a tak sa 

jej indiánska mama a otec 

rozhodli, že bude musieť 

stráviť jednu noc v lese na 



odľahlom mieste, aby ju 

navštívil kamarát Rozum. 

Mala tam nájsť víziu a stať sa 

múdrym dievčaťom. Dostala 

by nové meno, Naška 

naťahovala ušká, o čom sa 

rodičia rozprávajú. 

„Bojím sa,“ vravela matka. 

„Sú tam aj divé zvieratá, cudzí 

indiáni.. Môže sa jej niečo 

stať..!“ 

„Neďaleko budú táboriť naši 

dvaja bojovníci a budú nám na 

ňu dávať pozor. Nerob si 



starosti.“ Otec to povedal 

pokojným tónom a mama sa 

usmiala. 

„A potom, keď uvidím ranné 

zore, už budem inakšia!“ 

Naška vykukla spoza 

pomaľovanej kože stanu 

a zasmiala sa. Vycerila pri tom 

biele zúbky, ktoré jej nedávno 

narástli namiesto mliečnych. 

 

                    * 



„Tak, a v noci sa poriadne 

prikry, už udierajú prízemné 

mrazíky!“ Otec potľapkal 

Našku po ramene. Tá sa 

s pekne učesanými vrkočmi 

vybrala na cestu k útesu. 

Útes bol vysoký, bola to 

vysoká skala, na ktorej vrchole 

rástli na plošinke borovice 

a medzi nimi bolo veľké 

ohnisko. Keď sa človek 

postavil na okraj, videl celú 

indiánsku dedinu ako na dlani. 

Stany ako malé ohníčky 



lemovali okraj lesa a pomedzi 

ne ako mravčekovia 

prechádzali sa indiáni 

a pobehovali blšky – psíci. 

Naška vyšla hore briežkom do 

hustého porastu a bolo vidno 

už len vrkôčiky, strácajúce sa 

so skvejúcimi tyrkysovými 

korálikmi. Po polhodine cesty 

usalašila sa ako sýkorka na 

okraji skaly, pri ohnisku. Slnce 

bolo práve v zenite, chystalo sa 

spokojné s úsmevom rozlúčiť 

sa s ľuďmi a ukončiť svoju 



celodennú púť. Oblaky akoby 

niekto vymaľoval ružovým 

akvarelom s baránkami belaso 

dúhovej. 

Naška sa učučkala v malej 

jame, možno to bolo 

jelenčekove ležovisko. 

Poukladala na kôpku veci 

z batôžka: Loveckú dýku, 

Šatku, Kresadlo. Poobzerala sa 

dookola a za vzdialeným 

kríčím uvidela mihnúť sa 

opálenú postavu bojovníka 

z kmeňa Kangi, jej domáceho 



priateľa. Spokojne sa usmiala 

a líčka jej sfarbil purpurový 

opar rozprestierajúci sa všade 

navôkol ako zamatová 

prikrývka večera. 

Vyskočila, Žabka, na nôžky 

a pobrala sa zbierať raždie na 

oheň. O chvíľku mala 

prichystanú celú hromadu, 

a tiež aj suché, hrubé kúsky 

konárov, ktoré pozbierala spod 

stromov. Postavila z drievok 

vežičku a prichystanú ju 

zapálila. Vzbĺkla najskôr 



pomaly, syčala, dudrotala, 

a potom šibalské ohníčky 

popreskakovali do veľkého 

plameňa, vypínajúceho sa 

v strede lúky. Naška sa dívala 

priamo do jeho stredu. 

Premýšľala, prečo sa na ňu 

často rodičia hnevajú. 

V plamienkoch zrazu uvidela 

krásnu tvár svojej mamy, ktorá 

sa na ňu usmievala a čosi jej 

šeptala. Ohník však horel príliš 

nahlas a Naška jej nerozumela. 

A tak, pomaličky... usnula. 



A tak, ako jej múdri rodičia 

tušili a chceli, prišla za ňou jej 

vízia, jej indiánsky sen. 

Prebudila sa v krásnom stane, 

no na neznámom mieste. 

Odhrnula zo seba prikrývku 

a s radosťou zistila, že má 

oblečené nádherné korálikové 

slávnostné šaty a dlhé vlasy 

pospletané do ozdobených 

vrkočov. 

K peľasti jej postele zrazu 

prišla indiánska starenka, tiež 

slávnostne oblečená. K jej tvári 



priblížila okrúhly predmet, 

ktorý my poznáme pod 

názvom zrkadlo. Naška ho 

však nepoznala, jej zrkadlom 

bola vždy iba vodná hladina. 

„Vitaj,“ pošepla jej starenka 

a Naška v zrkadle uzrela mladú 

indiánsku krásavicu. Toto že je 

ona? 

„Dumka, už ťa čakajú, musíš 

vykonať ten obrad vďačnosti!“ 

Naška si uvedomila, že teraz sa 

teda volá Dumka a pretrela si 

oči.  



„A.. Ako sa ten obrad robí?“ 

„Musíš dovoliť Popolovej 

pani, aby ti ich odrezala 

a odovzdala ich ohňu.“  

Naška sa preľakla. 

„Moje krásne vrkoče?“ 

„Inak nám nepriateľský kmeň 

neodpustí, že sme ulovili viac 

bizónov a zaútočí na nás, len 

pomysli! Keď si náčelníkova 

dcéra spáli vlasy, svoju krásu, 

považujú to za obeť hodnú 



uzavretia mieru. Buď už 

rozumná, Dumka.“ 

Naška vyšla zo stanu ako 

v mrákotách a po lícach jej 

stekali slzy. Slávnostný pokrik 

ju privítal v kruhu tancujúcich 

mužov a žien okolo ohňa. 

Zrazu k nej pristúpila stará 

žena. Bola odetá v čiernych 

šatách z byvolej kože, v nose 

mala kosť a šedivé vlasy jej 

splývali skoro až na zem. So 

spevom vytiahla dýku 

a nádherné vrkoče Naške 



odrezala. Za bojového pokriku 

všetkých indiánov z kmeňa ich 

oblúkom hodila do vatry 

a vztiahla ruky k nebu: 

„Prijmi našu obeť, všemocný! 

Odvaha tejto mladej ženy nám 

zaistí mier!“ 

 

Naška pocítila iba čmud 

z vlasov a štipľavý zápach. 

Zobudila sa, ale.. Čo to? Jej 

vlasy, skutočné vlasy! Ach 

horia, zapálili sa od vatry! 



Uchytila tekvicu naplnenú 

vodou a vyliala si ju na hlávku. 

Hotovo. Zachránená! Malá 

Naška sa práve stala hrdinkou! 

„A prečo?“ opýtala sa znova 

s úsmevom mamina tvár, 

črtajúca sa ako slnce 

v ohnivých plameňoch. 

„Pretože som si možno 

zachránila nielen vlasy, ale aj 

život.. Pretože som neplakala, 

nebála sa, a rýchlo som 

konala! Pretože mi nevadí, že 



teraz sa mi, skoro holohlavej, 

budú všetci v kmeni smiať!“ 

 

Vtom uvidela z lesa prichádzať 

svoju mamu a otca. Bola 

pokojná. Takto ju 

nebezpečenstvo naučilo, že 

deti majú byť i odvážne, 

i rozvážne. A aj dospelí! Jej 

pochabosť už odvtedy nikomu 

nestrpčovala život, a keď jej 

vlásky dorástli a Naška nám 

vyrástla, oženil sa s ňou 

najsmelší bojovník v kmeni nie 



pre jej krásu, ale pre jej 

múdrosť a láskavosť. 

 

                   *** 

 

 


