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Jeden malý štětec se moc těšil, že konečně přijde na řadu a namaluje si obrá-
zek. Ale ve vodovkách už zbyly jen tři barvy! Copak s tím se dá něco hezkého 
namalovat? Půjde to?

V domě by mělo být ticho, protože 
Klára si se svými rodiči a sourozenci 
užívala na výletě. Ale v jejím pokoji  
bylo pozdvižení!
„Co je to s vámi? Tak se do toho dejte!“ 
Na Klářině psacím stole se sem a tam 
potácel štětec. Pak se postavil k vo-
dovkám. 
„Otevřete, prosím,“ zaklepal na víčko, 
ale nikdo se neozýval.
Za chvíli to zkusil znovu: „Tak přece 
nekazte hru... včera jste mi to slíbily.“
Chvíli smutně přešlapoval, když  
uslyšel nevrlý hlas: „Dobře, ale sám  
jsi to chtěl!“ ozvalo se zevnitř.
„Hurá,“ pomyslel si štětec. „Konečně 
se dočkám.“ Víko se zvedlo a štětec 
zvědavě nakoukl dovnitř. Ale co to? 
„Vždyť jsou tady jen tři barvy! To je 
málo! S tím se nedá malovat!“
Štětec se zklamaně otočil a chtěl ode-
jít, když se znovu ozvalo:„Hej, víš, jakou 
nám dalo práci zvednout to víko?“
„A tři barvy jsou víc než dost,“ pro- 
hlásila žlutá.
„Jasně,“ souhlasila modrá.
„Vrať se,“ přidala se červená.  
„Uvidíš, že to půjde!“
Štětec si chtěl už týden namalovat  
louku, ale copak to jde bez zelené? 

Žlutá a modrá se začaly smát.
„Zatoč se ve žluté a pak skoč rychle  
do modré...“ radily. Štětec poslechl. 
Skočil do žluté, párkrát se zatočil,  
pak skočil do modré a začal malovat.
„Je to možné?“ nevěřil svým očím.  
Na výkrese se ukázala překrásná 
zelená! To byla louka!
Červenou, modrou a žlutou na květy 
bylo dost. Kdyby měl ještě fialovou...
„Žádný problém,“ řekly barvy.
„Namoč se do červené a pak trochu  
do modré,“ poradily a opravdu.  
Na louce se objevily fialové zvonky.
Pak si štětec ještě namíchal žlutou  
a červenou. Víte na co? Nad rozkvetlou 
loukou se objevil východ slunce, které 
zářilo oranžovou barvou.
Štětec byl se svým dílem spokojený. 
Najednou ztichl a zamyslel se.
„Co se stalo?“ starala se červená.
„Myslel jsem si, že ze tří barev se nedá 
namalovat pořádný obraz, ale teď 
vidím, že když dá každá barva kousek 
ze sebe ostatním, vznikne z toho mno-
hem víc než jen tři barvy. Teď už vím, 
že společně může vzniknout něco 
mnohem pestřejšího!“
Když to barvy uslyšely, začaly se  
chichotat. Asi to věděly už dávno.




