
 

 

 

 

 

 

 

O svatební den si nevěsta přála jet na krátkou vyjížďku po nedalekém kraji, a tak 

zašla do stájí a připravila bělouše, pak požádala vozku, aby připravil vraníka jejímu 

ženichovi. Ženichovi se ale na vraníkovi jet nechtělo, protože byl příliš divoký. Vraník 

nebyl ženichovi po chuti natolik, že vozkovi naznačil, že by si vzal raději bělouše, ale 

vozka mu řekl, že přání nevěsty bylo jiné. Ženich si tedy vzal vraníka a bělouše 

osedlal vozka pro nevěstu. Nevěsta však viděla, jak se ženich trápí, a tak se rozhodla, 

že se pojede kočárem, na kterém bylo ale potřeba zkontrolovat levé přední kolo, 

vraníka, bělouše, pravé přední kolo, aby nakonec nevěsta prohlásila, že je vše v 

pořádku. Ženich nasadil vraníkovi i běloušovi ohlávky, ač věděl, že tahle práce 

přísluší vozkovi. Stejně tak ženich dal vraníkovi i běloušovi kostku cukru, ale potají, 

aby to vozka ani nevěsta neviděli. Ženich a nevěsta před odjezdem ještě jednou 

překontrolovali tentokrát pravé přední kolo, pak bělouše, vraníka i levé přední kolo, a 

tentokrát to schválil i ženich. Bělouš a vraník vyrazili tryskem, jeli přes potoky, lesy a 

louky a na jedné cestě plné výmolů se najednou ozvalo křup a levé přední kolo se 

porouchalo a ženich s nevěstou jej museli opravit. Bělouš a vraník dostali od vozky 

pěkně vyhubováno, ale ženich a nevěsta prohlásili, že se přece nic nestalo. Bělouš i 

vraník pokračovali v trysku, jakmile bylo levé přední kolo opraveno, ale najednou si 

vozka všiml, že se porouchalo i pravé přední kolo, což nevěstu a ženicha velmi trápilo, 

protože jim to kazilo vyjížďku. Po opravě ženich a nevěsta znovu překontrolovali pravé 

přední kolo, postroje u bělouše i vraníka, levé přední kolo, a pak ženich odtušil, že by 

raději měli jet domů, aby se zase něco nerozbilo. Když se vrátili na starou usedlost, už 

na ně čekali ostatní svatebčané a nevěsta požádala vozku, aby bělouši i vraníku 

vyčesal hřívu, a odebrala se za ženichem užít si zbytek svatebního dne.  
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