
NAROZENINOVÝ PŘÍBĚH (Michaela Krajčová)

Konečně byl zase víkend. Mohla jsem vyspávat a nebudil mě ten mizerný budík. Ve chvíli, kdy
jsem  si  přitáhla  deku  až  po  bradu  a  spokojeně  zapředla  jako  kočka,  zavolala  na  mě  z  kuchyně
maminka: „Lucko, vstávej už. Mám pro tebe úkol!"  Protočila jsem oči a neochotně vylezla z teplé
postele. Pohled do zrcadla byl strašný. Moje dlouhé hnědé vlasy byly rozcuchané a místo modrých očí
zůstaly jen škvírečky, které se odmítaly otevřít. Když jsem se umyla, převlékla a vlasy si učesala do
culíku, šla jsem se do kuchyně nasnídat. „Dobré ráno, Lucko. Copak? Nechtělo se ti vstávat?" usmála
se maminka. „Luci, potřebuji, abys zašla k babičce pro jablka." „Nééé!" Babičku mám ráda, ale vážně
se mi v tom podzimním nečase nikam nechce! Tatínek si u stolu četl noviny. „Co píšou?" zeptala jsem
se ho. „Nic zajímavého, jen že v našem městě otevřeli nový psí útulek." „Nový útulek? Mami, že se
tam zajdeme podívat?"  Maminka se na mě podívala a řekla: „Možná někdy ano." Ale neřekla to s
moc velkým nadšením. 

Když jsem dosnídala, šla jsem k babičce. Bydlela kousek od nás, ale připadalo mi, že jdu celou
věčnost, protože mi byla zima. Někdy má maminka pravdu, že je lepší si brát šálu a čepici. Jakmile
jsem přišla k babičce, uvařila mi na zahřátí teplé kakao. Sedla jsem si na pohovku a na klín mi skočil
babiččin kocour Mourek. „Tak Lucinko, co si budeš přát ke svým třináctým narozeninám?" zeptala se
mě babička s úsměvem. „Babi, strašně moc bych si přála štěně!"  „Nevím ale, co by na štěňátko řekli
tvoji rodiče, Lucinko, to se musíš domluvit s nimi.“ Smutně jsem se na babičku podívala a řekla, že
jiné narozeninové přání nemám. Dopila jsem kakao, vzala košík s jablky, poděkovala babičce a šla
jsem domů. 

Odpoledne jsem měla sraz s Petrem. Když jsem dorazila do parku, Petr už tam byl i s Benem.
Ben je Petrův pes, zlatý retrívr. Je úžasný, krásný a má přátelskou povahu. Takového psa bych taky
chtěla mít, ale spokojila bych se i s malinkým pejskem. To odpoledne jsme si skvěle užili a domluvili
se, že se na druhý den sejdeme po obědě na cvičáku, kam Petr chodil pravidelně cvičit Bena. V neděli
celý den pršelo. Byla jsem naštvaná, že nemůžeme jít na cvičák. V televizi nic nešlo, tak jsem si četla.
Byla to dlouhá a ospalá neděle. Zato týden ve škole utekl jako voda, učitelé měli zase své dny – jako
by se roztrhl pytel s testy, zkoušením, referáty a slohovkami.

     Konečně pátek! Pátou hodinu jsme měli výtvarku. Seděla jsem s mojí nejlepší kamarádkou Terkou
a povídaly jsme si o tom, co budeme dělat o víkendu. „Já pojedu k tetě do Beskyd a přijede tam taky
sestřenice z Prahy,"  líčila mi Terka. Moc jsem jí to záviděla, protože bych taky chtěla jet někam na
výlet, i  když jsem se celkem těšila na oslavu mých narozenin.  Skoro celou hodinu jsme s Terkou
prokecaly,  a  pak jsme musely  dohánět  práci  v  šesté  hodině,  kdy  byla  taky  ještě  výtvarka.  Crrrr.
Konečně skončilo vyučování a šlo se na oběd. Když jsme si sedly ke stolu, zjistily jsme, že to rizoto, co
bylo k obědu, se nedá jíst. „FŮJ!" ozvalo se odněkud. Všichni jsme se začali smát. Byla jsem ráda, když
jsem přišla domů a dala si rohlík se sýrem.

Odpoledne jsem chtěla jít ven. Obvolala jsem skoro celou třídu, ale nikdo jít  ven nemohl.
Rozhodla jsem se, že půjdu za babičkou. Zrovna dávala králíkům seno, a tak jsem jí nabídla pomoc.
Králíky mám ráda, nejraději mám šedého králíka s černýma očima. Jmenuje se Fred. Babička mi ho
chtěla dát domů, ale zjistili jsme, že má tatínek na králíky alergii, a tak Fred zůstal u babičky. Když
jsme všem králíkům daly ještě tvrdý chleba a vodu, šly jsme s babičkou na jablečný koláč. „Mňam."
Potom  jsem  se  rozloučila.  „A  nezapomeň  přijít  zítra  i  s  rodiči,  abych  ti  mohla  popřát  k  tvým
narozeninám!" zavolala na mě ještě babička. Když jsem přišla, byl  už doma i tatínek. „Už se nemůžu
dočkat zítřka," řekla jsem. „To je dobře, Luci, máme pro tebe s maminkou překvapení." „Překvapení?
Tak to se těším ještě víc!"  zazubila  jsem se.  Večer jsem nemohla usnout.  Nemohla jsem přestat
myslet na to překvapení. 

Po probuzení mě do kuchyně táhla sladká vůně. Rodiče už byli  převlečení a popíjeli  kafe.
„Dobré  ráno,  Lucko,"  pozdravili  mě  a  já  jim  taky  popřála  dobré  ráno.  K snídani  mi  maminka



nachystala  palačinky.  Okamžitě  jsem měla  úsměv na tváři.  Palačinky  zbožňuji.  Po pořádné náloži
palačinek mi rodiče řekli, ať se jdu obléct, že se pojedeme někam podívat.

Cesta trvala asi deset minut. Když jsme dorazili na místo, stáli jsme před útulkem pro psy. No
a když mi maminka oznámila, že si odtud mohu odvést pejska, kterého si vyberu, byla jsem nadšená!
Procházeli  jsme kolem klecí se psy nejrůznějších ras.  Měla jsem divný pocit,  protože psi  štěkali  a
nevypadali  vůbec šťastně. My jsme ale šli  až úplně dozadu, kde byly dveře s nápisem: ŠTĚŇATA.
Zanedlouho přišel pán, který nám odemkl. Uvnitř bylo asi deset štěňátek. Po chvilce jsem měla jasno.
Vybrala jsem si to nejmenší štěně se světle hnědou srstí. Vypadalo tak bezbranně. 

Cestou z útulku jsem přemýšlela, jak by se mohl pejsek jmenovat. Napadalo mě mnoho jmen,
ale žádné se pro něj nehodilo. Když už jsme byli před domem, napadlo mě jméno Hugo. Rodičům se
taky líbilo,  takže bylo rozhodnuto.  HUGO! Doma mi rodiče dali  ještě čtyři  dárky:  modré vodítko,
modrý pelíšek pro Huga, psí granule a psí šampón. Tatínek mi vysvětlil, že nevíme, kde všude se Hugo
válel, a tak že ho raději  hned okoupeme. Maminka mi podala starý ručník a řekla, že ho mám jít
okoupat a ona mezitím s tatínkem nachystá oběd. Vzala jsem Huga do náruče a šla jsem s ním do
koupelny. Když jsem ho položila do vany, chtěl se dostat ven, ale potom se mu sprchování zalíbilo a
radostně mával ocáskem. Když jsem ho namydlila šamponem, vypadal jak pudl. Spláchla jsem z něho
pěnu a osušila ho ručníkem. Potom se Hugo zatřepal tak, že mu uši létaly zprava doleva a všechna
voda letěla do mého obličeje, takže jsem se musela sušit i já. Hugo krásně voněl!  Dala jsem mu v
kuchyni granule a vodu a šla s rodiči poobědvat. Potom jsem dala Hugovi vodítko a všichni jsme se
vypravili k babičce. Hugo cupital celkem poslušně. Hned jak jsme dorazili k babičce, ukázala jsem jí
Huga.

„Jé, ten je roztomilý! Taky tu pro tebe něco mám," řekla babička trochu rozpačitě a podala mi
černé štěňátko! Bylo  jen o trochu větší  než Hugo.  „Mami!" běžela jsem ukázat štěně mamince i
tatínkovi. Očividně z něj neměli tak velkou radost jako já. Babička mi podala ještě dva dárky: zelené
vodítko a pelíšek. Nové štěně a Hugo byli okamžitě kamarádi. Objala jsem babičku. „Děkuji, babi!"
Pak jsme si dali výborný čokoládový dort a já už jsem vymýšlela jméno pro druhé štěně. Bude to
BRUNO. 

Doma jsem si šla hrát s pejsky do pokoje a rodiče si o něčem povídali v obývacím pokoji.
Shodou náhod jsem měla v šuplíku s hračkami modrý a zelený balónek, a tak jsem je dala Hugovi a
Brunovi a učila jsem je aportovat. Naučili se to velice rychle. Když jsem to chtěla ukázat rodičům, řekli
mi, že mi musí něco důležitého říct. Pověděli mi, že si oba dva pejsky nemůžeme nechat, že na jeden
byt je to příliš a že jednoho z nich zítra zavezeme do útulku. Nechtěla jsem tomu věřit! Začala jsem
rodiče prosit, abych si mohla nechat oba, že i oni se mají navzájem moc rádi. Ale bylo to k ničemu.
Rozbrečela jsem se.  Bylo mi pejsků líto. 

K večeru jsem šla Huga i Bruna vyvenčit. Šli jsme po chodníku k parku a vtom kolem nás projel
kamion. Oba pejsci se lekli a Hugovi se povedlo vyvléct se z obojku. Utekl! S Brunem jsem Huga pak
ještě hledala a volala na něj, ale marně. Ubrečená jsem se vrátila domů. „Co se stalo?" zeptala se
ustaraně maminka. „Hugo utekl. Teď už mám jen jednoho psa, přesně jak jste chtěli!" Šla jsem do
pokoje, lehla si do postele a brečela. Bylo mi hrozně při představě, že je Hugo sám, opuštěný, bez
jídla a vody. Zdálo se mi, že i Bruno byl smutný. 

Druhý den ráno jsme šli s rodiči Huga hledat. Vzala jsem i Bruna. Hledali jsme úplně všude.
V parku jsem najednou pod keřem zahlédla něco hnědého. Byl to Hugo! Vzala jsem ho do náruče.
Začal mě hned radostně olizovat.  Když jsem pak Huga položila na zem, aby se přivítal s Brunem,
začali spolu dovádět. Měla jsem radost, že se Hugo našel. Pak jsem ale zesmutněla. Vzpomněla jsem
si, že jeden z nich bude muset do útulku. „Lucko, pojď sem," zavolali na mě rodiče. Když jsem za nimi
přišla, řekli mi, že změnili názor a že si mohu nechat oba pejsky. Měla jsem obrovskou radost, a tak
jsem rodiče hned objala. „Děkuji! To jsou ty nejlepší narozeniny,“ křičela jsem. 


