
Milé deti, určite ste už zistili, aké je to pekné, keď máte dobrú 
priateľku či priateľa. Keď sa vám v škole alebo doma stane nejaká 
nepríjemnosť, je tu niekto, kto vás vypočuje, rozumie vám a prejaví 
súcit. S priateľom sa dá tiež podniknúť a zažiť veľa zaujímavého. 

Správni priatelia niekedy nepotrebujú hovoriť – rozumejú si 
dokonca bez slov. A keď treba, dokážu ísť spolu aj cestou-
necestou. 

Kniha rozpráva o rôznych priateľstvách a vzťahoch. Napínavých, 
občas nebezpečných, ale väčšinou poriadne zábavných – práve 
takých, aké zažívate aj vy. Nájdete v nej tiež obľúbené príbehy 
o priateľstve detí i dospelých so zvieratkami.

Na niektorých miestach budete určite vážnejšie premýšľať, naprí-
klad pri čítaní o novej škole, ktorú by Idris tak rád navštevoval. 
Ako často ste si želali, aby ste už konečne nikdy viac nemuseli 
chodiť do školy – a tento chlapec uvažuje úplne inak. Prečo asi?

Viac vám však neprezradím. Vydajte sa radšej samy na objavnú 
cestu plnú príbehov! 

Prajeme vám pri tom príjemnú zábavu.
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Predhovor

Milé deti,
určite ste už zistili, aké je to pekné, keď máte dobrú priateľku či 

priateľa. Keď sa vám v škole alebo doma stane nejaká nepríjemnosť, 
je tu niekto, kto vás vypočuje, rozumie vám a prejaví súcit. S priate-
ľom sa dá tiež podniknúť a zažiť veľa zaujímavého. 

Správni priatelia niekedy nepotrebujú hovoriť – rozumejú si do-
konca bez slov. A keď treba, dokážu ísť spolu aj cestou-necestou. 

Často však vôbec nie je ľahké uzavrieť priateľstvo. Sú party, ktoré 
vezmú medzi seba niekoho iba vtedy, ak obstojí v skúške odvahy. 
Ako také skúšky odvahy môžu vyzerať, dozviete sa hneď v prvom 
príbehu o Anite. 

Môžu byť skutočnými priateľmi aj súrodenci alebo iní príbuzní?  
A ako je to so staršími a mladšími ľuďmi, so silnejšími a slabšími? 
O tom sa dozviete napríklad od Karolka v jeho Najkrajšom prí-
behu z prázdnin, alebo z príbehov Zvláštny priateľ a Tajomstvo.  



Laura a Jorg sú príkladom, ako môže skutočné priateľstvo pomôcť 
prekonať aj veľmi ťažké životné situácie. 

Táto kniha rozpráva o rôznych priateľstvách a vzťahoch. Napínavých, 
občas nebezpečných, ale väčšinou poriadne zábavných – práve takých, 
aké zažívate aj vy. Nájdete v nej tiež obľúbené príbehy o priateľstve detí 
i dospelých so zvieratkami.

Na niektorých miestach budete určite vážnejšie premýšľať, napríklad 
pri čítaní o novej škole, ktorú by Idris tak rád navštevoval. Ako často ste si 
želali, aby ste už konečne nikdy viac nemuseli chodiť do školy – a tento 
chlapec uvažuje úplne inak. Prečo asi?

Viac vám však neprezradím. Vydajte sa radšej samy na objavnú cestu 
plnú príbehov! 

Príjemnú zábavu vám želá
Vaša Irmtraut Fröse-Schreerová

a priatelia z vydavateľstva Advent-Orion
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1
Skúška 
odvahy

A
k chceš patriť medzi nás, musíš najprv prejsť skúškou odva-
hy!“ vyhlasuje Jožko. Anita pokýva hlavou. Trochu bojazlivo 
sa pozrie na troch chlapcov a dve dievčatá, ktoré sú pripra-
vené prijať ju medzi seba. Tak dlho si to už želá!

Jožko pomaly a slávnostne pokračuje:
„Musíš dokázať, že máš odvahu. Pôjdeš do obchodného domu  

a niečo nám odtiaľ prinesieš!“
Ukáže na veľký obchodný dom a pritom sa na Anitu ostro zadíva.  

Tu sa do toho zamieša Filip:
„Ale to je hlúpe. Nič lepšie ti nenapadá?“
Jožko sa však nedá prehovoriť.
„Prinesieš nám odtiaľ neónovožltú fixku. Fixky sú v oddelení písacích 

potrieb – hneď vedľa pokladne.“
Anita zneistie.

„



6



7

„Čo stojí taká fixka?“ pýta sa rozpačito. „Toľko peňazí pri sebe 
nemám.“

Päť detí sa posmešne zasmeje.
„Veď ty ju nemáš kúpiť!“ vysvetľuje Jožko. „Máš ju ukradnúť. 

Chápeš?“
Anita zdesene zadržiava dych. Ešte nikdy nič neukradla. Ani nepo-

važuje za správne len tak si vziať niečo, čo jej nepatrí.
Ostatné deti však nepopustia. Dotlačia ju k obchodnému domu. 

Anita vchádza dovnútra. Vojde do oddelenia s písacími potrebami 
a váhavo zostáva stáť pri pokladni. Tak predsa! Tu sú tie fixky.

Nenápadne sa poobzerá dookola. Nezdá sa, že by na ňu niekto 
hľadel. Teraz by bolo hračkou uchmatnúť jednu a nechať ju zmiznúť vo 
vrecku bundy alebo v rukáve.

Ona však nevie kradnúť – alebo žeby predsa? Má to urobiť, alebo 
radšej nie?

„No, Anitka, nevyzeráš veľmi veselo,“ náhle začuje vedľa seba niečí hlas. 
To je Nina, jej staršia sestra. „Tá mi tu teraz chýbala!“ – vzdychne si Anita.

„No, povedz, čo sa deje?“ vyzvedá Nina.
Anita bez toho, žeby chcela, vyrozpráva všetko svojej sestre. Nina je 

rozhorčená.
„Vari považuješ za odvážne niečo ukradnúť?“ pýta sa rozčúlene. „To 

predsa nie je odvaha! Oveľa odvážnejšie bude, keď svojim kamarátom 
povieš, že na takýchto veciach sa nemieniš podieľať. Na to si však oči-
vidne príliš zbabelá, však?!“
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Na Anitiných „kamarátov“ sa Nina nazlostí ešte viac. Potom svojej  
malej sestričke kúpi neónovú fixku. 

„Tu máš,“ povie prísne. „Túto fixku si môžeš s pokojným svedomím 
vziať. Je zaplatená. Ukáž ju svojim hlúpym kamarátom!“

Nahnevane prejde niekoľko krokov. Potom sa znova obráti k Anite.
„Ja by som sa na tvojom mieste hanbila. Ty predsa nie si odkázaná  

na kradnutie!“
Anita hodnú chvíľu nerozhodne postáva. V ruke kŕčovito zviera za-

balenú neónovožltú fixku. Čo má teraz robiť? Pomaly kráča k východu  
obchodného domu.

Päť detí už na ňu čaká.
„Nó? Máš ju?“ pýta sa Jožko nedočkavo.
Anita si medzitým všetko premyslela. Cíti, ako v nej stúpa zlosť.
„Áno, tu ju máš!“ povie Jožkovi nahnevane a drží oproti nemu fixku. 

„Ibaže nie je ukradnutá, ale kúpená.“
„To neplatí!“ zvolá Jožko a Dorotka.
Anita sa už nedá zastrašiť a povie:
„Asi neviete, že ukradnúť niečo nie je vôbec hrdinský čin. Oveľa viac 

odvahy treba na to, aby človek zostal čestný. A vôbec... So zlodejmi 
a zbojníkmi tak či tak nechcem mať nič spoločné.“

Obráti sa a rýchlo odchádza preč.
„Anita, počkaj!“ volá za ňou Dorotka.
Anita už však nepočúva. Je nazlostená a smutná.
Deti bežia za ňou.
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„Veď to neber tak tragicky! Ani my už také niečo nikdy neurobíme,“ 
sľubuje Jožko. Zrazu sa bojí, že Anita niekomu porozpráva o jeho hlúpej 
skúške odvahy.

„Ak chceš, aj bez skúšky môžeš patriť medzi nás. Vlastne, svoju  
odvahu si už dokázala.“

Jožko sa pozrie na ostatné deti a spýta sa: „No nie?“
Všetci prikývnu. Hanbia sa, že nemali viac odvahy brániť sa proti 

Jožkovi. 
„Teraz patríš medzi nás,“ potvrdí Dorotka.
Anita žiari. Obstála v skúške odvahy – aj keď celkom ináč, než si  

Jožko pôvodne myslel...
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2
Mô j najkrajší z áž itok 
z  pr á zdnin

V
itajte v škole, deti!“ – radostne zdraví pani učiteľka Drešerová 
svoju triedu po prázdninách. Karolko to už pozná. O chvíľu budú 
všetci hovoriť o tom, čo robili počas prázdnin. Dovolenka na Ma-
lorke, prázdniny vo Francúzsku alebo v Grécku...

„Deti, chcem vás teraz poprosiť, aby ste napísali sloh o tom, čo ste 
zažili cez prázdniny,“ počuje Karolko pani učiteľku Drešerovú. „Ešte aj 
to!“ – pomyslí si. „A malo by to byť najmenej na jednu stranu,“ pokračuje 
pani učiteľka.

„Neviem, čo mám písať,“ mrmle si Karolko so zmiešanými pocitmi 
hnevu a beznádeje, keď sa nad ním asi o desať minút skloní pani učiteľ-
ka. „Ja som cez prázdniny nič nerobil.“

„Nič?“ neveriacky sa pýta pani učiteľka. „Niečo si predsa musel 
robiť.“

„Nie, naozaj som nič nerobil,“ uisťuje ju Karolko. „Nikam sme nešli. 
Ani sa nestalo nič mimoriadne.“

„
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„Tak píš jednoducho o ničom mimoriadnom, Karolko,“ prívetivo ho po-
vzbudzuje pani učiteľka.

Karolko teda proti svojej vôli začne písať:
„Môj najkrajší zážitok z prázdnin.
Cez tieto letné prázdniny som nič nerobil. Myslím, nič vzrušujúce. Nič 

také ako minulý rok, keď sme boli v Disneylande. Mama práve začala praco-
vať na novom pracovisku v supermarkete. Tak som bol doma. Každý deň.

Mama poprosila našu susedu, pani Hansenovú, aby na mňa dávala 
pozor. Napoludnie som tam dostal niečo na jedenie. A zakaždým som sa 
jej musel pýtať, či môžem ísť ku kamarátom alebo na kúpalisko.

Pani Hansenová vie, ako treba dávať na ľudí pozor. Stará sa o dve 
´zaostalé´ deti. Nechcel som mať s nimi nič spoločné. Mal som strach, 
aby som nebol taký istý ako ony. Mama ma raz pristihla pri tom, ako som 
sa im vysmieval. Priala si, aby som ich lepšie spoznal.

Ešte v ten večer ma zobrala k pani Hansenovej. Keď si nás Timko 
a Alexander prezreli, musel som im podať ruku. Alexander stále poska-
koval hore a dolu a pýtal sa ma – ´Budeš sa so mnou hrať? Budeš sa so 
mnou hrať?´ Pripadalo mi to dosť smiešne, pretože bol odo mňa vyšší 
aspoň o dve hlavy.

Timko si ustavične mrmlal nejaké čísla. ´Čo to znamená?´ spýtal som 
sa pani Hansenovej.

´On totiž rád počíta,´ odpovedala. ´Alexander a Timko pravdepodob-
ne nikdy neprekročia duševnú úroveň štvorročných detí,´ vysvetlila mi 
pani Hansenová neskôr.
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V žiadnom prípade som sa s nimi nechcel hrať. Keď som to skúsil, 
nestálo to za veľa. Ani raz nechytili loptu, ktorú som im hodil. A to ma 
nebavilo.

Jedného dňa sa ma pani Hansenová spýtala, či by som pre ňu ne-
chcel pracovať – asi dve až tri hodiny denne. Keďže som sa strašne nu-
dil, súhlasil som. Pravdepodobne budem kosiť trávnik, chodiť nakupovať 
alebo také niečo.

´Chcela by som, aby si sa hral s Timkom a Alexandrom,´ vysvetlila mi 
pani Hansenová. V tom vraj bude spočívať moja práca.

´Budeš sa so mnou hrať? Budeš sa so mnou hrať?´ – zasa ma obťa-
žoval Alexander.

Jednoducho som to prepočul.
´To znamená, že by ste ma platili za to, že sa s nimi budem hrať?´ 

spýtal som sa neveriaco.
Prikývla.
´Nie je to však také ľahké, ako to znie,´ doložila. ´Asi sa budeš cítiť 

viac ako opatrovateľ detí než ako ich kamarát. Timko a Alexander potre-
bujú niekoho, kto by im hodil loptu alebo ukázal iné hry.´

Súhlasil som. Veď čo mi aj nakoniec zostávalo? Pani Hansenová mi 
ešte vysvetlila, čo mám urobiť, ak sa vyskytnú ťažkosti. Jedným okom 
však na nás stále pokukovala. Väčšinou som bol s Timkom a Alexande-
rom vonku.

´Nie, hádž loptu do koša, nie mne,´ vysvetľoval som Alexandrovi už aspoň 
desiatykrát. ´Ukážem ti to ešte raz´ – a šikovne som loptu hodil do siete.
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´Jeden!´ – zvolal Timko.
´Ak v basketbale hodíš loptu 

do koša, dostaneš dva body,´  
vysvetlil som znova.

´Jeden!´ – usmial sa na mňa 
Timko.

´Videl si, ako to robím?´ 
znova som sa obrátil k Alexan-
drovi. Prikývol a – hodil mi loptu. 

Nakoniec som sa postavil pod kôš a nastavil som ruky. Teraz hádzal Ale-
xander do siete zdola. Keď ich dvoch pani Hansenová zavolala jesť, bol 
som úplne vyčerpaný. S úľavou som utekal domov.

Nasledujúci deň sa dvere otvorili skôr, než som zazvonil. ´Budeš sa 
so mnou hrať? Budeš sa so mnou hrať?´

´Áno, budem sa s vami hrať. A potom budeme jesť.´
Takto mi ubiehali letné prázdniny. Hral som sa s Timkom a Alexandrom 

a pomáhal pani Hansenovej.
Niekedy išla s chlapcami do mesta. Timko mal rád parkoviská. Tam 

bolo toľko áut na počítanie!
Hrali sme sa na schovávačku, naháňačku – a stále znova basketbal. 

Tak veľmi som túžil mať spoluhráčov, ktorí by vedeli driblovať a trafiť loptu 
do koša!

Posledný týždeň som sa opäť postavil pod kôš a ukazoval smerom 
hore. ´Hoď ju do koša, Alexander!´ zvolal som. Alexander sa pozrel 
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hore. Potom vyhodil loptu tak vysoko, ako len vedel. Lopta sa odrazila od 
rámu, vrazila o okraj koša, znova narazila do rámu a zrazu skočila – a bola 
v koši!

´Ty si to dokázal! Dokázal si to!´ vykríkol som od nadšenia.
Aj Alexander bol veľmi vzrušený.
´Dokázal som to!´ vykríkol šťastne.
Keď tak nad tým rozmýšľam, asi som počas týchto letných prázdnin 

predsa len niečo urobil. Síce som nikde nebol, ale naučil som sa pomá-
hať iným. Zdá sa, že ma to aj trochu zmenilo. Okrem toho som si zarobil 
aj dosť peňazí na prvotriednu basketbalovú loptu. Keď sa s ňou ukážem 
Timkovi a Alexandrovi, už viem, čo Alexander povie: ´Budeš sa so mnou 
hrať? Budeš sa so mnou hrať?´“

Keď Karolko dostal svoj sloh o dva dni späť, našiel pod ním červeným 
perom napísaný tento komentár:

„Napísal si viac ako tri strany, aj keď si si myslel, že si nič nezažil. Mys-
lím si, že počas týchto letných prázdnin si zažil a urobil oveľa viac, ako si 
myslíš. Veľkolepé! G. Drešerová.“
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3
Na víťazstvo  
treba viac

P
ozor!“ Viktor sa natiahne a skôr než sa jeho hokejka dotkne 
ľadu, má puk. Súperov hráč ho Viktorovi sotva vezme, lebo 
ten šikovne vedie puk smerom do bránky. Červený jastrab – 
oddielový emblém na chrbte jeho dresu – mu dodáva vzhľad 

jastraba vznášajúceho sa nad ľadom.
„Do toho! Do toho!“ – povzbudzuje ho tréner. Ďalší úder! Viktor si 

práve všimne, že jeho tímový kamarát a spoluhráč Lacko si berie puk 
a pomedzi dvoch hráčov súpera ho šikovne prihráva Róbertovi. Róbert 
ho vystrelí Viktorovi.

Istým úderom dáva Viktor gól. Brankár nemá šancu! Puk hvizdne do 
bránky priamo popod jeho rukavicu.

„Gól!“ – zvolá rozhodca.
„A ešte aký!“ kričí Viktor nadšene. „Videli ste, ako som ho tam šupol?“ 

zvolá na Lacka a Robka.

„
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„Teraz je to už dva – jedna!“ zareve tréner chlapcom. „Len tak ďalej!“
Keď Červení Jastrabi s istotou vyhrajú nad súperom, Viktor sa už neu-

drží. Cestou do kabín na prezliekanie nepretržite hovorí.
„Hneď som vedel, že to najdôležitejšie je dostať sa do blízkosti bránky 

– a v momente vystreliť – ešte skôr, než sa vôbec dotknem puku,“ znova 
vysvetľuje Lackovi. „Jednoducho to mám v krvi.“

„Asi by si mal občas myslieť aj na to, kto ti puk prihral,“ podráždene 
odsekne Lacko. „Nebol si predsa jediný Červený Jastrab na ľade!“

Viktor sa ohromene zarazí. „To viem. Ale ja som strelil všetky góly. Po-
mohol som vám k víťazstvu!“ odpovie.

Róbert zachytil posledné slová. „Hej, myslite si to všetci: Viktor je hrdi-
nom dňa! A ak chcete, bude vám o tom rozprávať od rána do večera!“

Viktor len pokrčí plecami a odchádza. Už ho čakajú rodičia a ujo 
Gustáv.

„Skvelá hra, synak!“ Otec uznanlivo poklepe Viktora po pleci.
Viktor žiari. „Videl si ten posledný gól? To bolo absolútne perfektné!“ 

chváli sa.
Ujo Gusto prikývne. „Videl som to. Pripomenulo mi to, ako som dal 

na školských majstrovstvách rozhodujúci gól. Puk vyletel ďaleko cez ľad 
– pre všetkých bol nedosiahnuteľný. Ale keďže ja som bol najrýchlejší, 
tak som ho, samozrejme, hneď mal. Skôr než brankár stačil žmurknúť, 
puk sa ocitol v bránke.“

Nasledujúci deň sa Viktor stretne s kamarátmi pri rybníku neďaleko 
mlyna. Hrajú hokej.
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„Hej, počujte, obujem si korčule a idem hrať s vami. Na ďalšie body 
môžeme trénovať spolu.“

„A načo?“ pýta sa Lacko. „Kto hrá hokej tak dobre ako ty, ten už pred-
sa nemusí trénovať.“

„Ibaže ja som preto taký dobrý,“ prekvapene odvetí Viktor, „lebo tvrdo 
trénujem.“

„Vieš čo, my v mužstve vlastne nepotrebujeme nijakého hrdinu,“ za-
mieša sa do toho Róbert. „Možno bude lepšie, keď si budeš šetriť sily na 
to, aby si dal dôležité góly.“

„Okrem toho, my už vieme, aký si dobrý. Nemusíš nám to zakaždým 
znova pripomínať,“ doplní Lacko.

Viktor je zarazený. Nevie, čo má povedať. Nakoniec sa bez slova otočí 
a ide domov.

Ani si nevyzlečie bundu. Hodí sa rovno na pohovku a zavrie oči.
„No, čože to tu máme?“ neverí mama vlastným očiam. „Si chorý?“
Viktor sa uškrnie.
„Myslím, že ničomu nerozumiem,“ povie. Potom mame vyrozpráva, 

ako sa stretol s Lackom a Róbertom.
„Prečo sú ku mne takí sprostí? Prečo so mnou takto hovoria? Čo som 

im urobil?“ Viktor stále nič nechápe.
Mama si sadne k nemu na pohovku.
„Viki, chcela by som ti povedať príbeh o jednom chlapcovi, ktorý hral 

veľmi rád hokej. Bol výborným hráčom a kĺzal sa po ľade ako vietor. Jeho 
strely boli neprekonateľné, vždy skončili v bránke.“
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Viktor sa usmeje: „Presne ako ja.“
„Zakaždým, keď dal chlapec gól, vyskakoval pred kamarátmi. ´Videli 

ste to?´ – pýtal sa ich. ´Nebol to najlepší zásah, aký ste kedy videli?´ Keď 
puk zaletel po ľade ďaleko dopredu, ten chlapec bol pri ňom vždy prvý. 
´Ja som najrýchlejší hokejista v celom okolí! Ja som najväčší,´ kričal.“

Viktor sa už neusmieva.
„Zanedlho ten chlapec pocítil, že sa mu kamaráti vyhýbajú. Vymýšľali 

si všelijaké výhovorky, len aby s ním už nemuseli hrať. Chlapec zostával 
na klzisku čoraz častejšie sám.
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´Tí sú ale závistliví!´ povedal si a skúšal si nájsť kamarátov, ktorí by 
jeho hokejové umenie dostatočne obdivovali.“

„Mama, hovoríš o mne?“ preruší ju Viktor.
Mama pokrúti hlavou. „Nie, žiaľ, nie. To je príbeh môjho brata, tvojho 

uja Gustáva.“
„Ale mami, veď on je naozaj najlepší hokejista v celom kraji!“ skočí jej 

do reči Viktor.
Mama prikývne. „To ti už veľakrát rozprával, však? Ale čo myslíš, prečo 

je takmer všetky víkendy s nami?“
„Lebo nás má rád,“ odpovie Viktor, akoby vystrelil z pištole.
„Určite je to tak. Ale nie je to aj preto, že okrem nás nemá žiadnych 

priateľov?“ uvažuje mama.
„Mami, je to pravda? Ale prečo? Veď je takým výborným hokejistom.“
„Ja viem, chlapče. To počúvam už celé roky. Rozpráva mi o tom 

odvtedy, čo mal toľko rokov, ako teraz ty. A hovorí o tom aj všetkým 
ostatným.“

Mama sa synovi pozrie priamo do očí. „Možno by si sa mal nad tým 
občas zamyslieť.“

Viktor nad tým rozmýšľal po celý zvyšok dňa.
Nasledujúci deň popoludní si Viktor pri tréningu bez slova obúva 

korčule.
„Tak poďme, chlapci!“ vyzýva tréner. „Dnes budeme hrať ako jedno 

mužstvo!“
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Viktor na ľade zaujme svoju zvyčajnú pozíciu. Ako vždy, hneď letí za 
pukom. Rýchla prihrávka a puk letí k Lackovi.

Lacko prihrá Róbertovi. Róbertovu kolmú prihrávku zachytí Viktor pria-
mo pred bránkou. Ľahkým pohybom zápästia umiestni Viktor puk do pra-
vého rohu.

„Gól!“ – zakričí rozhodca.
„Perfektný gól!“ – kričí tréner zo striedačky.
Viktor obchádza bránku, hokejku vystrčí vysoko nad hlavu a rýchlo 

sa presunie k Lackovi a Róbertovi na druhú stranu. Keď prudko zabrzdí, 
úlomky ľadu len tak lietajú.

Róbert sa na skok zastaví pri Viktorovi. Lacko si zahryzne do perí.
Viktor povie: „Skvelá práca, chalani! Róbert, to bola perfektná prihrávka!“
Skôr, než Lacko s Róbertom stihnú niečo povedať, Viktor znova za-

ujme svoju východiskovú pozíciu. Len na okamih sa však musí obzrieť 
dozadu. Za ním stoja obaja jeho kamaráti, ešte stále neschopní slova 
a s vytreštenými očami.

„Ideme! Pohyb!“ volá tréner zo striedačky.
Viktor sa pozrie hore, keď Róbert prejde okolo neho, aby zaujal svoju 

pozíciu.
„Do toho, Viktor, zopakujeme to ešte raz!“ povie kamarát.
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4Rýchly 
   zásah 

A ko deti sme sa veľmi tešili, keď nám stará mama rozprá-
vala príbehy. Najradšej sme počúvali o udalostiach, ktoré 
sa v našej rodine skutočne stali. Zo všetkých príhod si naj-
lepšie spomínam na to, ako nám stará mama rozprávala 

tento príbeh:
Kýptik bol už veľmi starý. V jeho modročiernom kožúšku sa uka-

zovali prvé sivé chlpy. Už ako šteniatko mal chvostík – až na biedny 
zvyšok – odrezaný. Preto ho všetci volali Kýptik.

Kýptik patril mliekarovi, ktorý starého psíka považoval za hlúpeho. 
Kýptik nemohol svojho pána presvedčiť o opaku ani tým, že radostne 
a vytrvalo vrtel pred ním svojím zmrzačeným chvostíkom.

Keďže mliekar nevedel, čo si má s Kýptikom počať, jedného dňa 
ho daroval našej rodine. My deti sme nového člena rodiny nadšene 
privítali. Veľmi sme si ho obľúbili a vzorne sme sa oňho starali.
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Kýptika sme vôbec nepovažovali za hlúpeho. S nami najmladšími zaob-
chádzal Kýptik najopatrnejšie. Stále okolo nás dvoch pobehoval a dával na 
nás pozor – či sme sa hrali v dome, v záhrade, alebo na cestách po okolí.



29

Jedného dňa sme so sestrou Ankou prekĺzli cez záhradnú bráničku 
bez toho, žeby si mama niečo všimla. Chceli sme navštíviť starú mamu, 
ktorá bývala len asi 500 metrov od nás.
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Po tejto ceste sme často chodili spolu s mamou. Na nebezpečenstvo 
sme preto ani nepomysleli. Veď čo by sa už len na takom pokojnom mies-
te mohlo stať?

Našťastie, celkom nespozorované sme predsa len nezostali. Keď sme 
prechádzali cez plot, starý Kýptik nás zbadal a pozorne sledoval.

Práve keď sme s Ankou prebiehali cez ulicu, zaznel strašný hrmot 
a plieskanie bičom. Z vedľajšej ulice uháňal veľký, ťažko naložený konský 
záprah.

Keď kočiš zrazu priamo pred sebou zbadal dve deti, zúfalo, no márne 
sa pokúsil kone spomaliť a odtiahnuť nabok. Zdalo sa, že katastrofa je 
nezvratná.

Stalo sa však čosi neuveriteľné! Dopredu sa bleskurýchle vyrútil malý 
modročierny chumáčik, ktorý Anku aj mňa zahnal z dosahu nebezpečen-
stva. Dobrý starý Kýptik bol nám, obom svojim chránencom, vždy pripra-
vený pomôcť.

Kočiš neskôr povedal, že také niečo ešte v živote nevidel. Nikto by 
si ani nepomyslel, že by Kýptik vedel tak rýchlo myslieť a rovnako rých-
lo zasiahnuť.

Doma potom naši rodičia Kýptika neprestajne hlad-
kali. „Náš Kýptik je najlepší a najodvážnejší pes na 

svete! Nedali by sme ho ani za všetko zlato sve-
ta!“ – hovorili. Kýptik pri nich stál šťastne, vrtiac 
svojím malým nevzhľadným chvostíkom – akoby 
všetkému rozumel.
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5
Buďte k sebe  
milí!

J
e jeseň. Svieti slniečko a nádherne rozvoniavajú rozkvitnuté ruže. 
Aký krásny deň! Katka sa však z toho vôbec neteší. Sedí vo svojej 
izbičke a trápi sa s domácimi úlohami. Má napísať sloh. A téma je 
náročná.

Katka obhrýza vrchnák svojho plniaceho pera. Stránky v zošite má 
stále prázdne. Pred hodinou vyzerali rovnako – boli prázdne, bez jediné-
ho slova. Téma slohu znie: BUĎTE K SEBE MILí! 

„Čo sa dá o tom napísať?“ lamentuje Katka.
Rodičia nie sú doma. Vždy, keď ich potrebuje, tu nie sú. Katka si na-

hlas vzdychne a už-už by sa aj rozplakala.
Ako horúci dych sa cez otvorené okno do izby vkráda horúčava. Obe 

mačky, Micka a Packa, ležia v tieni jablone a jedna pred druhou malátne 
podriemkavajú. Vonku počuť usilovne hrabať sliepočku Puntičku.

Katka vstane, chytí zošit a ide do záhrady. Pod smutnou vŕbou je 
trochu chladnejšie. Odtiaľto má široký výhľad na celé údolie. Na tomto 
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krásnom mieste uprostred prírody to možno pôjde s tým ťažkým slohom 
lepšie...

Katka pozoruje, ako sa Puntička usadila na hromádke piesku. Do-
slova sa kúpe v chladnom piesku a svojím našuchoreným perím sa ním 
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zasypáva. Potom narovná svoje nôžky, vyskočí, úkosom a iskrivo sa po-
zrie na Katku, akoby jej čosi chcela povedať.

„Ty sa máš, Puntička, nemusíš písať nijaký sloh!“ posťažuje sa slie-
počke Katka. Nespokojne vstane: „Tu sa jednoducho nedá pracovať,“ 
povie. Už je hladná. Ach jaj, aj sliepočke by mala do misky niečo nasy-
pať. Keď to urobí, v kuchyni si natrie chlieb s maslom.

Práve si chcela odhryznúť z chleba, keď cez dvere vchádza dnu roz-
čúlená sliepočka. Behá dookola divo kotkodákajúc, poletuje nad smet-
ným košom a znova a znova sa vracia ku Katke.

„Vonku sa musí niečo diať!“ – pomyslí si dievča. Položí chlieb a ide 
sa pozrieť do záhrady. Puntička nadávajúc ide za ňou.

Keď sa Katka porozhliadne po okolí, nemôže uveriť vlastným očiam! 
Nie div, že múdra sliepočka sa tak rozčúlila! Okolo jej misky plnej krmiva 
sedí celá rodinka ježkov, ktorí si náruživo plnia svoje brušká.

Puntička znova úkosom mrkne na Katku, akoby 
chcela povedať: „Už si niekedy videla takú drzosť? 

V žiadnom prípade som sem týchto pichľavých 
mladíkov nepozvala!“

Katka sa musí smiať. „Puntička, nechaj ich!“ 
hovorí jej. „Určite sú hladní. Ty si sama, ale 
ich je celá rodina. A ty dostaneš neskôr viac. 
Puntička, buď k nim aspoň trochu milá!“

Ale sliepočka je až príliš nahnevaná a s Katki-
ným názorom zjavne nesúhlasí. Pyšne sa nesie  
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ku kŕmidlu a zrnká jej okolo hlavy len tak lietajú. Katka sa znova musí smiať, 
také je to smiešne.

Keď sliepočka začne zlostne ďobkať zobákom do plechovej misky, 
štyri malé pichľavé klbká a ich veľká matka vystrašene prestanú žrať.

Teraz Puntička beží celá naježená do zeleninového záhonu a začí-
na v ňom hrabať a driapať. Rodina ježkov zmizne a Katka sa opäť vracia 
k svojmu zošitu slovenčiny, ktorého stránky zostávajú naďalej biele. Katke 
jednoducho nič nenapadá.

Neskoro popoludní sa ježkovia opäť vrátia. Puntička už nie je taká 
zlostná. K nepozvaným hosťom je oveľa milšia. Všetky zvieratká sa pokoj-
ne kŕmia z jednej misky.

Katka by chcela túto idylku zvečniť. Beží do domu po fotoaparát.  
Keď sa vráti do záhrady, už vidí len to, ako z misky mizne posledné zrnko.

„Škoda, že som ich spolu neodfotila,“ povie Katka neskôr svojmu oc-
kovi. „Aké milé to bolo, keď všetci papkali z jednej misky! Také niečo sa 
musí zachytiť na fotografii, inak mi to nikto neuverí.“

„A nedalo by sa to zachytiť aj inak?“ opýta sa zrazu otec s chytráckym 
úsmevom.

„Ako to myslíš, ocko? Ako?“ vyzvedá Katka.
„Napríklad na papieri,“ odpovie otec.
„Na papieri?“ znova sa neveriaco pýta Katka.
„Vari nemáš napísať sloh?“
„Ach, áno, sloh – ale ja to vôbec neviem.“
„Buďte k sebe milí!“ povie otec a žmurkne na ňu.
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Katka zrazu pochopí. „Že mi to hneď nenapadlo!“ – zvolá. „No jasné, 
veď Puntička a ježkovia mi ukázali, čo mám napísať.“

O hodinu je Katkin sloh hotový. Píše sa v ňom o piatich hladných 
ježkoch a jednej malej múdrej sliepočke. Katka začudovane zisťuje, že 
„slohovanie“ môže človeka aj baviť.

„Je to vynikajúce, Katka,“ chváli  ju na druhý deň v škole učiteľ.
„Hej, veď mi aj viacerí pomohli,“ odvetí Katka rozpačito.
„Áno? A kto?“ chce vedieť učiteľ.
„Päť ježkov – a, samozrejme, Puntička, moja malá múdra sliepočka,“ 

znie odpoveď.
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6
Najčestnejší  
chlapec  
v meste

P
eter už celé mesiace túži po novom bicykli. Ten starý ne-
môže ani vidieť, lebo veľmi klepoce a rinčí ako staré žele-
zo, keď sa na ňom vezie po ceste. Okrem toho, je to už 
predpotopný typ. Hanbí sa zaň.

„Musím mať nový bicykel, tak ako ostatní v škole,“ myslí si. Ako 
naň však našetriť dosť peňazí?

Potom si Peter urobí prehľad o ponuke bicyklov a ich cenách. 
Zistí, že aj ten najlacnejší, ktorý takmer spĺňa jeho požiadavky, je pre 
dvanásťročného chlapca úplne nedostupný. Treba naň kopu peňa-
zí... „Kde ich len vziať?“ trápi sa Peter.

Jedného dňa pošle otec Petra do železiarstva, aby obstaral  
nejaké skrutky. Je zavčasu ráno a na ceste sa belie takmer nedo-
tknutý sneh.
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Pred obchodom, do ktorého ho otec poslal, uzrie Peter tmavý 
predmet, ktorý vyzerá ako peňaženka. Peter k nemu podíde bližšie, 
predmet zodvihne zo zeme  – a naozaj, je to kožená peňaženka!

Zvedavo ju otvorí a čoraz viac otvára aj oči. Začne počítať. „Neu-
veriteľné!“ – pomyslí si. „Za toľko peňazí by som si mohol kúpiť veľmi 
dobrý bicykel.“

Pri tejto myšlienke sa však Peter necíti najlepšie. Veď niekto tie 
peniaze stratil a určite ich hľadá. Na niečo ich potrebuje.

„Radšej by som ich mal odovzdať na polícii,“ vzdychne si a s ťaž-
kým srdcom sa vydá na cestu.

Len čo si policajt, ktorý má službu, prezrie obsah peňaženky, 
prívetivo povie: „No, chlapče, pri takejto sume môže človek ľahko 
podľahnúť pokušeniu, však?“ Ešte ju starostlivo prehľadá a objaví pri 
tom fotografiu mladého muža s jeho menom na zadnej strane.

„Myslím, že čoskoro nájdeme majiteľa,“ povie. „V každom prípa-
de sa o to pokúsime.“

Keď sa Peter chystá na cestu domov, je trochu smutný. Ešte pred 
chvíľou mal toľko peňazí a teraz má znovu prázdne vrecká! Napriek 
tomu však cíti aj úľavu, že si peňaženku neponechal.

Hneď na druhý deň volá Petrovi polícia.
„Chlapče, našli sme majiteľa. Je to študent, ktorý prišiel na prázd-

niny domov. Jeho staré auto mu včera robilo problémy. Keď pod 
ním ležal, aby ho opravil, peňaženka mu vypadla z vrecka. Nevieš si 
predstaviť, aký bol šťastný, keď sme mu ju vrátili!“
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Aj Peter sa teší. Veď by nebolo správne, keby si kúpil bicykel za 
úspory študenta...

O pár dní neskôr dostal Peter zvláštne pozvanie. Istý pán Kramer ho 
pozýva na mimoriadnu večeru vo svojom dome. Peter sa čuduje. „To musí 
byť omyl,“  hovorí svojej mame.

„Ja si nemyslím, že by to bol omyl,“ smeje sa mama. „Len tam choď! 
Veď uvidíš, či to s tým pozvaním myslia vážne.“

Peter ešte nevie, že ten mladý študent povedal o strate a nájdení pe-
ňaženky svojmu otcovi. A jeho otca, 

pána Kramera, Petrova čestnosť 
tak dojala, že sa s ním chcel 
okamžite zoznámiť. Preto ho 
pozval na večeru.

Petrovi rodičia odvezú 
syna ku krásnemu domu 
na okraji mesta. „Počkajte 
chvíľu predo dvermi,“  prosí 
ich Peter. „Možno to bude 

predsa len omyl.“
Potom zazvoní pri dverách. 

Otvorí mu starší muž. Pozýva ho 
dnu a vedie k nádherne prestreté-
mu stolu. Na Petrovom mieste leží 

obálka.
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„Len ju pokojne otvor!“ posmeľuje ho pán Kramer.
Peter neverí vlastným očiam, až kým mu peniaze nevypadnú z obálky. 

Je to rovnaká suma, aká bola v peňaženke, ktorú pred niekoľkými dňami 
odovzdal na polícii...
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7
Zvláštny 
priateľ

K
amkoľvek som išiel, stále mi bol v pätách Štefan. Z akého-
si dôvodu si ma zvolil za svojho „hrdinu“, aspoň tak sa mi 
zdalo. Všetkým ostatným hovoril „somár“. Chodil do školy 
pre postihnutých, podľa všetkého mal veľmi pomalé chá-

panie a sotva poznal nejaké písmená alebo čísla.
Jedného dňa sa na mňa Štefan usmial a vyhlásil:
„Považujem za úžasné, že práve ty si mojím priateľom!“
„A to už prečo?“ spýtal som sa trochu mrzuto.
„No preto, že ty mi nikdy nepovieš, že som somár a preto, že 

môžem byť s tebou stále.“
Bolo mi ho ľúto. Ja som mal asi desať, Štefan bol o rok mlad-

ší. V praktických veciach bol veľmi šikovný. Pomáhal mi, kde len 
mohol.

Ostatní ma od môjho „priateľa“ odťahovali a pýtali sa ma, čo ma 
s ním spája.
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Naozaj! Niekedy mi Štefanova závislosť odo mňa išla hrozne na nervy. 
Vtedy som mu vynadal, alebo som sa s ním nebavil. Dokonca som ho od 
seba občas zlostne odohnal. Nie však nadlho. Štefan ma o chvíľu znova 
začal prenasledovať na každom kroku.

Stalo sa to v jeden nádherný teplý letný deň. Chlapci z našej ulice sa 
chceli kúpať v rieke. „Výborný nápad!“ – pomyslel som si a rozhodol som 
sa, že pôjdem s nimi.

Štefan zasa žobronil, či by nemohol ísť so mnou. Jednoducho sa toho 
nechcel vzdať. Naveľa som ho vzal so sebou. Špliechali sme sa, hrali 
sme vodné pólo a vyvádzali všakovaké huncútstva. Potom sme si sadli na 
breh, aby sme na slnku vyschli.

Po chvíli som dostal chuť ísť si ešte raz zaplávať. Štefan medzitým 
dával pozor na moje veci. Skočil som do rieky a plával, čo mi sily stačili.

Náhle sa mi zatmelo pred očami. Bolo mi tak zle, že som takmer  
nevidel.

„Topím sa!“ – preblesklo mi hlavou.
Pozbieral som všetky sily a najsilnejšie, ako som mohol, som zavolal 

o pomoc.
Kričal som, pokúšal sa plávať, no čoskoro som už nevládal ani kričať 

a prepadol som panike. Napokon mi v ušiach začalo šumieť – a upadol 
som do bezvedomia.

Keď som sa prebral, hneď som vedel, že ležím v nemocnici. Akýsi 
cudzí hlas povedal: „Už sa preberá. Otvára oči.“ Uvidel som nad sebou 
lekára a potom som si všimol, že vedľa mojej postele stoja moji rodičia.
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„Vďaka Bohu za tvojho priateľa!“ zašepkal otec. „Zachránil ti život.“ 
A prvýkrát som otca videl plakať.

„Čo sa stalo?“ spýtal som sa.
„Štefan ťa vytiahol z rieky. Je to vynikajúci plavec. Ostatní chlapci, keď 

videli, že sa topíš, prepadli panike a bežali hľadať pomoc. Štefan však 
zostal pri tebe. Okamžite skočil do vody a vytiahol ťa z nej.“

S námahou som sa snažil pochopiť, čo sa vlastne stalo. Chvíľu mi  
trvalo, kým som si na to spomenul.

Keď ma Štefan na druhý deň navštívil, pevne som ho objal. Ale viac 
než „ďakujem“ som nedokázal povedať.

Štefan sa na mňa usmial a ticho povedal: „Ty si môj najlepší priateľ.“

ektric
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8
Nebezpečenstvo  
na zamrznutej  
rieke

P o dvoch týždňoch silných mrazov zamrzla rieka Labe. Keď 
sa potom zmenilo počasie a bolo teplo ako na jar, na veľkej 
rieke to začalo vržďať a praskať. Ľad sa lámal alebo topil a vo 
veľkých ľadových kryhách a úlomkoch ho strhával prúd vody. 

K brehu sa cez seba presúvali masy ľadu. Pre deti to bola krásna možnosť 
na šplhanie.

Kristínka a Marienka sa držali za ruky. Navzájom sa ťahali na najvyššie 
hory ľadu a skúšali, ktorá tam vydrží najdlhšie. To ich nesmierne bavilo.

Kajko s Igorom a Jankom sa odvážili zájsť trošku ďalej. Postavili sa na 
okraj ľadu a pozorovali, ako plávajú ľadové kryhy. Igor priniesol dve dlhé 
pevné palice, ktorými odrážal kusy ľadu.

Pri šplhaní sa dievčatá priblížili k chlapcom.
„Poď, pozrieme sa, čo robia!“ navrhla Marienka.
„Rýchlo!“ kričal Igor. „Ešte raz!“ A palicou silno odtláčal uvoľnené ľa-

dové kryhy. „Už pláva!“ tešil sa Kajko.

ektric
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„Čo tu chcete?“ vrazil do dievčat, ktoré zrazu stáli za ním.
„Nechaj ich,“ dobromyseľne zamrmlal Igor a potom sa s oboma pria-

teľmi znovu obrátil k svojim „brvnám“. Kristínka a Marienka zvedavo pri-
stúpili bližšie.

Igor posúval svoju palicu do ryhy ľadovej kryhy. Pritom si nevšimol, že 
všetci sa nachádzajú na ľade, ktorý sa začal uvoľňovať. Celá plocha sa 
zachvela, čosi narazilo a prasklo. Igorovi sa pod nohami vytvorila puklina, 
ktorá sa rýchlo zväčšovala. Veľká ľadová kryha sa uvoľnila od pevného 
ľadu a deti unášala preč od brehu.

Marienka od hrôzy celkom znehybnela. Potom vykríkla a skočila na 
pevnú kryhu. Janko za ňou. Aj Igor reagoval okamžite. Svoju palicu po-
užil na to, aby sa ňou odtlačil od kryhy, ktorá sa tým ešte vzdialila. Kajko 
a Kristínka už skok na pevnú kryhu nechceli riskovať.

Kristínka začala vzlykať. Kajko sa odvážil skočiť na okraj kryhy a po-
kúšal sa chytiť niektoré vyčnievajúce hroty ľadu spojeného s brehom, ale 
neúspešne. Čím viac sa snažil, tým hlbšie klesala na jeho strane do vody 
ľadová kryha, ktorá merala dobrých päť krát tri metre. Ruky a nohy mal už 
celkom premočené. Po štyroch potom opatrne liezol do prostriedku, kde 
si od strachu kľakla jeho sestrička. Za sebou videli kamarátov, ktorí sa cez 
ľadové kryhy ponáhľali na breh. Kristínka a Kajko sa však hnali k veľkému 
prúdu. Kryha, na ktorej stáli, bola našťastie pevná.

Igor, Janko a Marienka bežali k brehu. Svojím krikom privolali dvoch 
okoloidúcich, a tí hneď zavolali políciu. Rozbehla sa dramatická záchran-
ná akcia. Našťastie, že k neďalekému kanálu s plavebnou komorou práve 
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upevnili ľadoborec. Deti okamžite volali o pomoc. Cez ľadochod vyslali 
k plávajúcej kryhe loď. Bolo sa treba ponáhľať, pretože keby sa deti do-
stali k veľkej hati Labe, už by bolo neskoro. Veľká kryha by sa pri hati 
mohla zlomiť a deti by sa v studenom prúde utopili.

Napriek tomu prešla takmer hodina, kým sa Kristínka s Kajkom 
mohli o svojom dobrodružstve pokojne porozprávať, zababušení do 
deky a s horúcim čajom v rukách.

Kristínka sa sklonila k svojmu bračekovi a zašepkala mu do uška: „Na 
tej kryhe, keď sme boli obidvaja vydaní napospas osudu, som sa modlila 
ako nikdy predtým.“ Kajko radšej nepovedal nič. Len sa na ňu pozrel tak, 
aby bolo hneď jasné, že majú spoločné tajomstvo...
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9
Ondrej  
sa už nehanbí

O
ndrej a Kristián sú už nejaký čas nerozluční kamaráti. Cez tento 
víkend bude môcť Ondrej u Kristiána dokonca prenocovať.  
Aj keď Kristián by radšej prespal u Ondreja. Ten to však  
nesmelo odmieta: „Mám dvoch bratov a náš byt nie je veľmi 

veľký. U teba je lepšie.“
To je pravda. Kristiánovi rodičia bývajú v krásnom domčeku s obrovským 

pozemkom a Kristián, ich jediné dieťa, dostáva všetko, čo si len zaželá.
V piatok poobede príde Ondrej so svojím spacákom ku Kristiánovi. 

Ten svojho priateľa privádza do hosťovskej izby. Ondrej sa neisto obze-
rá. Všetko je akési veľké a vyzerá veľmi luxusne. On takú nádhernú izbu 
doma nemá.

Najprv sa idú hrať. Ondrej začudovane stojí pred Kristiánovým mode-
lom železnice. Cíti sa ako vo sne. Také dobre vybavené zariadenie videl 
doteraz len jediný raz – na Vianoce v obchodnom dome. No Kristián má 
ešte aj veľa autíčok na diaľkové ovládanie!
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„Ty sa máš,“ hovorí Ondrej trochu závistlivo. „U nás doma je všetko 
také tesné a stále musím nosiť staré veci po mojich bratoch.“

Večer prišli domov Kristiánovi rodičia. Obidvaja celý týždeň dlho pra-
cujú. Dnes majú za sebou veľmi náročný deň. Ondreja krátko pozdra-
via a oboch chlapcov napomenú, aby nič nezapínali. Potom sa prezlečú 
a znova kamsi odchádzajú. Sú pozvaní k priateľom.

Ondrej sa nadšene vrhá na veľké vrecúško s čipsami a orieškami, kto-
ré Kristiánovi pri rozlúčke vtisli rodičia do ruky. Ondrejova mama by trvala 
na tom, aby do seba najskôr dostal „poriadnu“ večeru. Keď Kristián z ku-
chyne priniesol ešte aj veľkú čokoládu, Ondrej sa už cítil ako v raji.

„My sa tak dobre nemáme,“ vzdychne si.
„Ale moja mama povedala, že by si k nám aj tak raz mal prísť.“
Neskoro večer si obaja chlapci sadnú k televízii. Dokonca sa pozerajú 

na nočný film! Ondrej sa trochu bojí. Keď idú neskoro po polnoci do po-
stele, Kristián pre istotu pozažína všetky svetlá.

Na druhý deň Kristián zašepká: „Ondrej, teraz buď potichu. Moji ro-
dičia prišli včera domov veľmi neskoro po polnoci. Nechcú, aby som ich 
ráno rušil.“

V kuchyni ich nečaká prestretý stôl s raňajkami, ako je Ondrej doma 
zvyknutý. V chladničke sú síce najrôznejšie maškrtky, ale keď ich človek 
musí do seba nahádzať také studené a ešte k tomu postojačky, je to hroz-
ne nepríjemné. 

V stredu nasledujúci týždeň sa chlapci znova dohodnú na spoločnom 
víkende. Tentoraz príde Kristián k Ondrejovi.
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Ondrejova mama kamaráta svojho syna prívetivo pozdraví. Ondrej je 
trocha nesvoj. Dúfa, že Kristiánovi nebude vadiť, že v jeho rodine všetci 
robia všetko spolu. Trochu sa hanbí. Kristiánovi rozpačito povie: „Žiaľ, 
nemám také skvelé hračky ako ty. Dúfam, že sa u nás nebudeš nudiť.“

Zanedlho vtrielia do izby Ondrejovi bratia: „Večera!“ zvolávajú ich 
k stolu.

Ondrej hodí kútikom oka bojazlivý pohľad na svojho kamaráta, či to 
Kristián neberie tak, že mu niekto rozkazuje. U nich si každý môže robiť, 
čo chce. Tu sa rodičia starajú o to, aby ich deti mali „pravidelný režim“.

Večera dnes Ondrejovi vôbec nechutí. Neustále sa spýtavo pozerá 
na Kristiána. Najhoršie mu je, keď otec po večeri navrhne: „Môžeme si 
spolu zahrať ´Človeče, nehnevaj sa´ alebo ´Čierneho Petra´, čo povie-
te?“ Ondrejovi bratia nadšene súhlasia. Ondrej sa červená a hnevá sa, že 
otec navrhuje také staromódne hry. Kristián však vyzerá celkom veselo, 
keď povie: „Výborne, to je úžasné!“

„Začína sa to teda dobre,“ pomyslí si Ondrej a trochu sa pritom 
uvoľní.

Z jednej hry sú zrazu dve, tri, štyri a napokon päť. Kristián hádže 
kocku a usmieva sa s takým nadšením, aké na ňom Ondrej ešte nevi-
del. Hrajú takmer do polnoci. Potom otec povie: „Tak, už je čas ísť do 
postele!“

Kristián musí spať na matraci vedľa Ondrejovej postele. Ešte dlho ne-
môžu zaspať. Zrazu si toho majú toľko čo povedať! Smejú sa, až kým im 
od únavy nepadnú oči.
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Na druhý deň ráno obaja chlapci pomáhajú prestrieť stôl s raňaj-
kami. Zdá sa, že Kristiána to dokonca baví. Hoci ich raňajky nie sú ni-
čím výnimočné, Kristián sa stále za niečím načahuje a s plnými ústami 
vysvetľuje: „Ak môžem, rád by som k vám prišiel častejšie. Ty sa máš 
dobre, Ondrej.“

Keď je Ondrej neskôr so svojou mamou sám, ticho sa jej zdôverí: 
„Kristián má síce viac hračiek a peňazí, ale napriek tomu si myslí, že ja sa 
mám lepšie.“

Matka ho pohladí po vlasoch a súhlasí. „Áno, za peniaze sa nedá kú-
piť všetko. A keď sa u nás Kristián tak dobre cítil, samozrejme, že k nám 
môže chodiť častejšie.“
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10Prvá  
cena

K onečne!“ vzdychne si Laura uľahčene a spokojne si prezerá 
svoj obrázok. Veď si s ním dala toľko námahy! Skutočne sa 
jej veľmi podaril. Kreslenie a maľovanie – to bola odjakživa 
jej parketa!

„Laura!“ náhle ju volá mama. „Idem navštíviť našich nových susedov. 
Máš chuť ísť so mnou?“

„Nemám čas!“ odvrkne Laura. Neznáša, že ju jej mama chce všade 
brávať so sebou.

Mama by chcela vedieť, čím je jej dcéra taká zaujatá. Laura jej ukáže 
obrázok.

„Čo si o tom myslíš, mami?“ vyzvedá. „To je na súťaž knižných ilu-
strácií,“ vysvetľuje mame. „Prvá cena je CD-prehrávač a víťazná práca sa 
dostane do novín.“

„
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„To je úžasné,“ žasne matka. „Teda Laura, ty máš skutočne ta-
lent! To máš určite po oteckovi.“

Laurin otec je ilustrátor kníh pre deti. Laura ho veľmi obdivuje.
Mama si obrázok ešte raz kriticky prezrie.
„Za toto by som ti dala určite prvú cenu,“ povie. „Je to nádherné!“
Matka s dcérou spolu odchádzajú z domu. Potom sa však ich 

cesty rozídu. Laura ide do knižnice, kam nesie svoj obrázok do 
súťaže.

Cestou domov už sníva o odovzdávaní cien. To, čo ju tak veľ-
mi zaujíma, však nie je ani tak CD-prehrávač. Jej ide predovšetkým 
o pozornosť, ktorú by jej prvá cena priniesla. Veď jej obrázok by bol 
vystavený na rôznych výstavách a navyše, bol by uverejnený aj v no-
vinách! Ona, malá utiahnutá Laura, ktorú si inak nikto ani nevšimne, 
by bola zrazu dôležitá a známa!

Doma ju mama z týchto myšlienok rýchlo vytrhne. „Sľúbila som 
pani Milerovej, že ju a Jorga čoskoro navštíviš. Však to urobíš?“ Lau-
rina mama je neúprosná. Keď zbadá Laurinu nemilo prekvapenú tvár, 
už len krátko dodá: „Obaja by sa tomu veľmi potešili!“

Laura otáľa. Čo má robiť u týchto ľudí? Chlapec sedí na vozíku, 
na ktorom ho videla, keď sa sem prisťahovali. Čo by už s ním mohla 
mať spoločné?

Ale keďže vie, že akýkoľvek odpor je zbytočný, na druhý deň po-
obede sa predsa len vydá na cestu k Milerovcom. Predo dvermi sa 
ešte raz zhlboka nadýchne a zazvoní.
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Otvorí jej milá pani a prekvapene hľadí na dievča. Potom sa usmeje: 
„Ty si určite Laura. Poď dovnútra! To je pekné od teba, že si prišla pozrieť 
Jorga!“

Pani Milerová je naozaj veľmi milá. Laure ponúka kakao a keksy, ktoré 
sama upiekla. Tie sú ale dobré!

Laura sa z času na čas ukradomky pozrie na Jorga, ktorý sedí trocha 
bokom a sotva prerečie slovka. Nohy má starostlivo prikryté dekou. Laura 
si všimne, že pravá ruka mu ochabnuto visí vedľa tela. Akú má prázdnu 
a nevýraznú tvár! Jej hlas však jeho ľahostajný pohľad trochu oživí.

Zdá sa, že pani Milerová si všimla Laurinu neistotu. Rozpráva jej o ne-
hode, ktorú mal Jorg. Z toho sa však Laura cíti ešte bezmocnejšie. Čo mu 
má povedať? Ako sa mu prihovoriť? Nevie. Je rada, keď odtiaľ konečne 
môže odísť.

Uplynulo niekoľko týždňov. Laura už takmer zabudla na súťaž v maľo-
vaní, keď zrazu dostala dôležitý list. Píše sa v ňom o veľkom prekvapení 
a pozvaní na odovzdávanie cien. Pre Lauru a jedného z rodičov budú re-
zervované dve miesta v prvom rade.

„Vyhrala som! Určite som vyhrala!“ nadšene sa teší Laura. Jej mama 
sa teší s ňou.

„Povedala som ti už, že aj Jorg sa zúčastnil na tejto súťaži?“ pýta sa 
mama. „Pani Milerová ho musela veľmi prehovárať. Veď môže maľovať len 
ľavou rukou a pre praváka to nie je práve najľahšie. Jeho obrázok nebol 
až taký krásny ako tvoj, ale ladenie farieb je úžasné.“

Poobede Laura stretne pani Milerovú na ulici.
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„Ako sa má Jorg?“ opýta sa zdvorilo.
Pani Milerová si vzdychne: „Zranenia sa mu hoja čoraz lepšie a liečba 

mu pomáha. Ale chýba mu odvaha. V nemocnici mal takú chuť do života 
a robil si toľko plánov, čo všetko bude robiť, keď sa vráti domov. A teraz 
len posedáva a lamentuje. Je to také smutné.“

Laura nevie, čo má povedať. O svojom skvelom pozvaní radšej  
nehovorí.

„Možno by pomohlo, keby si nás občas navštívila,“ povie pani Mile-
rová opatrne. „Mohli by ste sa spolu zahrať. Jorg potrebuje niečo, čo 
by mu urobilo radosť a vrátilo odvahu. Pochybuje už aj sám o sebe. A ja 
už neviem, ako by som mu pomohla. Potreboval by možno zažiť nejaký 
úspech.“

Laura zamyslene kráča domov. Ešte pred chvíľou sa tak tešila a pani 
Milerová jej náhle pokazila náladu. Teraz musí stále myslieť na toho cho-
rého Jorga...

Zrazu jej čosi napadne. Čo keby sa na maliarskej súťaži vzdala svojej 
ceny? Išlo by to? Bolo by možné prenechať ju Jorgovi? Ale – naozaj to 
chce urobiť?

Napokon, je dosť málo pravdepodobné, že sa jej ešte niekedy naskyt-
ne takáto príležitosť pomôcť mu. Laura v duchu bojuje sama so sebou. 
Má alebo nemá to urobiť? Túto noc nemôže zaspať.

Na druhý deň poobede už vie: teraz to ešte musí dohodnúť. Vôbec 
jej toto rozhodnutie nepadne ľahko, ale napokon predsa ide za vedúcou 
knižnice. Pozbiera všetku odvahu a povie jej:
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„Včera som dostala pozvanie na odovzdávanie cien. Určite som vy-
hrala, ale bola by som radšej, keby moju cenu dostal Jorg Miler.“ A je to 
vonku!

Knihovníčka sa na Lauru nechápavo zahľadí.
„Prečo?“ chce vedieť.
Laura jej o Jorgovi a jeho nehode všetko vyrozpráva. Vysvetlí aj 

to, prečo sa – hoci s ťažkým srdcom – napokon rozhodla vzdať svojej 
ceny v jeho prospech.

„Ty sa teda chceš vzdať svojej ceny, aby si chlapcovi zo susedstva do-
dala odvahu do života?“ pýta sa jej knihovníčka neveriac vlastným ušiam. 
Laura súhlasne prikývne.

„To je od teba veľmi milé. Ale také jednoduché to, žiaľ, nebude. Vaše 
práce posudzovala nezávislá komisia a my ich rozhodnutie nemôžeme 
len tak zmeniť.“

Laura je na jednej strane sklamaná a na druhej strane sa teší. Teraz 
svoju cenu predsa len dostane. Ale aj Jorgovi chcela pomôcť...

Konečne sa dočkala. Nadišiel deň odovzdávania cien. Laura odchá-
dza z domu so zmiešanými pocitmi a trochu rozrušená.

Keď so svojou mamou vstúpi do slávnostnej sály, žasne. Z prvého 
radu im kýva pani Milerová a Jorg. Čo to znamená?

Zdá sa, že aj Jorg je v pomykove. So záujmom pozoruje, čo sa okolo 
neho deje. Je veselý a uvoľnený.

Laura si sadne hneď za neho. Vzrušene si čosi pošuškávajú.
„Aký vie byť Jorg vtipný,“ pomyslí si Laura.
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Náhle všetci v sále stíchnu. Ktosi prednesie slávnostný príhovor. Lau-
ra sa na stoličke nepokojne vrtí. Teraz sa budú odovzdávať ceny – najskôr 
tretia, potom druhá...

A už je to tu.
„Prvú cenu sme tentoraz nevedeli určiť tak jednoznačne,“ hovorí akýsi 

pán na javisku. „Odovzdané boli dve neobyčajné umelecké diela. Keďže 
sme sa medzi týmito dvoma dielami nevedeli rozhodnúť, zhodli sme sa 
na tom, že udelíme dve prvé ceny.“ A vzápätí požiada Lauru a Jorga, aby 
prišli dopredu.

„Super!“ nahlas zvolá Laura. Schmatne vozík a tlačí Jorga smerom 
k javisku. Teraz sa naozaj teší!

Je toho veľa, o čom sa majú deti cestou domov rozprávať...
„Už viem, že nič nie je stratené,“ povie zrazu Jorg. „Teraz budem viac 

cvičiť s ľavou rukou. Čoskoro sa znova začne škola. Z toho som mal hroz-
ný strach. Ale teraz... teraz sa na ňu naozaj teším.“
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11Ohnivá 
medicína

Áu, mami, to páli! Nerád trhám žihľavu a nemám rád ani 
špenát.“

„Poď, Paľko, už máš strašne špinavé ruky a cez nohavice 
ťa žihľava tiež môže páliť. Kôš je už skoro plný, na jedlo to 

bude stačiť. Žihľavu mnohí jedia dokonca radšej než špenát.“
„Stále hovoríš, že žihľava je zdravá. Odkiaľ to vieš?“
„Pamätáš sa na fotografiu v starom albume, na ktorej vidno dom 

v Engadine? Na tomto dome dlho visela tabuľa, na ktorej bolo napísané: 
Engadinský dom byliniek.“

„Jasné, mami, v tom dome predsa bývali prarodičia so svojimi 
deťmi.“

„To je pravda. Už prastarý otec vedel, aká je žihľava zdravá. Nielen 
ľudia, ale aj kozičky a králiky mu to dokazovali.“

„A ako?“

„
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„Tonko, pastier kôz, každé 
ráno prechádzal cez horný ko-
niec dediny. Okolo hrdla sa mu 
pohupával starý roh, do ktorého 
na niektorých miestach dediny 
silne zafúkal. Tento zvuk poznali 

sedliaci aj kozy. Kým ho počúvali, 
sedliaci otvárali chlieviky a z nich 

povyskakovali biele, hnedé a strakaté kozičky.
Veselo si vyzváňajúc prechádzal tadiaľ vlak, ktorý stúpal do hôr. 

Rástli tam výborné bylinky, ktoré mali kozičky veľmi rady. Obyčajnú 
trávu dolu v údolí a na alpských lúkach veľkoryso ponechali kravič-
kám, lebo tie nevedia tak čulo liezť po strmých svahoch.

Tonko musel dávať na svoje pestré stádo poriadny pozor. Niektoré 
zvieratká chceli totiž ísť ešte vyššie a na vlastnú päsť si hľadať čo naj-
lepšiu pastvu. Večer Tonko so svojimi kozičkami zase zostupoval do 
dediny. Bolo ich treba podojiť a potom v stajni uložiť k spánku.

Raz večer však chýbal jeden capko – Tonko mu dal meno Karol. 
Všetky ostatné kozičky už boli doma.

Sedliak si o chýbajúce zvieratko robil starosti. Vari len nespadol 
do priepasti, alebo žeby zostal niekde visieť?

Nasledujúci deň skoro ráno išiel sedliak hľadať svojho capka, no 
nemohol ho nájsť. Na tretí deň išli teda traja, aby celú oblasť preče-
sali ešte raz.
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Celé hodiny volali a hľadali strateného capka. Už ich opúšťa-
la nádej, keď jeden z mužov capka konečne objavil. Bol priviazaný 
o strom.

Kto to len urobil? Žeby nejaký pocestný, ktorého capko v nádeji, že 
dostane niečo dobré, príliš dotieravo ponaháňal? Alebo nejaký loptoš, 
ktorý chcel niečo vyviesť?

Chudák capko bol už poriadne vyhladovaný a vysmädnutý. Muži ho 
striedavo niesli na pleciach, až kým ho nezniesli do údolia. A keď si ko-
nečne ľahol na seno vo svojej maštaľke, nemal už silu ani na to, aby zožral 
pripravené krmivo a napil sa čerstvej vodičky.

V tejto núdzi sedliak prosil prastarého otca o radu. Ten vzal zo zásob 
svojich vzácnych byliniek chumáč žihľavy a podržal ho capkovi pred no-
som. Len čo capko zacítil žihľavu, vyskočil ako zelektrizovaný a hltavo 
začal žrať. Od tejto chvíle sa to s ním začalo zlepšovať. Už čoskoro mohol 
ísť znova s ostatnými do hôr.

Inokedy zas u prastarého otca hľadal radu istý chovateľ králikov. Me-
dzi dvesto kusmi jeho králikov vypukla epidémia. Každý deň ich niekoľko 
uhynulo. Na záchranu tých, ktoré zostali nažive, dal prastarý otec starost-
livému chovateľovi plné vrece sušenej žihľavy.

Tak ako capko Karol, aj choré králiky žrali ́ ohnivú medicínu´ a vyzdra-
veli. Na veľké prekvapenie majiteľa neuhynul z nich už ani jeden králik.

Tak čo, Paľko, nie je to dosť dôkazov?“
„No dobre, mami. Už viem, že sušená žihľava je dobrá pre kozy a krá-

liky. Podľa mňa môžeme priniesť aj nejakú žihľavu na sušenie. Na pôjde 
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máme dosť miesta. Keď ochorie niektoré z našich domácich zvieratiek, 
budeme mať stále poruke nejaké zásoby.“

„A čo špenát?“
„Či ho mám rád, to ešte presne neviem. Ale radšej ho budem jesť 

teraz, a nie až vtedy, keď budem chorý.“
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12
Nová  
škola 

I
dris prenáša tehly. Na nosnú konštrukciu budúcej školy kladie dvad-
sať tehál. Pre neho je to veľa, lebo ruky a nohy má tenučké ako 
bambusové tyčinky. Idris je vážny chlapec. Ešte nikto ho nepočul 
smiať sa. Hovorí takisto málo, ale z jeho tmavých očí sa do sveta 

zabodávajú stovky otázok. 
Spolu s dvoma chlapcami sem Idris z druhej strany tehelne prenáša 

horúce tehly. Ťahajú sa s nimi už týždne. Predtým prenášali kamene.
Neďaleko ich dediny je kameňolom. Láme sa v ňom aj biely kameň 

podobný mramoru. Z bielych kameňov bola zhotovená podmurovka novej 
školy. Škola, ktorú dostane ich dedina, bude mimoriadne pekná. 

Idris ukladá tehly na podlahu výťahovej plošiny. Potom výťah ťahá hore 
a tehly smerujú k robotníkom. Tí pracujú na takmer hotovej časti stavby 
nad druhým radom okien. 
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Idris sa pozerá dohora, až kým tehly nedorazia k nim. Potom ide po 
ďalšie. 

Slnko sa ostrými lúčmi zabodáva do pokožky. Chlapcom po opále-
ných tvárach steká pot. Okrem toho ich trápi piesok, ktorý z blízkej púšte 
privieva ostrý vietor. Piesok ich omína všade. Keď vietor priveje ďalšiu 
vlnu piesku, Idris pevne zovrie pery. Je to veľmi nepríjemné, keď sa pie-
sok dostane medzi zuby. Lepšie je dať si kúsok melóna. Jeho chuť ešte 
cíti na jazyku. Nedávno ho dostal od starostu Omdu prvýkrát, pretože 
usilovne prenášal kamene. 

Na to teraz Idris myslí. A ďalej uvažuje: „Od Omdu už veru nedosta-
nem ani kúsok melóna, lebo škola bude dnes hotová. Už nebude treba 
nosiť kamene ani tehly. Už nedostanem ani desať piastrov, ktoré teraz 
každý týždeň zarobím a na ktoré vždy čaká moja mama.“ 

Zamyslene nesie posledný náklad tehál. Napadne mu, že o štrnásť 
dní sa začne vyučovanie a že aj on bude jedným z prvých žiakov novej 
školy. Aj on sa musí naučiť čítať a písať. Otec chce, aby všetky jeho deti 
chodili do školy. Idris je najstarší, preto má byť prvý. 

Pri tejto myšlienke mu srdce začne búchať ako bubon. Pokojne však 
ukladá tehly a znova sa pozerá nahor, keď ich vyťahuje na druhé poscho-
die. Tam ich preberá ďalší robotník. To je už posledný kus, ktorý zavŕši 
stavbu múrov. Strechu nepotrebujú. Tu nikdy neprší. 

Keď sa Idris pozrie hore na krásne červené múry, zmocní sa ho preni-
kavá hrdosť. Keby nepomáhal ako správny robotník, mala by teraz dedina 
školu? Kútikmi úst mu prebehne zadržiavaná radosť. Aj rukami a nohami 
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mu myká a jeho telo sa pomaly začína pohybovať do rytmu. Vyčerpanosť 
a ťažoba, ktorú Idris cítil v nohách, je preč a on si radostne tancuje. 

Aj tými dvomi to šije. Ich nohy, ruky aj hlava sa začnú do rytmu pohy-
bovať skôr, než sa chlapci pohnú z miesta. Robotníci na druhom poscho-
dí položili poslednú tehlu a tiež si pospevujú. 

Takto veselo dokončia stavbu novej školy. 
Potom dostanú peniaze. Aj Idris zovrie v dlani svojich desať bankoviek 

a krátko nato odchádza domov. 
Opúšťa miesto, na ktorom teraz stojí nová škola. Kráča po širokej de-

dinskej ceste, po prachu jemnom ako múka, ktorý mu celkom začierni 
chodidlá. 

Za dvoma násypmi, ktoré lemujú cestu a vytvárajú úvoz, sú husté zele-
né záhrady. Zlatá žiara pomarančovníkov preniká až k nemu. Kráča okolo 
nich, až kým nepríde na koniec dediny, kde bývajú jeho rodičia. Bývajú 
v biednom domčeku – chatrči, ktorá je postavená z takej istej hliny ako 
násyp. Aká krásna je oproti tomu škola! Je nová, postavená z pálených 
tehál! 

Mama stojí pri ohnisku a čosi mieša v otvorenom kotlíku, ktorý visí nad 
ohniskom. Idris sa doň nemusí pozrieť, aby zistil, že sa v ňom varí fazuľová 
polievka. Cíti jej vôňu. Okrem toho, fazuľová polievka sa u nich varí každý 
deň. Čo iné by to aj mohlo byť? Fazuľa je lacná. 

Dá mame papierové peniaze. 
„Ďakujem ti,“ povie mama a strčí si ich do pláteného mešteka, ktorý 

vytiahne spod šiat. 
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Čoskoro sa z práce vráti aj syn Osman a dcéra Nuriah. Na bavlníko-
vom poli oberajú z rastlín bavlny škodlivý hmyz. 

Mladší súrodenci pobehujú v tieni okolo chatrče. 
Fazuľová polievka je hotová. Už čakajú len na otca. „Kde sa zdržal?“ 

– pýta sa mama. „Veď tu mal už dávno byť.“ 
Práve prichádza. Posadajú si na zem okolo nízkeho stolíka. Mama 

položí do stredu stola misu s polievkou. Otec sa pri stole pomodlí 
a potom všetci vezmú do rúk lyžice a začnú jesť. Deti jedia tak rýchlo, 
ako len vládzu. Len Idris sa ovláda. Pomáha mame kŕmiť najmenšieho 
súrodenca.

Nikto nerozpráva. 
Skôr, než sa misa vyprázdni a otec sa pomodlí ďakovnú modlitbu, po-

vie: „Už existujú obrovské stroje, ktoré pracujú na poliach.“ 
Mama sa pozrie na otca. Aj Idris sa na neho pozerá, zatiaľ čo menší 

súrodenci, okrem Nuriah, už vstali a vyšli von. Vzduch sa konečne ochla-
dil, preto sa vonku môžu hrať a šantiť. 

O chvíľu otec povie: „Aj náš statkár kúpil veľké stroje. Kombajny. Dnes 
prišli.“ 

Otec je vždy vážny, ešte vážnejší ako Idris. Nikdy však nebýva smutný. 
Ale dnes je smutný. Idris to vidí. Aj mama to vidí a bojazlivo sa otca pýta: 
„Čo tým chceš povedať?“

„Kombajny budú žať ryžu aj cukrovú trstinu,“ hovorí otec. 
„To predsa nie je možné!“ myslí si mama. 
Počula už síce o takých strojoch, ale nikdy ich nevidela.
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Ani Idris ešte nevidel tie zázračné stroje, čo preberú za ľudí všet-
ku prácu, ktorú zvyčajne robia. Ľudia už nebudú mať prácu, uvažuje, 
a kým takto premýšľa, vie aj to, čo otec povie teraz.

A otec to naozaj povie: „Prepustili ma. Statkár nepotrebuje toľko 
robotníkov. Potrebuje len kombajnistov. Všetci robotníci však nemôžu 
byť kombajnistami, iba niekoľkí.“ 

„Mnohých poslal domov a sú nezamestnaní.“ Aj Idrisov otec je te-
raz nezamestnaný. A v nezamestnanosti nedostáva nijakú podporu. 
Podporu v nezamestnanosti v jeho krajine nedostáva nikto. 

„Ale žať bavlnu tieto stroje ešte nevedia,“ povie o chvíľu. 
Bavlna však ešte nedozrela. A oberať bavlnu z rastlín – to vedia už 

deti od piatich rokov. Tým sa ale nedá veľa zarobiť. 
Škola je hotová, uvažuje Idris, no nepovie to. Pozrie sa na otca. 

Otec sklopí oči. Pripadá si ako klamár. Svojmu synovi sľúbil, že bude 
môcť chodiť do školy, a teraz sa ocitol bez práce aj bez peňazí. Pri-
tom chodiť do školy – to nič nestojí. Ibaže Idris musí zarábať peniaze. 
Na školu nebude mať čas. 

Mama hovorí: „Prijmem ešte niekoľko zamestnaní, kde by som 
mohla prať bielizeň.“

Každý druhý deň pritom odchádza s dieťaťom na jednej ruke 
a s pieckou pod druhou rukou k niekoľkým majetnejším rodinám. Tie 
si môžu dovoliť zaplatiť ženu – práčku, aby im u nich doma vyprala 
bielizeň.

Nuriah hovorí: „Pôjdem do mesta slúžiť do nejakej vznešenej rodiny.“
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Rodičia neodpovedajú, preto ich dôrazne uisťuje: „Chcela by som ísť 
do mesta!“ 

Otec nad tým zauvažuje: „Slúžky zarábajú veľa peňazí. To by nám po-
mohlo.“ 

Mama plače. Bojí sa odlúčenia od svojho dieťaťa. 
Idris zrazu povie: „Som najstarší. Ja tiež pôjdem do mesta. Za paholka 

alebo sluhu.“ 
„Áno, aj sluhovia veľa zarábajú,“ povie otec. 
Na druhý deň ráno ide otec s Idrisom k starostovi Omdovi. Ten zistí, 

kde potrebujú sluhu alebo paholka. Zakrátko nájde chlapcovi prácu. 
Keď to vybaví, vyberie z police knihu a dá ju Idrisovi. Je to šlabikár pre 

prvákov.
„Kto vie,“ vraví, „možno s tým predsa len budeš môcť začať.“ 
Istý sedliak z dediny o dva dni odchádza do mesta. Idrisa naloží na 

káru, do ktorej je zapriahnutý oslík. Keď prechádzajú okolo novej školy, 
Idris zovrie svoj batôžtek, v ktorom je všetko, čo má – jedna košeľa, 
jedny nohavice a šlabikár. Vie, že teraz nemôže chodiť do školy. Stisne 
pery a jeho naširoko otvorené oči hľadia na školu, od ktorej sa čoraz 
viac vzďaľuje. 
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13
Z bieleho domčeka  
do Bieleho  
domu

V
 americkom štáte Kentucky bola kedysi jedna veľmi bied-
na chatrč. V nej roku 1809 uzrel svetlo sveta chlapček. 
To svetlo veru nebolo až také jasné. Vnikalo dovnútra cez 
malé okienko a osvetľovalo skromnú miestnosť s hlinenou 

dlážkou. Kdesi v rohu stála pec. Otec vytesal z hrubých dosák jedinú 
posteľ.

Rodičia dali svojmu synčekovi meno Abrahám. Pre malého chlapčeka 
bolo však takéto meno pridlhé. Preto ho volali len Ábel. O mnoho rokov 
neskôr mu ľudia hovorili „Abé“ – Abé Lincoln.

Hoci Abrahám Lincoln, ktorý sa stal neskôr významným mužom, vy-
rastal vo veľmi chudobných pomeroch, jeho domov bol pre neho tým 
najkrajším miestom na zemi. V ňom mal všetko, čo potreboval. Jeho rodi-
čovský dom, natretý nabielo, sa mu zdal veľký a bohatý najmä preto, lebo 
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ho tu milovali. Ako dospelý vždy zdôrazňoval, že oveľa vzácnejší mu bol 
rodičovský domček než Biely dom, z ktorého neskôr vládol Amerike ako 
prezident.

Lincoln mal vrúcny vzťah k svojej mamičke. Jeho otec bol podnikavý 
človek, ktorý nerád zostával dlho na jednom mieste. Prvýkrát sa presťa-
hovali, keď bol Abrahám štvorročný. O niečo neskôr sa rodina Lincolnov-
cov opäť presťahovala do susedného štátu Indiana. Tam mohol malý Abo 
pomáhať svojmu otcovi pri stavaní zrubovej chaty. Sami si zhotovovali aj 
nábytok, takže nie div, že chlapec už v siedmich rokoch veľmi šikovne 
narábal s náradím.

Abo mal staršiu sestru, ktorú si obľúbil. Veľa sa spolu hrali. Radi skúšali 
písať písmenká kúskami dreveného uhlia. Najmä Abo písal veľmi horlivo. 
Prvé školské zošity si vyrobil z kôry stromov a zo šindľov. Niekedy písal aj 
na drevené lopatky. Keď lopatku popísal, zotrel ju a začal znova. Písať ich 
učila mama. Všetky ostatné zručnosti sa chlapec naučil od svojho otca 
– pri práci na poliach a v lesoch.

Abo sa učil rýchlo. Bol to veľmi vnímavý chlapec s bystrým úsudkom.
Ťažký úder chlapcovi zasadila predčasná smrť jeho matky. Jej starost-

livosť a láska mu veľmi chýbali. Dlho za ňou smútil.
Otec sa po čase znovu oženil. Vzal si láskavú ženu, ktorá vedela citlivo 

pomáhať deťom preniesť sa cez ťažkú stratu.
Abova nová mama urobila všetko preto, aby chlapca podporila v jeho 

túžbe po vedomostiach. Záležalo jej na tom, aby mohol čím skôr chodiť 
do ozajstnej školy.
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Keď mal Abo šestnásť rokov, vyznal sa vo všetkých otázkach poľno-
hospodárstva. Bez reptania robil bežné domáce práce. Bol zručný, preto 
ho bavila každá práca. Prejavili sa u neho aj námornícke schopnosti.

Na jednej zo svojich potuliek, na ktorých splavoval rieky, sa dostal do 
blízkeho kontaktu s čiernymi otrokmi. Pozoroval obchodovanie s otrokmi 
a videl, ako s nimi bieli páni bezcitne zaobchádzali. Zanechalo to v ňom 
hlboké dojmy, na ktoré Abrahám nikdy nezabudol.

Abo veľa čítal, premýšľal o spoločenských a politických problémoch 
a veľmi skoro sa pokúšal brániť práva utláčaných. Pred svojimi kamarátmi 
alebo na verejných zhromaždeniach rád viedol vášnivé rozhovory, v kto-
rých sa zastával slabých.

Keď mal 22 rokoch, zamestnal sa v obchodíku s lacným tovarom. Dalo 
sa v ňom kúpiť všetko, čo človek bežne potreboval pre život. Zákazníci boli 
radi, keď ich obsluhoval Abo. Obľúbili si ho. Vážili si jeho priateľstvo a humor.

O niečo neskôr Abrahám odišiel do armády, kde dosiahol hodnosť 
kapitána. Pracoval na rôznych miestach, napríklad ako zememerač ale-
bo vedúci poštového úradu. Ako 28-ročný sa stal advokátom a keď mal 
37 rokov, zvolili ho za člena Snemovne reprezentantov. Keď dosiahol vek 
52 rokov, bol zvolený za prezidenta Spojených štátov amerických.

V práci i v živote viedla Abraháma Lincolna jeho obľúbená myšlienka: 
„Proti nikomu s hnevom, každému v ústrety s láskavosťou.“
Bolo to jeho každodenné vyznanie – krédo: Dobro víťazí.
A skutočne, Lincolnova láskavosť bola známa ešte dlho po jeho smrti. 

Medzi ľuďmi sa rozprávala táto príhoda:
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„Za Lincolnom prišiel raz postarší muž. Ponúkol mu svoje služby ako 
stolár, lebo potreboval peniaze, aby si mohol kúpiť pár topánok.

Lincoln mu dal prácu. Keď si všimol, že muž je veľmi slabý a unavený 
a že je celý prezimený, poslal ho do domu, aby sa zohrial. Lincoln zatiaľ 
stolársku prácu dokončil za neho, a mzdu mu vyplatil.“

V roku 1865 Abraháma Lincolna zavraždili. Mal vtedy len 56 rokov. 
Státisíce belochov a černochov smútilo za svojím prezidentom, ktorý sa 
vždy zastával slabých, ukrivdených a utláčaných.
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14
Čestný  
kováč

T ankujete doplna?“ pýta sa mladý muž. „Nie, ďakujem,“ odpo-
vie cudzinec. „Myslím, že s mojím motorom niečo nie je v po-
riadku. Mohli by ste sa na to pozrieť?“

Cudzinec otvorí kapotu. Čerpadlár po krátkom skúmavom 
pohľade usúdi: „Zdá sa, že tečie olej. Na to sa musím pozrieť lepšie.  
Ak máte trochu času, pokúsim sa to dať do poriadku.“

Cudzinec súhlasí.
„Ak by ste si chceli trochu posedieť a niečo vypiť alebo zajesť, môj 

otec vás tam naproti rád obslúži,“ navrhne mladý muž.
Keď cudzinec vojde dnu, pozdraví ho nízky starý muž so snehobielymi 

vlasmi.
„Niečo nie je v poriadku s vaším autom? Nemusíte si robiť starosti. 

Môj syn vám to určite opraví. Dávid je spoľahlivý chlapec. Rozumie svoj-

„
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mu remeslu. Je kováčom, aj keď teraz už vo vyhni nepracuje, ale zápasí 
s takými autami, ako je vaše a s traktormi.“

Obaja sa čoskoro pustia do rozhovoru. Starý pán rozpráva, ako 
dlho žije na tomto mieste. Potom sa rozhovorí o jednom veľmi zvlášt-
nom zážitku:

„Dávid ešte nebol na svete. Bývali sme v tomto dome. Pracoval som 
na druhej strane v starej vyhni. Mal som veľa práce. Ľudia sa sem len 
tak hrnuli – to bolo v období veľkej zlatej horúčky. Bolo sa treba posta-
rať o nespočetné množstvo koní a vozov. Kolesá a konské kopytá v ne-
schodnej krajine dlho nevydržali.

Sen o zlate a rýchlom zbohatnutí nepriťahoval len dobrodruhov a prí-
jemných ľudí. Čoskoro tu začala vyčíňať nebezpečná banda zbojníkov. 
Vláda musela transporty zlata ochraňovať jazdeckými vojskami.

Veliteľ bandy zbojníkov sa volal Stardust. Bol to anglický šľachtic, kto-
rý sa v mladosti dostal na šikmú plochu a skončil vo väzení. Z väzenia sa 
mu však podarilo ujsť a usadiť sa tu, v Austrálii.

Stardust mal nádherného koňa, ktorého si chránil ako oko v hlave. 
Volal sa Lucky (Šťastný) a široko-ďaleko ho poznalo každé dieťa.

Práve som pracoval vo vyhni, keď som začul dupot mnohých koní. 
Zrazu dovnútra vtrhol akýsi muž. Bol to Stardust.

Lucky stratil podkovu. Stardust – na rozdiel od svojich kumpánov – 
vždy dbal na to, aby bol jeho kôň dobre podkutý.

´Kováč, mohol by si podkuť môjho koňa?´ spýtal sa Stardust celkom 
priateľsky. ´Ale musí to byť rýchlo. Ponáhľame sa.´
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´Keď kujem pre koňa podkovu, nikdy sa nenáhlim,´ odpovedal 
som pokojne. ´Buď si svoju prácu robím poriadne, alebo vôbec.´

´Viem, že si svoju prácu robíš dobre. Veď preto som tu,´ odvetil 
Stardust s úsmevom.

Od tej chvíle mi bol tento človek sympatický. Nemohol som pocho-
piť, čo mal spoločné s tými lúpežníckymi výpravami.

Hneď som sa aj pustil do práce. Sotva som sa sklonil ku Luckyho 
kopytu, už bola vyhňa plná jeho rozzúrených kumpánov.

´Ide voz!´ náhle zareval jeden z nich.
Stardust sa na mňa len usmial a nič nepovedal. Keď som sa však 

obrátil k hovoriacemu, díval som sa priamo do hlavne pušky.
´Daj preč tú búchačku!´ prikázal mu Stardust.
´A čo ak ti zraní koňa? Zabudol si, aká odmena je vypísaná na tvoju 

hlavu? Najlepšie bude, keď chlapa zastrelím a budeme sa robiť, že 
odchádzame. Keď budeš ešte čakať, všetkých nás chytia!´

Mierilo na mňa najmenej pol tucta pištolí.
Stardust vysvetľoval ešte pokojnejšie než predtým: ́ Odložte  

zbrane! Sadnite si na kone a zmiznite! Ja tohto muža poznám. Je to 
starý poctivec, neublížil by nikomu a už vôbec nie zvieraťu. Je spo-
ľahlivý. Dôverujem mu ako svojmu koňovi a sebe samému. No tak, 
zmiznite už!´

Nezdalo sa, žeby muži boli nadšení. Keď však bolo čoraz viac po-
čuť, že voz sa približuje, rýchlo vyskočili na kone a ukryli sa na druhom 
brehu rieky.
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Stardust tu zostal a svojmu koňovi držal hlavu. Ja som pokračoval 
v práci.

Začuli sme, že tesne pred vyhňou zastal voz a keď som sa na okamih 
kútikom oka pozrel na cestu, zbadal som vojenskú uniformu, na ktorej sa 
leskli mosadzné gombíky.
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Bolo počuť smiech. K vyhni prichádzal mladý vojak.
Stardust sa ani nepohol, v rukách držal opraty. Pribil som posledný 

klinec a kopyto koňa som nechal klesnúť na zem. Stardust bleskurýchle 
vysadol na koňa, ľahol si na jeho chrbát a vyskočil z vyhne. Vonku raz 
vystrelil – tesne pred mladým vojakom.

Lucky preletel cez plot a okrem oblaku prachu už nebolo nič vidno.
Kone vojakov boli z dlhej cesty príliš unavené, než aby mohli Stardus-

ta prenasledovať.
Tak, mladý muž, už viete, prečo je pre mňa dôkladnosť a spoľahlivosť 

pri práci dôležitá. Keby som nemal takú dobrú povesť, môj syn by sa veru 
nenarodil...“

„Pane, motor už máte opravený!“ zvolal Dávid, ktorý práve otvoril 
dvere a usmial sa na cudzinca.

„A neviete, čo sa stalo so Stardustom?“ pýta sa cudzinec starého 
kováča.

„Viem. Jeho rodine sa podarilo vymôcť pre neho milosť a z obávaného 
vodcu banditov sa stal spoľahlivý farmár.“
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15
Kapitán – môj 
najlepší priateľ

Z
námy škótsky spevák a herec Harry Lauder pracoval pred 
svojou veľkou umeleckou kariérou ako pomocný pracovník 
v istom banskom závode. Na ťahanie preklápacích vozíkov 
naložených uhlím sa v ťažobnej jame používali poníky. Ich úlo-

hou bolo priviesť vozíky na nakladacie miesta.
Jedného z týchto štvornožcov si Harry Lauder veľmi obľúbil. O ňom 

mi raz vyrozprával tento príbeh:
„Kým som pracoval v bani, mal som dobrého malého poníka. Volal sa 

Kapitán. Prekypoval zdravím a silou a pritom mal za sebou už veľa rokov 
tvrdej práce v bani.

Mal som dojem, že Kapitán rozumie každému slovu, ktoré som mu 
povedal. Jeho tvár bola múdrejšia a výraznejšia než tvár mnohých ľudí, 
ktorých som v živote poznal. Toto rozumné zviera mi bolo čoraz bližším 
kamarátom. Mal som ho veľmi rád.
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Raz sme boli s poníkom v bani na ceste k prekladisku. Bolo treba 
prejsť cez jednu dosluhujúcu banskú chodbu. Bola to stará, rozpadá-
vajúca sa chodba, nie veľmi dobre zabezpečená pred zasypaním.

Bezprostredne pred vchodom do tejto štôlne môj poník náhle za-
stal ticho ako kamzík. Bez rozmýšľania som Kapitána nútil, aby išiel 
ďalej. Ale on sa vzoprel. Nie a nie sa pohnúť. Uštedril som mu jeden 
úder malým bičíkom. Kapitán sa strhol a nechápavo sa na mňa pozrel. 
Zostal však stáť.

´Čo je, Kapitán?´ spýtal som sa.
Nestačil som ani dopovedať, keď sa ozval ten najstrašnejší zvuk, 

aký len môže baník nad sebou počuť: praskanie a dunenie, po ktorom 
začne padať štrk a kamene.

Kapitán sa rozrušene obrátil. Vykoľajil nízkostenový vozeň a bežal 
späť do tunela, ktorý sme práve chceli opustiť. Inštinktívne som bežal 
za ním.

V nasledujúcej chvíli sa s rachotom trhajúcim uši zrútilo do jamy, 
ktorá bola pred nami, asi 500 ton štrku.

Až neskôr sa ukázal celý rozsah škôd katastrofy, ktorej sme unikli 
len o vlások. Všetky vozíky, ktoré ťahal môj Kapitán, boli pochované 
pod horou kamenia a úlomkov skál.

V tuneli sme už boli v bezpečí. Z neopísateľnej radosti z toho, že 
sme unikli katastrofe, som svojho verného poníka objal, pohladkal 
a pobozkal. Jeho ostrý sluch začul varovanie v čase, keď som ja ešte 
nemal ani potuchy, že sa na nás valí nešťastie.



97



98

Kapitán inštinktívne vycítil, čo bolo treba urobiť, a tým nám obom 
zachránil život.“
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16
Kravičky sa vracajú 
domov

K
eď budem veľký, budem mať v maštali veľa kravičiek. Veľa, 
veľa: jednu, dve, osem, štyridsaťdva, sedemdesiatsedem. 
Strakaté, hnedo-biele. Budem ich volať strakuše. A jedného 
veľkého býka. Býk je otec teliatok.

Potom budem mať jedného psa, Beriho, ktorý mi bude pomáhať. Bu-
dem vstávať skoro ráno, ešte za tmy. Oblečiem si modrú kombinézu, naj-
vhodnejšie oblečenie do maštale, a gumáky.

Keď zídem dolu schodmi, Beri ma už bude čakať. V maštali zamečí 
kozička Florinka. Predo dvermi do maštale ma budú čakať Pusinka a Mic-
ka, lebo vedia, že o chvíľu začnem dojiť.

Najskôr zapnem svetlo a rádio. Budem si musieť vypočuť správy o po-
časí, aby som vedel, kedy mám začať zvážať seno. Potom zvonku prive-
ziem fúrik na hnoj a všetko pekne vyčistím. Do žľabov, z ktorých kravičky 
žerú, dám čerstvé seno s kukuričnými drobmi. Nie však priveľa, pretože 
to je pre ne niečo ako dezert.
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Nádobu na dojenie vyčistím ešte predchádzajúci večer. Potom už 
len pospájam hadice, zapnem motor a začnem dojiť prvú kravičku. Tá 
celkom vpredu sa bude volať Helenka a bude dávať veľa mliečka. Napl-
ní aj celú kanvu.

Na dojenie budem mať dva stroje, aby som bol skôr hotový. Straku-
šu nebudem môcť podojiť, lebo tá sa čoskoro „otelí“. Znamená to, že 
privedie na svet teliatko. Mlieko od Snehule je celkom žlté, lebo včera 
som jej pomáhal pri pôrode teliatka. Hneď po narodení som ho musel 
očistiť slamou a uložiť do jeho oddelenia. Čoskoro sa postaví na nohy. 
Je to veľmi pekné teliatko. Jeho mamička – kravička sa volá Snehuľa 
a jej mláďa je tiež viac biele než strakaté, preto mu dám meno Blanka. 
Napíšem si ho do Knihy o stave stáda, v ktorej budú zapísané všetky 
moje kravičky.

Už viem toho dosť veľa a raz bude zo mňa dobrý gazda. Budem mať 
veľa, veľa kravičiek. Keď budem s dojením hotový, napojím teliatka, dám 
seno kozičkám a hnoj vyveziem von. 
Hnojisko bude čochvíľa vysoké, 
ale pekne ho zarovnám a dobre 
navŕšim, aby vyzeralo úhľadne.

Dostali už mačičky misku 
mlieka? Ach, ešte čakajú na 
filtračný papier. Rady ho vylizu-
jú, lebo v ňom nájdu ešte veľa 
mliečka.
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Kanvy mlieka uzavriem a postavím ich do džípu. Pôjdem ich od-
viesť tam, kde sa vyrábajú syry – do syrárne. Výrobca syrov vyleje 
moje mliečko na veľkú misku váh a všetko presne zapíše. Na tabuli, 
ktorá tam visí na stene, bude napísané aj moje meno.

V neskorú jeseň, keď je už na lúke málo trávy a keď slnko roztopí 
inovať, kravičky vyženiem von. Kravičky totiž neslobodno vyhnať von 
vtedy, keď je tráva ešte zamrznutá. Aj to už viem. Toto všetko budem 
robiť, keď raz budem veľký.

Kým o tom rozmýšľam, gazda Flucký, náš sused, vyhnal kravičky 
na pašu. Veselo si poskakujú a trhajú poslednú trávičku. Tá je pre ne 
oveľa lepšia než seno, ktoré dostávajú v zime.

Vedľa batérie, ktorá plot zásobuje elektrickým prúdom, dal gazda 
peknú palicu. Teraz robí tik-tak. Cez drôt prechádza slabý prúd, aby 
kravička nemohla odísť preč.

Vlastne, už je čas, aby sa vrátili do maštale!? Keď Beluša bučí, tak 
to znamená, že hovorí: „Už chcem ísť domov.“ Dobre som počul, aj 
Róza povedala „múúúúú“. Už je čas vrátiť sa.

Prečo by som to raz nemohol urobiť sám a zahnať kravičky do 
maštale? To by sa pán Flucký začudoval a potešil!

Som už predsa veľký a tu je palica. Dotknem sa plotu len za dr-
žadlo. Tak sa mi nič nestane. A teraz už len zavolám: „Hejs, hejs, 
hejs!“

Beluša ide ako prvá, teraz tá s hnedou hlavou a za ňou všetky 
ostatné. Plot starostlivo zatváram a beriem palicu.
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„Hejs, do maštale!“ Ako pekne to znie, všetky tie zvončeky: bim, 
bam, bom.

Ktože to tam vzadu volá? Nie je to moja mamička? Zdá sa, že prichá-
dza dosť nahnevaná. Urobil som niečo zle?

„Mami, pozri, som správny gazda, kravičky zaháňam do maštale!  
Netešíš sa? Pozri sa, ako dobre mi to ide! Poslal som ich na cestu  
domov. Viem to, už mám skoro šesť rokov a keď budem veľký, určite  
budem gazdom.“

Moja mama a pán Flucký boli veľmi rozrušení. Namiesto toho, aby 
si sadli k stolu a jedli, museli najskôr všetky kravičky znova pochytať. 
To bolo práce! Ako tie skákali a utekali! Mamička mi potom vysvetlila, 
že som už síce veľký, ale že správny gazda musí poznať aj hodiny. Bez 
nich by nevedel, kedy treba kravičky poslať domov. Sľúbila mi, že keď 
budem poznať čísla, dostanem hodinky. Veľmi sa na to teším, lebo  
potom už určite bude zo mňa správny gazda!
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17
Kŕmenie 
zakázané

M alý šimpanz Jojo sa pritlačí k mriežke a vystrčí ruku. 
Pred jeho klietkou stojí množstvo národa. Okrem iných 
aj Erika a Ferko. Erika sa prediera dopredu. Jojo ju 
zbadá. Podáva jej svoju ruku s krátkym palcom a dlhý-

mi prstami.
„Rada by som ti dala jabĺčko,“ pomyslí si Erika, „ale kŕmenie je tu 

zakázané.“
Všade sú tabule so zákazom kŕmiť zvieratká: v klietkach, na plotoch 

aj na tyčiach so zámkom. Na nich je nápis s veľkými písmenami: KŔMIŤ 
JE ZAKÁZANÉ!

Malý muž s modročerveným nosom vedľa Eriky vybaľuje niekoľko 
maslových chlebov.

Jojo naťahuje k mužovi ruku.
Muž odlomí kúsok chleba.
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„On predsa nebude...,“ myslí si Erika. Ale muž mu kúsok podá.
„To je predsa zakázané,“ povie si Erika. Tak silno na to myslí, že jej 

tie slová vykĺznu z úst samy od seba – bez toho, žeby chcela a bez toho, 
žeby ich mohla vrátiť späť.

„Chceš ma poúčať?“ opýta sa prísne malý muž.
Jojo sa stále snaží dočiahnuť chlieb, ale hoci má dlhé ruky, nechytí ho.
Muž mu hodí chlieb do klietky.
Už je však naporúdzi Ferko. „Neviete čítať, pane?“ pýta sa.
Je vyšší než ten nízky muž a má odvahu povedať, čo si myslí.
Zopár ľudí sa rozhorčene pustí do Ferka. „S dospelým mužom sa takto 

rozprávať!“ – kričia na neho.
Dospelý muž sa bráni: „To je veľmi dobrý druh jaternice. A čerstvý 

chlieb!“
Len čo si však Jojo k chlebu privoňal, hodil ho mužovi k nohám.
Všetci sa rozosmiali.
Ferko mužovi povedal, čo sa dozvedel od ošetrovateľov zvierat: „Mno-

ho zvierat v zoologických záhradách uhynie len preto, 
že ich kŕmia hostia. Je to zlé aj vtedy, keď to ľudia 

myslia dobre.“
„To som predsa nemohol vedieť,“ povie ten 

malý dospelý muž.
„Ale čítať predsa viete!“ – pokojne odpovie 

Ferko.
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18
Fufu

J urko trávi prázdniny na ostrove Jáva. Ibaže jeho nezaujíma ostrov 
ani krajina, ale zoologická záhrada, ktorá je vonku, pred mestom 
Jakarta. Je to obrovská zoologická záhrada, v ktorej je veľa opíc, 
najmä orangutanov, ktoré sa nazývajú Utans. Kým sú oranguta-

ny Utans ešte malé, nemôžu tam postvárať nejaké škody, preto nemusia 
byť v klietkach. Môžu sa voľne pohybovať, hrať, cvičiť, pokojne vysedávať 
– a robiť, čo len chcú.

Najmenší z nich je ešte dojčaťom, má len tri mesiace. Vzali ho do zoo- 
logickej záhrady, pretože ho našli opusteného v lese. Mamu mu niekto 
zastrelil. Fufu by zomrel, keby ho ľudia nevzali do zoo, k ošetrovateľke 
Márii.

Mária mu hneď dala fľašku s mliečkom a Fufu sa po počiatočnom 
vzpieraní napil. Ale spať nechce. Je nepokojný. Plače a narieka vo svojej 
postieľke, ktorú si vystlal vankúšikmi.
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Mária uvažuje, čo mu asi chýba. Rozmýšľa, aké by to mal Fufu pri svo-
jej mame. Určite by zaspával pritúlený k svojej mamičke. V teplom náručí 
by počúval tlkot jej srdiečka.

„Ach, pravdaže!“ pomyslí si Mária a ide do mesta. Kúpi tam staro-
módny budík, ktorý bije ako rapkáčik. Zašije ho do vankúša a ten podá 
Fufu. Ten si ho ustavične drží v objatí. Cez vankúš počúva tlkot – tik-tak, 
tik-tak, celkom ako tlkot srdca.

Odteraz má Fufu tvrdý a pokojný spánok.
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19
Králik ako 
záchranca  
života

V  Austrálii, na tomto vzdialenom kontinente s jeho obrovskými, 
takmer neobývanými oblasťami, žijú milióny králikov. Tieto zvie-
ratká so záľubou prenikajú do obrábaných oblastí a vrhajú sa 
na polia a lúky. Rýchlo sa rozmnožujú a rozširujú ako pliaga. 

V krátkom čase môžu zničiť celú úrodu. Nie div, že ľudia sa nimi cítia byť 
ohrození a neustále musia proti týmto „nepriateľom“ bojovať.

Aj farmár Hnedý vyhlásil proti králikom neľútostný boj. Jedného dňa sa 
to však zmenilo. Stalo sa to takto:

Neďaleko cesty si farmár zariadil viacero podzemných jaskýň, ktoré 
využíval ako pivnice. Sem-tam sa pozrel na zásoby, ktoré si tam uložil.  
Okrem toho musel po silných dažďoch zabezpečiť, aby sa do jaskýň  
nedostalo blato a aby ich mohol aj naďalej využívať.



110

Keď ich raz farmár opäť kontroloval, zistil, že zo stien na viacerých 
miestach odpadáva štrk. Starostlivo prezrel každý kút, aby sa dostal na 
koreň toho, čo bolo príčinou tohto chátrania.



111

Náhle mocne zahrmelo. Farmár sa otočil. Práve vtedy sa uvoľnili 
masy kamenia, ktoré mu zatarasili východ z jaskyne. V jaskyni náhle 
zavládla hlboká tma. Až keď si jeho oči privykli na tmu, všimol si malý 
otvor, cez ktorý dovnútra prenikalo trocha svetla. Získal nádej na zá-
chranu. Podišiel celkom blízko k otvoru a kričal o pomoc. V takomto 
čase však po úplne opustenom okolí nikto nechodil.

Farmár sa zúfalo pokúšal odstraňovať úlomky hornín od vchodu 
do jaskyne, ale boli priťažké. Tak veľmi sa s tým naťahoval, že sa 
nemohol pohnúť z miesta. Celkom vyčerpaný sa natiahol na chladnú 
podlahu.

Zrazu mu bolo tak, akoby zmizol aj posledný lúč svetla. O chvíľu 
nato sa znovu rozvidnelo. Niečo zašuchotalo a prebehlo okolo neho. 
Farmár si nepokojne sadol.

„Králik!“ preblesklo mu mysľou. „Ty malý drobček, možno mi nako-
niec pomôžeš,“ zašepkal.

Rýchlo vzal jeden kameň, ktorým uzavrel maličký otvor vo vchode 
do jaskyne tak, aby sa cezeň neprešmykol ani králik, ale aby do jasky-
ne preniklo aspoň trochu svetla. A potom sa začala naháňačka.

Farmár potreboval veľa času, kým králika chytil. Ten zakaždým ne-
jako vykľučkoval a len-len že neunikol svojmu lovcovi. Farmár ho napo-
kon zabalil do svojej bundy tak starostlivo, že nemal možnosť ujsť.

Potom si vyzliekol bavlnenú košeľu a roztrhal ju na tenké pásiky. Tie 
spolu zviazal, čím vznikol dlhý povraz. Králikovi, ktorý sa od strachu celý 
triasol, uviazal jeden koniec okolo hrude, krku a predných labiek tak, 
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aby ho pás obopínal pevne ako psie popruhy. Opačný koniec si uviazal 
okolo zápästia.

Teraz spred vchodu do jaskyne odstránil kameň. Králik sa štrbinou len 
tak mihol a už ho nebolo – hop a už sedel pred otvorom. Na malú chví-
ľočku sa znova zatmelo a králik vbehol dnu, no vzápätí bol opäť vonku. 
Farmár povrázok kúsok po kúštičku popúšťal. Keď si myslel, že králikovi 
nechal dosť dlhú „šnúru“ na to, aby sa dostal na cestu, povraz trocha po-
tiahol. Keď chcel králik ujsť, znova potiahol. Tak prešiel nejaký čas.

Tu farmár začul zvuk motora. Pomaly prichádzalo auto a zastavilo. 
Niekto vystúpil. Zdalo sa, že pozoruje zvláštneho králika. Ten sa však 
ťahal späť. Čo sa len za tým skrýva?

Šofér auta išiel za povrazom z látky a zakrátko začul volať farmára 
o pomoc: „Pomóóóc! Priveďte pomoc, som tu zasypaný!“

Zanedlho prišlo niekoľko mužov s lopatami a krompáčmi, aby farmára 
vyslobodili zo zavalenej jaskyne. Kamene čoskoro odhrnuli nabok.

„Od dnešného dňa môžeš žrať zeleninu z mojich polí s mojím výslov-
ným povolením!“ – slávnostne povedal farmár králikovi, keď ho vyslobodil 
zo svojho vlastnoručne zhotoveného, provizórneho povrazu a pustil na 
slobodu.
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20
Dobrodružstvo 
s prasiatkom

K
onečne prázdniny! Tentoraz sa na ne Nataša obzvlášť teší, 
pretože niekoľko dní strávi na gazdovstve svojho starého 
ocka. A na ňom možno vidieť a robiť toľko zaujímavých 
vecí!

Nataša strávi veľa času pri koníkoch, kravičkách, sliepočkách a pra-
siatkach. Prečo má najradšej práve prasiatka, ani sama nevie. Možno 
má rada ich ružové mláďatká, ktoré tak milo ležia pri svojej mamičke  
a cicajú mliečko. Pri hraní sa veselo prekopŕcajú jedno cez druhé 
a bujne kvíkajú. Ale možno aj preto, že rada pozoruje veľké tučné zvie-
ratká, ako sa váľajú v špine a mľaskavo žerú odpadky z kuchyne, ktoré 
im hádžu domáci.

Možno však existuje aj iný dôvod Natašinej náklonnosti k prasiat-
kam: starý otec ju varoval pred prílišnou ľahkomyseľnosťou, s akou ju 
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videl chodievať do chlieva. A často sa stáva, že práve zakázané ovocie 
chutí najviac...

Aj rodičia Nataške zakázali prichádzať k prasiatkam príliš blízko. Ve-
dia totiž, ako agresívne sa tieto zvieratká správajú, keď ich niekto vyruší 
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alebo podráždi. Nataška však tomu neverí. Veď nikdy nepočula, žeby 
niekto hovoril niečo o nebezpečných prasiatkach! A pokiaľ vie, mliaskať 
a váľať sa v špine je všetko, čo prasiatka robia. Čo môže byť na tom 
nebezpečné?
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Preto sa Nataška nestará o to, čo hovoria dospelí. Ustavične chodí 
k prasiatkam do chlieva a čoraz viac sa približuje k dospelým prasatám.

Dnes si Nataška zaumienila, že ich bude kŕmiť sama. To bude určite 
zábava! Z kuchyne im prinesie niekoľko varených zemiakov. Otvorí vrátka 
a vojde dnu. Niektoré mláďatá sa od strachu okamžite rozkvíkajú. Jedno 
z veľkých prasiat sa však otočí a výhražne sa pozrie na Natašku.

Nataška je práve zaujatá zatváraním vrátok a toto varovanie si hneď 
nevšimne. Až keď sa približuje k prasiatkam, zbadá, ako škaredo sa na 
ňu díva najväčšia prasnica. Oči jej len tak iskria a Nataši je jasné, že tá 
veru nestrpí žiadneho votrelca. Rýchlo hodí zemiaky na zem a blesku-
rýchlo letí späť ku vrátkam. Neskoro!

Prasnica na ňu zaútočí, zhodí ju na zem a pohryzie do nohy. Nataška 
zavýja od bolesti, akoby ju na nože brali a pokúša sa brániť.

Starý otec je, našťastie, nablízku a počuje krik. Beží do chlieva, otvo-
rí vrátka a hodí sa na prasnicu. Začne sa divoký boj o život. Starý otec 

je však silnejší. Prasnicu sotí nabok a zo zeme 
zodvihne ubolenú Natašku.

Chúďa Nataška! Ľavá noha jej silno krvá-
ca. Starý otec ju rýchlo odnesie do domu 
a odtiaľ k lekárovi. Ranu treba zašiť. Nata-
ša dostane injekciu proti infekcii.

Jazva na ľavej nohe ešte aj dnes Na-
taši pripomína jej nebezpečné stretnutie 

s dospelou prasnicou.
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21
Fufík – malé 
sloníča

V jednej veľkej rezervácii v pralese, uprostred hustej džungle 
strednej Afriky, žilo sloníča Fufík. Bolo veľmi zlatučké. Malo 
pokrčenú pokožku a smiešne dlhý chvostík, ktorý sa stále 
nepokojne pohojdával.

Jedno ráno sa Fufík vydal na kraj lesa, kde na čistinke stála chatrč 
strážcu poľovného revíru. Pred ľuďmi Fufík nemal strach. Dovtedy neboli 
v tejto oblasti žiadni lovci, ktorí by poľovali na slony pre ich kosti.

Fufík si zvedavo prezeral domček. Čo by sa v ňom dalo nájsť? To bolo 
treba preskúmať!

Fufík opatrne kráčal po vankúšikovitých bruškách svojich nôh až 
k drevenému altánku. Koľko vôní z neho vychádzalo! Cez otvorené okno 
skúmavo natiahol svoj chobot.

„Do čerta!“ zrazu vydesene vykríkol akýsi hlas. „Choď preč, Jumbo, 
všetko mi tu zničíš! Preč, okamžite, choď preč!“
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Ibaže Fufík na odchod ani nepomyslel. Pred oknom opatrne prešľapo-
val sem i tam, až kým vedľa domčeka neobjavil banánovú plantáž. Tá ho 
priťahovala ešte viac. V momente bol tam. Svojimi silnými nohami stihol 
toho pošliapať veľa a pritom si dobre pochutnať na banánoch.

Strážca revíru nebol však s Fufíkovou „žatevnou brigádou“ vôbec nad-
šený. Banány chcel predsa zjesť sám.

„Teraz tohto nehanebného návštevníka postriekame vodou. To ho raz-
-dva zaženie,“ povedal svojmu synovi.

Čo povedal, to aj urobil. Žiaduci účinok sa však nedostavil. Fufík za-
mával chvostíkom z jednej strany na druhú, akoby chcel povedať: „To je 
výborné! Úchvatné! Už dávno som si želal také príjemné osvieženie!“

Po tomto krásnom zážitku z osvieženia sa Fufík ešte raz výdatne posil-
nil chutnými banánmi a potom spokojne odpochodoval domov.

Strážca sa pozeral za Fufíkom so zmiešanými pocitmi. Cítil, že Fufík 
bol svojimi zážitkami nadšený.

„Ten sa sem určite vráti,“ zamrmlal. „Musím na neho niečo vymyslieť, 
inak mám po úrode.“

Nasledujúce ráno bol Fufík skutočne znova na ceste k domu poľov-
níckeho strážcu. Zdalo sa, akoby chcel za každú cenu vypátrať tajomstvo 
tohto zvláštneho obydlia.

Ako predošlý deň, aj teraz natiahol chobot cez okno. Tentoraz však 
nebolo počuť krik. Aspoň Fufík nič nepočul.

Sloníča sa práve chcelo otočiť, keď zrazu začulo zvláštne šuchotanie 
a praskanie. Čo to bolo?
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Fufík ohúrene civel cez otvor okna. Teraz nebolo nič počuť. A pred-
sa – znova čosi zašuchotalo! Čosi škrabkalo a náhle sa mihlo v tmavom 
rohu.

Fufíkove uši sa začali vo vzduchu vzrušene trepotať ako krídla. Po-
vievali ako dve veľké plachty. Chrbtom mu prebehol zriedkavý pocit. Na 
chvoste ho tak zamrazilo, že sa stiahol. Bojazlivo dal jednu nohu za ostat-
né – a síce dozadu. Potom sa rýchlo otočil, prešiel do plynulého poklusu 
a s divoko vejúcimi ušami okolo hlavy zmizol v pralese.

Strážca so synom nato vyšli zo skrýše, z ktorej pozorovali Fufíkov 
útek.

„Ten sa už tak skoro nevráti,“ povedal otec. „Je naozaj zvláštne, ako 
ľahko by sa nechal uloviť taký veľký ´chlapík´. Stačí len chytiť dve myš-
ky, nechať ich pobehovať v klietke a ozrutní chlapíci utekajú!“

Skutočne! Šuchotajúce myšky naučili Fufíka báť sa. V blízkosti chaty 
strážcu tohto revíru ho už nikdy nevideli.
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22
Sedemnásť 
zbabelcov

E
rik vrazí do izby a bez dychu sa hodí do kresla. Je úplne vyvedený 
z rovnováhy. „Čo sa deje, Erik?“ ustarostene sa pýta otec.

„Ale, vôbec nič,“ vyhýbavo odpovedá Erik.
„Tomu neverím,“ namieta otec. „Veď na tebe vidím, že sa niečo 

stalo.“
Erik sa v kresle nepokojne zavrtí. Začne prerušovane rozprávať:
„Hrali sme futbal – veď vieš, hore, vonku vedľa domu pani Bollin-

gerovej.“
„Hej, tam to poznám. Aj ja som tam ako chlapec kedysi hrával futbal,“ 

odpovie otec s úsmevom.
„Takže sme hrali futbal a potom... a potom...“ Erik to zo seba jedno-

ducho nemôže dostať.
„Viem si predstaviť, čo chceš povedať,“ snaží sa mu pomôcť otec.
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„Lopta vletela do okna domu pani Bollingerovej, však?“
„To bola hlúpa náhoda,“ dodáva Erik. „Ale... odkiaľ vlastne vieš, čo 

sa stalo?“
„Len som si to domyslel,“ hovorí otec upokojujúco. „No ešte by som 

chcel vedieť, prečo máš taký strach.“
„Nemám strach, tati. Ale ty predsa vieš, aká hrozná je pani Bollingero-

vá. Z každej maličkosti hneď urobí obrovské divadlo.“
„A čo ste urobili vy, keď sa okno rozbilo?“
„Ušli sme.“
„Vy ste jednoducho ušli?“
„Hej.“
„A koľko vás tam vlastne bolo?“
„Sedemnásť.“
„A ty chceš povedať, že všetci sedemnásti ušli zo strachu z jednej 

starej panej, ktorá by možno nadávala?“
„Áno, oci,“ nesmelo povie Erik.
„No tak to máme dokopy sedemnásť zbabelcov!“ podotkne otec.
Erik to nepočúva rád, ale ak má byť úprimný, musí uznať, že otec má 

pravdu. Napriek tomu sa chlapec skúša brániť.
„Ale pani Bollingerová je naozaj čudná.“
„To nie je dôležité. Keď ste jej už rozbili okno, mali by ste mať aspoň 

toľko odvahy, aby ste sa jej išli ospravedlniť a povedať, že za škodu za-
platíte. Pri sedemnástich chalanoch by to nebolo až toľko peňazí.  – Kto 
vlastne strieľal?“ Erik mlčí.
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„No povedz!“ povzbudzuje ho otec. „Keby ste mali sedemnásť lôpt, aj 
tak by sedemnásť chalanov nemohlo naraz rozbiť okno.“

„Samozrejme, že nie.“
„Tak kto vystrelil loptu?“
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„Ja,“ odpovie Erik. Teraz je už úplne zrazený k zemi, ale aj rád, že je 
to konečne vonku.

„To som tušil,“ odvetí otec. „Len som to chcel počuť od teba. Tak a te-
raz urobíš najlepšie, keď pôjdeš za pani Bollingerovou a ospravedlníš sa 
jej. Povedz jej aj to, že jej škodu nahradíme. Čo urobia ostatní chlapci, to 
nie je dôležité.“

„Nemôžem! Naozaj nemôžem. Tá pani je taká hrozná,“ vzlyká chlapec.
„Musíš to urobiť,“ odpovie otec priateľsky, ale pevne. „Veď ti neod-

hryzne hlavu. Podľa mňa je zbabelé, ak sa človek ani raz neospravedlní 
za niečo, čo urobil zle. Tak poď, obleč sa. A potom pôjdeme.“

„Ty pôjdeš so mnou?“
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„Samozrejme. Privediem ťa aspoň po záhradnú bráničku. Ty potom 
vojdeš dnu a budeš s ňou hovoriť.“

„To je strašné!“ zamrmle Erik, keď vstane z kresla a ide si do kúpeľne 
umyť uplakanú tvár.

Keď vyjde z kúpeľne, otec ho už čaká. Spolu sa vychystajú na cestu.
Nie je im práve veselo.
     „Naozaj to musí byť, ocko?“ pýta sa zrazu.
„Myslím, že áno,“ odpovie otec. „Alebo vidíš nejakú inú možnosť?“
Otec a syn pokračujú v ceste mlčky. Erik kráča čoraz pomalšie.
Napokon prídu k ihrisku, na ktorom sa stala tá nešťastná náhoda. 

Stoja pred domom pani Bollingerovej. Rozbitú okennú tabuľu vidno 
zvonku veľmi dobre.

„Tak a sme na mieste,“ hovorí otec, keď podídu k záhradnej bráničke. 
„Počkám tu, kým nevojdeš dnu. Uvidíš, ako sa ti potom uľaví. A nezabud-
ni: som s tebou.“

Erik skľúčene kráča cez záhradu k domu. Má pocit, akoby ho pani 
Bollingerová celý čas pozorovala. Čo mi povie?

Erik nerozhodne stlačí zvonček. Počuť prenikavý a dlhý zvuk. Neznie 
to dobre!

Dvere sa otvárajú. Pred ním stojí pani Bollingerová. Na Erikov veľký 
údiv sa usmieva. Očakával všetko možné, len nie toto!

„Dobrý deň,“ povie priateľsky. „Čo by si chcel?“ 
„Ja... áno... ja...,“ koktá Erik a červená sa. „Ja... ja... som ten, ktorý tú lop-

tu... vystrelil... vďaka čomu sa rozbilo vaše okno... Je mi to naozaj veľmi ľúto.“
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Erik sa tlačí ku stene, lebo čaká, že pani Bollingerová teraz vybuchne 
od zlosti.

Nič také sa však nestalo. S údivom počúva, ako mu prívetivo hovorí: 
„Páči sa mi, chlapče, že si sa prišiel ospravedlniť. Mne už veľakrát vletela 
lopta cez okno, ale ty si prvý, ktorý sa za to prišiel ospravedlniť. Tvoji rodi-
čia môžu byť hrdí, že majú takého odvážneho chlapca.“

„Môj otec čaká tam na druhej strane,“ skočí jej Erik do reči. „On ma 
sem priviedol.“

„Máte naozaj milého syna,“ hovorí pani Bollingerová, keď vyjdú zo zá-
hrady. „Viete, on je prvý chlapec, ktorý sa mi ospravedlnil, hoci okno mi 
už rozbili mnohí.“

„Škodu vám, samozrejme, nahradíme, pani Bollingerová,“ povie otec 
a potom sa zarozprávajú.

Cestou domov sa otec pýta: „No, ako sa cítiš teraz, Erik?“
„Ľahký ako vták – mohol by som aj lietať!“ hneď odpovie Erik. „A pani 

Bollingerová vôbec nie je taká hrozná, ako o nej všetci hovoria.“
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23
Skutočný 
priateÌ

M artin sa nedávno prisťahoval. Spočiatku mu tu bolo 
všetko cudzie. Byt je veľmi malý. Cez tenké steny po-
čuť hurhaj od susedov. Hluk je čoraz hlasnejší a scho-
disko špinavé. Vo vchode cítiť zápach. Martin si na 

nové prostredie zvyká len veľmi ťažko.
V škole sa mu však páči. Nová pani učiteľka je vľúdna a Martin bol 

vždy dobrým žiakom. S Bohušom, s ktorým sedí v jednej lavici, si rozumie 
najlepšie.

Bohušovi rodičia sú bohatí. Svojho jediného syna rozmaznávajú a Bo-
huš býva často drzý. Možno preto sa tak dobre dopĺňajú – rozvážny Mar-
tin a ľahkovážny Bohuš.

Dnes ide Bohuš svojho priateľa prvýkrát navštíviť. Je zarazený. Byt, 
v ktorom žije Martin, ho nemilo prekvapí. Večer o tom hovorí svojej 
mame.
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„Martin má mamu a malú sestričku. Všetci žijú spolu v dvoch neútul-
ných izbách,“ hovorí jej začudovane. „V tom byte nie je ani kúpeľňa. A na 
schodisku niečo strašne smrdí.“

Matka sa ho spýta na adresu. Keď sa dozvie, kde Martin býva, je 
šokovaná.

„Veď to je azyl pre bezdomovcov!“ A s prísnym výrazom tváre požadu-
je: „Bohuš, s týmto kamarátstvom okamžite skoncuješ. Nie je mysliteľné, 
aby mal náš syn niečo spoločné s takou čvargou!“

„Ale mami, Martin predsa nie je žiadna čvarga!“ naštvane odvetí  
Bohuš. „Je to úplne normálny chalan a v škole je dokonca veľmi dobrý.“

Matka sa však nedá obmäkčiť.
„Zakazujem ti, aby si sa s tým Martinom stretával! To nie je priateľ pre 

teba!“
„Ale veď Martin za to nemôže. Jeho rodičia sa rozviedli. Jeho otec je 

teraz nezamestnaný a nemôže platiť nájomné. To je len dočasné riešenie. 
Martin povedal, že keď sa budú mať lepšie, odsťahujú sa zasa do krásne-
ho, veľkého bytu.“

Matka je však neúprosná a Bohuš jej musí sľúbiť, že už sa s Martinom 
nebude hrať.

O niekoľko dní neskôr Bohušových rodičov navštívi profesor Čierny. 
Oznamuje im, že má na dvore voliéru s exotickými vtákmi. Profesor je ich ro-
dinný priateľ. Býva sám v dome, ktorý je ohradený múrom s vysokým plotom.

Bohuš o tom porozpráva na druhý deň v škole. Deti sa rozhodnú, že 
po vyučovaní sa na vtáčiky pôjdu pozrieť. Šesť chalanov a štyri dievčatá 
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stoja poobede pred vysokým plotom. Mar-
tin a Bohuš sú pritom samozrejme tiež.

Na plot sa im podarí vyliezť len s veľ-
kou námahou. Námaha sa však vyplati-
la! Nakoniec sa predsa dostali k voliére, 
v ktorej poletovali rôzne pestrofarebné 
vtáčiky. Presne na ne sa chceli pozrieť.  
Zoskočili teda z múrika dolu.

„Áu!“ – zakričí zrazu Bohuš. „Asi som si vytkol 
členok!“

Profesor začul krik. Rozčúlene vyšiel z domu.
„Vy uličníci! Čo tu chcete? Okamžite zmiznite! Ale ihneď! Ináč na vás 

pustím psa!“ kričí.
Deti náhlivo lezú na múr – do bezpečia. Zrazu tam vbehne útočný 

strapatý psisko s dlhou srsťou.
Bohuš od strachu vykríkne. Noha ho tak bolí, že nemôže ujsť. Keď 

Martin zbadá, že Bohuš je v nebezpečenstve, skočí naspäť do záhrady 
a postaví sa pred priateľa.

Martin sa od strachu celý trasie, keď vidí, že veľký strážny pes sa rúti 
rovno na neho. Už je čoraz bližšie. Čochvíľa ho napadne! Martin zatvorí oči. 
„Veľmi to bolí, keď človeka pohryzie taký veľký pes?“ stihne si pomyslieť.

Zrazu počuť ostrý hvizd a brechot utíchne. Obrovský pes si pokojne 
sadne do trávy. Profesor Čierny ho zavolal späť.

Martin s uľahčením otvorí oči.
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Profesor je dosť rozčúlený. Skutočnosť, že jedného votrelca dobre 
pozná, na tom nič nemení. Bohuša a Martina sa vypytuje, ako a prečo 
prišli na jeho pozemok. Zároveň Bohušovi prezrie zranenú nohu.

„Až tak zle to nevyzerá. Zlomené nemáš nič. Ale najprv ťa odveziem 
domov,“ povie už nakoniec oveľa prívetivejšie.

Kým profesor Bohuša odviezol k jeho prekvapenej matke, hnev ho 
prešiel. Prívetivo jej povedal:

„Ak sa deti znovu budú chcieť pozrieť na moje vtáčiky, môžu kedykoľ-
vek prísť, ale bránou, a nie cez plot!“

Potom sa obrátil k Bohušovi.
„Vezmi si so sebou predovšetkým svojho priateľa Martina. Ten chla-

pec sa zachoval veľmi statočne. Rád by som aj ja mal takého verného 
priateľa, ktorý by stál pri mne, keď mi prihára.“

Bohuš sa spýtavo pozrie na svoju mamu.
„No dobre,“ súhlasí napokon. „Nemám nič proti tvojmu priateľstvu 

s Martinom.“
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24
Dávid  
a Goliáš

D ávid zamyslene kráča domov. Na hodine náboženstva dnes 
hovorili o Dávidovi a Goliášovi. Tento príbeh ho skutočne za-
ujal. Musel o ňom premýšľať.

„Aj ja som taký malý a slabý Dávid,“ mrmle si. „A Tomáš je 
Goliáš.“ Ako v tom príbehu.

To je pravda. Dávid je v triede najmenší. Žije v neustálom strachu 
z Tomáša. Tomáša sa bojí väčšina žiakov, pretože je veľký a silný. Okrem 
toho, keď sa mu niečo nepozdáva, hneď zaútočí. A bije sa pre každú 
maličkosť.

„Ale malý Dávid nad Goliášom zvíťazil,“ premýšľa Dávid.
Samozrejme, že Tomáša nemôže zabiť prakom. Veď zabiť ho ani  

nechce. Nechce mu nič urobiť, len by ho chcel nejako dobehnúť.
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Doma Dávid svojej mame rozpráva o malom Dávidovi a obrovi  
Goliášovi.

„Malý Dávid s prakom v ruke zvíťazil nad obrovským, hrozným obrom!“ 
zakončí príbeh. A potom jej rozpráva o Tomášovi a hovorí, že niečo sa na 
tom musí zmeniť.

Mama ho chápe. Na chvíľu sa zamyslí a napokon povie: „Ale malý 
Dávid nebojoval s rovnakou zbraňou ako Goliáš. Pamätaj na to! Aj ty máš 
zbrane, ktoré môžeš použiť proti Tomášovi. Tak ako ten biblický Dávid, aj 
ty musíš použiť rozum.“

Dávidovi je to jasné. Ale ako to má urobiť, aby Tomáša prevýšil, to 
nevie.

O pár dní neskôr Dávid prechádza okolo stojanov na bicykle. Všimne 
si, že niekoľko väčších chalanov pred vchodom do domu, kde sú bicykle 
odstavené, vypúšťa z kolies vzduch, až kým kolesá celkom nespľasnú. 
Dávid je šokovaný.

Zrazu si všimne, že Tomáš stojí pri dverách a zlostne a bezmocne za-
tína päste, lebo aj jeho bicykel leží s vyfučaným kolesom na zemi. Veľkí 
chlapci sú totiž tentoraz v presile!

Hluk prevracania bicyklov začuje aj domovník a nadávajúc beží k nim. 
Chuligáni však rýchlo ujdú. Tomáš podíde k svojmu bicyklu a chce ho 
zodvihnúť.

Rozzúrený domovník ho chytí za pačesy a kričí:
„Konečne som ťa chytil! Tak ty si to teda, kto tu stále vyčíňa! Teraz 

pôjdeš so mnou, kamarát!“
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Tomáša surovo schmatne za rameno a ťahá ho so sebou. Tomáš 
sa stále bráni opakujúc: „Ale ja som to nebol!“ Nie je mu to však nič 
platné.

Dávid neisto pozoruje, čo sa deje. Má ísť preč, alebo má ten omyl 
vysvetliť? Tomáš bude mať určite ťažkosti. Dávid mu ich zo srdca praje. 
Konečne bude raz potrestaný aj tento surový, odporný hlupák. Pri tejto 
myšlienke však Dávidovi predsa len nie je celkom dobre.

Zatiaľ čo nad tým premýšľa, zbadá ho domovník a zavolá:
„Aj ty poď s nami! Teba potrebujem ako svedka.“
Kým obaja chlapci v byte domovníka čakajú na učiteľa, Tomáš výhraž-

ne šepne Dávidovi:
„Ty si všetko videl. Ak nepovieš pravdu, rozmlátim ťa na kašu.“
„Tak to nepôjde,“ odporuje Dávid a sám sa v duchu čuduje svojej od-

vahe. „Možno by som ti pomohol, keby si ma o to poprosil. Ale vyhrážať 
sa mi už nebudeš!“

Dávid zrazu cíti, že je oveľa silnejší než roztrasený Tomáš. Pripadá 
si ako ten biblický Dávid. A Tomáš, ten veľký Goliáš, je teraz úplne 
bezmocný.

„Tak dobre! Prosím ťa, povedz učiteľovi, ako to naozaj bolo,“ nevrlo 
zamrmle Tomáš.

„A sľúbiš mi, že mi už dáš pokoj? A že sa mi nebudeš vyhrážať ani ma 
biť?“ pýta sa Dávid potichu.

„Pre mňa, za mňa. Veď to ani nie je zábava, mlátiť takú trasorítku ako 
si ty.“
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„Ja totiž nie som taký veľký ako ty,“ odvetí Dávid nahnevane. „Preto 
mám z teba niekedy strach.“

Trasorítka teda určite nie je. Len má občas z Tomáša strach.
„Všetko sľubujem,“ dranká Tomáš. „Ale povedz učiteľovi pravdu.“
„A sľúbiš aj to, že sa už nebudeš tak divoko biť? Aj ostatným by si mal 

dať pokoj!“
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„No dobre, ale niekedy sa musím biť. Nechápeš to? Všetci hovoria 
o mne iba zle. Ale keď to tak veľmi chceš, tak sa pokúsim pozbierať všet-
ky sily a ovládnem sa.“

Tomáš sa so strachom díva na dvere.
„Keď nepovieš pravdu, môj otec ma tak zbije, že budem zelenomod-

rý,“ dodá Tomáš bojazlivo.
Dávid zarazene pozrie na silného Tomáša. Otec ho bije? Zrazu s ním 

Dávid súcití. Veď Tomáš vôbec nie je taký veľký a silný! Vlastne, keď sa to 
tak vezme, je oveľa slabší než on – malý Dávid...

Dávid o niečo neskôr rozpráva učiteľovi, čo videl pri priehradke na 
bicykle. Učiteľ a domovník sa Tomášovi ospravedlňujú a oboch chlapcov 
pošlú domov.

Tomáš zastane pred školskou bránou. Je vo veľkých rozpakoch.
„Totiž...,“ začne neisto. Jednoducho nevie zo seba dostať poďakovanie.
„Viem, že si rád, že som ti pomohol. Nechaj to tak, ty by si pre mňa 

určite urobil to isté,“ povie Dávid zmierlivo.
Dávid sa trochu zahanbí, keď Tomáš odvetí:
„Myslel som si, že ma nebudeš ľutovať, ale budeš sa tešiť, keď ma 

potrestajú.“
„To si si myslel zle. Nikto proti tebe nič nemá. Len sa nesmieš hneď 

biť. Inak sa ťa budú znova všetci báť. Nemohli by sme sa kamarátiť?“
Dávid podá Tomášovi ruku a Tomáš ju s úsmevom potrasie.
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25
Indiánova  
vďaka

O
sídľovanie Severnej Ameriky stálo mnoho úsilia a vyžadovalo si 
zmysel pre dobrodružstvo. Sú s ním spojené ľudské príbehy 
o odvahe, usilovnosti, vytrvalosti, skromnosti a obetavosti. 
V histórii osídľovania sa však vyskytli aj veľmi tienisté, smutné 

stránky. Početné vojnové zrážky medzi novými osadníkmi a domorodým 
obyvateľstvom si vyžiadali veľa ľudských životov. Obe strany sa k sebe 
správali kruto, za čo sa predovšetkým predstavitelia belochov museli 
neskôr veľmi hanbiť. Smutné dôsledky tých čias pretrvávajú až do sú-
časnosti. Zvyšky pôvodného obyvateľstva – severoamerických Indiánov, 
ktorých vtedy nevyhubili, dodnes žijú v nedôstojných podmienkach v re-
zerváciách, teda v oblastiach, ktoré im boli vyhradené.

V tom čase odišli do Ameriky aj manželia Nelsonovci. Boli to nená-
padní ľudia, ochotní pomáhať. Vo svojej novej vlasti, v severozápadnej  
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oblasti Ameriky, si svojou neúnavnou usilovnosťou a svedomitou prá-
cou chceli zabezpečiť určitý blahobyt. Žili spokojným životom. Ešte 
väčšie šťastie prežívali, keď sa im narodil syn.

S novorodeniatkom nemali žiadne ťažkosti. Len občas sa pritrafi-
lo nejaké to nedorozumenie, no rodinka sa k pôvodným obyvateľom 
správala priateľsky a úctivo.

Tento farmár raz dokonca jednému Indiánovi zachránil život. Pri-
šiel práve vo chvíli, keď na Indiána zaútočil medveď. Farmár duchaprí-
tomne schmatol pušku, presne zamieril a medveďa zabil v poslednej 
chvíli.

Keby pán Nelson nebol prišiel na pomoc, tento nerovný boj by sa 
pravdepodobne skončil v prospech medveďa. Indián však aj tak utŕžil 
veľa poranení. Preto ho pán Nelson odniesol do svojho zrubu, obvia-
zal mu rany a ošetroval ho tak dlho, kým sa nezotavil a nevládal sa 
vrátiť späť do svojho wigvamu.

„Obratný Jeleň“, tak sa Indián volal, bol odvtedy tejto belošskej 
rodine zaviazaný veľkou vďačnosťou. Často ich navštevoval a niekedy 
im dokonca priniesol mimoriadne vzácny úlovok. Čoraz viac im dával 
najavo, ako veľmi by sa potešil, keby sa svojmu záchrancovi mohol 
odmeniť rovnakým spôsobom.

Nezdalo sa však, že by to niekto z nich potreboval, lebo život v tej-
to oblasti, kde sa Nelsonovci usadili, plynul pokojne a bezpečne.

Neskôr sa to však zmenilo. Bol večer veľmi horúceho letného dňa. 
Dusno bolo už znesiteľné, teplota únosná. Manželia Nelsonovci sedeli 
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na lavičke pred svojím domom. Po namáhavej práci si vychutnávali po-
kojnú náladu a ticho. Pri plote sa hral ich malý synček. Zapadajúce slnko 
v zlatej červeni sa ponáralo za vrcholky dubov a bukov. Na listoch šelestil 
tichý vánok.
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Farmár napriek tejto idylke pocítil zvláštny nepokoj. Akoby sa vo vzdu-
chu vznášalo nejaké hmatateľné zlo. Upokojoval sa tým, že tento pocit 
asi prináša horúčava alebo vyčerpanie. Snažil sa uvoľniť, oddýchnuť 
si. Spolu so svojou ženou sledovali neďaleko sa hrajúceho synčeka,  
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keď náhle zbadali muža. Z blízkeho lesa bežal priamo k nim. Hneď 
v ňom spoznali Obratného Jeleňa. Ale prečo pôsobí dojmom, akoby ho 
niekto naháňal?

Keď Indián dobehol na pozemok Nelsonovcov, preskočil plot, schma-
tol dieťa a rýchlo utekal späť do lesa.

Zbehlo sa to tak rýchlo, že šokovaní rodičia tam chvíľu sedeli úplne 
ohromení. O pár sekúnd sa z hrôzy prebrali. Vyskočili a s krikom bežali za 
únoscom ich synčeka.

Čo to len Indiánovi zrazu zišlo na um? Vari toto má byť vďačnosť, o kto-
rej vždy hovoril? Títo domorodci sú naozaj nevyspytateľní ľudia. Človek 
nemôže nikdy vedieť, aká zákernosť sa skrýva za ich priateľskou fasádou! 
Tieto myšlienky sa obom preháňali hlavou, keď sa hnali za Indiánom.

Dobehnúť Obratného Jeleňa bolo ťažké, ba priam nemožné. Nielenže 
bol rýchly a obratný, ale oveľa lepšie sa vyznal v hustom lese. Popínavé 
rastliny, neschodné krovie, poprevracané kmene stromov a iné prekážky 
prekonával Obratný Jeleň s neobyčajnou ľahkosťou. Naproti tomu Nelso-
novci sa neustále potkýnali a padali na zem. Báli sa, že Indiána stratia 
z očí, ale akoby zázrakom ho mali stále v dohľade. Utekal dostatočne 
rýchlo na to, aby ho nemohli dobehnúť, ale zdalo sa, že dbal na to, aby 
ho stále videli.

Naháňačka už trvala viac ako dve hodiny. Farmári ďalej nevládali. 
Slnko práve zapadlo. V šere a medzi stromami už Indiána takmer nebo-
lo vidieť. Ako sa mali zorientovať v tme? Mali vôbec ešte nejakú šancu 
dochytiť únoscu ich dieťaťa? Úplne vyčerpaní na chvíľu zastali.
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Ale čo to bolo? Bol to prelud, alebo skutočnosť? Vyzeralo to tak, ako-
by sa Obratný Jeleň otočil. Na rukách držal plačúce dieťa, ktoré sa snažil 
upokojiť a rýchlymi krokmi bežal k rodičom.

„Môj biely brat mi prepáčiť,“ povedal Obratný Jeleň, „že som jeho a je-
ho ženu tak vyľakal. Nechcel som dieťa ukradnúť. Slnko už zapadlo. Teraz 
smiem hovoriť.“

Manželia zmätene a nechápavo hľadeli na Indiána. Ten pokračoval: 
„Bieli muži zastrelili dvoch bojovníkov z môjho kmeňa. Celý kmeň sa chce 
pomstiť. Rozhodli sa, že vypália celú dedinu, kde žijú vrahovia a zabijú 
všetky bledé tváre.
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Keďže bratia môjho kmeňa vedia, že 
vy ste moji priatelia, musel som sľúbiť, 
že o ich pláne budem mlčať až do zá-
padu slnka. Keby som to neurobil, za-
bili by ma ako zradcu.

Nevedel som, ako vás mám va-
rovať bez toho, aby som hovoril. 
No Veľký Duch mi dal dobrý nápad. 

Uniesol som vám dieťa, lebo som ve-
del, že budete bežať za mnou. Tak sa 

aj stalo a mohol som vás z dediny dostať 
preč, do bezpečnej vzdialenosti.

Môjmu bielemu bratovi som predsa sľúbil, že 
sa mu odvďačím za to, že mi zachránil život. Obratný Jeleň svoje slovo 
dodržal.“

S týmito slovami Indián chlapčeka vložil do otcovho náručia a zmi-
zol v húštine pralesa skôr, ako mohli farmári niečo povedať. Ako len 
ďakovali Bohu, že ich milované dieťa bolo opäť s nimi!

Nastala tmavá noc. Napriek tomu sa manželia vydali na spiatočnú 
cestu do dediny. Únava ich nútila častejšie odpočívať. Keď prišli do 
dediny, už svitalo.

Boli zdesení, keď videli, že Obratný Jeleň hovoril pravdu. Z dediny  
bolo jedno veľké spálenisko. Obyvatelia ležali pobití. Túto odvetu  
Indiánov prežili len Nelsonovci. Prišli však o celý majetok.
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Dom padol za obeť plameňom. Z trosiek sa dalo zachrániť už len nie-
koľko predmetov. Toto strašné miesto ihneď opustili. Museli začať úplne 
od začiatku na novom mieste.

Kým si pán Nelson nezarobil toľko, aby si mohol kúpiť vlastný kus 
zeme, pracoval pre iného farmára.

Ich záchranca Obratný Jeleň však na rodinu svojich záchrancov nikdy 
nezabudol a takisto ani oni na svojho priateľa.
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26
Pečená  
hus

Z
dá sa, že predstavenie sa začína už na železničnej stanici. 
Prišli sme z mesta, aby sme u mojej priateľky Anky, ktorá 
býva v malej dedinke, strávili dva týždne dovolenky. V rukách 
mám batožinu a čakám, kým Andy, môj pes, vyskočí z vlaku. 

Už je vonku.
„Andy, k nohe!“ zvolám. Kde je zas?
„Koho počúva toto sprosté psisko, čo mi naháňa husi?“ kričí pred-

nosta stanice, a v ruke ešte stále drží výpravcovský terčík. Rozzúrene sa 
ženie k nám.

Andy pri husiach? To nie je možné! Chytiť môjho psa s obojkom, ktorý 
bez problémov preskočí plot, a vytiahnuť ho spomedzi husí, to je vec nie-
koľkých sekúnd – ale ja som bola predsa len pomalšia! Veľká hus už leží 
na zemi. Andy ju chytil za krk.
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Tak to sa teda dobre začína! Andy a ja sme sa na túto nádielku poze-
rali z bezpečnej vzdialenosti.

Hus je síce v šoku, ale mŕtva očividne nie je.
„Odteraz budeš na vodidle, Andy. Nemôžeš si robiť, čo chceš. Sme 

Ankini hostia, tak sa musíme správať slušne!“
Po nekonečnom ospravedlňovaní sa prednostovi stanice konečne 

odchádzame do dediny, aby sme si užili prázdniny.
Prešlo niekoľko dní. Andy, ktorého si dedinčania nedôverčivo oku-

kávajú, je stále priviazaný na vodidle. Prechádzame cez polia, ďalej od 
dediny, zdanlivo neobývanou oblasťou. Chudák Andy by tak rád oňuchal 
kríky, strkal ňufák do tajuplných dier a občas aj trochu rýchlejšie bežal. 
Ja však za normálnych okolností nie som až taká veľká športovkyňa, 
preto držím Andyho stále na remeni. Nemusím ho zakaždým okrikovať, 
aby sa vrátil.

Ani neviem, ako sa to stalo, ale Andy je preč! V ruke mám vodidlo 
bez psa. Zdá sa, že aj mestský pes má očividne hlboko vo svojej pod-
state ukrytý poľovnícky inštinkt, ktorý teraz vychádza najavo. Zanedl-
ho sa ozve hlasný krik. Znova k nám niekto rozzúrene beží, teraz je to 
žena. Andy pravdaže nemôže bežať rýchlo, pretože v zuboch vlečie, 
och, hrôza – hus!

Tentoraz je akákoľvek pomoc zbytočná. Hus je definitívne mŕtva. Po 
mnohých ospravedlneniach a viacnásobnom uisťovaní, že sa postaráme 
o živú náhradu, odchádzame s husou. Andy, samozrejme, na vodidle. 
Nasledujúci deň máme aj s Andym pečenú hus...
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Anka nám v obave o svoju povesť pomáha pri hľadaní živej husi, ktorá 
by vzhľadom zodpovedala Andyho obeti.
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Hľadanie nás vedie späť na železničnú stanicu. Nie! Len nie za pred-
nostom stanice! U neho sa pre istotu už nezastavíme, ale pôjdeme o hodný  
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kus ďalej, až k domčeku železničného strážnika, ktorý je hrdým majiteľom 
rovnakej husi, ale o čosi chudšej, ako prezrádza jej vzhľad.

Čoskoro sme dohodnutí. Tento dobrý muž ju bude ešte niekoľko dní 
kŕmiť a v nedeľu si ju máme vyzdvihnúť.

Naša hostiteľka zažije ešte jeden týždeň plný starostí. Obáva sa ďal-
ších výčinov môjho milého psíka. Jeho ranné útoky na jej nočnú košeľu, 
keď prechádzala cez našu izbu do kúpeľne, sa jej zdali neobyčajne 
nevhodné.

Ale vrátim sa k husi. V nedeľu pršalo ako z krhly. Keďže máme iba 
bicykle, náš plán vyzdvihnúť objednanú hus sme posunuli. Ďalší deň pri 
dobrej potrave jej napokon nemôže uškodiť.

Nasledujúci deň nám zavčas ráno ktosi zazvonil. Pri dverách stál žia-
riaci milý železničný strážnik, aby nám objednaný tovar osobne odovzdal. 

Na rukách hrdo drží hus – pekne vyčiste-
nú, zabitú a ošklbanú!

Takže dnes večer bude zasa 
pečená hus...

Anka ma pri rozlúčke veľ-
koryso ubezpečila, že by bola 
rada, keby som prišla znova, 
ale „pes nech radšej zostane 
doma“.
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27Tajomstvo

K onečne sa skončilo vyučovanie. Hluční a samopašní štvrtáci 
utekajú domov. Zuzka a Julka dajú hlavy dohromady a čosi si 
zanietene šepkajú.

„Ty si moja najlepšia priateľka,“ zašepká Zuzka tak ticho, 
že jej Julka sotva rozumie. „Preto ti prezradím jedno tajomstvo.“

Julka sa k Zuzke zvedavo prisunie ešte bližšie. V tej chvíli sa priže-
nie nahlas kričiaci Ondrej. S pravým indiánskym pokrikom sa vopchá 
medzi dievčatá.

„Si normálny?“ vynadá mu Zuzka.
Keď je Ondrej dosť ďaleko na to, aby ich počul, Zuzka zašepká: 

„Ale musíš mi sľúbiť, že to nikomu neprezradíš – ani slovko.“
„Máš moje čestné slovo!“ povie Julka.
„Takže, dnes poobede s mojím otcom odcestujem. Jeden jeho priateľ 

sa po mňa zastaví. Čo na to povieš?“ nadšene sa pýta Zuzka.
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„Odcestuješ?“ Julka hneď nepochopila. „Nemôžeš predsa len tak od-
cestovať. Zajtra je normálne vyučovanie.“

„No, jednoducho budem niekoľko dní chýbať. Môj otec to už zariadi. 
Aspoň tak povedal Tomášovi,“ odvetila Zuzka ľahkovážne.

Zuzkini rodičia sú rozvedení. Zuzka žije so svojou matkou. Otec 
ju vídava len zriedkakedy.

„A tvoja mama to dovolí?“ čuduje sa Julka.
Zuzka s úsmevom premýšľa: „Ona o tom nevie. Otcov priateľ sa dnes 

popoludní po mňa zastaví. Presne o piatej pri kúpalisku. Potom ma odve-
zie k otcovi. Ale nesmiem to nikomu povedať.“
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„Kúpalisko je predsa zatvorené,“ namieta Julka.
„Veď kúpať sa ani nepôjdeme. Tam pri vchode sa mám stretnúť  

s Tomášom,“ vysvetľuje Zuzka. „Už sa na to veľmi teším!“
Julka to ešte stále nechápe. Zuzka jej trpezlivo vysvetľuje, že s To-

mášom sa stretli niekoľkokrát na ihrisku. Mládenec jej rozprával o otcovi 
a včera jej prezradil svoj plán.

„To je predsa jednoduché,“ tvrdí Zuzka. „Otec by ma chcel niekde 
vziať, ale mama to nedovolí. Takže to musíme urobiť takto. Ale musí to 
zostať tajomstvom. Nesmieš ma prezradiť!“

„Tvoj otec ti o tom hovoril?“ chce vedieť Julka.
„Pravdaže nie! Ale posiela mi predsa svojho priateľa Tomáša,“ podráž-

dene odvetí Zuzka.
V tej chvíli Ondrej zasa útočí. S hlasným pokrikom sa ženie na dievča-

tá, ktoré sa vydesene rozostúpia.
„Ty somár, ale teraz ťa chytím!“ zanadáva Zuzka a beží za Ondrejom, 

ktorý jej so smiechom ujde.
Julka by sa svojej priateľky rada ešte na všeličo povypytovala. Ibaže tá 

teraz naháňa Ondreja a už len krátko zavolá: „Ahoj, Julka, a mysli na to: 
nič nesmieš prezradiť!“

Julka je celé popoludnie znepokojená. Stále musí myslieť na Zuzku 
a jej zvláštne veľké tajomstvo. Čosi tu však nie je v poriadku. Celé je to 
nejaké zamotané. Nepáči sa jej to.

Najlepšie by bolo, keby všetko povedala mame, ale to nejde. Sľúbila 
predsa, že nič neprezradí.
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A čo ak ten Tomáš vôbec nie je priateľom Zuzkinho otca? V škole 
a pred rodičmi ich stále napomínajú, aby nedôverovali cudzím ľuďom. Čo 
ak je Zuzka v nebezpečenstve?

Julka veľmi dlho premýšľala. Čo má urobiť? Nevie sa rozhodnúť. Keby 
len nedala to hlúpe čestné slovo!

Napokon to už nevydrží. Ide do pracovne svojej mamy. Chvíľu sa len 
tak poneviera, kým mama nepreruší prácu a nepozrie sa na ňu. Ihneď si 
všimne: „Teba tuším niečo trápi.“

„Ach, mami, Zuzke som dala čestné slovo, že neprezradím jej tajom-
stvo, ale tak by som ti to chcela povedať,“ vyhŕkne.

Mama ju s úsmevom povzbudí: „Len sa mi zver. Možno to bude nejaké 
pekné tajomstvo, o ktoré sa môžeme podeliť.“

Keď Julka povedala všetko, čo vie, mama zvážnela. Pozrela sa na hodinky.
„O chvíľu bude päť! Už to nestihneme. Ale možno si to rozmyslela,“ 

hovorí skôr pre seba než pre svoju dcéru.
Mama uteká k telefónu a volá Zuzke. Nikto sa nehlási.
„Keby som neváhala tak dlho!“ fňuká Julka. Má strach.
Mama ju roztržito pohladká po hlave.
„Zavolám na políciu,“ náhle sa rozhodne.
Polícii stručne a jasne vysvetlí, čo sa dozvedela.
„Hneď tam niekoho pošlem,“ sľúbil policajt.
Nasledujúce dve hodiny boli pre Julku a jej mamu večnosťou. Ko-

nečne niekto zvoní pri dverách. S uplakanými očami pred nimi stojí 
Zuzka a jej mama.
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Zuzka vzlykajúc hovorí, čo sa stalo. Tomáš sa pre ňu skutočne zasta-
vil, ale potom zrazu prišla polícia a bolo po Tomášovej prívetivosti.

„Tento podlý človek vôbec nepozná môjho otca!“ vzlyká Zuzka. „Chcel 
mi ublížiť a ja hlupaňa som mu naletela.“

Zuzkina mama vzala Julku do náručia. „Našťastie, tentoraz sa to dobre 
skončilo. Sme ti za to vďačné, Julka. Nechcem si ani predstaviť, čo by sa 
stalo, keby si včas nehovorila so svojou mamou.“

Julka sa trochu rozpačito pozrela na svoju kamarátku. „Nehneváš sa 
na mňa, že som prezradila tvoje tajomstvo? Dala som ti predsa čestné 
slovo...“

Zuzka prudko pokrúti hlavou a jej mama povie: „Sú tajomstvá, ktoré 
si jednoducho nesmieme ponechať. A mame sa predsa môže povedať 
všetko, či nie?“

Obe dievčatá sa na seba pozrú a žmurknú.
„Všetko?“ smeje sa Julka. „Mať aspoň jedno malé tajomstvo je celkom 

pekné. Zuzka, pôjdeš so mnou do mojej izby?“
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28
Názor nad 
oblakmi

Á
no, je to tak!“ – „Ale Miloš, veď to je úplný nezmysel!“ prece-
dil Gabo cez zuby. „Vôbec nie!“ odporuje Miloš. „Že či!“ „Veď 
ty nemáš žiadne...“

„O čom sa zasa hádate?“ chce vedieť otec.
Gabo sa odtrhne od okna letiskovej budovy a pozrie sa na svojho 

otca.
„Miloš celý čas tvrdí, že Jet, v ktorom práve poletíme, je najväčšie 

lietadlo na svete.“
„No a?“
„To nie je pravda! Každé dieťa vie, že existujú aj oveľa väčšie lietadlá, 

ale Miloš to jednoducho nechce uznať.“
Otec si zhlboka vzdychne. „Tak ho nechaj. Veď to nie je dôležité.“
Pre mňa to je dôležité, myslí si Gabo a znova sa díva cez okno na štar-

tovaciu plochu. Viem, že mám pravdu.

„
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„Cestujúci lietadlom LH 297, prosím...“ znie z reproduktora.
Gabo sa pozrie na otca. „Myslím, že sme to my,“ povie.
„To teda trvalo,“ vraví otec. „Už som si myslel, že na váš prvý let bude-

me čakať celú večnosť. No tak poďme!“
Gabo kráča za Milošom a otcom cez pojazdné schody. Nerád to pri-

znáva, ale je mu predsa trochu čudne. Zdá sa, že Milošovi nič nevadí. 
„Chcem sedieť pri okne!“ zopakuje jednoznačne.

„O tom sme už hovorili,“ odvetí otec. Jeho hlas znie tak, že nestrpí 
žiadne námietky. „Prvú polovicu letu budeš sedieť pri okne ty a potom sa 
s bratom vymeníte.“
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Gabo sa pozrie na lístok. „Ja mám miesto pri okne!“ pomyslí si nazú-
rene. Ale nahlas to radšej nepovie.

Všetci traja si sadnú. Pripnú si bezpečnostné pásy a pozorne počúva-
jú, ako personál na palube vysvetľuje bezpečnostné opatrenia.

„V prípade, že bude potrebné núdzové pristátie na vode, na svojom 
sedadle nájdete plávaciu vestu“.

„Čo to znamená? Sedadlo sa zmení na plť?“ čuduje sa Gabo a chce, 
aby mu to otec vysvetlil.

„Nie, to nie. Ale vankúš, na ktorom sedíš, sa potom uvoľní a zmení sa 
na plávaciu vestu, s ktorou sa určite dostaneš na zem.“

„Ak núdzovo pristaneme na vode, nedám sa na to nahovoriť!“ namieta 
Miloš. „Jednoducho vyplávam na zem.“

„A čo ak budeme od brehu desať kilometrov?“
„Tak budem stále plávať!“
„Nikdy tak ďaleko nedoplávaš!“ odvetí Gabo. „Na to si prislabý!“
„To teda doplávam!“ trvá na svojom Miloš. „Som totiž silný ako medveď.“
„Ani zďaleka!“
„A som!“
„No určite!“
„Prestaňte konečne!“ prísne zasiahne otec.
„Do štartu už nechcem počuť ani slovo!“
Lietadlo sa pohlo. Po štartovacej dráhe uháňa čoraz rýchlejšie. Gabo 

cíti vibrácie a počuje dunieť motory. Čoraz kŕčovitejšie sa drží operadiel. 
Kútikom očí sleduje svojho brata.
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Miloš sa pokúša nakloniť dopredu, aby sa z okna mohol lepšie poze-
rať von. Zdá sa, že všetko je pre neho veľmi napínavé. Vo chvíli, keď si 
Gabo myslí, že lietadlo exploduje a rozpadne sa na tisíce kúskov, obrov-
ský „vták“ sa odlepí od zeme. Je to zvláštny pocit...

„Ach, človeče, pozri sa tam!“ nadšene zvolá Miloš.
Gabo má oči radšej zatvorené, kým si nezvykne na pocit vznášania sa 

vo vzduchu.
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„Už ti je lepšie?“ pýta sa otec.
„Áno,“ odpovie Gabo. „Je to taký zvláštny pocit...“
„Ja viem,“ povie otec. „Aj ja sa cítim pri štarte vždy tak. Po čase si 

však na to človek zvykne.“ A pri pohľade na Miloša pokračuje: „Pozri 
sa na neho! Ako jeho mama! Let jej vôbec neprekáža.“

Gabo si vzdychne. „My s Milošom nie sme si veľmi podobní, 
však?“
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„Presne tak. Možno preto sa tak často hádate. Ale vieš, čo si ešte 
myslím? Že by si nemal zakaždým nútiť brata, aby zmenil svoj názor. Pri-
najmenšom tak, ako to robím ja v prípade mamy: Nepokúšam sa vnútiť jej 
môj názor.“

Ani keď máš pravdu? uvažuje Gabo. Ani vtedy sa nesnažíš presadiť si 
svoje?

Čoskoro sa Miloš nasýti pozeraním cez okno. Spýta sa: „Môžem vstať 
a trochu sa prejsť?“

„Až keď dosiahneme konečnú letovú výšku,“ odpovie otec.
Konečne je to tu. „Budeme mať pokojný let. Ak chcete vstať, môžete 

si odopnúť bezpečnostné pásy,“ znie z reproduktora.
Miloš sa odpáše. „Musím ísť na toaletu,“ povie.
„Pôjdem s tebou.“  Vstane aj otec.
Keď obaja odídu, Gabo si sadne na miesto pri okne. Pozerá sa na 

hebké obláčiky pod sebou. Prikrývka z oblakov sa na niektorých miestach 
trhá a poskytuje široký výhľad na krajinu.

„Ako sa môže niekomu takýto pohľad zunovať?“ pýta sa Gabo a ne-
chápavo krúti hlavou.

Hlasný rozhovor dvoch mužov, ktorí sedia pred ním, ho vyruší 
z myšlienok.

„Ale stopercentne!“ hlasito trvá na svojom jeden z nich. „Futbal je ove-
ľa zaujímavejší šport ako tenis. Počet divákov to predsa jasne dokazuje.“

„A ja hovorím, že ľudia sa oveľa radšej pozerajú na tenis, než by mali 
stále civieť na futbalové ihrisko, na ktorom 22 ľudí bojuje o jednu loptu.“
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„Presne tak,“ uvažuje Gabo. „Máš absolútnu pravdu, ten druhý je totiž 
úplne vedľa!“

„No, asi nám nezostáva nič iné, než sa zhodnúť na tom, že máme od-
lišný názor,“ navrhuje prvý muž. „Ty si ponecháš svoju mienku a ja svoju 
– aj keď, samozrejme, viem, že mám pravdu,“ dodá s úškrnom.
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Zrazu sa obaja hlasno zasmejú a bavia sa o inej téme. Gabo nad týmto 
rozhovorom chvíľu premýšľa.

Zhodnúť sa na tom, že máme odlišné názory a to aj vtedy, keď viem, 
že mám pravdu, hm...

Otec a Miloš sa už vracajú. Nasledujúca sporná téma na seba nedá 
dlho čakať. Miloš si, samozrejme, zase sadne k oknu.

„Videl som letieť balón!“ zvolá nečakane. „Taký červený, aký sme si 
púšťali na moje narodeniny.“

„To je hlúposť!“ automaticky odvetí Gabo. „Balón nikdy nelieta tak 
vysoko!“

„Ale môže!“ odporuje Miloš.
„Nemôže...“ Gabo na chvíľu prestane. Vidí, ako otcovi na čele pomaly 

naviera žila.
„No tak nám asi nezostáva nič iné, než sa zhodnúť na tom, že máme 

odlišný názor. Mysli si, čo chceš a ja si myslím, čo považujem za správ-
ne,“ povie Gabo zrazu celkom pokojne.

To Miloš od brata nečakal. Je úplne zarazený. „Áno, ja som... hm, 
teda, no dobre, v poriadku...“

Aj otec je prekvapený. „To je už niečo iné,“ zamrmle zmätene.
„Je to tak,“ vysvetľuje Gabo s úsmevom. „Ja totiž rozmýšľam úplne 

inak ako Miloš. Viem síce, že mám pravdu, ale podľa mňa aj Miloš si to 
môže o sebe myslieť.“
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29
Krv v snehu 
a veľa stôp

A ch, tá cesta dnes nemá konca!“ vzdychá Róbert a ruká-
vom si utrie červenú tvár. Aj Matúš zastane a otvára zips na 
vetrovke, lebo sa veľmi potí. Ich horúci dych sa nad nimi 
vznáša ako malé obláčiky.

„To robí ten mokrý sneh, čo čerstvo napadol,“ hovorí Matúš. „Sane 
sa nám do neho zabárajú príliš hlboko.“

„Asi bude odmäk,“ ľutuje Róbert. Ešte raz skúša, či sú troje saní 
navzájom dosť pevne zviazané. Róbertov otec túto oblasť lesa prenají-
ma na poľovačku, preto sú títo dvaja kamaráti na ceste ku kŕmidlám pre 
lesné zvieratká. Na saniach vezú veľký náklad sena, žaluďov, odrezkov 
z repy a iných maškŕt.

„Pozri, tu je celkom čerstvá stopa!“ zrazu povie Matúš. Zohne sa niž-
šie a pozoruje stopu. „Dva odtlačky vedľa seba a dva za sebou,“ snaží sa 
ju popísať presne.

„
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„Tak to bol zajac,“ povie Róbert. „Ten by mal byť opatrný. Niekoľko sto 
metrov vzadu som na hromade dreva videl stopy líšky.“

„Prečo si mi to nepovedal? Keď ich vidno tak zriedkavo!“ odpovie Matúš.
„Musíš mať oči otvorené, to je všetko,“ usmeje sa Róbert.
Chlapci sa konečne dostali ku kŕmidlu. Zvieratká pri ňom nevidno. 

Vládne tu hlboký pokoj.
Róbert zastane niekoľko metrov od kŕmidla a vyplašene sa obzerá 

okolo seba.
„Niečo tu nie je v poriadku,“ zašepká. „Pozri sa na stopy, ktoré idú 

stredom krovia a vedú doprava. To množstvo postrhávaných konárov... 
Je tu aj niečo zhnité.“

Matúš medzitým natrafil na husté stopy pri kŕmidle. „Tu je všetko čer-
vené!“ vykríkne vyľakane. „To je krv!“

Róbert je jedným skokom pri ňom. „Naozaj!“ odpovie takmer nečujne.
Pozorne sa rozhliadne dookola. „Počkaj tu na mňa,“ šepne Matúš. 

„Dôkladne si to poprezerám.“
Matúš zdvihne seno z prvých saní do kŕmidla. Potom nasype žalude,  

ovos, kukuričné klasy a odrezky z repy do pripravených dieží. A zrazu  
začuje ostrý hvizd.

Róbert vystúpi z krovia a ukazuje.
„Pozri, aká je toto stopa!“ zavolá na Matúša. „To sú odtlačky čižiem!“
Matúš očami sleduje stopu. Vyzerá to tak, akoby muž za sebou vliekol 

ťažké telo. Muselo to byť ťažké zviera. Stopa je na niektorých miestach 
nasiaknutá krvou.
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„Bol to určite pytliak!“ hnevá sa Róbert. „Z pasúceho sa stáda určite 
surovo zastrelil srnca alebo srnku!“

„To je ale podlosť!“ Aj Matúš je nazlostený.
„Musíme mu zaraziť kšeft,“ povie rozhodne Róbert.
„Viem, čo urobíme! Ty sa hneď vrátiš a privedieš môjho otca. Ja  

budem medzitým sledovať stopu.“
„Ale to je príliš nebezpečné! Vráťme sa radšej spolu.“
„Stopa je tu už niekoľko hodín. Pytliak určite ušiel,“  upokojuje priateľa 

Róbert.
Matúš sa teda hneď pobral späť.
O niečo neskôr prišiel na toto miesto Róbertov otec. Potvrdil Róber-

tovo podozrenie. Informoval horára, políciu a iných prenajímateľov revíru 
na poľovačku v dedine. Trvalo však dobrých štrnásť dní, kým neúnavní  
pochôdzkári prichytili pytliaka pri čine. Pomohli im pri tom stopovacie psy.
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30
Útek nie je 
riešením

V  tretej triede je veľmi ticho. Všetci napäto hľadia na pani uči-
teľku, ktorá rozdeľuje zošity na písanie diktátov – k väčšine 
žiakov je prívetivá, no občas na jej tvári vidno aj vyčítavý  
pohľad.

„Bolo to dobre, Katka,“ povie. „A ty, Stanko, by si sa mal trochu viac 
snažiť. Julko, ty sa zlepšuješ.“ Takto ide od jedného k druhému a pred 
každého žiaka na stôl položí zošit.

„Ó! Nemám ani chybičku!“ nahlas sa teší Hanka. Učiteľka sa usmieva.
Keď však príde k Elenke, zvážnie. Elenka otvára zošit s tlčúcim srd-

com. Dvadsaťštyri chýb! Za to je najhoršia známka.
Elenka si zhlboka vzdychne. Čo na to povie mama? Asi to povie ocko-

vi a ten bude zasa hromžiť. Žiaľ, nie je to prvýkrát, čo Elenka dostala zlú 
známku. Veľké ťažkosti jej robí predovšetkým pravopis. Ale ani v matema-
tike nepatrí medzi najlepších.
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Cestou domov húta, ako rodičom vysvetlí, že znova zlyhala.
Elenka je už chvíľu doma, keď sa zo zamestnania vracia unavená, 

vyčerpaná mama. Pracuje dlho a má málo času. Náhlivo zohrieva 
pripravený obed. Až potom sa prihovorí Elenke. Dievča sa s obavami 
vyhýba rozhovoru o zlej známke. To má čas. Neskôr sa možno nájde 
príležitosť na podpísanie diktátu bez toho, aby sa naň mama pozrela 
bližšie.

Po obede skočí Elenka zo stoličky a ochotne pomáha mame 
upratať stôl. Pritom však chytí ťažkú misu s rezancovým nákypom 
tak nešikovne, že jej vypadne z rúk a rozbije sa. Zvyšky zapekaných 
rezancov sa vysypú na koberec.

„Nemôžeš dávať pozor?“ povie mama nahnevane. „Pozri, čo si to 
urobila! S tebou sú len samé problémy!“

Elenka vykoktá pár slov na ospravedlnenie. Mama však nato ne-
dbá. „Tá misa bola nedávno nová! A ten krásny koberec je úplne 
zničený. Čo si ty len za nemožné motovidlo! Zmizni do svojej izby!  
Už ťa dnes nechcem ani vidieť!“

Elenka sa hodí na posteľ celá nešťastná. Všetko sa jej vymyká 
z rúk. Ustavične jej niekto nadáva. Rodičia s ňou nikdy nie sú spo-
kojní a skoro nikdy na ňu nemajú čas. To je nespravodlivé! Teraz je 
už aj tak všetko jedno.

Elenka ide do kuchyne s ťažkým srdcom. Chce mame povedať 
o zlom diktáte. Mama ju však nepustí k slovu. „Teraz nemám čas,“ 
povie podráždene.
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Znechutená Elenka sa vráti do svojej izby. Všetci do nej zapárajú. Nikto 
ju nemá naozaj rád. Už má toho dosť! Tak či tak ju nikto nemôže mať rád, 
lebo stále robí všetko len zle. Určite budú všetci radi, keď im celkom zmiz-
ne z očí. „Áno, to je riešenie: jednoducho odcestujem!“ pomyslí si Elenka.
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S  túžbou po niečom novom otvára svoju pokladničku.
Veľa v nej nie je – ale to nič! Elenka si peniaze strčí do vrecka, pre istotu 

si vezme ešte bundu a svojho malého zajka a ticho sa vykradne z bytu.
Autobusom sa odvezie na hlavnú stanicu. Keď vystúpi z autobusu, 

stretne spolužiaka Karola. Povie mu o svojom pláne ujsť.
„Ty máš teda nervy,“ povie Karol. „A kam chceš ísť?“
„Do veľkého mesta. Tam ma nenájdu.“ A plná sebaľútosti ešte dodá: 

„Pochybujem, že ma bude niekto hľadať. Určite sa všetci potešia, že sa 
ma konečne zbavili.“

Na stanici sa objavujú prvé ťažkosti. Na lístok do najbližšieho veľ-
komesta nemá Elenka dosť peňazí. Karol jej poradí: „Tak sa odvez 
načierno!“ 

Elenka však z toho nemá dobrý pocit. Viackrát musí meniť kupé 
a opakovane klamať, aby unikla kontrole cestovných lístkov. Napokon sa 
predsa dostane do veľkomesta.

„Najprv treba niečo zjesť a vypiť,“ uvažuje Elenka a zamieri k stán-
ku s občerstvením. Hlad zaženie hranolčekmi, kokakolou, čokoládou 
a kúskom pizze. Je jej akosi nevoľno. „Priveľa dobrého škodí,“ spomenie 
si na mamine slová.

Keď sa začne stmievať, ustrašene rozmýšľa, kde bude spať túto noc. 
Na to ešte nepomyslela! Nemá deku ani vankúš, vlastne nič, na čom by 
mohla spať. „Čo robiť? Kam ísť?“ pýta sa v duchu.

Navyše začína aj pršať! Elenka náhlivo beží do metra. Tam je aspoň 
sucho.
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Vonku sa už zotmelo. Elenke je chladno a cíti sa opustená. Zaspí. 
Keď sa zobudí, je neskorá nočná hodina. Z vlakov vystúpi  len zopár 
cestujúcich. Elenka sa začína báť. Ako má prečkať noc celkom sama? 
Čo ak jej niekto ublíži?

Bojazlivo si čupne k chladným dlaždiciam. Pri každom nečakanom 
zvuku sa preľaknuto strhne.

Zrazu vôbec nepovažuje za pekné, že ušla. „Keby som radšej zo-
stala doma,“ bedáka polohlasno a do očí sa jej tlačia slzy.

Prichádza k nej muž v ošúchanej koženej bunde. Má veľké mozoľ-
naté ruky. Dievča zachváti hrozný strach. Na útek je neskoro!

„Čo sa ti stalo, maličká?“ pýta sa muž prívetivo. Zblízka nevyzerá až 
tak nebezpečne. „Môžem ti nejako pomôcť? Poď so mnou, odvediem 
ťa domov. Kde bývaš?“

Elenka pokrúti hlavou. „Ja si už domov nájdem sama,“ zašepká. 
Vtom jej napadne dobrá myšlienka: „Mám tu počkať na mamu,“ 
odpovie.

Tú istú výhovorku použije ešte niekoľkokrát.
Elenka si chce práve sadnúť na lavičku, keď spozoruje, ako dvaja 

policajti vyháňajú z inej lavičky biedne vyzerajúceho muža. Pohyblivý-
mi schodmi sa rýchlo vyvezie hore a tam vyčká, kým chlapi v unifor-
mách odídu. Až potom sa odváži znova vojsť do metra.

Teraz už od strachu nevládze ani myslieť. Zdá sa jej, že všade číha-
jú len samé nebezpečenstvá. Niet tu nikoho, kto by sa o ňu postaral. 
Navyše sa cíti zle zo všetkého, čo pojedla!
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„Mami,“ bedáka plačlivo. „Chcem ísť domov.“ Čo ju vlastne priviedlo 
na taký hlúpy nápad – ujsť? Teraz to už ani sama nechápe. Dobre, diktát 
zbabrala – ale to predsa nie je koniec sveta. Aj tá rozbitá misa s nákypom 
sa dá nejako nahradiť. Len keby jej všetci toľko nenadávali!

„Chcem ísť domov,“ šepká Elenka ticho, ale nikto ju nepočuje.
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Plačúc zaspí na zemi. Zrazu ju zo spánku vytrhnú 
cudzie hlasy. Elenka chce ujsť, ale tí dvaja muži sú rých-
lejší. K Elenke sú celkom milí. Až neskôr si všimne, že 
to sú tí dvaja policajti.

Elenku privedú na strážnicu. Tam sa s ňou rozpráva 
veľmi priateľská mladá žena. Pýta sa jej na meno a byd-
lisko. Elenka ochotne odpovedá a zároveň vysvetľuje, 
že ušla z domu. Vraj robí všetko naopak a doma jej zato 
stále nadávajú.

„Ale ujsť bolo hlúpe,“ uzná nakoniec. „Oveľa radšej 
by som bola doma s rodičmi. Dúfam, že ma ešte budú 
chcieť.“

Policajtka sa usmeje. „Som si istá, že tvojim ro-
dičom veľmi chýbaš a zúfalo ťa hľadajú.“ „Naozaj?“  
neverí Elenka.

Potom už ide všetko veľmi rýchlo: policajtka zavolá 
Elenkiným rodičom. Potom Elenka telefonuje s mamou. 
„Elenka, zlatíčko! Som rada, že žiješ!“

Mama hovorí priveľmi nahlas. 
„Chcem ísť domov,“ odváži sa ticho zašepkať Elenka a vzápätí sa 

rozplače.
Keď sa rodičia neskôr dostavia na policajnú strážnicu, Elenka je už 

ponorená do hlbokého spánku. Dcéru musia najskôr zobudiť, kým ju celí 
natešení vezmú na ruky.
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„Ako ti len mohlo napadnúť také niečo, Elenka?“ pýta sa otec potria-
sajúc hlavou. „Hádam len nie pre tú hlúpu misu.“

„Už ani neviem,“ odpovie Elenka nesmelo. „Všetko sa zomlelo tak 
naraz. Najprv zlá známka z diktátu – to som vám ani nechcela povedať. 
Potom tá rozbitá misa  – a vôbec...“

Elenka naozaj nevie, ako má vysvetliť svoje správanie rodičom.
„A útek na tom niečo zmenil?“ opýta sa mama láskavo.
„Nie, vlastne sa všetko len zhoršilo. Mala som taký strach! Myslím si, 

že som poriadne hlúpa.“
„Aj my,“ smeje sa otec. „Asi by sme ti mali dať viac najavo, ako ťa 

máme radi – aj vtedy, keď všetko nejde tak, ako by sme si želali. Dôle-
žité je, že o tom spolu hovoríme. A na to si v budúcnosti musíme nájsť 
viac času. Ak ťa bude niečo trápiť, prosím, vždy nám to povedz. Nesmieš 
s tým ostať sama! Vždy si na Teba nájdeme čas. Sľubujem, Elenka! Útek 
v žiadnom prípade nie je riešením.“

„To som už zistila,“ odvetí Elenka s úľavou.
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31
Chvastúň 
a medveď

ľ udia, to bolo úžasné! Porazili sme ich deväť nula. Dal som sedem 
gólov. To ste mali vidieť!“ Miško sa hrozne chvastá. Ferko len pre-
vráti oči. „Pravdepodobne ste hrali s nejakou škôlkou. Prestaň už 
konečne preháňať!“

Z troch týždňov prázdnin, ktoré Ferko každé leto trávi so svojím otcom, 
sa najviac teší na dovolenku v kempe, lebo tam bude aj rodina otcovho 
brata. So svojou sesternicou Alexandrou, ktorá je v rovnakom veku, si 
veľmi dobre rozumie.

Lenže tento rok bude všetko inak. Ferkov otec sa znova oženil. Ferko 
má svoju nevlastnú mamu Katarínu veľmi rád. Zdá sa, že všetko ide cel-
kom dobre. Len keby tu nebol ten chvastúň, Katarínin syn Mišo!

Otec si vzal do hlavy, že obaja chlapci strávia spolu prázdniny, aby sa 
vraj lepšie spoznali.

„
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Miško totiž žije v internáte a táto dovolenka bude prvým dlhším  
stretnutím oboch „bratov“.

Silná rana lakťom vytrhne Ferka z myšlienok.
„Vždy je taký?“ pýta sa sesternica Alexandra pohoršene a hlavou  

kývne smerom k Miškovi.
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„Ako to mám vedieť?“ mrzuto reaguje Ferko. „Ja ho skoro nepo-
znám. Toto je koniec koncov prvýkrát, čo budeme spolu dlhšie než 
niekoľko hodín.“

Alexandra sa zamračí. „Prečo len tvoj otec musel tohto chalana  
ťahať so sebou?“ vzdychne si.

„Myslí si, že Mišo je celkom fajn! Povedal, že náš výlet do kempu 
bude dobrou príležitosťou na to, aby sme sa vzájomne zblížili. Mišo pat-
rí do našej rodiny a ja by som chcel, aby ste si dobre rozumeli.“ Fero 
takmer presne napodobní otcov hlas.

Alexandra sa ešte raz obzrie za Mišom. „Že je Mišo o sebe presved-
čený, aký je super, to som už pochopila. Ale že aj tvoj otec...“

„Po raňajkách pôjdeme k jazeru so pstruhmi,“ oznámi Ferov otec 
o niečo neskôr. Čo poviete vy traja na to, že by ste predtým naše tábo-
risko zabezpečili pred medveďmi?“

„Bez problémov!“ smeje sa Ferko.
Mišovi takmer zaskočila praženica. „Zabezpečiť pred medveďmi? 

Čo to je?“ spýta sa prekvapene.
Ferko pokojne vysvetľuje: „V tomto lese sú hnedé medvede. Zabez-

pečiť táborisko pred medveďmi znamená, že odpraceme všetky zvyšky 
jedál a odpadky, aby medvede neprilákal ich pach.“

Miško zľahka mykne plecami. „Keď sme táborili na Aljaške, s med-
veďmi sme nemali žiadne problémy. Len čo sa k nášmu kempu blížilo 
nejaké zviera, odohnal som ho presným výstrelom. O chvíľu sa k nám už 
nijaký medveď neodvážil priblížiť.“
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Alexandra balí potraviny do vzduchotesnej nádobky z ume-
lej hmoty. „Ja by som raz chcela vidieť medveďa – ale radšej len 
z diaľky.“

„Hm, medvede predsa nie sú popudlivé.“ Mišo rozhodí ruky. S opo-
vrhnutím vyhodí zvyšky raňajok do igelitovej tašky na odpadky.

Ferko znova prevráti oči. „Ak si dojedol, smeti by si mal odniesť 
do karavanu,“ zavolá na Miška.

Na spiatočnej ceste od jazera chce Ferko stoj čo stoj vystúpiť.
„Oco, teraz to už do kempu nie je ďaleko. Môžeme zvyšok cesty 

prejsť cez les? Aj tak si chcel ešte niečo kúpiť.“
„Tak choďte,“ súhlasí otec. „Ale urobte mi jednu láskavosť. Po 

ceste nazbierajte drevo na náš táborák.“
„Keď to musí byť,“ vzdychne si Ferko a netvári sa veľmi nadšene.
„Táborisko je celkom dobré,“ povie Mišo po chvíli. Keďže mu 

nikto neodpovedá, hovorí ďalej.
„Bol som už, samozrejme, na oveľa lepšom. Môj otec a ja...“
„Áno, to už vieme,“ preruší ho Alexandra. „Táborili ste na Aljaške. 

A vôbec – už si zažil všetko, čo sa len dá zažiť.“
Potom Mišo zmĺkne. Keď prídu do kempu, Alexandra hneď vbeh-

ne do svojho stanu.
„Musím si vyzuť topánky. Hrozne ma tlačia. Tak je to vždy s nový-

mi topánkami.“
Ferko si zloží ruksak. Tu zbadá čosi hrozné. Po celom táborisku 

ležia rozhádzané odpadky. Náhle začuje svojrázny zvuk. Je to hlboký  
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bručivý hlas. Ferko presne vie, čo to je. Medveď bručí odniekiaľ 
spoza Alexandrinho stanu.

V tej chvíli vystrčí Alexandra hlavu zo stanu a povie: „Ferko, čo je 
to? Čo to počuť?“

Potom ju zachváti strašná hrôza. Zdesene otvorí ústa, no nevydá 
ani hláska.

Ferko nevie, čo má robiť. Vtom vidí, ako ktosi na opačnom konci 
táboriska divoko rozkladá kartón od vajec a papierovú tašku. „Hej, 
poď sem,“ kričí Mišo na medveďa vytriasajúc tašku s odpadkami. 
„Poď sem, ty tlstý medveď!“

A medveď sa naozaj obracia k Miškovi.
„Rýchlo, Alexandra, opatrne vstaň! A potom pomaly vyjdi zo sta-

nu,“ šepká Ferko svojej sesternici. Medveď medzitým uteká smerom 
k Miškovi. Ferko beží k Alexandre na druhú stranu.

„Poď,“ šepká. Utekajú za druhý stan. „Mišo, odhoď veci!“ volá 
Ferko. „A opatrne sa schovaj za najbližší strom. Prídeme k tebe z dru-
hej strany.“

„Čo teraz urobíme?“ pýta sa Alexandra rozochvene. „Ujdeme?“
„Len to nie!“ povie Ferko pomedzi zuby. „Alebo sa chcete hrať 

s medveďom na naháňačku? Teraz sa musíme dostať od stromu 
k stromu na druhú stranu. A keď budeme na druhej strane, dostatoč-
ne blízko budovy, potom utečieme.“

S búšiacimi srdciami sa deti zakrádajú od jedného stromu k druhé-
mu – tvárou stále obrátenou k medveďovi.
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„Teraz!“ zvolá Ferko. A najrýchlejšie, ako len vedia, bežia k drevené-
mu zrubu na okraji táboriska. Sotva za sebou zatvoria dvere, Alexandra 
zadychčane vyhŕkne:
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„Chcela som síce vidieť medveďa, ale nie až z takej blízkosti. Ďakujem 
ti, Miško, že si nás zachránil!“

„To bolo naozaj úžasné,“ uznanlivo povie aj Ferko. „Vidno, že sa 
v medveďoch vyznáš.“

Mišo s vyhýbavým pohľadom povie: „Nikdy som medveďa nevidel – 
iba v zoo,“ vyjachtá. „Strašne som sa bál. Ale je to moja vina: nechal som 
tam tašku s odpadkami.“

Ferko sa na Miška uprene pozrie: „To je pravda! Medveďa prilákali 
zvyšky potravín. Ale ty si ešte nikdy nevidel medveďa v prírode? Ani na 
Aljaške?“

„Nikdy som nebol v žiadnom kempe a nikdy som nemal v ruke zbraň. 
A nevyznám sa ani vo futbale,“ vysypal Miško.

„Ale prečo si nám o tom všetkom hovoril?“ ohromene sa pýta Alexandra.
Miško ukáže na Ferka. „Kvôli nemu. Jeho otec mi ustavične rozprával, 

aký je Fero skvelý, čo všetko vie a tak. Vieš si predstaviť, ako som sa cítil?“
„Keby si sa ma opýtal,“ usmeje sa Alexandra, „povedala by som ti, že 

aj Ferko má svoje chyby.“
Ferko počúva ako bez dychu. „Toto rozprával oco tebe?“ pýta sa  

Ferko pochybovačne. „A mne stále otĺkal o uši Miša.“
Miško rozpačito žmurkne. „V každom prípade tá záležitosť so stano-

vaním nebol dobrý nápad. Nie je pre mňa žiadnym tajomstvom, že si ne-
chcel, aby som tu bol. Však si chcel byť so svojím otcom radšej sám?“

Ferko si odkašle. „Keď na mňa má vždy málo času. A ja som si všetko 
tak pekne naplánoval, musíš to pochopiť,“ pokúša sa mu to vysvetliť.
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„Ani mne to nevyhovovalo,“ preruší ho Mišo. „Ja by som leto radšej 
strávil s mojím otcom. Ale odrazu pre mňa nemá čas...“

Ferko stíchne. Takto sa na to ešte nepozrel. Keď sa vžije do Miškovej 
situácie, zisťuje, že on sa má na týchto spoločných prázdninách rovnako 
zle.

„Kde toľko trčíte?“ začujú  zrazu známy hlas.
„Tu, v chatke. Schovali sme sa sem pred medveďom,“ odpovedajú 

všetci traja ako jeden.
Alexandra a Ferko hovoria všetky podrobnosti o tom, ako smelo sa 

zachoval Miško.
„Ale veď to nebolo také hrozné,“ mrmle Mišo červenajúc sa. „Stalo sa 

to len preto, že som tam nechal tašku s odpadkami...“
„Zabudli sme odniesť zvyšky jedál,“ doplní ho Ferko. „Ale Miško 

naozaj zachránil Alexandru pred medveďom!“
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32
Noc korytnačiek 
obrovských

V
o večernom vetre sa ticho pohojdávam v hojdacej sieti. Skú-
šam si nájsť polohu, pri ktorej by som bola chránená pred 
neodbytnými moskytmi. Moje myšlienky sa pritom stále točia 
okolo otázky: Príde nejaká?

Vyplatia sa mi náklady, čo som do tohto dobrodružstva vložila? Uvidím 
aspoň raz v živote jednu z tých veľkých vzácnych korytnačiek, ako kladie 
vajcia?

Aú! Zas ma pichol krvilačný moskyt. Hojdacie siete sú síce pohodlné 
a možno si ich vziať všade so sebou, ale zo všetkých strán komárom ponú-
kajú odkryté zraniteľné miesta.

Dúfajme, že sa za chvíľu zotmie! Potom už budeme môcť zísť dolu  
na pláž.
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Istá americká študentka mne a môjmu spoločníkovi pripomenula, 
aby sme pritom v žiadnom prípade nevydávali nijaké zvuky ani nezaží-
nali svetlo. Obrovské korytnačky v kostarickom Národnom parku San-
ta Rosa pozoruje už veľmi dlho. Získala pri tom veľa skúseností. Veľmi 
dobre pozná ich životné návyky. Vie, ako na to.

Tešíme sa, že jednu noc môžeme stráviť v tejto oblasti. Cestuje-
me po Amerike už niekoľko týždňov. Včera naša cesta viedla k bráne 
Národného parku. Spýtali sme sa, či doň môžeme vojsť.

Takéto niečo si obyčajne treba vopred naplánovať. Vedenie parku 
počet návštevníkov do istej miery obmedzuje, pretože nechce, aby 
rušili tieto vzácne živočíchy. Práve teraz je čas kladenia vajec, a pre-
to túto noc vyhľadá krátku časť pobrežia iba veľmi málo živočíchov, 
ak vôbec nejaké. Len či aspoň niečo uvidíme?

Slnko zapadlo za obzor. Obloha rýchlo potemnieva. Trblieta sa 
na nej niekoľko hviezd. Medzi stromami sa ozývajú nočné živočíchy. 
Všade čosi šuchoce, hrkúta a piští. Ticho kráčame po piesku.

Je tmavá noc. Mesiac nesvieti. Pohybujeme sa veľmi opatrne. 
Dúfame, že nevyplašíme škorpióny ani hady.

Túto malú časť pobrežia sme si obzerali už dvakrát. Bohuš zrazu 
ukáže dopredu. Dokáže niečo rozoznať v takej tmavej noci?

Ešte dva kroky a moje krátkozraké oči, ktoré ani v tme nevidia lep-
šie, spozorujú obrysy tieňa, čo pomaly vystupuje z mora. Hrubý okrúhly 
pancier namáhavo vychádza na breh a asi desať metrov sa opatrne po-
súva na pevninu. Pred nami je skutočne korytnačka obrovská!
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Jedna predsa prišla, teším sa v duchu. Ideme za ňou a sadneme si 
čo najbližšie k miestu, ktoré si vyhliadla na kladenie vajec.

Korytnačka nemotorne odhadzuje svojimi krátkymi zadnými nohami 
piesok nabok. Zrejme je to pre ňu veľmi namáhavé. Asi o pol hodinu to 
vyzerá tak, že vyhĺbená jama je dostatočne veľká.

V tlmenom svetle vreckovej lampy rozoznávame, ako sa do jamy 
v piesku gúľa jedno biele vajce za druhým. Chvost korytnačky obrov-
skej sa pritom rytmicky pohybuje doprava-doľava – desať, dvadsať, ba 
možno aj päťdesiatkrát.

Pohyby korytnačky sa čoraz viac spomaľujú. Je úplne vyčerpaná. 
Pritom má pred sebou ešte veľa práce! Jamu musí znova zasypať.

Po krátkom oddychu začne korytnačka jamu zahrabávať. Nakoniec 
sa zdá, že starostlivá matka je spokojná.

Potom sa zrazu postaví na všetky štyri, chvíľu takto zotrvá a so silným 
plesknutím znova spadne na brucho. Skoro sme vybuchli do smiechu. 
Bolo to skutočne veľmi smiešne. Korytnačka znova a znova naráža bru-
chom na povrch zasypanej jamy dovtedy, kým piesok celkom nezarovná.

Ťažké zviera sa potom z posledných síl namáhavo vlečie k vode a vy-
silené sa pomaly spúšťa do mora. Koľko trápenia a námahy musí vynalo-
žiť, kým sa postará o to, aby jej živočíšny druh nevymrel!

Neviem si predstaviť, žeby mal človek, ktorý by zažil toto predstave-
nie, ešte niekedy chuť na korytnačiu polievku ako na vzácnu lahôdku!

Túto noc sme mali možnosť pozorovať ešte ďalšie dve korytnačky 
obrovské. Ich stopy v piesku sú vo svetle skorého rána dobre viditeľné.  
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Čoskoro ich však zahladí vietor a morské vlny, ale pod povrchom je 
už zárodok nového života. Korytnačky obrovské, ktoré tu dnes začali 
svoju životnú púť ako vajcia, prídu sem raz možno pozorovať aj moje 
vnúčatá.
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33
Huncút starej 
mamy Gertrúdy

M ama, tu je všetko také strašné.“ Urban ohŕňa nos, keď ide 
za mamou na opatrovateľské oddelenie domova dôchod-
cov. „A okrem toho, smrdí to tu starinou.“

„Síce, neviem, či je domov dôchodcov až taký starý,“ 
odpovie mama, „ale ľudia, ktorí tu bývajú, sú takí v každom prípade. Ale 
teraz poď. Stará mama nás už určite čaká.“

Urbanova mama chodí za starou mamou Gertrúdou aspoň raz do týž-
dňa. Stará mama Gertrúda je Urbanova prastará mama z otcovej strany.

Urban do domova dôchodcov nechodieva rád. S nechuťou sa vle-
čie za mamou okolo mnohých invalidných vozíkov, na ktorých sedia starí  
bielovlasí ľudia.

Keď sa obaja na chvíľku zastavia, aby nechali prejsť zdravotnú sestru, 
Urban zrazu zacíti na predlaktí chladnú ruku: „Poď sem, chlapče, potre-
bujem ťa,“ povie chrapľavý, starý hlas.

„



200



201

„Mama,“ ustrašene zašepká Urban. Stará žena ho jednoducho ne-
chce pustiť. Mama sa obráti. Opatrne vezme ruku starej ženy do svojej.

„Dobrý deň,“  povie vľúdne. „Ako sa dnes máte?“
Žena si odtiahne ruku a zloží si ju do lona. S meravým pohľadom upre-

ne hľadí pred seba. Urban ide rýchlo ďalej.
„Vravel som, že je to tu strašné,“ znova zašepká ešte stále vydesený. 

„Čo odo mňa chcela tá čudná žena?“
„Urban, ona je už stará a takmer pomätená. Nemusíš sa jej báť.  

Nechce ti ublížiť. Jej mozog už tak dobre nefunguje. Takéto choroby 
sa vo vyššom veku objavujú u mnohých ľudí. Je to síce smutné, ale nie  
nebezpečné.“

Obaja stoja predo dvermi izby číslo 119, v ktorej býva Urbanova pras-
tará mama Gertrúda. Mama stlačí kľučku.

„Ahoj, stará mama, to sme my!“ zavolá do izby.
Urbana prekvapí úprimný úsmev, ktorý sa rozlieva na tvári starej mamy 

Gertrúdy, keď ich vidí vojsť dnu. Z akéhosi dôvodu si myslel, že starí ľu-
dia sú namrzení, vráskaví a smutní. Ale stará mama Gertrúda má napriek 
svojmu veku ešte pomerne hladkú pokožku a zdá sa, že má aj výbornú 
náladu.

„Ahojte, ahojte, vy dvaja,“ zachichoce sa na nich stará mama Gertrú-
da zo svojej lenošky. „A kto ste?“

„Ja som Gabika,“ povie mama nahlas. „A toto je Urban.“
Stará mama sa na nich chvíľu nedôverčivo pozerá. No vzápätí sa  

znova usmeje.
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„Gabika, ach, to je pekné, že si prišla. A kde je Matúš? On s tebou 
neprišiel?“

Rozhliada sa okolo seba, akoby kohosi hľadala.
„Nie, Matúš tu nie je. Len Urban a ja.“
Stará mama Gertrúda pokyvuje hlavou a usmieva sa. „Ten Matúš má 

v hlave len samé hlúposti. Stále myslí iba na huncútstva, ten môj chlapec. 
Od  začiatku som to hovorila jeho mame...“

V tomto bode dáva Urban starej mame Gertrúde úplne za pravdu.
Ujo Matúš je za každú hlúposť...
Zrazu stará mama Gertrúda vstane. Usmeje sa na Urbana a spýta sa: 

„A ty si kto, chlapče?“
„Urban,“ odpovie chlapec. „Ja som Urban.“
Urban starú mamu Gertrúdu sústredene pozoruje. „Vari to dnes povie 

ešte raz?“
„Huncút! Je to od teba pekné, že si tu, šibal!“ nadšene zvolá stará 

mama Gertrúda.
„Tušil som to,“ myslí si Urban. „Stále to isté. Stará mama Gertrúda to 

nikdy nepochopí...“
„Stará mama,“ povie mama. „Čoskoro budeš mať narodeniny. Chceli 

by sme ti urobiť oslavu.“
„Oslavu? Pre mňa?“ Urban vidí, ako starej mame od vzrušenia iskria 

oči. „A kde je torta?“
„Oslava nebude dnes, stará mama. Narodeniny máš až začiatkom bu-

dúceho týždňa. Už som všetkých pozvala. Aj ty prídeš, však?“
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„Pravdaže! Samozrejme!“ vzrušene tleskne do dlaní. „Prídeš aj ty, 
huncút?“

„Hej,“ krátko odvetí Urban.
„Mama, vie vôbec stará mama, kto som?“ – chce si to ujasniť Urban 

po návšteve starej mamy. „Stále mi hovorí huncút...“
Mama pokrúti hlavou. „Asi je to prezývka, ktorú ti dala. Ani ja to pres-

ne neviem. Pletie jedno cez druhé. Ale všimol si si, ako sa teší, že ju 
navštíviš?“
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„To je pravda,“ pripúšťa Urban. „Mama, a prečo ju vlastne navštevuješ 
tak často? Veď ona nie je tvoja skutočná stará mama.“

„Napriek tomu som si ju obľúbila. Je to ockova stará mama a ocko mi 
veľa rozprával o tom, ako sa mu páčilo, keď bol cez prázdniny u starej 
mamy a keď sa hral v jej veľkej záhrade. Mal ju tak rád, že aj ja som si ju 
obľúbila.“

Urban sa zamyslel. Vzápätí mame položí otázku, s ktorou sa už dlho 
zaoberá.
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„Prečo sa ani raz nespýtala na ocka? Teba predsa zakaždým spozná 
a pýta sa na uja Matúša. Vari ocka nemala rada?“

Skôr ako mama synovi odpovie, zaparkuje auto. „Urban, stará mama 
Gertrúda mala ocka, kým žil, veľmi rada. Keď zomrel, veľmi dlho za ním 
plakala s tvojou starou mamou – tak ako ja. Neviem ti vysvetliť, prečo sa 
na neho nikdy nespýta. Asi ju to veľmi bolí, keď si ho stále pripomína.“

O týždeň neskôr otvorí Urban domové dvere. Vo vchode stojí jeho 
stará mama z maminej strany.

Natešene ho pozdraví.
„Urban, môj chlapček! Ako si len vyrástol! Stále viac sa podobáš na 

svojho ocka!“
Po srdečnom zvítaní Urban vzal starej mame batožinu a spolu vošli do 

obývačky.
Urbanova mama prichádza z kuchyne a utiera si ruky. „Mami, najprv si 

sadni a oddýchni si. Všetko už mám pod kontrolou. To je pekné od teba, 
že si prišla!“

Urban nepustí obe ženy z očí. Z toho, čo si hovoria, sa sotva niečo dozvie.
„Skutočne sa podobám na ocka, ako zakaždým hovorí stará mama?“ 

uvažuje. „Keby som si len na neho lepšie spomenul!“
O niečo neskôr znova ktosi zazvoní. Urban otvorí. Pomaly sa schádza-

jú hostia. Nakoniec prišla aj stará mama Gertrúda.
Veselo sa usmieva ako vždy. „Kde je Matúš?“ pýta sa.
„Určite hneď príde,“ odpovie Urbanova mama. „Poď, stará mama, 

sadni si. Urban ti prinesie kúsok z narodeninovej torty.“
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Stará mama Gertrúda sa zadíva na Urbana. „A ty si kto?“ spýta sa ho 
prívetivo.

„Ja som Urban,“ odpovie chlapec a na tanier starej mamy Gertrúdy 
položí najväčší kus torty.

Tvárou starej mamy Gertrúdy prebleskne úsmev. „Huncút! Ach, hun-
cút, je pekné, že si tu!“

Urban sa usmeje a ďalej krája tortu.
Neskôr, keď niektorí hostia odídu na prechádzku a stará mama Ger-

trúda zaspí v hojdacom kresle, sadne si Urban vedľa svojej mamy a starej 
mamy na pohovku.

„Stará mama, myslíš si, že starká Gertrúda na môjho ocka zabudla? 
Nikdy sa na neho nepýta.“

Stará mama pohladká Urbana po vlasoch.
„To neviem, Urban. Ona zabúda čoraz viac.“
„Chcel by som, aby si všimla, kto som,“ vzdychne si Urban. „Nevie si 

spomenúť na moje meno. Zakaždým mi hovorí ´huncút´.“
Stará mama sa zrazu posadí. „Čo? Čo ti hovorí?“ pýta sa vzrušene.
„Huncút. Nevieš, prečo?“
Starej mame vojdú do očí slzy. „Ach, Urban! Tak hovorila tvojmu otco-

vi, keď bol malý. Matúš mal vždy v hlave samé hlúposti a tvojho otca volala 
jednoducho ´huncút´.“

„Aha, tak preto sa nikdy nepýta na ocka,“ napadlo Urbanovi, akoby 
mu spadli klapky z očí. „Myslí si, že ja som ocko.“
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34
Vačica hrá 
divadielko

N ejaké divé zviera nám v poslednom čase kradlo hydinu. 
Nemohla to byť lasica, lebo lasice zabíjajú sliepky. Väčši-
nou ich však nezožerú celé, len z nich vysajú trochu krvi. 
V zriedkavých prípadoch zožerú aj jednu alebo dve hlavy. 

Ale v žiadnom prípade sa nenamáhajú odniesť si zabité sliepky.
Určite to nebol ani tchor, pretože by sme stopercentne zacítili jeho 

zápach.
Tých pár chlpov, ktoré boli prilepené na dverách, ako páchateľa jed-

noznačne vylučovali aj kunu. Neboli ani hnedé, ani biele, ale akosi svoj-
rázne sivé a príliš štetinaté.

Aj mývalov a všetkých ostatných milovníkov hydiny sme po zrelej 
úvahe museli vylúčiť ako zlodejov. Ale aké zviera to potom mohlo byť?

Neznáme zviera prichádzalo do kurína niekoľko nocí za sebou.  
Zabilo zopár sliepok a čiastočne ich zožralo.
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Jednej mesačnej noci koncom zimy sme začuli hlasný škrekot, 
ktorý sa ozýval z kurína. A vzápätí nastalo mŕtve ticho. Pes vyskočil so 
svojej búdy a zúrivo štekal smerom do ovocnej záhrady. Otec s nevô-
ľou vstal a išiel sa pozrieť, čo sa stalo.

Zanedlho ma zavolal. Bolo mi jasné, že sa muselo stať niečo 
zvláštne. V náhlivosti som sa obliekol len napoly a zbehol som dolu 
po schodoch. Otec stál v otvorených dverách a ukazoval na jabloň.

Keď si moje oči privykli na tmu, rozoznal som to: Na konári čosi vi-
selo, ibaže príliš vysoko na to, aby to mohol dočiahnuť pes a zároveň 
tak nízko, že k tomu zúrivo vyskakoval.

Nemal som ani predstavu o tom, čo by to mohlo byť. Spočiatku 
som si pomyslel, že niekto asi hodil na strom malý balíček, a ten na 
ňom zostal visieť. Nijaké zviera predsa nedokáže zotrvať tak dlho v ta-
kejto – svojím spôsobom veľmi pozoruhodnej – polohe!

Samozrejme, že som už videl, ako sa opice na stromoch pevne 
držali svojimi chvostami. Ale tu, v Iowe, nežili opice vo voľnej prírode 
a už vôbec nie v zime, keď napadne sneh. Okrem toho, opice nežerú 
sliepky. A ja som si ani pri najlepšej vôli nevedel predstaviť, že by si 
opica len tak zo žartu dovoľovala k nášmu psovi, aby ho dráždila.

A iné zvieratá, ktoré sa pevne zachytávajú chvostom o konáre 
stromov, som nepoznal. Musí to byť balíček.

Ale keď som podišiel k jabloni trochu bližšie, hneď som si všimol, 
že je to predsa len nejaké zvieratko. Striasol som to smiešne čudo 
z konára. Sotva spadlo na zem, surovo ho schmatol Belo. Stuhnuto 
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mu viselo z papule. Zdalo sa, že je už mŕtve. Pes ho prekvapený 
hneď pustil.

Otec privolal Bela k sebe, zodvihol čudné zviera a odniesol ho do 
domu, kde ho položil na dlážku.

„To je vačica,“ hneď povedala mama. Naša mama pochádza zo štá-
tu Tennessee a keď bola malá, žila s rodinou vo vrchoch okolo rieky  
Missouri. Vďaka tomu dobre poznala toto pozoruhodné zviera.
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Mama nám povedala všetko, čo o vačici vedela: Je to jediný vačko-
vec, ktorý žije v Amerike. Vačkovec je približne taký veľký ako mačka. 
Má šikovný chvost, ktorý má ku koncu čoraz redšiu srsť a na konci je 
celkom bez srsti. Vie sa ním zachytiť o konár stromu. Vačkovec sa pohy-
buje prevažne v noci a žerie takmer všetko. Najradšej však uprednostní 
mäso. Kukuricu a ovocie má skôr ako prílohu. Neprekáža mu ani to, ak 
je potrava trochu nahnitá. Kým nám mama toto všetko porozprávala, 
nepúšťal som z vačice oči. Nehýbala sa. Bol som si istý, že už nežije.

Ale mama ma upokojovala. S úsmevom mi rozprávala viaceré  
príhody o vačiciach, ktoré šikovne predstierali, že sú mŕtve a potom  
zrazu prišlo veľké prekvapenie.

Moje pochybnosti však celkom nezmizli. Živé zvieratá predsa  
dýchajú a táto vačica už určite nedýchala.

Chcel som tomu prísť na koreň, a tak som jej opatrne skúšal odhr-
núť hornú peru. Išlo to dosť ťažko, lebo vačica bola celkom stuhnutá. 
Napokon sa mi to podarilo. Keď som vačicu znova pustil z ruky, pery 
jej zostali presne tak, ako som ich prstami sformoval.

Potom som to skúsil so šteklením. Na to som si vzal slamku a ňou som 
sa dotýkal jej vnútorných a vonkajších plôch uší. Vôbec nereagovala.

Bolo mi jej ľúto. Navrhol som, že ju jednoducho vyhodím von  
oknom. Ale otec bol proti tomu:

„Najlepšie bude, keď ju necháme ležať tu, na tomto mieste. Predstav 
si, že by ju mohol napadnúť pes alebo iné zviera! Mohlo by ju zraniť.“

Nechali sme ju teda ležať na dlážke.
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Ukázalo sa, že mama ani otec sa z akéhosi dôvodu neponáhľajú 
ísť spať. Ani mňa neposielali do postele. Namiesto toho mi rozprávali 
príhody zo svojho detstva. Bolo to úžasné.

Nevedel som pochopiť, čo to znamená. Moji rodičia so mnou ešte 
nikdy nezostali hore tak dlho, aby mi rozprávali príbehy. Asi kvôli vači-
ci. Napokon, vačicu sme ešte nikdy nechytili...

Tešil som sa z príjemnej atmosféry a pritúlil som sa bližšie k mame. 
Po čase mi začali oťažievať oči, ale nejako sa mi ich predsa podarilo 
udržať otvorené.

V jednej chvíli, keď som znova úspešne zabojoval proti spánku a po-
zrel sa na našu vačicu, jasne som zbadal, že mala jedno oko napo-
ly otvorené. Okamžite som vyskočil a začal som ju pozorovať zblízka.  
Vačica sa ani nepohla. Zrejme som sa mýlil.

Rodičia ma ešte stále nehnali do postele, takže som si k nim znova 
sadol na pohovku. Vačicu som nespúšťal z očí. A zrazu sa to naozaj sta-
lo: vačica obozretne zodvihla hlavu a zvedavo sa rozhliadla okolo seba. 

Všimol som si, že aj mamu s otcom to prebralo. Všetci sme však 
boli ticho ako myšky.

Vačica zrazu skočila na nohy ako blesk z jasného neba a trielila ku 
dverám. Ale smola! Tadiaľto sa nejde von, ale do druhej izby! Vačica 
vzrušene pobehovala sem a tam.

Zdalo sa, že vôbec nebola zranená. V okamihu zasa predstierala, že 
je mŕtva, preto Belo do nej nezaťal zuby a nepohrýzol ju. Mne veru takisto 
šikovne prešla cez rozum. Veď som ju takmer vyhodil z okna.
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Ešte chvíľu sme sa dívali na túto živú víchricu. Vačica mi svojimi po-
hybmi veľmi pripomínala potkana. Pohľad na jej holý chvost tento dojem 
len potvrdzoval. Bol som nadšený a svieži.

O pár minút však moji rodičia predsa len našli pre vystrašené zviera 
pochopenie. Otvorili domové dvere a vypustili ho von do prírody. Mimo-
chodom, naše sliepky odteraz už nič nerušilo. Vačica sa po tejto neča-
kanej príhode k nášmu domu už zrejme neodvážila priblížiť.
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35
O záchrane  
cez amatérsky  
rádiotelegraf

V
ilko je náruživý amatérsky rádiotelegrafista. Každú voľnú 
minútu, ktorú má pri štúdiu fyziky v Hannoveri, využije na 
tohto koníčka a spája sa so státisícami ľudí na celom sve-
te. Vilko je v spojení s mnohými, ktorí sú od neho vzdialení 

tisíce kilometrov.
Stalo sa to jedného dňa, ktorý sa napohľad v ničom neodlišoval 

od ostatných dní. Vilko chcel, ako obyčajne, nadviazať spojenie so  
zámorím, a preto prostredníctvom svojho prijímača počúval voľné  
vlnové dĺžky pre amatérske rádiotelegrafy. Dúfal, že sa mu podarí spojiť  
sa s niektorými vzdialenými stanicami.

O 9.30 hodine ho náhle vyrušilo volanie o pomoc. Milan, rádio-
amatér na nórskej nákladnej lodi, ktorá sa práve nachádzala v Stre-
dozemnom mori, sa márne pokúšal nadviazať spojenie s kamarátom 
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– rádioamatérom vo Švajčiarsku. Vilko si ho ihneď naladil a ponúkol 
pomoc. S jasnou mysľou a sústredene prijímal informácie, ktoré mu 
Milan oznamoval: Jeden pätnásťročný chlapec leží smrteľne chorý 
vo venezuelskej nemocnici v Karakase. Ak sa do 24 hodín nepodarí  
zaobstarať určitý liek, ktorý sa vyrába v Nemecku, zomrie. Milan  
vyhláskoval názov lieku.
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„Pokúsim sa ten prostriedok tu v Nemecku zohnať a pošlem ti sprá-
vu,“ sľúbil Vilko. To bol začiatok mimoriadnej akcie, ktorá v krátkom čase 
obišla celý svet a ktorú sledovalo mnoho rádioamatérov.

Vilko hneď zavolal záchrannú službu v Hannoveri, ktorá má výborné 
spojenie s tamojšou centrálnou lekárňou. Okrem toho informoval aj polí-
ciu. O niečo neskôr vedel, že liek dostať len v Hamburgu.
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Vilko dovtedy ani netušil, aký vzácny je čas a ako rýchlo plynie. 
Teraz záležalo na každej minúte. Rýchlo nadviazal kontakt s dotyč-
nou firmou v Hamburgu. Firma vyhlásila, že je ihneď pripravená poslať  
zadarmo 30 ampuliek žiadaného prípravku.

Istá letecká spoločnosť sa ponúkla, že liek vezme nasledujúcim lie-
tadlom, ktoré malo plánovaný let z Hamburgu do New Yorku. Lietadlo 
malo štartovať už zanedlho, o 13.45 hodine.

Vilko medzitým informoval Milana o najnovšom stave vecí. Týmto spô-
sobom sa do akcie zapojilo mnoho ďalších rádioamatérov, ktorí sa pripá-
jali ako pomocníci. Vyslanectvá sa stali sprostredkovateľmi, ktorí nadvä-
zovali medzimestské spojenia a kamaráti zo zámoria a z južnej Ázie Vilka 
oboznamovali celú hodinu s priebehom akcie.

Ručička na hodinách sa posúvala na 13. hodinu. Vilko nemal poňatia, 
či pätnásťročný Jorge José Prado v Karakase ešte žije, ani či sa zachra-
ňujúci liek podarilo zohnať v južnej alebo severnej Amerike. Už však ne-
bolo času zaoberať sa domnienkami. Teraz bolo treba konať.

Policajné hliadkové auto vyzdvihlo liek v hamburskej firme a so zapnu-
tým modrým majákom a húkačkou ho doručilo na letisko. Tam ho od po-
licajtov prevzal pilot Henning. Len o pár minút neskôr sa lietadlo odlepilo 
od štartovacej dráhy a nabralo kurz smerom do New Yorku.

Ako sa však liek na záchranu života dostane z New Yorku do Kara-
kasu? Rádiotelegrafické správy znova obehli polovicu zemegule. Vilkovi 
v Hannoveri najviac pomohol Arno v Thajsku, Kabal v Afganistane a Bran-
ko v Laose. Keď Branko napokon zastihol Jána v San Franciscu, udalosti 
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nadobudli rýchly spád. Ján hneď zavolal vedúcemu letiska v San Fran-
ciscu. Ten sa spojil s letiskom JF Kennedyho v New Yorku a dosiahol 
prísľub, že lietadlo čakajúce na štart do Karakasu tam počká na prílet 
lietadla z Hamburgu a prevezme liek.

Vilko v Hannoveri nemyslel na jedlo ani na spánok. Myslel iba na 
smrteľne chorého chlapca na opačnom konci sveta. Po mnohých 
márnych pokusoch sa mu konečne podarilo spojiť priamo s Pedrom  
v Karakase, ktorý pred štrnástimi hodinami vyslal do éteru prvé tiesňové 
volanie – vďaka čomu sa spustila táto rozsiahla záchranná akcia.

Napokon sa ešte ohlásili amatéri Frank a Eva z Karakasu, ktorí dokon-
ca nadviazali telefonické spojenie s rodičmi chlapca, a stali sa tak sved-
kami tohto celosvetového telegrafovania.

Bolo už po polnoci a Vilko ešte stále sedel pri svojej aparatúre. Keď tu 
zrazu, pred treťou hodinou nad ránom, konečne prišla správa o tom, že 
lietadlo spoločnosti KLM je tesne pred Karakasom. Tamojší rádioamatéri 
vypli prístroje a s políciou išli na letisko vyzdvihnúť životne dôležitý liek 
z Hamburgu.

Nasledujúci deň sa Vilko neskoro večer dozvedel, že liek bol doruče-
ný ešte včas a okamžite ním začali liečiť chorého chlapca, ktorý už ležal 
pod kyslíkom. O dva týždne ho mohli prepustiť z nemocnice zdravého.
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strachu i starostiach. 

224 strán, 16 x 18 cm, viaz.

Katarína Kernová 
Detským srDiečkam i. 
Knižka chce pomôcť  
deťom a zároveň rodičom 
formou malých poučných 
príbehov budovať vzťahy  
v duchu porozumenia  
a lásky.
152 strán, 16 x 18  cm, viaz.

Jacques Breuil – Jean Breuil  
FiliPOVe  

DOBrODruŽstVÁ
Poznávanie ľudského tela  

a starostlivosť oň môže  
byť aj pre deti veľmi  

zaujímavým, dokonca  
napínavým dobrodružstvom. 

Neveríte?  
176 strán, 16 x 18 cm, viaz.

Jacques Breuil – Jean Breuil 
FiliPOVe ďalšie  

DOBrODruŽstVÁ
Voľné pokračovanie 1. dielu.  

Malí čitatelia sa naučia 
veľa nového o ekológii  

a iných praktických 
veciach.  

152 strán, 16 x 18 cm, 
viaz.

Josephine Cunnington Edwarsová
rýchly šíP 
Skutočný príbeh z prostredia 
Pennsylvánie, zo života novo- 
usadlíkov a amerických 
Indiánov. Napínavý dej, 
v ktorom víťazí statoč-
nosť, odvaha a rýdzi 
charakter.
169 strán, 14 x 20,5 cm, brož.

Katarína Kernová 
Detským srDiečkam ii. 
Knižka predstavuje detský  
svet, ktorý je krehký 
a úprimný. Príbehy sú 
zamerané na budovanie 
vzťahov a formovanie  
charakteru dieťaťa.
184 strán, 16 x 18  cm, viaz.
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Milé deti, určite ste už zistili, aké je to pekné, keď máte dobrú 
priateľku či priateľa. Keď sa vám v škole alebo doma stane nejaká 
nepríjemnosť, je tu niekto, kto vás vypočuje, rozumie vám a prejaví 
súcit. S priateľom sa dá tiež podniknúť a zažiť veľa zaujímavého. 

Správni priatelia niekedy nepotrebujú hovoriť – rozumejú si 
dokonca bez slov. A keď treba, dokážu ísť spolu aj cestou-
necestou. 

Kniha rozpráva o rôznych priateľstvách a vzťahoch. Napínavých, 
občas nebezpečných, ale väčšinou poriadne zábavných – práve 
takých, aké zažívate aj vy. Nájdete v nej tiež obľúbené príbehy 
o priateľstve detí i dospelých so zvieratkami.

Na niektorých miestach budete určite vážnejšie premýšľať, naprí-
klad pri čítaní o novej škole, ktorú by Idris tak rád navštevoval. 
Ako často ste si želali, aby ste už konečne nikdy viac nemuseli 
chodiť do školy – a tento chlapec uvažuje úplne inak. Prečo asi?

Viac vám však neprezradím. Vydajte sa radšej samy na objavnú 
cestu plnú príbehov! 

Prajeme vám pri tom príjemnú zábavu.
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