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Ahoj kamarádi, hádejte, kdo jsem! Mám dvě ouška a dvě 
očka. Čumáček jen jeden, ale čmuchá za dva! Vyčmuchá 
zakutálené syrečky i vykutáleného lapku.

Jen jeden je i ocásek, kudy jdu, tam jde se mnou. Zato 
pacek mám hned několik. Počítejte se mnou: pravá 
přední, levá přední, pravá zadní, levá zadní, dohromady 
jsou to čtyři packy.

Už víte, kdo jsem? Že nevíte? A když vám jazýčkem 
olíznu tvář, poznáte to? 

Líz.

Ještě nevíte? Ach. Nu dobrá, dám vám poslední 
nápovědu, pozdravím vás:

HAF. HAF. HAF.
Sláva! Poznali jste! Ano, jsem pes. Ale nejsem jen tak 
obyčejný pes, co lenivě leží u boudy či se přihlouple 
honí za ocáskem.

Já jsem pes kamarád, pes komediant, pes záchranář.

Že se vychloubám, že vám lžu? Vrr. Ukažte mi toho 
ničemu, který to o mně řekl. Proženu ho! A až ho chytím, 
natrhnu mu gatě! Vrrr. Takhle mě pomlouvat! 

Hádejte, kdo jsem



Vážně jsem záchranář, mám to černé na bílém! Inu, 
dobře, že jste to vy, děti, budu vám o sobě vyprávět 
hezky od začátku.

Haf. Haf. 
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Narodil jsem se a vůbec se mi to nelíbilo. Všude byla tma 
a třásl jsem se chladem. Neuměl jsem štěkat ani vrčet, 
neuměl jsem běhat ani skákat. Neuměl jsem čmuchat  
ani slídit.

Zkrátka, když se pes narodí, není k ničemu. Umí jen 
kňourat, pít mléko od mámy fenky a choulit se do 
klubíčka.

I já jsem byl psí nanicdílo, co jen spí, pije, čurá a kaká. 
Haf. Vím to od Vojty, to je můj nejlepší člověčí kamarád. 
Haf.

Jak jsem se narodil
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Ale naštěstí jsem byl takové psí ťululum jen pár týdnů.

Jednoho dne jsem otevřel oči. Ňaf. Překvapeně jsem 
ňafl. Najednou byl svět plný věcí, které jsem neznal.  
Toť se ví, že jsem je musel prozkoumat.

Tu jsem čichl k něčemu hřejivému, tu jsem olízl něco 
chladného. Překulil jsem se, abych si kousl do čehosi 
tvrdého. Pak jsem narazil na cosi měkkého. Ňaf, zase 
jsem usnul. Těch nových objevů bylo na mě nějak moc.

To víte, když je někdo pes ťulpes, nestane se psím 
hrdinou hned. Svět je třeba poznávat hezky pomalu. 
A musíte mít u toho plné bříško a vyspaná očka. Jinak 
to objevování stojí za kočičí mňouk. Haf.

To vám říkám, jako že jsem pes.

 


