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Pod modrými horami, nedaleko hlu bo
kého lesa, stála na samotě pěkná há jov

na. Žil v ní vousatý hajný se ženou a sed
mi letým synkem Adámkem. Malý chlapec 
často prosil tatínka, že by chtěl mít doma 
štěňátko. Hajný měl svého synka moc rád, 
a tak jednou přišel do hájovny se spícím, 
chlupatým klubíčkem v náručí. Adámek 
hned věděl, co to tatínek nese domů.

„Moje štěňátko!“ zvolal radostně a hned 
mu vzal chlupaté klubíčko z rukou. Posa
dil se s ním do křesla a začal je hladit. Klu
bíčko se pohnulo, objevil se mokrý čumá
ček, vztyčená ouška, dvě zvědavá kukadla 
a malý pejsek několikrát přátelsky olízl 
Adámkovi ruku. 6







„Jaképak mu dáme jméno?“ zeptala se 
maminka.

„Měl by se jmenovat od A, jako já!“ na
vrhl chlapec. „Až bude ve škole paní uči
telka vyvolávat podle abecedy, půjdeme 
k tabuli spolu.“ Adámek znal pouze jed
no psí jméno od „A“. 

„Co kdybychom mu říkali Alík!“ navrhl.
„Můžeme mu říkat Alík, ale pejsko

vé do tvé školy nesmí!“ řekl hajný. „Ta je 
pro děti, a ne pro zvířátka. Až povyroste, 
bude chodit se mnou do lesa. Vždyť les, 
to je také škola!“

Maminka se na Adámka usmála a řek
la: „To jsi dobře vymyslel. Alík je hezké 
jméno pro pejska.“9



Alíka bylo brzy všude plno. Tuze rád 
si hrál. Jednoho dne objevil v koupelně 
ruličku toaletního papíru. Packama ji 
rozvinul a malými zoubky ji roztrhal na 
kousky tak malé, že to vypadalo, jako by 
v koupelně sněžilo. Však se tomu Adá
mek smál, hajný se také uculoval pod 
vousy, jenom maminka Alíkovi domlou
vala, že na takové psí kousky ta rulička 
nebyla. Pejsek si po té domluvě lehl na 
koberec, položil hlavu na přední packy 
a díval se na maminku očima tak smutný
ma, že mu ten papírový sníh v koupelně 
brzo odpustila.

Jindy se Alík pustil do statečného boje 
se starou utěrkou. Chvíli vítězil on, pak 10


