
 – Mami, prečo nemáš viac detí? – vyzvedá sa Sára 
mamičky. – Tak veľmi by som chcela mať bračeka 
alebo sestričku. 
 – Takto to vyšlo. Som celkom spokojná aj s týmto 
jedným dievčatkom, – odpovie mamička a vyčesáva 
Sáre vlásky do chvosta.

 Akoby mamička v poslednom čase pribrala, 
pomyslí si Sára a ďobne jej do brucha prstom. 
Možno čaká bábätko?
 – Máš tam bábätko? – spýta sa.
 – Nemám, – odpovedá mama.
 – Prečo nie? 
 – Len tak. Lebo nemám. 
 Ale mohla by si mať, – uvažuje Sára.



 Sára hľadí z okna do parku. Nič sa tu nedeje, 
pomyslí si smutne. Vylezie na okno a začne rátať, 
koľko psíkov sa prechádza po parku. Počíta – raz, 
dva, tri... Je ich aspoň osem! Tamto vyskakujú dve 
malé chlpaté guľôčky. Aké sú rozkošné! Tam si zase 
vykračuje veľký čierny havo. A krížom cez cestu 
práve ťapká ten nízky psík, čo sa bruškom takmer 
dotýka zeme.
 – Ak nebude bábätko, mohol by byť aspoň psík,
– pomyslí si Sára a pritlačí si nos na okenné sklo.

Večerník



 – Mami, ja by som chcela psíka! – vyhlási Sára.
Mamička práve leží na zemi a cvičí. Dvíha nohy.
 – Mami, – zopakuje Sára. – Kedy dostanem psíka?

 – Teraz nemôžem, cvičím.
Porozprávame sa o tom o hodinu, 
– odbije ju mamička. 
 – A to bude kedy? – pýta sa 
Sára.
 – Keď prejde hodina, 
– odpovedá mamička. 
Vzápätí zmení polohu a kľakne si.
 Vlasy sa jej hompáľajú z boka 
na bok, vyzerá ako psík 
s visiacimi ušami, pomyslí si Sára.
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 Sára sa vyberie s mamičkou
na nákupy. Mama ukladá do nákupného 
vozíka chlieb, jablká a pomaranče.
Sára si medzitým obzerá regále
s jedlom pre psov. Keď sa mamička
vráti od mliečneho pultu, vidí,
že vozík je plný akýchsi balíkov.

 – Psie keksy a žuvacie kostičky,
– číta mamička na balíčkoch. – Sára! 
Ako sa to všetko sem dostalo? 
 – Dala som to sem preto, lebo by 
som chcela psíka, a psík predsa 
potrebuje jedlo aj hračky, – vysvetľuje 
Sára. 
 – Nič také, – povie mama a vráti 
balíčky na miesto.
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Urob si sám 
búdu pre psa!

Aj pes by to 
dokázal
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 – Ocko, kedy dostanem psíka? 
– pýta sa Sára otecka.
 – Porozprávame sa o tom
o hodinu, – odpovie otecko
a zdvihne telefón. 

 – Zase o hodinu... 
– vzdychne Sára.

 – Chcem, aby o hodinu bolo 
hneď teraz! – hnevá sa.
 Ale ocko len ďalej telefonuje
a pritom vážne prikyvuje hlavou.
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