
1. Základní pravidla určuje Lucky 

 
Sotva jsem rozlepila očička a začala vidět, něčí ruce si mě 

vzaly a odnesly pryč. Co se dalo dělat, u psů to tak bývá. 
Dvounohé stvoření mě neslo neznámo kam, tak jsem si 
zívnula a spala. Když jsem se probudila, byla jsem v nějakém 
bytě, kde už přede mnou bydlel jiný pes. Mohl mít tak o dva 
roky víc než já, ale už v tu chvíli to byl hrozný bručoun. 

„Co tu chceš?!“ zavrčel na mě. Byl veliký, celý černý a 
tesáky měl teda hrůzostrašné. 

Začala jsem před ním couvat. „Já sem sama nepřišla…“ 
zakňučela jsem. „To oni mě přinesli!“ 

„Tady jsem pánem já!“ vrčel dál. „Žádný štěně mi nebude 
lézt do zelí! Budeš mě poslouchat, rozumíš?!“ zněl dost 
výhrůžně. 

Vyděsil mne natolik, že jsem udělala loužičku. „Ano, 
rozumím…“  

„Luckyne!“ ozval se přísný hlas toho dvounohého stvoření. 
„Nesmíš! Podívej, bojí se tě!“  

Velký pes se nahrbil a utekl na balkon, kde měl svou 
boudu.  

Podivný tvor došel ke mně, pohladil mě a uklízel mokrou 
zem. „Ty tam budeš taky bydlet. Musíte si na sebe zvyknout, 
Brito.“ oznámil mi.  

Brito? Takhle se budu jmenovat? Tak dobře. Zjistila jsem, 
že si dvounožci říkají lidé. 

 
Trvalo to dva dny, než mi Luckyn umožnil jít k němu do 

psí boudy. Dvě noci jsem spala na studené zemi balkonu, než 
se slitoval.  

„Pojď do boudy, štěně.“ štěknul druhý den. 
Neváhala jsem, rozběhla jsem se do tepla. Jak jsem byla 

nadšená, chtěla jsem si hrát. Ačkoli on na hraní zřejmě moc 



nebyl. Jen ležel, byl v klidu, zatímco já mu skákala po hřbetě a 
žužlala uši. Když jsem se unavila, lehla jsem si těsně k němu, 
abych se zahřála.  

„Nemysli si, že budeme kamarádi…“ poznamenal nevrle, 
ale já jsem věděla, že kamarádi budeme. 

 
Víte, jakou má nevýhodu soužití štěněte a dospělého psa? 

Pokud nemáte vlastní misku na žrádlo, tak jste bez jídla. 
Luckyn mi vždycky nechal nevelkou hrstku granulek, jinak 
vše sežral sám. Byla jsem ráda aspoň za to málo, ale hlad jsem 
měla. Co se dá dělat? Musím to nějak vydržet. Třeba časem 
budu mít svou vlastní misku. 

Kdykoli nám dvounožci nasypali granule, hrnul se k tomu 
a všechno do něj padalo, jak do bezedné studny.  

„To je moje!“ zavrčel na mě pokaždé, když jsem se hladová 
přiblížila k jídlu.  

Když se nasytil, štěkl po mně: „Zbytek je tvůj, štěně.“ a šel 
spát. 

Vždy mi bylo smutno z toho, jak málo mi nechal.  
 
 
2. Noví lidé 

 
Čas plynul a já se od Luckyho naučila, že kdo dřív přijde, 

ten dřív bere. Jednou za čas jsem se stihla najíst dřív, než 
přiběhl k misce on. Dostala jsem pak od něj vynadáno a zase 
nesměla ten den spát v boudě, ale já byla spokojená, neboť 
jsem měla plné bříško. 

Jednoho dne ale bylo všechno jinak. Dvounožec býval 
doma sám s malinkým mládětem, občas mu přišla pomoct 
dvounohá kamarádka a on byl smutný. Bylo to tak asi tři dny, 
když v boudě, v níž žil, začal vrčet nějaký přístroj, který žral 
dlouhou hubou vše, co bylo na zemi. Člověk pořád něco nosil 



ven. Lucky ho sledoval, stál na zadních nohách a přední 
tlapky měl opřené o zábradlí na balkoně. 

„Zase to nese do těch hladových plechových krabic…“ líčil 
mi, co vidí. „Teď k němu přišli další dva. Dívají se na mě. Teď 
jim řekl, že já jsem velkej a ta malá je za mnou…“ ohlédl se po 
mně. 

Seděla jsem na dece a nechápala. „Já?“ 
„Jo… Jdou sem…“ seskočil zase na zem a koukal do 

prosklených dveří.  
Po chvilce se dveře otevřely a náš člověk zavelel: 

„Luckyne, zůstaň! Brita, ke mně…“  
Mně se moc nechtělo, ale Lucky by šel. 
 „Luckyne, zůstaň!“ zaznělo znovu. „Brita, ke mně!“  
Lehla jsem si a hlavu položila na práh. A nejdu! 
To už dvounožcovi docházela trpělivost. Chtěl vykročit 

pro mě, ale já jsem se přece jen zvedla a šla jsem. Byla jsem 
zvědavá. Raději jsem se ale držela našeho člověka. Ocas jsem 
měla stažený, uši zvědavě našpicované a tiskla jsem se 
k dvounohému, kterého znám.  

„Ty jsi krásná!“ poznamenala cizí holka a chtěla si mě 
pohladit.  

Nešla jsem, bála jsem se. Neznám je. 
„Vydrž.“ poznamenala cizinka a něco hledala v tašce. 

Vytáhla ruku a natáhla ji ke mně. Ucítila jsem úžasnou 
sladkou vůni. „Pojď na.“ řekla s úsměvem. „Vezmi si ho.“ 
podávala mi piškot. 

Musím přiznat, že jsem neodolala.  
Došla jsem k ní, piškot jsem si vzala a už se jich nebála. 

Vrtěla jsem ocasem a byla spokojená. Náš dvounožec mi dal 
obojek, vodítko a předal mě té holce. „Já jdu ven!“ napadlo mě 
spokojeně. 

Ti tři se rozloučili a cizinci mě vedli na procházku.  



Dovedli mě na zastávku velké plechové příšery, která žere 
lidi, ale vždycky jen na chvíli, protože je pak na jiných 
zastávkách vyplivne – nikdy jsem nepochopila, proč je teda 
polyká. Prý se jedná o autobus. Nechali jsme se spolknout. 
Ležela jsem na dně tlamy, kdežto ti dva seděli na nějakých 
výrůstcích – asi na zubech. Povídali si, pak se otřeli čumáčky a 
kluka ta kovová potvora vyplivla. Nás dvě a spoustu jiných 
nesla dál. Pak vyplivla i nás. Přešly jsme dvě silnice a nechaly 
se sežrat větší, delší a hlučnější příšerou. Tu lidé nazývali 
tramvají. Nahánělo mi to strach, ale holka byla spokojená a 
nebála se. Tak proč bych se měla bát já? Plechová potvora nás 
nesla dlouho. Když nás konečně vyplivla, byla jsem ráda. 
Vyběhla jsem schody a čekala na holku, protože jsem ji vedla 
na vodítku a potřebovala jsem, aby mi radila, kam mám jít.  

Po pár metrech jsme potkali paní, která voněla podobně 
jako ona. Znaly se. Přidala se k nám a já jsem je vedla na 
vycházku obě dvě. Došly jsme k nějaké budově, tam paní 
vzala holce konec vodítka a nechala se vést sama, protože 
holka zmizela v budově. Já jsem paní zavedla do parku, kde 
jsem si chtěla hrát s malým klučíkem. Toho jsem pěkně 
prohnala. Držel se vodítka pevně, když jsem běžela.  

Po chvilce jsme šli všichni za holkou. Ta mi nachystala 
misku s vodou a druhou misku s granulemi. A ty do mě 
padaly! Bála jsem se, že přijde Lucky a všechny mi sní! Smáli 
se tomu, ale pak mě všichni hladili, krmili piškotky a hráli si 
se mnou. Holka mi nachystala na podlahu deku, abych si 
mohla odpočinout, když jsem byla unavená. Chovali se ke 
mně hrozně hezky.  

Když paní s ostatními odešli a zůstala jsem tam jen 
s holkou, šla jsem si lehnout za ní. Nechtěla jsem být tak 
daleko. Holka vytáhla plyšovou hračku a házela mi ji. 
Zkoušela mi dávat povely, které jsem měla obkoukané od 
Luckyho. „Sednout, lehnout,…“ byla jsem za každý dobře  


