
Já, Baryk a můj papoušek 

Je měsíc červen, měsíc koupání se rybníku. Celý měsíc totiž chodím s mým páníčkem k rybníku a tam se 

koupeme. Je to vždycky super legrace, dokud se na nás nepřisají pijavice a my musíme pryč. Jednou, když jsme 

se vraceli od rybníka, uviděli jsme, jak zrovna přijel náš soused. Vylezl z auta a první co vytáhl, byla klec 

s modrým papouškem. Zanesl ho do domu a šel pro další věci, ale to už u něho stál můj páníček a vyptával se 

ho. Chvilku si spolu povídali, a pak si šel každý po svém. Jediné, co jsem zaslechl, a to bylo taky pro mě 

nejdůležitější, bylo to, že toho papouška získal od jednoho kamaráda, co přijel z Jižní Ameriky. Šel jsem si 

lehnout do boudy a tam jsem přemýšlel o koupání v rybníce. Najednou na mě kdosi zavolal: „Hej pse!“. Vylezl 

jsem z boudy a šel se podívat k plotu, odkud se hlas ozval. Na druhé straně plotu (u souseda) stála stolička a na 

ní klec s papouškem. Zaskřehotal na mě, jak se jmenuji. Odpověděl jsem mu, že Baryk. Už chtěl položit další 

otázku, když jsem mu rychle skočil do řeči a také se ho zeptal, jak se jmenuje. Odpověděl, že páníček mu říká 

Bohouš, ale správně se mu říká Ara ararauna. To slovo ararauna jsem si chtěl říct pro sebe, ale kousl jsem se u 

toho do jazyka, tak jsem toho radši nechal. Už netrpělivě a jako kdybychom se léta znali, se zase ptal, kudy se 

dostane do Jižní Ameriky, prý odtud  pochází. Vůbec jsem nevěděl, kam chce letět. Aby nesmutněl, odpověděl 

jsem mu, že se má zeptat vrabců. V tom přišel páníček a dal mu do krmítka ořechy. Bohouš je chytl do zobáku, 

otevřel a to, co bylo uvnitř, snědl. Mezitím jsem se já šel napít. Cestou mě napadla další otázka. Kolik klade 

vajec? Vždycky mě totiž bavilo pozorovat na jaře ptáky v jejich hnízdech, jak kladou vajíčka. Hned jsem se 

zeptal, kolik klade vajec. Podíval se na mě a odpověděl „2“. A takhle jsme si povídali až do večera, dokud si pro 

něho jeho páníček nepřišel. Řekl, že už musí jít spát. Já jsem byl také docela unavený, a tak  jsem si šel  lehnout. 

Před spaním jsem dumal  nad tím, co mi všechno Bohouš řekl. Třeba, že za potravou létá klidně i 25 km daleko, 

nebo že v pralese, ve kterém dřív žil, si stavěli hnízda ve velkých dírách ve stromu. A jak jsem tak přemýšlel, 

pomalu jsem usínal a usínal……KONEC 

 


