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Bylo léto 2015 a mně se změnil život. 
Já a několik z mého druhu jsme byly najednou venku. 
Viděly jsme Slunce. Našim očím se vrátila barva. 
Cítily jsme čerstvý vzduch. Nevěděly jsme kam jedeme, ale to, 
co přišlo bylo překrásné. Pohyb. Roztažení křídel. 
Ranní rosa na nohou. Hrabání v hlíně.
Bylo to omamné…
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Jmenuji se Orel

Asi vás bude zajímat, jak jsem k tomu jménu přišla.
Vždy jsem byla jiná. Všimly si toho nejdříve mé sestry. Být v jejich

blízkosti bylo někdy nebezpečné. Jednoho dne, kdy nás do výběhu
přišla pustit naše nová paní, co se teď o nás starala, už jsem to věčné
pronásledování svých sester nemohla snést. A tak jsem udělala něco
podivného. Jak se později ukázalo, bylo to to nejlepší, co jsem mohla
udělat. V rychlosti jsem se rozběhla, roztáhla křídla a skočila té paní
do náruče.
No, popravdě, asi dost jsem ji vyděsila, protože lidé se bojí vztekliny
a všelijakých věcí, které nemají pod kontrolou. 
Paní to leknutí vydržela. Pro mou odvahu odejít od svého druhu 

a být volná, jsem dostala jméno Orel. Od té doby žiju svůj život plný
dobrodružství, která vám budu vyprávět. 
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Dobrodrodružství 

začalo slovy…máš ráda salát?

Můj kamarád byl kocour. Rádi jsme se venku toulali. 
Vzpomínám si, jak úžasná byla dobrodružství, na která mne bral.

Nikdy jsme nemuseli jít moc daleko. I přes svou nenápadnost jsme
byli ale nápadní...
Pár metrů od místa, kde jsme se setkávali, stál skleník. Byl plný raj-
čat, salátů a okurek. Já o sobě věděla, že jsem tak trochu jiná slepice,
ale že to tak má i kocour se seriozním jménem Čip, jsem netušila.
Vzpomínám si na dobu, kdy jsme se seznámili. Bylo to krátce po

tom, co jsem u lidí našla nový domov. O tom, že jsem po svém pří-
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jezdu působila jako celebrita díky své
nestandartní vizáži, vám jestě povím. 
To, co chci říct teď je, že když mě ko-
cour prvně uviděl na dvoře, jen tak
pohodil hlavou a řekl. “Máš ráda
salát?”                                      
Z  mého domova ve velkochovu jsem

znala jen krmné směsi. Jídla bylo
dost, ale chut’ově a barevně pořád
stejné. Jo, takový salát, to byla jiná
káva. Musím říct, že jsem zjistila, že
mi moc chutná. Nechápu, jak jsem
bez něj mohla žít. 

Vzduch ve skleníku byl vlhký jako 
v pralese. Velice nenápadně jsme vešli. Začla jsem se rozhlížet. 
U země bylo něco, co asi bylo ten salát. Začala jsem ho ozobávat.

Kocour se spokojeně rozhlédl, jako že je naše přátelství pěkně spik-
lenecké a pustil se do okusování okurky hadovky. Jak se ta okurka
od země zkracovala, tak se Čip natahoval. Stoupl si na zadní tlapky
a pokračoval v jejím pojídání. Vůně nakousané okurky je něco
omamného. Čip je prostě gurmán a ví, co je pro kočky dobré.

“Ty kocoure.” Napadlo mne. “Taková malá otázka. Neměl bys jíst 
a chytat myši? “

Čip se protáhl. “No možná by to tak mělo být. Ale víš, potřebuji
vůni. No a mě voní okurka, rajče, brambory. Nedávno jsem ochutnal 
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avokádo. Ty jo to bylo něco. Chápeš, jak může vyrůst něco, co takhle
báječně chutná?  Myši mám rád, ale ty raději honím. To by nikdo 
nevěřil, co legrace s nima zažiju. Nejdříve se očima pozorujeme. 
Pohledy se prohlubují. Já pak otevřu pusu a ony vykulí oči, naježí
vousky a za tichého vypísknutí hra na honěnou začíná…”
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Jak mi má představa o mamince rozzářila celý den

Každý, koho znám a vzpomene si na maminku, nějak zněžní. Jeho
dech se zklidní a ve tváři se objeví jemný úsměv. Ale jak se maminka
pozná? Je krásná a určitě musí být kouzelnice, protože stihne vše,
co je třeba s láskou a lehkostí.
Záhadou mi je, jak je možné, že její práce je vidět, jen když není ho-
tová. Taková maminka vše pečlivě pozoruje a když o něco jde, tak
zakročí. Největším úkolem maminky je, aby byly její děti šťastné 
a nakrmené. V jejích očích se zrcadlí určitě celý vesmír.    
Já Orel jsem se vylíhla z vajíčka se svými sourozenci v umělé líhni.

To je něco jako umělé hnízdo u drůbežářů. Měla jsem štěstí, že jsem
se vylíhla jako kuřecí holka. Kluky kohoutky velké ruce někam
odesly a už jsme je nikdy neviděly a neslyšely. 
Všude bylo hodně světla. 
My kuřátka z líhně jsme

maminku nikdy nepo-
znala, ale musím říci, že
jsme i tak  byla moc hezká
kuřátka. Několik dní po vy-
líhnutí jsme byly v místě,
kde bylo 35 stupňů Celsia.
Takhle by nás asi bývala
hřála naše kuřecí ma-
minka. Teplota se nám 
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v našem domově začala časem snižovat. Asi po 6 týdnech jsme byly
schopny žít bez umělého tepla. Dnes, když už jsem velká poučená
slepice Orel, bych si přála, aby každé mládě mohlo být se svou ma-
minkou. 
A pokud to z nějakého důvodu nejde, aby nám představa o mamince
rozzářila celý den a všem bylo s námi hezky.
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Jak jsem pochopila, 
k čemu jsou dobrá vajíčka

Bylo jaro. Všude bylo cítit krásnou vůni, která se každý rok po zimě
jednoho dne objeví. Sluneční paprsky byly jemné, při pohledu 
do slunce se mi zavíraly oči a jak vy lidé říkáte, sluníčko mě šimralo
tak, že se mi chtělo pšíknout. 
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V zahradě bylo místo pod vel-
kým stromem, kde jsem se
ráda popelila. Nastavovala 
jsem svá křídla slunci a pozo-
rovala jsem oblohu skrz větve
stromu. Ptáci zpívali světu
svou krásnou zamilovanou
píseň o tom, že už jsou dva.
Jak jsem si tak ležela a pope-
lila se, do hlavy mne ťuklo
něco malého, co  vypadalo
jako něco, co znám. 
Za malou chvilku se to opa-

kovalo. Když jsem zaslechla 
z výšky neznámé zvuky, bylo
rozhodnuto. Jdu zjistit, co
nového se u nás děje. Jasné
bylo, že se musím dostat do
koruny stromu trochu výš,
abych mohla vše pozorovat 
a prozkoumat. 
Šlo to líp, než jsem si my-

slela. Pár skoků po větvích
nahoru a už jsem to viděla.
Těm, co byli dva, se vylíhla 



z vajíček malá holátka kosích sourozenců. Pípali a volali světe, tak
nás tu máš a máme hlad. Než jsem si je pořádně prohlédla, přiletěli
jejich rodiče pan a paní Kosákovi. Něžně si své děti prohlíželi. Byli
rádi, že už jsou maminka a tatínek a o vše, co se oni naučili, se ted’
mohou se svými dětmi rozdělit. 
Pomalu jsem se ze stromu vrátila do svého důlku, kde jsem se po-

pelila. Roztáhla jsem křídla a myslela jsem na to, jaké to je štěstí,
když děti mají rodiče a jaké je stěstí, když k rodičům přijdou děti…
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