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Tuliho návrat

Na briežku za lesíkom stojí domček s veľkým dvorom a vo dvore malá dedinka 
domácich zvierat. Bývajú tu sliepočky, husi, kačky, prasiatka, morka Licka s manželom 
– moriakom Tulim a malým vajíčkom.  Ich strážcom je psík Fici, ktorý je dobrým 
kamarátom.
  Sú tu všetci šťastní, je to ich ríša dobrôt a príjemného sedliackeho života. Vraj 
je to salaš strýka Jožka. Medzi zvieratkami panoval zmier a vždy sa tešili novému dňu, 
pokým sa nestala hrozná tragédia. V sobotu večer sliepočky išli prvé na odpočinok, 
posadali si a tvrdo zaspali. Kačky sa uložili trochu neskôr, húsky ešte vždy gagotali 
o sviežom dni, ale nie dlho. Naša zamilovaná morka Licka zostala sama sedieť v hniezde 
ohrievať vajíčko a čoskoro  ju omotal sník svojím rúchom. Moriak Tuli trávil večer 
s Ficim. Rozprávali sa o meste, ktoré ja neďaleko a o tom, ako by bolo pekne, keby sa 
všetci  šli naň pozrieť. Fici si ho pochvaľoval.
– Vieš, Tuli, je to veľké mesto, ale nie pre nás, môžeme ísť na obzerance, toto, čo my tu 
máme, je skutočná radosť.
– Bol som tam raz s pánom Jožkom u zverolekára a vtedy som mal príležitosť vidieť 
všeličo. Je tam pekne  a žije sa rýchlym tempom, nie je taký čerstvý vzduch ako u nás.
– Veď sa pozri vôkol seba a uvidíš, v akom blahobyte nažívame a aj gazda Jožko je k nám 
vľúdny!
– Myslím, že máš pravdu, ale mali by sme tam ísť na výlet.
– No, ráno sa dohodneme s ostatnými, teraz sa už poberiem na svoje lôžko, lebo ma 
zmára spánok.
–  No dobre, ja ešte ostanem s nocou, lebo čoskoro už bude ráno.
– Dobrú noc.
– Tak, dobrú noc ti prajem.

Slnečné lúče sa ešte skrývali za obzorom, ale už sa cítil dych rána. Tuli si zdriemol 
a ani netušil, aké nebezpečenstvo sa k nemu blíži. Cez plot preliezol mestský zlodej 
a zrazu nastal treskot nad Tuliho hlavou.
 – Bum, tres, pľas,... jóóój!
A už bolo po tom. Tuli sa ocitol vo vreci a nemal kam, darmo sa vzpieral..., zlodej bol 
mocnejší. V tom dobehol Fici.
– Hav, hav, hav,... Tuli, pôjdem za tebou!
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Plot bol vysoký a Fici nemohol pomôcť. Zbehli sa všetci a volali o pomoc, Licka 
plakala... Prišiel pán Jožko, otvoril dvere Ficimu, ale nezbedník utiekol poza les.
 – Čo si ja počnem? Júúj, júúj, júúj, môj Tulííí!
 – Gá, gá, gá,... neplač, veď my mu ukážeme!
 – Čo bude s naším vajíčkom, nemôže byť bez otca!?

Keď sa rozvidnelo a lúče už osvecovali krajinu, všetci sa dohodli, že Tuliho pôjdu 
hľadať Fici a Licka.
– No tak, poďme Fici, ponáhľaj sa, môj manžel nemôže čakať!
– Vieš, Licka, ja cítim, kadiaľ šiel a dostaneme sa na to miesto, neboj sa!

I šli ony tak, šli, psík sledoval stopy zlodeja, prešli aj cez les, potom cez čistinku 
a ocitli sa pri vchode do mesta. Bolo už poludnie, Licka bola ustatá, v rukách nosila 
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vajíčko a nevedela, či je bezpečne ísť s ním do mesta.
– Licka, drahá, ja ho sám nájdem, chytím zlodeja a ukážem mu, kto je gazda toho dvora, 
z ktorého nemilosrdne vzal tvojho Tuliho!
– Ty zostaň tu, stráž si vajíčko, a keď sa vrátim, všetko bude v poriadku.
– Ale nie, kto vie, či sa vrátiš!?
– Sľubujem ti, s Tulim sa vrátim ešte dnes!
– Maj sa.

Licka ho poslúchla a čakala, čakala... Fici sa ponáhľal rýchlym krokom, lebo 
vedel, čo ho čaká, ak príde neskoro. Hľadal po celom meste a stopy sa končili na druhom 
konci mesta, pri akejsi drevenej chatrči.
– Asi je to tu. Nesmie ma začuť, lebo sa môže stať všeličo!

Keď sa trochu priblížil, mal čo vidieť. Tuli bol zviazaný pri akomsi starom pni 
a špinavý zlodej si ostril nožisko.
– Vedel som, že je lačný, naničhodník akýsi! V tom ho zazrel Tuli.
– Pst, pst, pst..., len ticho, vyslobodím ťa!

Psík sa pomaly prikradol k Tulimu, zlodej ho nevidel, ostril si nôž a od škripotu 
nepočul hlasy zvierat.
– Vedel som, že ma nájdeš. Ten špinavec si ma chcel uvariť a zjesť... a bolo by po mne!
– Prehryznem povraz a pôjdeme, lebo na druhej strane mesta nás čaká Licka 
s vajíčkom.
– Môžeme!

Rýchlo, rýchlo bežali, pokým sa neocitli ďaleko od zlodejovej chatrče a milý 
zlodej zostal bez obeda...
– Tuli, drahý, už ma viac tak nevyľakaj, nevieš, ako som sa trápila!
– Ľúbim ťa, Licka a už budem opatrný, veď ty a vajíčko ma potrebujete.

Zvieratká, keď uvideli malú družinku, ako sa vracia, nastala radosť, vítali ich, 
tešili sa, že sú opäť všetci spolu.

Fici dostal vyznamenanie ako veľký hrdina. Pán Jožko ich počastoval množstvom 
dobrej chovy a nevedel, ako sa to všetko stalo a čo všetko bolo, ale bol šťastný. Aj 
zvieratká majú svoje tajomstvá. Predsa sa nakoniec rozhodli, že do mesta nepôjdu, lebo 
tam nepatria.                     
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