
Krásné chvíle se Šmudlou 
 

                Konečně…dorazili jsme na lyžák, rozdělili jsme se do pokojů a těšili jsme se na další 

den a na lyžování. Večer jsem pěkně usnula a než jsem se nadála, bylo ráno. 

                 Oblékli jsme se a šli na svah. První jízda byla nádherná a nezapomenutelná, ale ta 

druhá…, když jsem vysedala z lanovky a podívala jsem se před sebe, uviděla jsem snad 

všechny druhy dinosaurů, kteří okolo mě běhali. Vůbec jsem nevěděla, kde jsem a ještě víc 

mě vyrušilo, když jsem před sebou uviděla tyranosaura. Byla jsme proti němu tak malá.   

                  Najednou jsem vzlétla. Seděla jsem na zádech krásného barevného dinosaura.  

Lekla jsem se, ale pak jsem si uvědomila, že mě zachránil život. Zaletěl se mnou na krásné, 

podivuhodné místo, kde takových dinosaurů bylo opravdu hodně. Byli tam tak barevní 

dinosauři, že snad tam bylo zastoupení od všech barev a všech odstínů. 

                   Vzal mě na louku, na které byly květiny větší než já. Cítila jsem, jak mi vánek 

rozčechrává vlasy, byl to úžasný pocit. Když dinosaurus slétl na zem, slezla jsem po jeho 

svalnatém těle a uviděla jsem jeho krásné a tajemné oči a jedno nakřáplé vajíčko. Přišla jsem 

k vajíčku, zatímco se dinosaurus rozhlížel. Pochopila jsem, že se asi něco stalo. Z dinosaurova 

ustrašeného výrazu to bylo jasně znát, vzala jsem vajíčko do rukou a rázem jsem i s vajíčkem 

byla ve vzduchu. Dinosaurus se rozhlížel na všechny strany a kroužil nad tím nádherným, ale 

nebezpečným krajem. 

                    Po čtyřech hodinách ukrutného a nudného hledání dalších vajíček začalo zapadat 

slunce. Tak nádherný západ slunce jsem nikdy v životě neviděla. Přecházelo do krásných 

odstínů od červené až po žlutou, svítilo tak jasně, až zrak z té krásy přecházel, byla to prostě 

nádhera. 

                    Dinosaurus se najednou otočil a letěl do kamenné jeskyně, která byla tak velká, že 

Eiffelova věž by byla proti tomu malá.  

                    Vysedla jsem i s vajíčkem na pevnou zem, na kterou jsem se po tom celodenním 

lítání strašně těšila. Šla jsem si prohlédnout jeskyni a dinosaurus, nevím jak, rozdělal oheň. 

Když jsem přišla, sedla jsem si k teplému ohni, vedle sebe jsem posadila vajíčko a spolu jsme 

se hřáli u rozpáleného ohně. Už jsem usínala a v tom začalo vajíčko praskat, dívala jsem se na 

něj a pomohla jsem malému dinosaurovi, kterého jsem pojmenovala Šmudla, se dostat 

z vajíčka ven. Tak nádherného, roztomilého a úchvatného dinosaura jsem ještě neviděla. Už 

od prvního okamžiku jsem věděla, že mě má rád, a tak se ke mně přitulil a takhle jsme spali 

až do rána. 



                    Ráno jsme se šli s malým Šmudlou podívat po okolí a taky po něčem dobrém 

k snědku. Uviděli jsme modré bobule a tak i s malým zaváháním se pustili do jídla. Bobule 

byly krásné a chutnaly ještě lépe. 

                   Po vynikající snídani jsme šli prohledat zdejší krajinu. Pak jsme se vrátili do jeskyně 

za velikým dinosaurem, který nás jistě už hledal. Vedle sebe měl krásnou dinosauří paní a dva 

malé dinosaury. Malý Šmudla se za nimi rozběhl a všichni se začali objímat. Z toho jsem 

pochopila, že to byli ti, po kterých jsme snad čtyři hodiny pátrali. 

                    Když se dinosauři objali, posadili jsme se k hřejivému ohni, ze kterého poletovaly 

směrem ke krásné černé obloze s hvězdami jiskry. Když se mi chtělo spát, lehla jsem si 

ke Šmudlovi a společně jsme usnuli. 

                    A opět jsem okolo sebe začala vidět dinosaury. Začali být červení a zmenšovali se, 

když jsem pořádně otevřela oči, uviděla jsem záchranáře, jak mě vezou v sanitce. Byl to ještě 

větší šok. Když jsem se z toho šoku probrala, vysvětlili mi, že jsem spadla a uhodila se o 

sedačku do hlavy. Měla jsem asi otřes mozku. 

                    Přestože vím, že celé to se Šmudlou a jeho rodinou byl jen výplod mé fantazie, 

nejraději bych se za ním vrátila. 


