Najkrajšie Viktorove narodeniny
Viktor je neposedný chlapec, presne ako chlapci bývajú. Je jedno koľko majú rokov,
akých majú súrodencov alebo kamarátov. Má 7 rokov a rodičia o ňom hovoria, že je
ako živé striebro. No ale ako každý chlapec aj Viktor má svoje tajné priania, dokonca
niekedy také, ktoré sa nedajú splniť. Aspoň si to on myslí.
Lieta so svojimi kamarátmi v parku. Raz je na preliezke, raz na hojdačke a o ďalšiu
minútu už sa preháňa na svojej kolobežke. Ustrážiť si ho nie je žiadna malina ako
hovoria dospelí. Keď už sa dlhšie neukázal u rodičov na lavičke, aby sa aspoň trošku
osviežil, zakývajú rodičia naňho, aby sa na chvíľku u nich zastavil. Rozhodli sa, že mu
splnia želanie, nakoľko bude mať narodeniny. A tak, keď sa zastavil, prekvapili ho
otázkou, čo by si želal na narodeniny. Aký darček by ho potešil. A ako každý chlapec
aj Viktor povie svoju predstavu super narodeninovej oslavy.
Rodičia sú síce zaskočení jeho želaním, ale ako správni dospelí, nájdu aj správne
riešenie. Viktor si vymyslel, že by chcel 50 darčekov a každý od iného nového
kamaráta. Rodičov to síce prekvapilo, ale rozhodli sa mu tento sen splniť. Aby
spolužiaci nemohli prezradiť, čo sa chystá, ani oni nevedia o tajomných darčekoch nič.
Všetky oslovené deti majú nakresliť obrázok pre chlapca k narodeninám, na ktorom
majú nakresliť darček, ktorý by mu darovali, ak by na jeho oslavu išli. O doručenie sa
postarajú rodičia, ktorí kresby pošlú na chlapcovu adresu. Už len počkať na deň
oslavy.
Ten deň práve nadišiel. Ako vždy ráno začne Viktor s rodičmi s výzdobou záhrady, kde
oslava bude prebiehať. Nafukuje farebné balóniky, pripravuje ihrisko pre rôzne
niekedy až smiešne disciplíny, ktoré ich budú zabávať. Najviac sa teší na skákanie vo
vreci a aby bolo čo najviac zábavy, vymyslel si prenášanie vody na lyžičke z jedného
vedierka do druhého. Už teraz je celý bez seba ako sa budú s tou vodou oblievať.
Bude to zábava ako sa patrí. Oslava je pripravená a nedočkavo čaká, kedy príde jeho
prekvapenie. Samozrejme jeho srdiečko túži, aby dostal naozaj všetkých 50 darčekov,
ale zvedavo vyčkáva, či to bude naozaj pravda. Prišli všetci pozvaní a jemu je jasné,
že darčekov bude menej. Ale keď sa začalo s gratuláciami, Viktor si všimne veľkú
zelenú krabicu, previazanú červenou mašľou. Je až zaskočený. A keď mu rodičia
povedia, že to je tiež darček pre neho, hneď sa pustí do rozbaľovania. Na tvári sa mu
zračí prekvapenie, keď vidí, že krabica je plná veľkých obálok.
Samozrejme si ich všetky vyberie a nevie čo má ďalej urobiť. Tak ho rodičia vyzvú,
aby si tie obálky otvoril. Keď otvorí prvú obálku, nájde v nej nakreslený traktor. V
druhej obálke sa skrýva nakreslená miska s čokoládami, nie s hocijakými, ale

farebnými. V tretej obálke nájde nakreslený bicykel a helmu. Keď príde k štvrtej
obálke a nájde v nej nakreslený prak. Postupne začne chápať, čo sa deje. Skáče a
vykrikuje, že mu nikto nič ani nerozumenie. Začne rátať obálky. A aj keď ešte v škole
nerátali do 50, tak s pomocou kamarátov a rodičov narátajú 50 obálok. Vtedy mu
rodičia vysvetlia, že našiel si veľa aj nových kamarátov, ktorí ho chceli na jeho
narodeniny potešiť. Viktor je šťastný a spokojný. Takýto veľký darček veru nečakal a
vôbec neveril, že by naozaj mohol dostať 50 darčekov. Žiari šťastím a s veľkou chuťou
sa zabáva ďalej s kamarátmi. Rozprávajú sa o darčekoch, aj keď nie o skutočných, ale
určite zaujímavých.
Veď nakoniec, kde by si toľko hračiek naozaj dal, ak by ich mal všetky uložiť? Takto si
z nich urobil výstavu na svoju nástenku a teší, že má kamarátov, ktorých zatiaľ
nestretol ale naňho mysleli.

