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Lea na druhý deň zobrala Hu do školy.  Išli po dlhom chodníku 

vedľa cesty. Hu si neustále obzeralo moderné domy a bytovky. Najviac 

ho však zaujali autá, ktoré len tak presvišťali okolo. „Čo šú to ža 

tvory?” bojazlivo sa opýtalo Hu.” Neboj sa, to sú len autá, nič ti 

neurobia,” so smiechom povedala Lea. Hu sa na ňu neisto pozrelo, no nič 

nepovedalo.  

Cesta do školy netrvala dlho. O chvíľu pred nimi stála veľká 

budova, do ktorej sa hrnuli deti. Hu zostalo trochu zaskočené a 

užasnuto sa pozeralo na dav detí s taškami na chrbtoch, ktoré sa 

ponáhľali k dverám školy.” No tak, rýchlo poď! O chvíľu zvoní,” súrila 

Hu Lea a snažila sa ho dotlačiť k vchodu. Hu sa ani nepohlo. ”Oj, ale ja 

uš tam nechčem íšť! Všetči ša na mňa budú požerať ako na nejaké 

strašidlo,” povedalo Hu. „Ale Hu, veď ty si predsa strašidlo. A aj, keď 

sa na teba budú pozerať, budú si myslieť, že si to naj super strašidlo, 

aké kedy videli,” ubezpečovala ho Lea. “Naožaj ši to myšlíš?”povedalo 

prekvapené Hu. “Áno, určite. A teraz už poďme, lebo prídeme 

neskoro,” odvetila Lea.  

Keď prekročili prah školských dverí, ocitli sa vo veľkej hale plnej 

detí, ktoré sa buď zhovárali medzi sebou, alebo hľadali svoje triedy. 

”Tadiaľ! ” zvolala Lea. Hu za ňou poslušne vykročilo a snažilo sa 

prehliadať zvedavé pohľady, ktoré sa na neho upierali. Z haly prešli na 

dlhú chodbu plnú dverí, no nebolo tam už tak rušno.  

Lea viedla Hu rovno k dverám, na ktorých bolo veľkými písmenami 

napísané LOGOPEDIČKA. Dvere sa rozleteli a von vybehla ryšavovlasá 

prváčka. Zdvorilo sa pozdravila a zmizla vo veľkej hale. “Ďalší prosím,” 

ozvalo sa z vnútra miestnosti. Za kancelárskym stolom sedela mladá 

usmiata žena. „ Ahoj,  Lea ! Dlho sme sa nevideli. Ako ti ide r?” opýtala 

sa logopedička. “Dobre, ale nie som tu kvôli tomu. Priviedla som Vám 

kamaráta. Volá sa Hu a je to strašidlo, ktoré veľmi šušle,” prezradila 

Lea, zatiaľ čo si Hu obzeralo abecedu na stene. “Dobre, uvidíme, čo dá 

robiť. Ty zatiaľ bež na hodinu, o minútu zvoní ! ” pripomenula 

logopedička. Lea sa už chcela otočiť, keď sa v tom ozvalo Hu. “Kamše 

to ideš? A prešo tu muším žoštať šám?” nechápavo sa opýtalo Hu. 

“Neboj sa, o chvíľu som späť. A nie si tu sám. Je tu s tebou 



logopedička,” vysvetľovala Lea. V tej chvíli zazvonilo a Lea vybehla z 

dverí. Vyučovanie stihla len tak-tak.  

Celú hodinu dejepisu mala výčitky svedomia a rozmýšľala, ako sa 

darí Hu. Hneď po vyučovaní Lea celá zadychčaná otvorila dvere. Pred 

ňou stálo Hu usmiate od ucha k uchu. “Ja už  nešušlem. Stačilo len, aby 

som si vyčistilo ústa od pavučín, ktoré sa mi tam nazbierali,” radostne 

povedalo Hu. “To je super!” natešene vykríkla  Lea. “Ďakujem pani 

logopedička!” poďakovalo sa Hu a zatvorilo za sebou dvere. Počas 

zvyšných štyroch hodín sa Hu skrývalo v tmavom kúte, kde nedopadalo 

svetlo, a preto si ho nikto nevšimol. Keď sa skončilo vyučovanie, Lea s 

Hu išli na obed.  

Hu je strašidlo. Potrebuje jesť len raz za jedno desaťročie, a 

tak znovu presedelo v tmavom kúte a čakalo na Leu. Keď Lea dojedla, 

Hu urobilo jeden krok dopredu a pošmyklo sa na čerstvo umytej dlážke. 

Spadlo na zadok rovno uprostred jedálne a zavládlo hrobové ticho. 

Všetky oči sa upreli na úbohé strašidlo, ktoré sa snažilo dostať zo 

studenej dlážky a utiecť na svoju tmavú povalu. No klzká podlaha mu 

to nedovolila, a tak padalo a padalo. Vtedy sa už práve včas pomedzi 

deti predierala Lea a snažila sa Hu zdvihnúť zo zeme. Vysoký 

tmavovlasý chlapec sa nezdržal: “Jéj, ty si to najsuprovejšie strašidlo, 

aké som videl!” Zrazu sa ozval ďalší hlas. To bola Leina spolužiačka. 

“Odkiaľ si? Ako sa voláš?” Hu zostalo zaskočené a jediné, čo zo seba 

vykoktalo, bolo: “H-Hu.” Malá ryšavá prváčka, tá istá, ktorá vybehla z 

dverí logopedičky, začala vykrikovať: “Hu! Hu! Hu! …”  

Postupne sa k nej pridala celá jedáleň. Keď hukot utíchol, opýtal 

sa riaditeľ školy Hu, či by sa nechcelo stať maskotom školy. Hu nemalo 

slov. A tak Lea prikývla namiesto neho. Z príšery sa stal školský 

maskot. A malo veľa priateľov, no Lea bola vždy tým najlepším. 
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