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С
вануло је сунчано, ведро јутро. 

Сајмон је зачкиљио од светлости 

која му је кроз завесе падала преко 

лица. Мрзовољно је простењао и 

покрио се прекривачем преко главе. 

Сетио се да је субота, што значи да 

нема школе, и то је било довољно да 

дубље загњури у свој удобан кревет. 

Најзад мало времена за дремање. 
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Међутим, у том моменту, као да га је 

неко намерно послао, у Сајмонову собу 

улети Снешко, млади хаски, Сајмонов 

нови љубимац. 

„Уф“, прошишта Сајмон кад му је 

штене скочило на кревет и онда му 

се свом тежином свалило на груди. 

„Снешко, ниси ти баш више толико 

мали, знаш. Тежи си од лавине“, кроз 

смех је јадиковао дечак док га је пас 

весело умивао језиком.

А онда се сетио: субота, коначно!

„Снешко, данас је субота!“, 

узвикнуо је Сајмон и усправио се да 

седне. „Јупи, ово је мој дан и могу 

да радим шта год хоћу!“ Погледао 

је у календар на ноћном сточићу. 

Били су прецртани сви дани до 
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