
{

samota mi nevonia

Je ve|,mi možné, že sa tento príbeh v skutočnosti odohral úplne inak alebo vóbec alebo sa stal priamo

vámajasombollenobyča.inýmpozorovateÍom'Pozorujemtotižrád.Tejtočinnostisadokážem
venovaťceléhodiny.Somvtomvýnimočnedobrýamámvycibrenýnosakonaťudí,takajna
zvie rata,

Mój príbeh začal stresu.iúco. Aspoň podl,a aktuálne platných štandardov vnímania stresu, Narodil som

sa ako posledný u ooruáí, mama mala veía detí a na mňa nemaI nikto čas, otca som nepoznal, bol

túlave] povahy a do dediny zablúdil len pár krát, Moja mama bola doňho blázon a nepoznala žiadne

hranice. Napriekvšetkým zákazom a prekážkam bola zrazu v druhom stave, Moji bratia a Sestry ma

nemali v láske. Bolo to doslovne cítiť, utláčali ma, nemohol som sa ani poriadne najesť, spať mi

nedovolili'Ajatakrádspím.Bolsomnavyšeajnentotornýaornnohomenšínežoni.

Raz ma mama mlčky zobrala a odviedla k potoku, Nechala ma tam, Samého, Triasol Som sa od zimy,

v bruchu mi škvíkalo a cítil som sa akoby všetko šťastie sveta naraz zmizlo, odvtedy som mal zo

samotY strach. Nebál som sa nočných netvorov, zlostných [,udí, agresívnych zvierat, Bál som sa toho,

že ostanem sám. priznám sa, že aj neskór som si občas aj poplakal, ked,som sa ocitol znenazdajky

osamote. Bol som takto opustený aspoň 3 noci, lebo si spomínanr na opakujúcu sa čiernu tmu

navókol. A v mojej, vraj neprimerane vefke.i hlave k telu, sa tento zážitok zaryl už navždy, jedno ráno

sa mi ktosi prihovoril. Nebolto vóbec milý hlas, ale bol to hlas, počuť druhý hlas znamená, že nie ste

sánr. A pre mňa to navyše znamenal aj bonus, že sa možno najem, Jedlo bola vždy moja vášeň, Hned,

po spánku.

Ten človek mal podivné gumené ruky. prisilno ma schmatol a zacítilsom čudný pach, Ako sto

mokrých psov. prenieroi*u do stiesneného priestoru za mrežami, Ale mal som tam misku s jedlom

a vodou a dokonca aj mákký vankúš, Raz za čas ma navštevovali deti, vždy iné, vždy doširoka

vysmiate.SpočiatkusomSaichbál'ToťkozubovnarazváčšinouZnamenalonebezpečie.Nodetiboli
ešte nemotornejšie ako ja a musel som ich ťahať na šnúre, ktorú mi obviazali okolo krku, stále padali,

vóbecsanevedelidržaťaichchÓdzabolaneuveriteÍnepomalá'Pravidelnechcelizastavovaťaničich
nezaujímalo, žiadne stopy, psi, okolie. snažil som sa ich to naučiť a ukázať im všetky zákutia počas

našich výjazdoch po síd|isku, ale zrejme sa tiež narodiliako posledné detiz vrhu a mama na nich

netnala čas učiť ich dóležitým veciam. Raz sa rni podarilo zbaviť sa toho nemožného špagáta, Tie

clecká strašne ťahali. Ked,som sa po čase vrátilsám do mójho mreŽovaného príbytku, chlapík

vgumenýchrukaviciachnamňakričal.AsikvÓlitomu,žejednodieťaspadlodoblata,ked,sami
podarilo pustiť sa toho špa8áta. Ale čo ja za to móžem, že je taký ,,nešika"? časom som sa naučil, že

áno, to ja som mohol za všetko. ked,niečo zmizlo (dobre, priznávam, ak ide o jedlo, som vinníkom

váčšinou ja), ked,sa niečo pokazilo. ked,niekto spadol, ked,niečo zasmrdelo (pardon, ale to nie je

chyba, ked,mi dávajú hrušky, každývie, že hrušky nafukujú), ked,padol kvetináč (neznášam mačky,

zbabelo zdrhnú a potom sa škodoradostne posmievajú zo skrine), dokonca aj ked'bolo zlé počasie

alebo sa niekto cítil zle (nikdy sa mi nepodarilo dešifrovať, čo znamená, cítiť sa pod psa _ nech

pozerám, ako pozerám, nič zvláštne pod sebou nemám),

.Jednéhodňasamrežeznovaotvoriliadotklisamastaréruky.Cítilsomstrach.NiemÓj,cudzí.Tie
ruky mali na sebe vóne a smrady celého sveta a všetkých člas, Ruky patrili vráskavému pánovi, ktorý

rnal 3 nohy, .|ednu drevenú, no vóbec nešla dobre rozkúsať, pán ma zobral na návštevu, ktorá trvala

niekolko dni a nocí. každopádne to bol boháč _ jeho brida mala obrovské rozmery a bola tvorená

d,alšími menšími búdami. v niektorých sa pova1,ova|o viacero vankúšov, dokonca aj vyvýšených a mal

t,



tam a.l kúzelnú miestnosť, odkiaťvychádzalitie najkrajšie vóne. pravidelne v ranných a večerných

hodinách som mal tú česť dostať pár zvyškov z tohto posvátného miesta, Rád som sedával pod

stoiorn, Boli momenty, ked,pánovi vypadol kus máska alebo knedle. Toto miesto pod stolom som

často prechádzal jazykom, aby som našiel pár chutných zbytkov, lba raz sa stalo, že som schrúmal

čosi malé a červené a začal som horieť, utekal som do najmenšej búdy v pánovom králbvstve a strčil

som sicelú hlavu dovody, ktorá plávala v nejakejčudnejstoličke. Mimochodom, účeltejto búdy som

nepochopii, ale pán tam rád sedával a čítal noviny. zrejme šlo o búdu pre denný relax, v ten deň to

bolo vóbec po prvý krát, čo som videl mójho pá na sm iať sa. Ceril zuby, z oČÍ mu tiekli slzy, chytal sa za

brucho a stále ma hladkal. Bol som nesmierne šťastný, Že sa mi ho podarilo rozveseliť.

Mój pán býval obyča.ine vel'mi zamyslený a smutný. Snažil som sa ho každý deň rozveseíovať, a|e

žiadne červené horiace omrvinky som už viac nenašiel. Skúšal som preto viacero kúskov, ale nie

všetky sa stretli s pochopení m.7razu mi to docvaklo. Mój pán bol neuveritel'ne sám ! Jeho pach bol

stále rovnakri, len raz za čas sa zmiešals pachmiiných l,udía jedla" Aniv jeho obrovskej búde nebolo

cítiť cudzie pachy. Až na jeden nepatrný, strácajúci sa, ktoný tam musel byť už naozaj dávno a ukrýval

sa hlboko v skrini v časti búdy, kde som mal prísne zakázané chodiť. Ale Čo je váČŠia sranda ako obČas

zákaz porušiť? Nevadilo mi, že mi pán vynadal, aspoň nebol smutný, ale iba vel,mi nazlostený, Mal

som ornnoho radšej, ked'sa hneval, lebo vtedy na mňa rozprával, nesmútil a bolo to celkovo

zábavnejšie.

okrem mňa už nikoho d,alšieho nepozval na návštevu. Najprv som sa domnieval, Že ma mal tak vel'mi

rád a nechce|, aby som stretol lepšieho pána. Časom som pochopil, že sa l'ud'om vyhýbal, Na

prechádzke sme sa často zrazu ponáhlali, ked'sa nám niekto prihovoril alebo sme menili smer, ked'

sme zbadali iného človeka,

Čo bcllo nalzvláštnejšie, pán sa vyhýbaldokonca ajvýťahorn, A.ia sorn maltak rád výťahy!Tá zmes

pachov, to ako sa natriasali, bože, to bola jazda, Mój pán vchádzal do výťahu zásadne len vtedY, ked'

sme tam boli sami. Raz stihla v poslednej sekunde nastúpiť pani s dieťaťom a mój pán sa radŠej rýchlo

trepal von. Bol to nebezpečný trik a aj zo všetkých účastníkov te;to jeho Podivnej výťahovej hry, bolo

cítiť nával stresu. vtedy som ucítil obrovskú boiesť a nevedel som sa pohnúť. Mola labka ostala

pricvaknutá medzi dverarni, pán ma rýchlo zobral na ruky a odviedol domov. Labka ma síce bolela, no

zároveň som sa cítil nesmierne šťastný. pán sa o mňa staral, htadil ma po hlave, dokonca a,i v noci

sme ležali vedl'a seba. Boli sme v tom spoltl,

Raz po obede pán ťažko zastonal, zodvihol ma a ocitli smesa na zvláŠtnom mieste Plného Pachu Psov

a nračiek a granúl a liekov. V prvom momente som sa 4l'akol, že rna odviezol nasPáť do tej hrozivej

búdv s mrežami. pocikal som sa. Neskutočne som sa zahanbil a bá|. Toto sa nemalo stať, zlYhal som

na plnejčiare, pre pána som už neboldostatočne zábavný...Navyše som porušil najzákladnejšie

pravidlo_v búdach sa neciká. Reakcia mójho pána bola nečakaná, Pohladkalma za uŠami. ZaPlavila

ma dávka enormného šťastia.

zacítii som nový pach. prišla akási pani a prihovorila sa nám tým najkrajším hlasom, aký som kedy

počul, A zacítil som aj druhý pach. Mój pán bol V strese. Ale nie vo výťahgvom typu StresU, toto bolo

niečo nové, príjemnejšie. Táto panivoňala ajjemu. velmisom chcel, aby sme ju zobrali so sebou, keQ,

sme sa vrátili, pán bolveselší. o pár dnísme k tej pani išliznova na návštevu, Dovolil som jej úplne

všetko, aj strkať pr5ty tam, kde to nie je nikomu príjemné, Mój pán znova vypudzoval iný typ vóne

a tentokrát aj onal



p.ešlo mnoho dnía pani som viac nevidel. pán bol čoraz smutneiŠÍ. A ja som sa nudil, Mal som

rozvinuté dva talenty _ pozorovanie a zmysel pre zábavu, odpozorovai som, že ked,sa naposledy stal

úraz,išlismektejvoňave.ipani.Anaučilsomsa,Ženiekedybolokzábavepotrebnépridaťaj
herectvo'Nužtakso*,ačalkrívaťvždyked,namňapánpozrelazčasunačassomzakňučal.Na
prechádzkesompoledolveÍatrávy,abysomsadomapogrckal.Viem,nebolotoodomňapekné.Ale
čo nastaio potom, som nečakal. Ráno sa crtvoriii dvere a vošla pani, ceiá búda sa rozžiarila, pán sa

usmieval a ona tiež, A tie vóne naokolo",

Faniknámpotomchodievalaskorokaždýdeň,hocisombolzdravý'Došlomi,žeužsomrrebolja
objektomjejzáujmu.Chodievalazapánom.Takkrásnespoluvoňali'Bolsomcelýbezseba'ked,ma
braii von, Naše prechádzky boli dlhšie, plné nových miest, zábavne,iších ako výťahy, Ako napríklad tá

obrovitánska miáka za domom, ktorá nešla vypiť, zato sa v nej íahko behalo, po čase som si uvedomil"

že a1 paniu nás ostaIa na dlhšejnávšteve, užtam neboliba mója páncrv pach samoty, Bolto pach

mójho naišťastnejšieho obdobia,

Mójkrátkyživotplnýpachov,krikov,emócií,kúzelnýchajmenejkúzelnýchmiest,chutnýchajmenej
chutnýchiedál,vetkýchamatýchbúd,vytairovamlák,manaučiljedno.Niktobynemalostaťsám.
Ani jeden človek, anijeden pes. A ak tomu tak je, mali by človek a pes spojiť sily a usilovať sa zváČŠiť si

svorku. Lebo mať správnu svorku, to je to najváčšie šťastie na svete,

,l,


