
Psí príbeh 

 

     Ahojte, milí čitatelia a čitateľky. Som rád, že ste si vybrali práve môj príbeh a nie o nejakej 

trápnej kabelkovej čivave. Skrátka som rád, že ste práve tu. Moja cesta životom sa začala takto.  

     Narodil som sa 23.3. 2020, ako jedno zo šiestich šteniatok čistokrvného zlatého retrivera, 

takých malých, ako moja pískacia kosť. Od malička som vyčnieval, mal som také ,,znamienko 

krásy“, inak povedané chumáč chlpov inej farby priamo na nose. Môj ocko a moja mama boli 

každý inej farby. Ocko biely a mama zlatá. Moja vtedajšia svorka mi dala meno Samy, to meno 

mi svojím spôsobom zostalo doteraz. No všetko sa zmenilo v jeden nádherný slnečný deň. 

     Alfovi mojej vtedajšej svorky niekto zavolal. Bol to súčasný Alfa mojej svorky, no ja som 

o tom ešte nevedel. Neriešil som to, až do dňa, keď moji bratia začali miznúť z nášho 

teritória. Čudoval som sa tomu a začal som ich hľadať. Pozeral som na miesta, kde sme sa 

hrali. Do bazéna, dokonca aj do Alfovej búdy, no nenašiel som ich nikde. Ostávalo už len 

jedno miesto, kde by mohli byť, zakázané ovocie nášho teritória. Medzi mojimi bratmi 

a mnou kolovali legendy o tom, čo mohlo za tou pohybujúcou sa drevenou stenou byť. Videl 

som, ako Alfov syn otvoril stenu.  

Povedal som si: ,,Teraz alebo nikdy Samy, buď pes a urob to. Bež!“  

     Mal som pocit, že mi srdce vyskočí z hrude. Bežal som rýchlejšie ako vietor. Nevedel som 

sa zastaviť. Už len desať krokov. Dúfal som, že tam budú. Už len päť. Bol som taký šťastný, 

že ich znovu uvidím. Posledné dva. Mal som pocit hrdinstva. Posledný. Akoby som cítil ich 

pach. Poobzeral som sa naokolo, no nik z mojej svorky tam nebol. Len ockov kamarát, vlčiak 

Deny s Alfom jeho skupiny. Bolo to prvý raz, čo som ho skutočne videl. Doteraz sme sa 

poznali len cez plot, no vedel som, že to je on. Cítil som jeho pach. Možno by som sa ho 

mohol opýtať.  

     Prišiel som k nemu a povedal som: ,,Strýko Deny?“ Nevedel som, či ma bude poznať podľa 

pachu. Pozrel sa na mňa, trochu ma oňuchal, no výraz poznania na jeho tvári sa neobjavil. Celý 

som sa triasol, nevedel som, čo urobí.  

,,Ach, to si ty Samy,“ povedal veľmi hlbokým a trochu strašidelným hlasom. Takto blízko som 

pri žiadnom cudzom psovi nikdy nebol, pomyslel som si, vlastne to bol prvý cudzí pes, ktorého 

som kedy videl. Mal krátku čierno-hnedú srsť, dlhé nohy a vyšportované telo. ,,Strýko Deny, 

chcel by som sa ťa niečo opýtať,“ povedal som nesmelým, no odhodlaným hlasom.  

,,Sem s tým, nemusíš sa ma báť, veď si predsa syn môjho najlepšieho priateľa,“ povedal 

rovnakým, no teraz o trochu viac dôverným tónom.  

,,Nevieš náhodou, kde sú moji súrodenci?“  

     Na jeho tvári sa zjavil pohľad smútku a hrôzy, nevedel, čo má povedať. ,,Uhm. Vieš, Samy, 

pred pár dňami tu bolo asi tak päť áut a z nich vystúpilo veľa ľudí, z troch dokonca aj ich 

mláďatá. No a tvoj Alfa ich pozval do vášho teritória a... “ pozrel sa na mňa s veľmi smutnou 

tvárou. Myslím, že som vedel, čo tým chcel povedať. Tlačili sa mi slzy do očí, no v tej chvíli 

ma bral Alfov syn do náruče. Snažil som sa vyšmyknúť von, no nešlo to.  

     Ďalší mesiac bolo všetko normálne, až do ôsmeho mája. Pred tú drevenú stenu prišlo biele 

auto s čiernou strechou. Čudoval som sa. Mali moji Alfovia návštevu? Nie. Alfova samica ma 



vzala do náručia. Cítil som jej teplo, no aj tak som sa chvel od strachu.                          Vstúpili 

do nášho teritória. Traja sympatickí ľudia. Jeden mohol byť tak o hlavu nižší od Alfovho syna. 

Druhý bol tak o dve hlavy vyšší od Alfy a tretia bola zhruba rovnako vysoká ako Alfova samica. 

Tá tretia ma chytila do rúk. ,,Nemôžem dýchať,“ zakňučal som, no ona si to takmer nevšimla. 

Posunul som sa tak, aby som znovu mohol nadýchnuť. Potom ma podala tomu druhému. Bol 

som pripravený zaútočiť, zameral som krčnú tepnu a...  

     Bolo to strašne príjemné, tak dobre som sa necítil odvtedy, čo ma mama prestala kojiť. Také 

upokojujúce teplo, pre istotu som sa ho svojimi malými, no ostrými pazúrikmi chytil. Ten 

vysoký tam niečo hovoril, no ja som ho nevnímal. Podávali si tam nejaké farebné a pokreslené 

papiere. Vtom si ma ten nízky prechytil a ja som sa spamätal. Ležal som v niečom oranžovom, 

ani neviem, čo to bolo, no keď som si našiel dobré miestočko, tak som v kľude šťastný zaspal.  

     Prebudil som sa zhruba o pol hodinu, zastavili sme. Boli sme na nejakej lúke pri ceste, bol 

som znovu von, zbadal som žlto-sivú budovu. Asi nejaká benzínka, pomyslel som si. Vtom ten 

menší vyšiel z auta a predstavil nás. ,,Ahoj, ja som Jožko a od teraz sme tvoja rodina,“ povedal 

s úsmevom na tvári. ,,Toto je Terezka, moja mama a Jozef, môj ocko.“ Hneď mi došlo, kto je 

Alfa novej svorky. Bol to on, ten malý, iskry v jeho očiach boli také vrúcne, že by mohli zapáliť 

celý les. No Jožko v tej chvíli niekam išiel, neviem kam, no vrátil sa s tou najskvelejšou, 

najúžasnejšou vecou na svete. Bola to oranžová loptička, ktorá voňala ako piškóty. Hrali sme 

sa s ňou tak divoko, že som niekoľkokrát spadol, no bola to tá najzábavnejšia vec, ktorú som 

kedy robil. Potom sme nastúpili do auta a ukázalo sa, že tá oranžová vec, v ktorej som spal, 

bola lavór, vypchatý dekou.  

    Auto vyštartovalo. Kývalo sa ako kolíska, posledná vec, ktorú si pamätám pred spaním, je 

Jožkov dotyk. Spal som tak tvrdo, že som sa zobudil až v mojej novej domovskej dedine 

s názvom Pohorelá. Navštívili sme pár známych, ktorí boli vysokí, nízki, mladí, starí, a tak 

ďalej, a tak ďalej. Pravá zábava začala, až keď sme prišli do môjho nového teritória. Oproti 

môjmu starému bolo obrovské. Našiel som tam rôzne preliezačky, gumy,... no čo sa mi najviac 

páčilo, bola drevená hojdačka, pri ktorej som sa hneď uvelebil. Bola to nádhera, bol som 

najšťastnejším psom pod slnkom. Moji Alfovia ma predstavili ďalším členom svorky, starej 

mame a starému ocovi, ktorému som sa z počiatku nepáčil, no teraz mi každý deň hádže aspoň 

tri kolieska salámy a v nedeľu aj kosť.  

     Ale späť k téme. Bolo už veľa hodín a musel som ísť spať. Lenže kde? No potom som uvidel 

ten nádherný mäkulilinký pelech. Bol hnedo-krémový a mäkký ako obláčik. Hneď som si ho 

šiel vyskúšať. Pýtate sa, čo bolo ďalej? To som ešte nenapísal, ale sľubujem Vám, že sa 

stretneme pri nejakej poviedke znovu. 
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