
Áno, áno. Ja viem. Všetci už čakáte kedy si vypočujete môj príbeh o mojom živote. Viem, že 

som vám to sľúbila už dávno, ale vždy sa mi niečo prihodilo. Napríklad, včera nám došli 

granule. Tragédia. Bolo to hrozné, ale dostala som namiesto toho vynikajúce pečené mäsko. 

Mňam. dobre, viem. Zase odchádzam od témy, ale upokojte sa. Vy dve sa tam vzadu 

nehádajte a ty už toľko nenaháňaj ten chvost. Ešteže ja ho mám len taký maličký. Dobre a 

DOSŤ! Už začínam, hlavne nebuďte neposední a nezbední.  

 Všetko sa to začalo v jeden deň, keď vonku strááášne fúkalo  a z neba padali také malé 

kvapky, ktoré ľudia volajú dážď. Ale ja som bola našťastie dnu, v teplúčku , pri svojej mamičke. 

Bolo mi úžasne. O nič som sa nemusela starať. Vždy som sa len hrala, spala a jedla. Keď som 

už začala loziť, tak som často padala a vždy sa niekde buchla. Mala som piatich súrodencov,  s 

ktorými som sa vždy hádala, alebo hrýzla a hrala ,no aj cez to som ich mala veľmi rada. Takto 

to pokračovalo, až kým som trochu nepodrástla. Vonku bolo teplo a ja som sa so svojimi 

súrodencami hrala na záhrade, keď som si všimla, že časom k nám chodili nejakí ľudia a  moji 

súrodenci sa postupne strácali. A to doslova. Potom som od mamky zistila, že ich berú preto, 

lebo ľudia chcú mať doma domáce zvieratko, a keď si poň prídu, tak si ho zoberú domov a 

tam sa oňho postarajú. Vždy, keď niekoho z nás ľudia zobrali, tak naši rodičia boli veľmi smutní. 

Aj ja som bola smutná. Nakoniec som zostala len ja a môj brat s rodičmi. Mňa volali Taffey a 

jeho Stain. Boli sme úžasná dvojka, ale raz, keď som sa so Stainom hrala na záhrade v tieni, 

prišiel niekto do našej záhrady. Počula som cudzie hlasy a kroky. Boli to ľudia, ktorí si prišli 

pre môjho brata, alebo mňa. Keď nás náš pán pustil von, hneď sme vybehli do záhrady, lebo 

sme chceli ochrániť nášho pána, ale očividne na to nebol dôvod. Boli milí. A ešte aj ,čo by 

mohli spraviť také dve malé šteňatá, takým veľkým ľuďom? Medzi nimi bolo aj malé dievčatko. 

Po chvíľke som zistila, že sa volá Nela. Ja som behala po záhrade s mojim bratom a ona sa 

na nás pozerala a smiala sa. Vedela som, že sa jej to páči, tak som sa predvádzala ďalej. 

Potom jej rodičia odišli aj s bratom za mojimi rodičmi a Nela a ja sme ostali v záhrade. Môj brat 

niekde behal po dvore. Ja som tiež niečo hľadala. Zrazu ku mne prišla. Ja som sa zľakla, tak 

som odbehla trošku ďalej, no bola z toho naháňačka. Nakoniec som sa už musela zastaviť, 

lebo som nevládala, ale ani ona. Boli sme unavené, ale nakoniec som sa k nej priblížila a hneď 

som vedela, že to bude moja kamarátka. Potom prišli aj jej rodičia späť do záhrady k nám, a 

Nela ma zodvihla na ruky. Dala ma svojmu ockovi, ktorý si ma dôkladne prezrel. Potom som 

sa rozlúčila s mojimi rodičmi, bratom a išlo sa "domov". Vtedy som moju pravú rodinu videla 

naposledy, ale ani som nebola až taká smutná, lebo som vedela, že idem k dobrým ľuďom. 

Keď ma odniesli do veľkej bielej krabice na štyroch okrúhlych veciach, tak ma položili do 

prepravky s dvierkami, aby som neušla. Ale tá bola už mäkká a pohodlná. Tú veľkú krabicu 

mal môj pán na dvore, keď bol doma. Niekedy som sa pri tom aj hrala. Ľudia to volajú auto. 

Zo začiatku sa mi tam aj páčilo, lebo už v vtedy som vedela, že keď je pri mne Nela, tak sa 

nemám čoho báť. Vráťme sa spať k téme. 

 Zrazu to prišlo. To veľké auto začalo hučať a triasť sa. Potom sa rozbehlo a my sme 

boli dnu v tom aute. Nela ma celý čas hladkala a niekedy ma musela aj podržať, keďže to auto 

nevedelo ísť rovno a ja som sa prevracala z jednej strany na druhú. Triasla som sa. Tak sme 

šli chvíľku, ale zrazu to auto zastavilo. Konečne bolo ticho a pokoj. Bola som zvedavá, tak som 

zodvihla hlavu, obzerala sa okolo seba, nevidela som nič iba Nelu, jej brata a ešte jednu tetu 

vpredu čo bola zrejme ich mama. Ale boli len traja. Keď dobre počítam, tak keď si pre mňa 

prišli boli štyria. Tak som sa tam obzerala a po chvíli som uvidela štvrtého člena rodiny ako 

prichádza k autu. V rukách držal veľa vecí. Otvoril auto, položil ich k Nele a ja som bola 

zvedavá a oňuchávala to, lebo to voňalo veeeľmi dobre. Tiekli mi od toho slinky. Potom Nelin 



ocko zase obišiel auto a sadol si dopredu, pozrel sa na mňa a to auto sa rozbehlo, ale teraz 

sme už nešli tak ďaleko, ani to tak so mnou nehádzalo. Keď sme znova zastavili, tak mi Nela 

povedala "Vitaj doma Taffey". Potom všetci vystúpili a mňa Nela zobrala na ruky a položila na 

terasu. Všetci sa na mňa pozerali, ako som sa obzerala, lebo som sa bála. Potom mi dali veľkú 

misku s vodou. Ja som ju najprv oňuchávala, ale potom som sa do nej pustila, lebo jazda 

autom v takej horúčave je hrozná. Dobre som sa napila a šla som sa poprechádzať po terase. 

Keďže toto bude už môj dvor, tak som musela zistiť, či tu nebol predo mnou nejaký iný pes. 

Keď som sa oboznámila s terasou, tak mi bolo tak horúco, že som si ľahla a ležala som. Večer 

mi dali večeru. Mala som granulky s mliekom, ktoré som dostávala, aj keď som bola ešte pri 

mamke. Tá miska bola plná a ja som bola taká hladná, že som ju celú vylízala, no keďže som 

bola taká malá, tak som sa vždy prevážila a namočila si celú tvár do mlieka. Keď som sa 

najedla, ešte som sa trochu hrala s Nelou. Sadla si ku mne na zem a ja som sa k nej pritúlila. 

Ona ma hladkala a ja som si to užívala. Dokonca som pri nej aj zaspala, keďže som bola ešte 

malé šteniatko ako vy. Bolo to super. Nela ma hladkala a ja som si mohla pokojne zdriemnuť. 

Toto bol môj prvý deň v novom domove. 

 Postupne ma učila nejaké príkazy, napríklad: zostaň, ľahni, sadni. Ja som to musela 

spraviť, lebo by som nedostala mňamku. Najnovší povel je otočka. Veľmi ma to baví ešte aj 

teraz. A stavím sa, že keby som mala dlhý chvost, tak aj ten by som si naháňala. Keď sa už 

ako tak zotmelo a každý išiel dovnútra, tak ma vždy zatvárali do takej veľkej miestnosti, kde 

bolo veľa vecí. Trochu som sa bála. Kňučala som, ale potom som si zvykla. Vždy som si vtedy 

spomenula na svoju mamku. Bola som tam úplne sama. Viete si to predstaviť? Všade tesno a 

strašidelne. Bolo mi tam teplučko, ale aj tak by som radšej bola s Nelou.  Dokonca, raz sa mi 

podarilo roztrhať vrece, čo tam bolo, ale nedopadlo to na ďalší deň veľmi dobre. No, aj keď na 

mňa trochu kričali, tak aj po ďalšie dni som trhala vrecia, lebo sa mi to zapáčilo a potom, keď 

som ich už viac nenašla - keďže ich už odložili- tak som začala skákať a škrabať na dvere. To 

už sa Nela fakt nazlostila a ja som zistila že robím zle. Ale keďže ona ma má veľmi rada, tak 

mi to hneď odpustila, i keď sa ešte trošku hnevala. Naučila ma ďalší povel. Bol to povel 

"nesmieš". Takto to chodilo, až kým som nebola dospelá. Vtedy som už bola trochu múdrejšia, 

ale aj tak som bola ešte zvedavá a tvrdohlavá. Zmenilo sa iba to, že som už spala na dvore, 

kde som cez noc mohla strážiť Nelu a jej rodinu. Mala som na dvore búdu, v ktorej keď fúkal 

vietor, alebo pršalo, mi nebola zima. Mala som tam deky, pelech a keď mi v lete bolo horúco, 

tak som si tam ľahla do tieňa a vždy som na koniec zaspala. Bolo mi tam super. 

 

              Bolo koniec leta a ja som sa prechádzala po dvore, keď som si v mojej búde všimla 

niečo čierne a chlpaté. Bola to mačka! Ja neznášam mačky! Hneď som sa rozbehla a keď som 

dobehla k nej, tak som na ňu začala štekať mojím chrapľavým hlasom. Cítila som sa smiešne, 

lebo ešte sa mi nestalo, žeby som si musela chrániť teritórium. Ale občas, keď to nečakáte, 

tak treba zasiahnuť. Asi to pomohlo, lebo tá mačka zamraučala a utiekla preč. Do teraz 

neviem, čo to bolo za mačku, ale viem, že nemala čo robiť na mojom dvore. Tak toto bolo moje 

prvé stretnutie s mačkou a od vtedy ich aj neznášam. Obzvlášť túto. Sú drzé a hlúpe. Nevedia 

pochopiť, že to je môj dvor. Od vtedy sem tá mačka chodila a mňa to vždy štvalo, no nedala 

mi pokoj. Bola strašne drzá. Keď nikto nebol na dvore, tak som oddychovala na terase, ktorá 

bola príjemne studená, aj napriek horúčavám. Nelu mám veľmi rada, ale niekedy ma na nej 

štve to, že celý deň nevyjde von. 

 



                 Potom, keď sa už trochu ochladilo, tak každé ráno, Nela začala niekam chodiť a 

prišla až poobede. Nie len ona, ale aj jej brat stále niekam chodili. Vždy keď ráno odchádzali, 

tak sa so mnou rozlúčila a potom keď prišla domov poobede, tak ma poriadne vystískala, ale 

potom zase zaliezla dnu a vyšla až niekedy podvečer. Niekedy som začula z domu aj nejaké 

melódie. Bola to ona. Keď vyšla von, tak mi vravela, že hrala na klavíri. Tak ja ju tu celý deň 

čakám a ona si dnu vyhráva na klavíri! Niekedy si myslím, že sa jej ku mne nechce. Potom 

keď vyšla von, tak to bolo len na chvíľku, pretože sa už stmievalo a každý išiel spať. Ja som 

išla do svojej búdy a Nela sa vrátila dnu. Cez noc už bolo trošku chladnejšie, keďže už bola 

jeseň, ale ja som mala vo svojej búde mäkučké deky a svoj obľúbený pelech, do ktorého som 

sa mohla zababušiť a bolo mi tam teplo. Na ďalší deň Nela prišla za mnou hneď ráno, ---čomu 

som sa veľmi čudovala- a bola so mnou skoro celý deň. Takto za mnou chodievala dvakrát za 

sedem dní. Boli to dva dni za sebou. Vždy som už vedela, kedy je to ten deň a strašne som sa 

tešila. Bola som veľmi šťastná, že so mnou mohla byť a nemusela nikam odchádzať. Celý deň 

som sa s ňou hrala, šantila a vystrájala. Potom večer odišla dnu. Aj ja som išla do svojej búdy, 

kde som si ľahla a na chvíľu zadriemala. Potom som sa zobudila na nejaký zvláštny zvuk. Bolo 

to akési pišťanie, alebo niečo podobné. Zľakla som sa, tak som sa najprv schúlila do rohu 

búdy, ale potom som sa osmelila a vyšla som von zistiť čo sa deje. Išla som dozadu za zvukom. 

Prišla som bližšie, keď ten zvuk prestal a zrazu to znova začalo. Veľmi som sa zľakla, tak som 

odbehla o pár metrov ďalej, ale potom som sa priplazila bližšie a pozrela sa pozornejšie. Bolo 

to niečo malé, čo veľmi tenko pišťalo. Nevidela som veľmi dobre čo to bolo, keďže bola tma, 

ale začala som štekať a skákať. Na to prišiel vonku Nelin ocko. Ten sa pozrel tiež a keďže tam 

bola tma a ešte k tomu v priekope, tak sa musel vrátiť pre takú podlhovastú, svietiacu paličku, 

ktorú volá "baterka". Posvietil si a zrazu zakričal, že tam niečo vidí. Keďže za ten čas som sa 

naučila ešte jeden povel, tak mi povedal, aby som išla za Nelou. Ja som ho poslúchla a bežala 

som pred dvere a štekala som. Keď to nepomáhalo, začala som skákať a škrabať na dvere. 

Vtedy si ma už všimla Nelina mamka. Otvorila dvere a opýtala sa ma  čo sa deje. Ja som 

začala chodiť od dverí k terase a od terasy po dvere. Zo začiatku nechápala, ale potom 

zavolala Nelu. Keď prišla, tak sa jej opýtala, čo sa so mnou deje. Nela sa na mňa pozrela a 

nejakým zázrakom zistila, že čo od nej chcem a že to trvalo dlho tak Nelin ocko začal na nás 

volať. No nikto ho nepočul, lebo bol vzadu, iba ja, lebo mi psy máme o veľa lepší sluch a čuch 

ako ľudia. Ako som už hovorila, tak si ma všimla a hneď vedela, čo od nej chcem. Pozrela sa 

na mňa, povedala svojej mamke, že musí ísť za mnou, lebo ja niečo potrebujem, alebo niečo 

chcem. Tak sa obliekla a bežala za mnou. Ja som bežala dozadu na dvor a ona za mnou. Keď 

sme prišli dozadu, čakal tam Nelin ocko. Začal niečo vysvetľovať a tak ho poslúchala. Potom 

sa k tej diere ocko zohol a vybral z odtiaľ malé šteniatko. Nele sa veľmi páčilo. Tak sa z toho 

veľmi tešila. Ja som sa tam tiež chcela pozrieť, ale nemala som k tomu šteňaťu prístup.  Potom 

sme odišli na terasu, ale mňa si nikto nevšímal len mi hovorili, aby som išla nabok. Cítila som 

sa odstrčená. Potom pribehla Nelina mamka s mojou veľkou, huňatou dekou a príkrili to šteňa 

s ňou. Moja čistá dečka teraz bude špinavá. Žiarlila som, ale radšej som odišla do svojej búdy. 

Keď som vykračovala po mojej pravidelnej cestičke okolo kríkov popri dome tak som zahliadla, 

že mu dali teplé mliečko. Hoci aj mne ho dávali, keď som bola malá. Teraz mi dávajú granule, 

ako ste si mohli všimnúť aj na začiatku príbehu. Ale aj tak boli s mliekom lepšie. A potom som 

sa strašne naštvala! Oni to malé, špinavé, ufňukané šteňa zobrali k sebe dovnútra. To ma tak 

zarmútilo, že som sa už ani neobzrela, ale išla som urazená do svojej búdy. A vôbec im 

nedošlo, že v podstate, keby nebolo mňa, tak to šteňa tam už nemuselo byť! Ja som ho 

zachránila! Nie oni! Tak som si ležala chvíľočku v búde, keď som zrazu začula, že sa otvorili 

dvere.  Väčšinou, keď ich počujem, tak hneď bežím privítať toho, kto tam je,  ale teraz som 

nemala náladu. Keď ma tak odstrčili, tak tam majú to malé šteňa. Keď tá osoba prišla k mojej 



búde, tak som podľa hlasu vedela, že to je Nelin ocko. Keďže som bola v druhej časti búdy, 

tak na mňa nedočiahol. Musel otvoriť strechu a až potom mi dal pamlsok a pohladkal ma. No 

ja som na ten pamlsok vôbec nemala chuť. A to sa nestáva často! Keď mi pustil do búdy zimu, 

keď otvoril strechu tak som sa musela zababušiť dekou, lebo mi bola zima. Bola som naňho 

trošku nahnevaná, keďže mňa si nevšímali, ale stále som ich mala rada. Ja mám pamlsky 

veľmi rada, tak som ho nakoniec zjedla, ale až potom, keď odišiel. Ešte ma raz pohladkal, 

potom išiel späť do domu k tomu šteňaťu a k Nele a jej mame. Bolo už bolo dosť neskoro, tak 

som  zaspala. Zobudila som sa až ráno. Keď som sa prebudila, svietilo už  slnko a ja ako každé 

ráno som si sadla do prednej záhradky a tam som sa  vyhrievala na slniečku. Po chvíli za 

mnou prišla Nela, sadla si ku mne a rozprávala sa so mnou, akoby som jej mala odpovedať. 

Našťastie pri mne nebol žiadny iný pes, lebo by sa určite uškieral. Rozprávala mi o tom 

šteňaťu, ako by ho už mala dva roky.  Ani mňa ešte tak dlho nemá. Potom začala niečo 

rozprávať o mne, ako ma má rada a žeby ma nikdy nechcela stratiť a že som jej najlepší 

maznáčik. A po týchto slovách som jej nevedela odolať, pritúlila som sa k nej. Ona ma hladkala 

a ja som si to ako vždy užívala. A najradšej to mám za uškami. Ja to zbožňujem. Škrabkanie 

je tá najlepšia vec na svete, okrem pamlskov. Mňam.  Takto tam pri mne sedela a škrabkala 

ma a ja som jej lozila po nohách a ona sa smiala a šteklila ma. Takto sme sa chvíľku hrali a 

potom sme sa hrali na naháňačku ako vždy. Občas som jej chytala šnúrky na topánkach,  až 

kým nespadla, potom som ju mohla ťahať  za rukávy. Niekedy sa hráme so starým lanom. Dá 

mi ho nech ho chytím a potom sa so mnou preťahuje. Zbožňujem to. Ja to v kuse ťahám, 

skáčem, váľam sa po zemi a ona to stále len drží a preťahuje sa so mnou a popri tom sa 

smeje. No niekedy až tak, že to lano pustí a ja keď som práve zapretá, tak sa prekotúľam 

dozadu. Keď chce, aby som to lano pustila, tak ma škrabká pod krkom a za uškami, lebo vie, 

že tam to mám  najradšej.  Niekedy to zneužijem a  vrhnem sa na jej topánky.  Vždy sa z 

toho  smeje a odťahuje ma od nich, lebo jej zavše rozviažem šnúrky. Mám aj veľa 

iných  hračiek, aj tie čo som mala ešte pri svojej mamke, ale tie nie sú také dobré,  ako hra s 

Nelou. Dnes som to šteňa nevidela. Na ďalší deň som sa taktiež vyhrievala na slnku a zrazu 

vyšla von Nela aj s rodičmi. Hneď som k ním pribehla na terasu, no bolo tam  aj šteňa. Nebola 

som blízko pri nich tak ma Nela zavolala, ale keď som k nej prišla, tak ma chytila a dala mi 

postroj a vôdzku, ktoré mi dáva, keď chodíme na prechádzky. Myslela som, že niekam ideme, 

ale nebolo to tak. Ona ma zavolala k tomu šteňaťu. Pomaly mi uvoľňovala vôdzku, aby som 

náhodou šteňaťu neublížila.  Veď ale ja som ho chcela iba oňuchať. Chápem ich. Boja sa o 

neho. Aj o mňa sa tak báli keď som bola taká malá.  Vtedy ho nejako nazvali a hneď som 

vedela, že  už  zostane na mojom teritóriu. Volajú ho Moon, čo v preklade znamená mesiac. 

Dali mu také meno, lebo bol celý čierny. Zo začiatku ma to trochu štvalo, ale potom som si 

zvykla. Taktiež bol taký "čaptavý" a nemotorný a stále si máčal hlavu do misky mlieka s 

granulami. Takto nejako sme my dvaja spolu vychádzali. Zo začiatku ma to dosť zlostilo,  ale 

potom som zistila,  že je s ním celkom sranda a že ho bolo treba veľa toho  naučiť. Však,  čo 

by sme chceli od takého malého šteňaťa. Nela sa s nami chodila každý večer hrať a vystrájať 

s nami, ale Moon to už niekedy vážne preháňal. Potom som zase zvnútra domu začula nejakú 

melódiu. To bola zase Nela, keď hrala na klavíri. Keď sa zase ešte viacej ochladilo, ja a Moon 

sme zažili prvý sneh,  ako tomu hovoria ľudia. To sú také malé biele fliačiky, ktoré padajú z 

neba a keď je vonku veľká zima tak zostanú na zemi, ale niekedy ho je strašne veľa a my 

musíme skákať do výšky, lebo by sme nevideli kam ideme a Moon už vôbec nie,  lebo je ešte 

malý. V kuse som sa z neho smiala.  Chvíľočku sa na mňa nahneval, ale potom sa zase so 

mnou hral, akoby sa nič nestalo. A ešte som zabudla povedať, že keď je vonku ten sneh a 

veľká zima,  tak na chodníku zvykne byť čudná vec,  ktorú neznášam! Strašne sa šmýka!  Ani 

ja a  ani Moon nevieme normálne chodiť, pretože sa nám šmýkajú laby! Nela to volá ľad. Ako 



teraz rozmýšľam, tak mám pocit že ani Moonovi sa to nepáčilo. Raz sa stalo, keď som 

nevedela, že je tam ten ľad, tak som sa po ňom rozbehla, no  a potom som nevedela zastaviť, 

pretože bol veeeeľmi klzký a ja som nabúrala rovno hlavou do brány. Moon sa smial, akoby 

bol v cirkuse, ale neviem ako by sa tváril,  keby sa mu stalo  to isté. A spomeň čerta. Z toho 

smiechu neovládol rovnováhu a pošmykol sa tiež, a pleeesk, už bol na zemi. Potom som sa z 

neho smiala ja. Našťastie sa mu nič nestalo, len sa mu trošku krútila hlava. No povedzte mi, 

čo mám na neho povedať. Bola to malá "trúbka". A teraz nám tu behá po dvore ako malý 

blázonko. Niekedy naozaj rozmýšľam, či je to už dospelý pes, alebo malé šteňa. To, že som 

sa šmýkala po ľade (samozrejme náhodou) sa stávalo často, ale potom som sa už naučila, že 

nemám behať, ale namiesto toho dávať pozor pod nohy. Áno deti, aj Moonovi sa to stávalo 

často a Nela sa z toho vždycky smiala. Ešte aj teraz,  keď niečo také vyvedieme, tak sa z toho 

smeje. Ale poviem vám tajomstvo. Raz sa to stalo aj jej, no mne to vôbec nepripadalo smiešne. 

Skôr som k nej rýchlo utekala , aby som zistila, či je v poriadku. Tak to presne bolo Moon. 

Dobre, dobre Moon. Ja tu rozprávam deťom a nie tebe! Ty tam radšej naháňaj toho motýľa. 

Keď už bolo zase trochu teplejšie, tak sa sneh (a ľad) roztopil a začali kvitnúť kvietky, aspoň 

tak to volajú ľudia. Tiež zbožňujem, keď čvirikajú vtáci, aj im trocha rozumiem. Ale nikomu to 

nehovorte. Keď lietajú včielky a motýle a ja sa páve vyhrievam na teplom, jarnom slniečku, 

niekedy sa mi zdá, že lietam s nimi a sledujem svet zhora. Poviem vám, je to krásny pocit. Asi 

sa pri tom aj usmievam. Moon sedí vedľa mňa a tiež oddychuje. Radšej nechcem vedieť nad 

čím rozmýšľa.  

Raz som sa ho  opýtala ako sa k nám dostal. Neviem prečo, ale pozrel na mňa, akoby som 

mu niečo spravila. A potom začal rozprávať. Rozprával mi o tom, ako sa dostal k nám a prečo. 

Povedal, že sa stratil a keď bola noc, tak nevedel kam kráča. Tak sa dostal až k nám. Potom 

sa šmykol do diery a tam začal kňučať, lebo sa nevedel dostať von. A vtedy som ho ja začula 

a zavolala som pomoc.  Potom mu po pár dňoch dali meno Moon. Takže teraz som vám to 

zrekapitulovala a keď už tak zaspávate,  tak zajtra vám to dorozprávam. Teraz šup, šup  spať. 

Dobre ráno deti. Dúfam, že ste dnes nevstavali skoro, pretože včera  som vás trochu zdržala.. 

Ale no. Nepreháňajme. Nebola to moja vina, že ste boli tak dlho hore. 

Kde sme skončili? Aha, už viem. Povedala som vám, ako mi Moon rozprával svoj príbeh. 

Dobre. Takže takto pekne bez starostí to pokračovalo. Nela sa s nami hrala. Občas sme chodili 

aj na prechádzky, ale potom som si všimla, že je vonku stále viac a viac horúco. Nám sa 

nechcelo nikam chodiť, ani hrať sa a už vôbec behať. V kuse sme len ležali na betóne a 

oddychovali. Niekedy nám Nela napustila do takej obrovskej misky vodu a my sme do nej 

vliezli a chladili sa. To bola paráda. Však Moon. Občas, keď bol niekde nejaký tieň tak tam 

sme sa chvíľočku hrali, ale dlho to nevydržalo. Takto to chodilo celé leto a keď sme išli na 

nejakú prechádzku, tak to bolo buď do záhrady, alebo nám dali postroj a vôdzku a išli sme do 

auta. Do tej krabice, v ktorej som prišla. Moon  veľmi nevedel, čo to je, ale potom som mu to 

vysvetlila. Zo začiatku sa bál, no potom sa osmelil a bol v pohode. No a keď sme išli po prvý 

krát na výlet, ja som o ničom ani len netušila. Nevedela som ani to, čo je výlet. Prosto sme 

nasadli všetci do auta, ako keď pre mňa prišli, ale teraz so sebou brali aj kopu vecí. A medzi 

nimi boli aj naše pamlsky. Mmm..... Tie pamlsky sú ako nebíčko v papuľke. Keď sme boli všetci 

v aute Nela a jej rodičia  sa rozlúčili so starými rodičmi a išli sme. Tento krát sme išli dosť dlho. 

Občas sme sa zastavili pri takej budove, kde sme sa mohli trosku vybehať a napiť. Nelin ocko 

na nás zavolal: odchádzame. Zase sme išli dlho až sa začalo stmievať. Ja a Moon sme už boli 

unavení, tak sme sa pokúsili zaspať, ale ja som iba driemala. Nevedela som kvôli tomu hluku 

a kolísaniu zaspať. Išli sme tak straaašne dlho. Zrazu sme zastavili. Bola už tma, takže ja som 



veľmi nevidela, ale počula som, ako Nelin ocko vystupuje. My sme zatiaľ čakali v aute, lebo 

Nela a jej brat spali. Dokonca ani Moon sa nezobudil, až po chvíli. Keď sa všetci zobudili, 

vystúpili sme. Boli sme šťastní že sme prišli do cieľa. Vošli sme do veľkej budovy. Tam bolo 

pekne a teplo. My sme veľa nevideli, lebo sme boli v prepravke, ale videli sme jednu tetu ktorá 

nám dala kľúče. Zrejme boli od našej búdy, kde budeme. Keď sme vyšli po schodoch hore, 

bola tam dlhá chodba a z oboch strán boli dvere. Zrejme každá viedla do inej búdy, alebo ako 

to volajú ľudia "izby".  My sme išli až na koniec tej chodby a Nelina mamka otvorila dvere. Vošli 

sme dnu. Bolo tam pekne. Konečne sme mohli vyjsť z prepravky. Najprv sme všetko 

oňuchávali, lebo sme boli v cudzom prostredí, ale po chvíli sme tam už boli ako doma. Niečo 

vám poviem. Keď viete, kde máte jedlo a vodu, ste tu ako doma. Áno všade..... No, takže sme 

sa všetci najedli a potom sme išli spať, lebo už bolo dosť neskoro. Ja a Moon sme mali svoje 

obľúbené granuly. Ráno sme vstávali skôr ako obvykle. Všetci sa začali niekam chystať. Bol 

tam rozruch a potom na moje prekvapenie, mňa a Moona nechali na izbe. Ja som si myslela, 

že nás vezmú zo sebou a budeme celý deň spolu ako vždy. Asi som sa mýlila. Vraveli niečo o 

raňajkách a že sa o chvíľku vrátia. No pre nás to bola večnosť. Keď odišli ja a Moon sme 

nechápali čo sa deje, ale potom sme sa pozreli na seba a išli sme si ľahnúť  do obývačky. 

Nechali nám otvorené dvere na taký malý priestor ktorý je podobný terase ale oveľa menší. 

Ľudia to volajú balkón. Zase nové slovo. Ja som tam občas išla a vyhrievala sa na slnku. Takto 

sme tam boli asi pol hodinky a potom som počula ako niekto otvára dvere. Bola to Nela a jej 

rodina. Veľmi som sa tešila, tak som na ňu začala skákať ako vždy. Nehrali sa s nami ako na 

dvore, ale aspoň boli pri nás. Bola som rada. Po chvíľke sa zase niekam začali chystať. Zase 

sa začali obliekať, ale teraz brali aj nás. Mne a Moonovi dali postroj a vôdzku a išli sme. Vyšli 

sme z IZBY a Nelina mamka zamkla dvere. Išli sme po dlhej chodbe a potom dole po 

schodoch, ktorými sme včera prišli. Potom sme prechádzali okolo tej tety až sme vyšli von z 

budovy. Bolo príjemne teplo a my sme šli na prechádzku. Veľa krát sme sa zastavovali, lebo 

ja a Moon sme mali veľa nových pachov. Takto sme sa prechádzali celé doobedie a potom 

sme prišli k ďalšej budove. Tu volajú reštaurácia. Viem len to, že sa v nej podáva jedlo, takže 

je to moja obľúbená budova. Mmm... Vošli sme, našli sme si voľný stôl ku ktorému sme si 

sadli. Bolo tam veľa ľudí, až sa mi z toho točila hlava. Mňa však  zaujali najmä pachy. Voňalo 

to tam tak, ako keď doma v kuchyni varí Nelina mamka. Vtedy som sa jej vždy motala pod 

nohy, ale tu sme si sadli k jednému stolu a potom mne aj Moonovi povedali, že si máme 

ľahnúť  a zostať. Trošku sme sa nudili, ale občas sme aj my niečo dobré dostali. Potom, keď 

všetci dojedli prišiel k nám a Nelin ocko mu podal nejaký papierik. Vyšli sme z reštaurácie a 

išli sme ďalej. Potom sme išli do parku. Máme ho aj doma, ale vyzerá trochu inak. Ale aj tento 

bol fajn. Hrali sme sa no zrazu som tam niečo uvidela. Bola to mačka! Hneď som sa rozbehla 

a išla som ju naháňať. Kým som tam dobehla, tak si ma všimol asi celý park. Hlasno som 

štekala, takže začali štekať aj ostatné psy. Keď ku mne pribehla Nela, tak sa na mňa hnevala. 

Dala ma späť na vôdzku. Potom na mňa boli všetci  nahnevaný, iba Moon sa smial. Unavený 

sme sa vrátili speť na hotel, kde sme na izbe oddychovali, dnes  to bola zábava. Na ďalšie 

ráno sa to opakovalo. Raňajky a dlhé čakanie. Keď sa vrátili Nela a jej rodina niekam išli ale 

mňa a Moona nevzali. Ani na prechádzku? Bola som trochu sklamaná, ale keďže som zaspala, 

lebo príjemne pršalo, tak som sa zobudila až keď sa vrátili. Bol už podvečer a skoro tma. 

Potom mňa a Moona konečne zobrali na prechádzku, ale len na takú krátku. Už ani nebolo tak 

teplo. Fúkal studený vietor a začínalo zase pršať. Rýchlo sme utekali do vnútra kde sme sa 

osušili. V izbe sa už každý chystal spať. Aj ja a Moon sme sa navečerali a potom sme išli sme 

spať. Nasledujúci deň som vstala prvá. Ešte ani nesvitalo. Skúsila som vyskočiť na posteľ k 

Neliným, rodičom ale zrejme to nebol dobrý nápad, lebo ma hneď poslali späť na zem. Potom 

som to skúsila pri Nele. Tá sa hneď zobudila a prikryla ma paplónom. Vtedy sa zobudil aj Moon 



a začal žiarliť, ale nakoniec priskočil k Nelinmu bratovi. Bolo nám pri nich pohodlne a teplučko. 

Ako aj v našom pelechu nám je dobre. Ráno som sa zobudila a Nela ma hneď začala hladkať. 

Bola som šťastná. Vedela som, že dnes bude dobrý deň. Dnes som  bola strašne netrpezlivá. 

Kým sa Nela vrátila z raňajok, ja som roztrhala vankúše. Keď sa Nela vrátila na izbu zostala 

od hrôzy stáť pred dverami, a za ňou jej rodičia a brat. Všade bol neporiadok, len ja a Moon v 

strede izby. Strašne som sa hanbila a asi som to nedomyslela. Po chvíli na mňa Nela zakričala 

moje meno a ja som sa trochu zľakla. Sadla som si, a čakala čo sa bude diať. Potom prišli do 

izby a zavolali telefónom, do ktorého povedali, že potrebujú upratovačku. Netušila som kto, 

alebo čo to je, ale keď dotelefonovali, tak išli po mne upratovať. Mňa dali do druhej izby aj s 

Moonom. Potom prišla nejaká teta s nejakými vecami a veľkým vozíkom a palicami a začali 

spolu všetci upratovať. Keď upratali išli sme na prechádzku. Myslela som, že sa na mňa budú 

hnevať, ale možno mi to aj prešlo. Tak sme išli okolo nášho slávneho parku a potom sme prišli 

k takej obrovskej miske s vodou, z ktorej vystrekovala ďalšia. Ja vodu veľmi nemusím, tak som 

sa radšej držala ďalej. Nela to volá fontána. Bola obrovská. Všetci sme si k nej na chvíľu sadli. 

Ja s Moonom sme si pobehali.  Museli sme sa vrátiť domov lebo začalo pršať. Utekali sme až 

k hotelu, kde sme išli na izbu a tam sa osušili. Najedli sme sa a Nela s jej rodinou niekam 

odišli. Boli preč veľmi dlho. Ja som sa strašne nudila ale čo som mala robiť, keď vonku pršalo? 

No len sedieť vo vnútri a pozerať na veveričky ktoré skáču v parku po stromoch. Boli preč už 

veľmi dlho. Čo ak sa im niečo stalo? Tak som si povedala, nie! Ja ich idem hľadať! Postavila 

som sa a začala som skákať a škrabať dvere. Po chvíli sa mi podarilo dvere otvoriť a vyšla 

som na chodbu. Moon sa na mňa pozeral, čo stváram, ale potom som ho presvedčila aby išiel 

so mnou. Tak sme sa vybrali. Museli sme sa skrývať, lebo sme vedeli, že to nedopadne dobre, 

keď nás niekto zbadá. Po chvíli sme sa dostali z budovy. Vonku už prestalo pršať a svietilo 

slnko. Išli sme rovnakou cestou ako aj s Nelou. Rozprávali sme sa a obzerali si veci, ktoré sme 

nestihli počas prechádzky. Mali sme aj oveľa viac čuchov a informácii, ako keď sme na vôdzke. 

Bolo to super. Ešte sa nestmievalo, tak sme mohli behať kade sme chceli, ale museli sme si 

nájsť nejaké miesto, lebo vrátiť sa už bolo neskoro. Keby začalo pršať, alebo by sme stretli 

iných psov, tak to by dobre nedopadlo. Na ďalší deň ráno sme sa prechádzali popri fontáne, 

kde sme boli aj s Nelou a jej rodinou a hneď vedľa sme videli uja, ktorý stál za pultom ako aj 

teta v hoteli. No tento mal pri sebe jedlo. Boli sme hladní. Nemali sme večeru. Pomaly sme sa 

priplazili k pultu a čakali nech sa ten ujo otočí. Čakali sme a keď sa otočil, ja som vyskočila na 

pult, vzala som párky, a ten pult som náhodou zhodila. Ujo za mnou kričal ale ja som utekala 

a Moon sa chvíľu pozeral, no potom bežal za mnou, lebo vedel, že to asi nebude milí pán. Tak 

sme utekali, až sme zistili že už sa celkom zotmelo až sme sa stratili. Boli sme v inej časti 

mesta, takže sme videli veľa nových vecí. Zrazu sme sa zastavili pod jednou lampou, ktorá 

svieti vždy večer keď sa zotmie. A zrazu vedľa nás stál nejaký iný pes. Obaja sme sa zľakli, 

lebo keď som bola malá, tak mi mamka hovorila, že mám dávať pozor na pouličných psov, 

lebo sú zlí a drzí. Utekali sme ale myslím že to nepomohlo, lebo ten pes behal za nami aj s 

ostatnými, ktorý sa k nemu pridali. Zase sme behali no tento raz dosť dlho. Až keď sme si 

mysleli, že sme sa ich striasli, tak začala sranda. Zamotali sme sa do opustenej uličky, kde 

nás chytili. Báli sme sa, tak sme sa k sebe pritúlili a potom sme čakali, že na nás zaútočia, ale 

mýlili sme sa. Začali sa smiať, čo to vyvádzame. Boli traja. Smiali sa, akoby to robili naschvál, 

že nás strašili. Keď sa už konečne prestali smiať, opýtali sa nás, čo také dve malé šteňatá 

robia takto v noci na ulici a prečo nie sú doma. Vtedy som sa nazlostila a štekala  som na  nich 

mojim úžasným hlasom, že my nie sme malé šteňatá, ale dospelé psy. Zas sa začali smiať, 

no potom nám povedali, nech prestanem lebo oni, nám chcú len pomôcť. Zahanbila som sa, 

ale všetko som im vysvetlila a ospravedlnila som sa. Potom nás zobrali k sebe domov, lebo si 

mysleli, že sme ešte len malé šteňatá. Oni boli väčšie plemeno ako my. Došli sme k takej 



obrovskej starej budove. Vôbec sa mi tam nechcelo, bola špinavá a strašidelná, no keď sme 

vošli dnu, tak sme ostali v šoku. Zostali sme stáť pred dverami, ale po chvíľke sme sa rozbehli 

dnu. Bolo tam ako v raji. Všade mali nejaké deky, vankúše, dokonca aj jedlo. Zrejme to bolo 

všetko  ukradnuté ale WOOW. To je lepšie ako v jedálni pre psov. Bolo tam úžasne. Ja a Moon 

sme sa najedli aj keď to nebolo to najlepšie jedlo a hneď sme zachrápali. Spali sme až do 

rana. Ráno sme sa zase najedli a vybrali sme sa hľadať cestu domou. Ale vtedy ma napadlo. 

Čo keď sa o nás Nela bojí a hľadá nás? Povedala som Moonovi že sa musíme vrátiť domov 

lenže nevieme ako. Hľadali sme nejakú čuchovú stopu, alebo niečo. Dlho sme nič nemohli 

nájsť, až sme sa dostali trochu ďalej. Potom nám došlo, že  sme chodili dookola, takže sme 

museli nájsť iný smer. Bol už obed, horúco a my sme nevládali. Našli sme si na chvíľku nejaký 

tieň aj vodu a oddýchli sme si. Potom sme pokračovali v ceste. Po chvíľke cesty sme sa dostali 

k tej fontáne, pri ktorej sme boli aj s Nelou. A zrazu sme uvideli hotel. Nela akým si zázrakom 

vedela že prídeme tak nás čakala pred dverami hotela a keď nás zbadala, poriadne nás 

vystískala. Bola strašne šťastná. My sme dostali normálne najesť( nie ako včera) a potom sme 

si ľahli a spali až do rána na našich úžasných pelechoch pri Nele. Boli sme radi že, sme našli 

cestu domov. Noo... Teda... Aspoň ja. Ale veľmi sa čudujem že nás, takých krásnych 

francuzákov nikto na uliciach nezobral k sebe domov. ale ani by som nechcela ísť niekam 

domov s nejakými cudzími ľuďmi. Som rada, že mám Nelu, a za nič na vete by som ju nechcela 

vymeniť. ani za granule. A hlavne ľutujem že som utiekla a neposlúchla ich. Nasledujúce ráno 

každý vstával skoro a hneď po raňajkách, bol chaos, všetci tu pobehovali. Brali všetko 

oblečenie, jedlo aj hračky. No proste všetko! A vtedy som vedela, že sa ide domov. Bola som 

ešte šťastnejšia, než predtým. Už mi tam bolo dlho. Konečne uvidím svoj dvor, svoju záhradu 

a svoju obľúbenú búdu. A bohužiaľ a tie mačky! Cesta bola veeľmi dlhá aj s nejakými malými 

zastávkami ale došli sme. Bol už večer. Všetci sme boli nadšení, že sme konečne doma a 

hlavne, že sme všetci spolu. Bolo tam fajn, ale ako sa hovorí " všade dobre, doma najlepšie". 

To pravidlo platí nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá. A takto si my nažívame v našom krásnom 

domčeku, s veľkou záhradou a veľkým dvorom, v malom mestečku a všetci spolu. Noo deti. 

Už je koniec, ale kto vie. Možno sa mi ešte niečo prihodí. A možno potom vy budete rozprávať 

príbeh o svojom živote svojim šteniatkam. Áno, aj ty Maya, Charlie, Stella, Sára, Deasy, Lili, 

Rony...  Dúfam, že sa vám môj príbeh páčil a že ste si ho užili.  

                             Koniec    :-) 

 


