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Zhováranie sa s Luckym

Vždy sa mi o Luckym sníva rovnaký sen; trvá to už takmer šesťdesiat 
rokov, od mojich ôsmich či deviatich. V tom sne je Lucky stočený 
do klbka na dne papierovej škatule v školskom suteréne, kde som ho 

uvidel prvý raz. Je malý, biely, rozkošný; cmúľa mi prst a vrtí chvostom. 
„Ahoj, Lucky,“ prihováram sa mu. „Vezmem ťa domov. Povedz mi 

niečo.“
Prvé slová, na ktoré si pamätám, že som povedal zvieraťu. To zrn-

ko rozpadajúcej sa pamäti si v sebe stále nesiem. Obraz tohto drobného 
malého tvora, ako ku mne s nádejou a láskou vzhliada, snaží sa zdvihnúť 
hlavu, aby drgol do mojej ruky, sa mi vryl do vedomia viac než akákoľvek 
iná spomienka z detstva. Vtedy som ešte nevedel, že mi odpovedá, ale 
prišiel som na to dostatočne zavčasu: „Zapamätaj si ma,“ povedal.

Môj život so zvieratami sa začal Luckym. Stúpenci teórie pripúta-
nia by povedali, že sa začal už o niekoľko rokov skôr, v ranom detstve, 
kedy osamelé a bojazlivé deti prvý raz snívajú sny a prežívajú fantázie so 
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zvieratami a osvoja si predstavu zvierat ako svojich milovaných a neob-
vyklých kamarátov. Ale môj vedomý život so zvieratami sa začal Luckym 
– v čase, keď som bol čudácky a nešťastný žiak základnej školy Summit 
Avenue v Providence na Rhode Islande. Býval som na chudobnom konci 
východnej časti Providence, vo štvrti írskych a židovských prisťahoval-
cov. Providence bolo prísne, energické katolícke mesto. Systém verejné-
ho školstva v Providence predstavoval pre deti a vnúčatá prisťahoval-
cov bránu k vzdelaniu a asimilácii, rovnako ako štátne školy pre mnoho 
amerických detí. Základná škola Summit Avenue sídlila v impozantnej 
tehlovej budove typickej pre mestské štátne školy v tom čase. Chodby 
boli široké a preslnené, plné rezonujúcich hlasov. Chlapci a dievčatá mali 
vlastné vchody a ihriská. Učitelia mi pripadali starí a prísni. 

Medzi deťmi a vnúčatami prisťahovalcov a deťmi tých, ktorí tu boli 
pred nimi, vládlo vždy napätie. Vyučovanie bolo obvykle neradostnou 
záležitosťou, veľa prednášania učiteľmi bez zmyslu pre humor a písania 
kriedou na veľkú zelenú tabuľu. Učiť sa bola naša povinnosť, ktorú sme 
mali voči tým, ktorí sa nám pokúšali vtĺkať do našich zväčša nechápa-
vých hláv nejaké vedomosti. 

Cítil som sa osamelý a čudný a v škole ani mimo nej som nemal žiad-
neho kamaráta. Väčšinu času som bol vystrašený a nemotorný chlapec, 
ktorý sa v noci pocikával. Typické detské aktivity a povinnosti ako teles-
ná výchova, hovoriť nahlas pred celou triedou, očkovanie, domáce úlohy, 
ísť pešo domov či zhováranie sa s dievčatami mi naháňali strach.

Život v našej rodine bol náročný – rodičia sa neustále hádali a ja som 
sa bál chodiť do školy, kde ma často prenasledovali a bili väčšie, staršie 
deti, ktoré sa mi vysmievali a kvôli ktorým som sa musel domov vracať 
bezpečnejšími, zložitými obchádzkami. Mnoho popoludní som tak strá-
vil na rozsiahlom cintoríne neďaleko nášho domu. Nemal som priateľov 
a skoro každá sociálna komunikácia ma takmer paralyzovala. 

A k tomu ešte to zneužívanie, ktoré často vyústilo do nočného pomo-
čovania sa. Sexuálne, fyzické a emocionálne zneužívanie formovalo veľ-
kú časť môjho detstva a môjho života. Nejde o to, čo presne sa mi stalo, 
ale ako som sa cez to dostal. Lucky bol anjel, ktorý mi vstúpil do života, 
aby mi pomohol pohnúť sa vpred, vyjsť z tej temnoty. 



Náš príbeh s luckym  sa začal v jedno studené, pochmúrne školské ráno 
v Novom Anglicku. Sedel som so svojimi spolužiakmi v laviciach a triasli 
sme sa od zimy, zatiaľ čo v predpotopných radiátoroch sipelo a pukalo, 
ako sa nás, nie tak ďaleko od umrznutia na stoličkách, snažili zahriať, 
čo bol vždy dlhotrvajúci proces. Tam som sa naučil zadriemať vždy, keď 
niekto prednášal či rečnil, čo je návyk, ktorý mi zostal dodnes. 

Sedel som vo svojej naleštenej hnedej lavici a civel na vyryté iniciál-
ky nespočítateľného množstva bezmocných žiakov pred sebou, ktorí ich 
zanechali pre svojich nasledovníkov. Vo chvíli, keď sa ozvalo z repro-
duktorov školské vysielanie zdĺhavých každodenných oznamov, som už 
odkväcol. Ranným hláseniam, po ktorých nasledovalo hromadné vyhlá-
senie sľubu vernosti a prehratie poškriabanej platne s americkou hym-
nou, som nevenoval takmer žiadnu pozornosť. V to ráno ma však jeden 
oznam donútil vzpriamiť chrbát a počúvať.

„Študenti,“ povedala naša učiteľka slečna McCarthy, „jedna z našich 
rodín má sedemtýždňové šteniatko, ktoré potrebuje domov. Dostane ho 
prvý študent, ktorý sa v pondelok ráno o siedmej dostaví k chlapčenské-
mu vchodu. Bude na vás čakať náš školník pán Wisnewski.“

Učiteľka nám potom vysvetlila, že šteniatko bude pri chlapčenskom 
vchode preto, lebo sa všeobecne predpokladá, že žiadnemu dievčaťu by 
sa nechcelo vstávať tak zavčasu a ešte za tmy ísť pešo do školy.

Iste, vtedy bol iný svet. Neboli potrebné žiadne diskusie, odkazy rodi-
čom či súhlasné prehlásenia. Nikoho nezaujímalo, či máme plot, či sme 
celý deň doma, či súhlasíme s kastráciou alebo či sme to s rodičmi vôbec 
skonzultovali. Kto prišiel prvý, mohol si vziať domov šteňa, nik sa ho na 
nič nepýtal. 

To šteniatko som chcel viac než čokoľvek iné. Zdalo sa, akoby som 
naňho čakal celý život. Bolo moje. Musel som ho mať. Raz sme mali ne-
meckého ovčiaka Kinga, ale vtedy som bol ešte malý a veľmi som sa oňho 
nezaujímal. Otec ho ráno a v noci púšťal von, spal v suteréne a nikdy 
neprekročil prah domu. 

Rodičia do psov nikdy neinvestovali. King nebol vykastrovaný a ne-
utekalo sa s ním k zverolekárovi, keď mu bolo zle; zaliezol do suteré-
nu, kým sa mu nepolepšilo. Takých malých Kingov pobehovalo po okolí 
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habadej. S Kingom sa nikdy nik neprechádzal ani ho nik neviedol na 
vôdzke a môj otec by si radšej nechal odrezať ruku, než aby chodil za 
ním, zbieral výkaly a vkladal do plastového vrecka. 

V jeden deň sa King nevrátil. Nik nevylepil plagátiky do výkladov či na 
telefónne stĺpy. Bol zodpovedný sám za seba. Po niekoľkých mesiacoch 
nám suseda povedala, že videla, ako ho zrazilo nákladné auto a smetiari 
odviezli jeho telo. Nikto ho viac nespomenul. 

V našom dome sa pri večeri neviedli prívetivé, otvorené rozhovory 
o záležitostiach, ako sú psy. Otec sa doma často nezdržiaval a rodinné-
mu životu venoval iba málo pozornosti. Mama pracovala, varila a starala 
sa o domácnosť. Vedel som, že rozhodnutie o Luckym je na nej, ale tiež 
som vedel, že to šteniatko bude moje bez ohľadu na to, čo kto povie. 

Mamu som zastihol v kuchyni po večeri – vždy pôsobila pokojne a naj-
šťastnejšie, keď bola sama v kuchyni, umývala riad, pospevovala si a zho-
várala sa sama so sebou. Povedal som jej o hlásení slečny McCarthy. 

„Absolútne nie,“ vyhlásila, „na šteňa si ešte príliš malý, aby si sa oňho 
postaral, a ja mám dosť svojich povinností.“ Napriek jej reakcii som však 
ani na sekundu nezapochyboval, že napokon povie áno. Toto bola len 
taká nutná predohra, ktorú bolo potrebné absolvovať. Nesúhlasila ešte 
dva či tri razy. Znela nahnevane a dotknuto. Kto bude za toho psa zod-
povedný? Kto bude po ňom upratovať? Na veterinára nie sú peniaze. Psa 
nechcela v obývačke ani pri nábytku, aby značkoval podlahu či prehrabá-
val sa v smetiach. Kto bude zodpovedný za to, aby to nerobil?

Vedel som, že mama psy miluje; vždy sa pristavila, aby nejakého po-
hladkala a prihovorila sa mu. Tušil som, ako veľmi milovala Kinga, a vi-
del som, ako zosmutnela, keď bol preč, hoci o tom nikdy nehovorila. 

Vtedy, a ešte mnoho tisíc rokov predtým, žili psy na okraji ľudského 
života, nie v jeho centre. Je ťažké si len predstaviť, že psy a mačky neboli 
takou intenzívnou súčasťou nášho emocionálneho života. Ľudia chovali 
psy hlavne preto, aby odplašili zlodejov, a mačky myši. 

Po druhej svetovej vojne sa v Amerike vzťah medzi človekom a zvie-
raťom ocitol uprostred veľkej premeny. Zvieratá využívané na prácu vy-
striedali stroje a autá; ľudský rozvoj poznamenal aj život divokých zvie-
rat; povojnové obdobie sa označuje ako začiatok zlepšenia postavenia 



domácich zvieracích miláčikov. Stali sa z nich členovia rodiny a multimi-
liardový fenomén, ktorý úplne ovplyvnil náš spôsob života. 

Keď som bol malý, psom sa nedávali ľudské mená a neboli pova-
žované za deti. Zvieratá neboli členmi rodiny. Bolo by urážlivé niečo 
také čo i len naznačiť. Psy jedli zvyšky, často ich zrazilo auto alebo sa 
len tak vytratili. Keď ochoreli, často umierali, nechali ich uspať alebo 
ak žili na vidieku, zastrelili ich. Neexistovali žiadne maškrty, hračky 
či poistenie zvierat. Ľudí stále nejaký pes pohrýzol a sučky vrhali šte-
niatka ako na bežiacom páse, ktoré zvyčajne majitelia rozdali susedom 
a príbuzným. 

Mama a ja sme sa vtedy doťahovali asi hodinu, počas ktorej som ne-
ustále niečo sľuboval. Psa budem brať von. Vycvičím ho. Budem ho čis-
tiť, sľubujem. Som si istý, že si o tom myslela svoje, ale viem, že chcela, 
aby som bol šťastný. Povedal som jej, ako veľmi túžim po psovi a ako si 
to budem ceniť. 

Myslím si, že šteniatko aj mohla považovať za celkom dobrý nápad, 
lebo stále na mňa naliehala, aby som „bol priebojnejší“ a zapojil sa do 
diania za dverami detskej izby, kam som pravidelne zaliezol s knihami 
a akváriovými rybičkami. 

A tak, bez toho, aby som získal jednoznačný súhlas, súhlasila. Musela 
sa o tom ešte poradiť s otcom. Nik nepovedal jednoznačné nie, čo v tom 
čase znamenalo vlastne áno. Myšlienky na moje šteniatko ma tak rozru-
šili, že som ten týždeň ledva prečkal. 

Nazval som ho Lucky (Šťastíčko) preto, aké som mal šťastie ja, nie 
ono. Jeho vstupom do môjho života nastal obrat v tom, ako som začal 
o sebe premýšľať. V nedeľu v noci mi mama požičala svoj veľký starý bu-
dík, ktorého tikanie ma zobudilo oveľa skôr, než mal šancu vôbec zazvo-
niť. „Veľa šťastia,“ povedala. „Buď opatrný, keď budeš potme prechádzať 
cez cestu.“

väčšiNa ľudí ,  ktorí milujú svoje psy, sa príliš nepozastavuje nad tým, 
prečo alebo aké silné k nim chová city. Z hľadiska Darwinovej teórie psy 
nedávajú zmysel. Už ich nepotrebujeme na to, aby nás chránili či pomá-
hali loviť, ale milujeme ich viac než kedykoľvek predtým. 
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Ľudia sa často zaoberajú psychoanalýzou psov, snažiac sa pritom zis-
tiť, čo si myslia a cítia. Pre mňa je však vždy oveľa zaujímavejšie uplatniť 
tento druh analýzy na ich majiteľov. O ľuďoch, ktorí psy milujú a žijú 
s nimi, píšem rovnako alebo aj viac ako o samotných psoch. To, čo ma 
vždy najviac fascinovalo, boli odpovede na otázky: Prečo si vyberieme 
práve toho konkrétneho psa? Prečo milujeme práve tú konkrétnu mač-
ku? Práve z toho totiž vychádza teória pripútania.

Pokiaľ ide o zhováranie sa so zvieratami a ich počúvanie, je teória pri-
pútania dôležitá. Predstavuje prvý krok v našej snahe pochopiť ich a ko-
munikovať s nimi. Teória pripútania nám pomáha porozumieť tomu, čo 
potrebujeme, prečo ich milujeme a akú povahu má náš vzťah k nim. Ide 
o naše vlastné vedomie, ktoré je kľúčom k hlbokému a zmysluplnému 
súžitiu so zvieratami. To vysvetľuje všetko dôležité o Luckym a mne.

Na teóriu pripútania neskôr nadviazala štúdia dynamiky dlhodobých 
vzťahov a emócií ľudských bytostí, spoločného diela psychológov Johna 
Bowlbyho a Mary Ainsworth, ktorú vytvorili v 60. rokoch 20. storočia 
a vo všeobecnosti nahradila Freudovu teóriu ako základnú teóriu vývoja 
ľudských emócií. 

Bowlby spôsobil prevrat v nazeraní psychiatrie na emócie a raný vý-
vin hlavne v preverbálnom (predslovnom) štádiu detí, ktorých pocity sú 
poznamenané strachom, stratou alebo odlúčením od matiek. Domnieval 
sa, že vzory, formy väčšiny našich emócií – akými sú napríklad pocit 
bezpečia, úzkosť či potreba lásky – sa vytvárajú počas prvých mesiacov 
a rokov života tak, ako naši rodičia reagujú na náš strach a osamelosť.

Zvierací behavioristi, psychológovia a tréneri zvierat použili teóriu 
pripútania na náš vzťah k zvieratám, aby im pomohla vysvetliť, prečo 
si nás získa konkrétny pes či mačka, prečo cítime potrebu nejaké psy 
zachrániť a s inými chodiť na poľovačku, prečo milujeme malé psy alebo 
veľké, či prečo chceme chovať len jedného alebo mať celý tucet. Teória 
pripútania nás podnecuje, aby sme porozumeli emóciám a prejavom, 
ktoré vnášame do tohto vzťahu. 

Raz som mal psa – borderskú kóliu – menom Homer, ktorého som 
považoval za nešikovného a bojazlivého. Vždy trochu zaostával, pri ne-
známych zvukoch, iných psoch a hlučných ľuďoch sa krčil. Neustále som 



ho okrikoval a onedlho som si všimol, že som tým jeho problémy iba 
zhoršil. Nuž, pravdupovediac, neboli sme na jednej vlne tak, ako som bol 
s takmer všetkými svojimi zvyšnými psami. Jedného dňa – po tom, čo 
som ho počas celej prechádzky okrikoval, aby pridal do kroku a držal sa 
pri nás – som sa zastavil a opýtal sa seba samého, prečo sa naňho toľko 
hnevám.

A v to chladné slnečné ráno mi odrazu došlo, že tón hlasu, ktorý som 
pritom používal, nie je môj – bol to hlas môjho otca. Môj otec bol dobrý 
človek, ale kritizujúci. Domnieval sa, že poučovaním sa u detí dajú vy-
riešiť zložité problémy. Niekedy ma považoval za slabocha, dieťa, ktoré 
ho sklamalo, slabého športovca, málo obľúbeného medzi priateľmi, syna, 
ktorý sa v noci pomočoval, nemotorného a nevhodného pre akúkoľvek 
fyzickú prácu. 

Keď som mal jedenásť rokov, prihral mi počas našich nasilu pesto-
vaných spoločných aktivít bejzbalovú loptu, ktorá ma udrela do hlavy 
a zrazila k zemi. Keď som sa plačúc pozviechal na nohy, povedal mi, že 
som slabý a chýba mi skutočná sila charakteru. Odkráčal som z ihriska 
a náš vzťah ten deň navždy poznačil a nikdy sa nezahojil. Tri desaťročia 
sme sa nedokázali srdečne porozprávať. 

To bol kľúč k tomu, čo sa v to ráno dialo medzi mnou a Homerom. 
Homera som vnímal rovnako, ako niekedy vnímali mňa, ako nerozhod-
ného a bojazlivého. Ako slabocha. So svojou dcérou či iným človekom 
som sa tak nikdy nezhováral, ale pri tomto úbohom malom psovi to zo 
mňa vytrysklo, rovnaký hlas, rovnaké správanie, rovnaký hnev a frustrá-
cia. Uvedomil som si, že nám dvom, Homerovi a mne, podobne ako mne 
a môjmu otcovi, možno nie je súdené, aby sme mali zdravý vzťah. 

V tom období som býval na severe New Jersey a našťastie na našej 
ulici býval tiež Jeremy, malý chalan, ktorý si Homera obľúbil. Považoval 
ho za toho najúžasnejšieho psa na svete. Tak som mu ho podaroval. Jere-
my mu poskytol všetku lásku, náklonnosť a pozornosť, ktoré som mu ja 
nedokázal dať. Žili spolu šťastne ďalších dvanásť rokov. 

Niektorých z mojich priateľov a čitateľov šokovalo, že som sa jed-
ného zo svojich psov „zbavil“. Porušil som tak tabu, ktoré je súčasťou 
nášho sveta. Domnievam sa však, že toto bol jeden z najláskyplnejších 
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činov, aké som kedy pre zviera urobil, a vďačím zaň Johnovi Bowlbymu. 
Keby som nepoznal teóriu pripútania, nikdy by som nedokázal prísť na 
koreň tomu, prečo som mal problém nadviazať vzťah s Homerom. Od-
súdil by som toho milého tvora na život v napätí a frustrácii. 

Ľudia sa ma stále pýtajú, ako si vyberám psa. Dosť jednoducho, 
vravím. Dostanem takého psa, akého chcem; kvôli sebe aj kvôli nemu. 
Naše emocionálne interakcie so psami sú zväčša reprízou nášho vlast-
ného raného emocionálneho vývoja a vo všeobecnosti sa k psom a iným 
zvieratám správame jedným z dvoch spôsobov: buď tak, ako sa k nám 
správali, keď sme boli malí, alebo tak, ako si želáme, aby sa k nám vtedy 
správali.

Prostredníctvom teórie pripútania som prišiel na to, prečo ma priťa-
hujú určité typy psov – hlavne borderské kólie a labradorské retrievery. 
Búrlivé nadšenie a hyperaktivita borderských kólií, ich chuť pracovať, 
zvedavosť a vysoká lojalita sú vlastnosti, ktoré si cením a potrebujem. 
Labradory mi zase poskytujú bezvýhradnú lásku, po ktorej som v ži-
vote vždy túžil a nie vždy nachádzal. Dokážu nenápadne vkĺznuť do 
môjho života a zostať v ňom. 

Teória pripútania si žiada, aby sme sa zahľadeli do svojho vnútra 
a prostredníctvom vlastných emocionálnych zážitkov pochopili svoj 
vzťah k zvieratám. Viem, že každé zviera, ktoré som miloval, ma donúti-
lo nazrieť do môjho vnútra, aby som porozumel vlastnej intuícii, inštink-
tom, sile a slabostiam skôr, než začnem chápať tie ich. 

V roku 2012 som predniesol prejav na charitatívnej večeri v prospech 
zvieracieho útulku v kalifornskom Palo Alto a v diskusii sme sa dostali 
k teórii pripútania. Istý úspešný podnikateľ v oblasti technológií vstal 
a povedal, že v súčasnosti má štyri psy z útulku – šlo o nemecké ovčia-
ky s problematickou minulosťou a so správaním v škále od agresie po 
úzkosť. 

Zaujímalo ho, či teória pripútania ponúka nejaké vysvetlenie toho, 
že cíti k týmto psom lásku a tiež potrebu zachrániť ich. Jeho manželka 
sa ho vraj stále pýta, prečo tie psy vlastne chová. Čo by jej mohol na to 
odpovedať?



Povedal som mu, že síce nie som psychológ, ale s niečím podobným 
som sa už mnohokrát stretol. Odhadoval som, že jeho matka bola chlad-
ná a odmeraná a že ako dieťa bol úzkostný a možno aj osamelý. Ďalej 
som uvažoval, že jeho otec bol neprístupný a dosť absentujúci. Keď pod-
nikateľ narazil na tieto krásne, ale zraniteľné a ohrozené zvieratá v núdzi, 
začal si opätovne prehrávať scénu pocitov vlastnej opustenosti a cudzos-
ti ako živé video. 

Muž zalapal po dychu, dlho sa na mňa zadíval a potom pozrel dole na 
svoju ženu. „Ako je možné, že to viete?“ opýtal sa ma. 

„Neustále sa s tým stretávam,“ odvetil som.
A je to pravda. Podobný rozhovor som viedol s majiteľmi psov a ma-

čiek už stovky ráz a dosť presne dokážem vidieť ten záblesk skorého 
emocionálneho vývoja, ktorý vyformoval ich vzťah k zvieratám rovnako, 
ako môj život v Providence vyformoval moju potrebu stretnúť Luckyho 
a cit preňho. 

Kým neporozumieme samým sebe, nikdy nedokážeme skutočne po-
chopiť zvieratá, s ktorými žijeme. Veľmi často sú naším odrazom. Každé 
zviera, ktoré vyhľadávame, vlastníme či žijeme s ním, je odrazom časti 
nás samých a môže sa nám prihovárať, ak sa naučíme počúvať. 

Po Luckym som netúžil len preto, že šteniatka sú jednoducho rozkoš-
né, alebo preto, lebo som veľký milovník zvierat. V skutočnosti to bolo 
presne naopak. Milovníkom zvierat som sčasti práve preto, akým som 
človekom, pre všetky radosti a bolesti, ktoré som zažil, a pre všetko to, 
čoho sa mi v živote nedostávalo. Milovať zviera je sebecké, je to niečo, čo 
potrebujeme, bez ohľadu na to, ako si svoje motívy prikrášľujeme. 

Jeden cvičiteľ mi raz povedal, že ak chcem mať lepšieho psa, musím 
sa stať lepším človekom. Bola to tá najlepšia rada, akú som ohľadom 
zvierat dostal, a ide o jeden zo základných pilierov môjho prístupu ku 
komunikácii s nimi. Prijať to je absolútne nevyhnutné. Ide o prvý krok 
na ceste k skutočnému pochopeniu zvierat. 

pred dvadsiaTimi  rokmi mi môj priateľ analytik povedal o úžasnej knihe 
známej britskej analytičky Dorothy Burlingham, a keď som ju neskôr čí-
tal, odrazu som sa začal chvieť a oči mi zaliali slzy. Burlingham vo svojej 
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knižnej klasike Twins (Dvojičky) písala o dieťati, ktoré sa cíti osamelo 
a opustene. Vo svojej predstave si teda vytvorí novú rodinu, vybuduje 
si nový život vo svojej mysli. Jeho život sa najviac sústredí na zviera-
tá. „Dieťa vníma pomyselné zviera ako svojho dôverného a milovaného 
druha; neskôr sa od svojho zvieracieho priateľa už nikdy neodlúči, a tým 
prekoná osamelosť.“ To zviera, ako napísala autorka, ponúka dieťaťu to, 
čo hľadá: „... vernú lásku a neochvejnú oddanosť. Takéto fantazírovania 
o zvieratách sú teda pokusom, ako nahradiť zle fungujúcu a nemilujúcu 
rodinu nekritizujúcim, chápajúcim a vždy milujúcim tvorom.“

Mne pritom napadol Lucky. Nikdy skutočne neodišiel.

keď o šT vrTej ráNo zazvoNil budík,  už som nespal. Bola hrozná zima. 
Všetci v dome ešte spali. Obliekol som sa, po špičkách zišiel dole schod-
mi, zohrial som si pohár mlieka a krajec bieleho chleba natrel maslom. 
Teplomer na vonkajšej strane kuchynského okna ukazoval mínus 16 °C 
a bolo počuť, ako mrazivý vietor otriasa oknami domu.

Bol som príliš vzrušený, aby som sa dokázal poriadne najesť. Nemohol 
som prestať myslieť na Luckyho, svojho budúceho kamoša a spoločníka. 
Už pri samotnej myšlienke naňho som sa uvoľnil tak ako nikdy predtým.

Bola to dlhá, mrazivá cesta. Väčšinou som bežal. Chcel som sa uistiť, 
že budem prvý. Pamätám si, aký som mal zmrznutý nos, prsty na rukách 
aj na nohách. Keď som dorazil k chlapčenskému vchodu, zvony na veľ-
kom kostole na konci ulice päťkrát odbili. Vedel som, že veľa detí možno 
túži po šteniatku, ale nemyslel som si, že by ho mnohé z nich potrebovali 
viac ako ja. Mal som pocit, že mi srdce vyskočí z hrude.

Zaujal som svoje miesto na kamenných schodoch a niekoľko nasle-
dujúcich hodín som poskakoval a pobehoval v kruhu, aby som sa zahrial. 
Asi tisíckrát som počítal od nuly do dvadsať a späť a predstavoval si, 
že som jedným z bratov Hardyovcov z chlapčenských románov na dob-
rodružnej misii a snoval som svoj život s Luckym.

Lucky bude, samozrejme, spať so mnou v posteli. Budem sa s ním pre-
chádzať po ulici, v parkoch, po veľkom cintoríne na North Main Street;  
budeme sa hrať vzadu za domom a potom si spoločne zalezieme do mo-
jej izby, kde si budem čítať. V lete ho budem brávať na pláž v Cape Cod. 



Budeme spolu plávať a prechádzať sa po dunách. Lucky ma bude, samo-
zrejme, milovať vernou láskou, neochvejne a oddane. Nebudú potrebné 
žiadne slová. Aj bez nich si budeme dokonale rozumieť. Toho psa som 
musel mať.

Okolo pol siedmej, polhodinu pred školským zvonením, prišiel veľký 
šiestak Jimmy, vystúpil po schodoch ku mne, poobzeral sa okolo, potom 
ma schmatol za golier a zhodil z vrchného schodu dole na asfalt.

Vstal som a zakričal: „Hej!“ Vrazil mi do nosa a znova zrazil dole. 
Z nosa sa mi začala valiť krv. Vnímal som to ako zákon ulice, ihriska.

Tí, čo nás mali na starosti, takéto veci nikdy „nevideli“; zvyčajne boli 
príliš zaneprázdnení klebetením medzi sebou, než aby nám venovali po-
zornosť. Lenže život každého, kto na niekoho donášal, za veľa nestál. 
A ja som nechcel byť udavač, dokonca ešte viac, ako som nechcel, aby ma 
bili. Bolo to také zvláštne pravidlo chalana nasadeného v boji.

Boli sme tam sami, iba my dvaja, a akoby to už aj tak nebolo dosť zlé, 
rozplakal som sa. Videl som, ako môj život s Luckym odplavujú moje 
slzy a krv preč. Cítil som sa bezmocný a opustený. Jimmymu som už 
nestál ani za pohľad; iba odfukoval a povedal: „Ten pes je môj.“

A akoby to už aj tak nebolo dosť zlé, za mnou sa objavilo asi tucet 
detí, ktoré sa chystali postaviť do radu na Luckyho. A ja som v tom rade 
už ani nestál. Počet divákov môjho poníženia sa rozrástol a onedlho sa 
z toho v škole a aj po vyučovaní stane historka dňa. 

Avšak zasiahol osud. Na zemi žijú anjeli a niekedy sa nám zjavia.
„Počkať,“ ozval sa hlas so silným prízvukom spoza okna vedľa chlap-

čenského vchodu. 
Keď sa dvere otvorili a vykukla z nich sivá hlava školníka pána Wis-

newského, bol som ešte stále na zemi. Pána Wisnewského sme videli 
zriedka a nikdy sme sa s ním nezhovárali. Bola to záhadná postava, ktorá 
odvzdušňovala radiátory, keď bolo v triedach príliš chladno, a vymieňa-
la žiarovky, keď prestali svietiť. Bol to on, kto upratoval, keď niekomu 
prišlo zle od žalúdka alebo vytiekli toalety. Po skončení zhromaždenia 
vo veľkej posluchárni chodil zametať. O pánovi Wisnewskom kolovali 
všemožné historky a väčšinou naznačovali, že ide o akéhosi utečenca 
z čias druhej svetovej vojny. Vraj žil v podnájme kdesi v severnej časti 
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Providence. Údajne nemal rodinu, ale nik to nevedel naisto, lebo zhová-
rať sa s ním bolo nemysliteľné. Niežeby nevedel po anglicky, ale on nikdy 
nerozprával a všetci sme z toho usudzovali, že nechce. Deti sa často vy-
hýbajú tomu, čo im je cudzie.

Vyšiel pred hlavný vchod a vyzeral nazlostene.
„Ty tam,“ povedal a pokýval prstom na Jimmyho. „Videl som, čo si 

spravil tomu chlapcovi. Postavil si sa na jeho miesto v rade a udrel si ho 
do tváre.“

Pán Wisnewski oblečený vo svojej zelenej uniforme s kožušinovou 
čiapkou na hlave zišiel dole schodmi a pomohol mi na nohy. Z vrecka 
vytiahol kus starej handry a podal mi ju, aby som si z tváre a košele zotrel 
slzy a krv.

„Ty si prvý v rade,“ povedal. „Ty dostaneš to šteňa.“ Jimmy pomaly 
kráčal preč a zlostne sa na nás pritom mračil. Ani nemukol.

Pán Wisnewski ma odprevadil k vchodu a potom viedol dole do su-
terénu. Vošli sme za dvere s označením „školník“. Na stole stála papiero-
vá škatuľa s maličkým bielym šteniatkom, dlhým asi ako veľká topánka. 
Bolo chudučké a triaslo sa, buď od nervozity, alebo chladu.

„Lucky,“ povedal som. Meno som mu dal hneď, ako som naňho prvý 
raz pomyslel. Budeme spolu navždy šťastní.

Lucky, ako si naňho spomínam, bol malý a žiarivo biely. Mal veľké 
oduševnené hnedé oči ako tulenie mláďa. Vtedy mal veľkosť maličkého 
medvedíka. Dal sa ľahko zdvihnúť, keď ste ho držali, bol mäkký a teplý. 
V mojich spomienkach to bolo rozkošné šteniatko labradora, hoci som 
si istý, že to bol poriadny beťár. Pamätám si, že od prvej chvíle, čo som 
ho uvidel, bol pre mňa všetkým tým, čo opisovala Dorothy Burlingham 
– mojím verným priateľom, mojou bezvýhradnou láskou, mojím kamo-
šom a bezpečným útočiskom.

Lucky zostal v tom suteréne celý deň. Pribehol som za ním aspoň 
tucetkrát. Doniesol som mu vodu a kúsok svojho obloženého sendviča, 
ktorý hltavo zjedol. Pánovi Wisnewskému napadlo, že donesie nejakú 
paštétu, ktorou ho kŕmil po troškách priamo z konzervy. Mnoho rokov 
mi ani na um nezišlo, že to šteňa mohlo byť nášho školníka. To by vysvet-
ľovalo, prečo mu tak záležalo na jeho adopcii.


