Nečakaný hosť
Nečakaný hosť
Slnko sa vykotúľalo spoza modrých mrakov obloha bola zrazu jasná a pokojná ,za
oknom bolo počuť hádajúce sa straky. Jeho lúče sa rozbehli celou mojou izbou,
dokonca ani ponožky v prútenom košíku neostali v tieni a to teda je už čo povedať...
Tie straky škriekali tak nepríčetne ,že Zašo sa začal prevaľovať v posteli. Mal to byť
náznak ranného vstávania do ktorého sa mu zjavne nechcelo. Slnko v jeho izbe
osvetľovalo pologule...tela.. áno tela. Nechápem celkom presne kam niekomu teraz
zabehli myšlienky, ale poprosím rýchlo sa vrátiť k deju. Pohyby boli pomalé, ťahavé a
vôbec nenasvedčovali vysokej telesnej aktivite.
Predsa len ho zachránila gravitácia-uviedla ho do pohybu s následným pádom.
Vstávaním zo zeme predviedol niečo ako „5 tibeťanov“ (pre tých čo nevedia, sú to
cviky v jóge) no takých dolámaných. Kubo verný spoločník pána tvorstva človeka
musel urýchlene ukončiť vlastnú hygienu aby overil či je jeho pán ešte stále nažive
,alebo začal posmrtný rozklad. Ako pes je predsa jediným povolaným odborníkom na
pachy a ako jediný dokáže jazykom otvoriť oko....
Cez okno zazrel slnkom zaliatu záhradu uprostred ktorej sa krčilo malé kĺbko...
zvedavosť bola silnejšia ako ranná nevôľa vsať. A kvapky rosy pohrávajúce sa na liste
trávy ho zaujali ešte viac. Ponaťahoval svoje telo siedmaka v rannom vývoji
pračloveka, zareval mutujúcim hlasom a zaodel svoje telo do merchu ALE ČAU. Nohy
mu zdobili fake ponožky adidas (ktoré mu kúpila mama v domnienke, že na to nikdy
nepríde( vybral sa okukať terén.
Svieži ranný vzduch bol pichľavý a priam pálil na tvári, no v tej istej chvíli ho slnko
nežne ohrialo.
Dych sa menil na paru a splýval s rannou oblohou. Zašova zvedavosť ho hnala stále
dopredu, stál na hranici záhrady a váhal medzi strachom a zvedavosťou.
Vykročil.................
Ležal tam.
Celkom sám.

Bol malý, modrý a celý orosený. Cez kvapky stekajúce po jeho tele sa tá modrá farba
menila na zelenú a dýchala pod teplom letného rána.
„ Na môj veru tiger!“ povedal si.
„ Ja asi odpadnem, ako sa sem dostal?“
„ Kto bol včera v noci na našej záhrade? Kto prešiel naším dvorom a kto bol
nečakaným hosťom?“

To sa už asi nikdy nikto nedozvie. Ale jedno vedel dnes bude mať slnečný a
energetický deň.

POZNÁMKA AUTORA: tiger nebol zviera ale nápoj

