Ako sa to celé začalo
Psík Ebík je veľmi zaujímavé šteniatko. Hnedá srsť sa mu leskne
už z diaľky a jeho dlhý chvost je v neustálom pohybe. Farbu očí zdedil
po svojich predkoch. Je zvláštna. Jedno oko modré, druhé šibalsky zelené. Uši má tiež iné, ako býva u psíkov typické. Jedno ovisnuté a to
druhé mu neposlušne odstáva.
Žije so svojou ľudskou i zvieracou rodinou na okraji mesta
vo veľkom rodinnom dome. Mama
Ťapka a otec Bert bývajú cez leto
na velikánskom dvore. Tam, ako
poriadne strážne psy, majú svoje
búdy, misky, ale tiež i hračky.
Hoci sú už veľkí, stále sa
so svojou ľudskou rodinou veľmi
rady hrajú. Najradšej by sa nechali škrabkať na bruchu celý deň, no
svoj domov i rodinu si chránia
a nikto cudzí sa k nim len tak nedostane. Sú to múdre psy.

Ebík robí väčšinu času spoločnosť deduškovi Edkovi, ktorý má
svoje miesto pri rodinnom krbe. Je to už starší pán Pes, ktorý vo svojej
šedinami posiatej hlave ukrýva plno príbehov, zážitkov a skúseností.
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Keďže je už na psom dôchodku a starosť o stráženie domu po ňom
prevzali Ebíkovi rodičia, má času dosť. Veľa vecí učí Ebíka práve on. Ukazuje mu, ako sa správne poolizovať po jedle, ako dôkladne poobhrýzať
kosť, dokonca občas spolu majú aj hlasové rozcvičky. Veď čo by to bolo
za psa, ak by nevedel poriadne štekať?  
Dedko má na svojho vnuka trpezlivosť, a hoci mu Ebík občas vyvedie nejaký ten psí kúsok, iba sa usmeje popod šedivý fúz a sám pre seba
si povie: „Ešte sa máš čo učiť, Ebík môj, ale na všetko príde čas.“  

Jedno letné ráno, ako to už v dome bývalo bežné, behala celá
psia rodina po dvore. Ťapka s Bertom na chvíľu odložili svoje strážne
povinnosti a šantili sa spolu s Ebíkom pri hre s loptou. Deduško verne
sedel pri svojom ľudskom pánovi na drevenej terase a nechával sa škrabať za uchom.
Bol to príjemný začiatok dňa. Teplý vzduch sa miešal s vôňou
rannej kávy a slnko už hladkalo svojimi lúčmi nielen kvety na dvore,
ale aj tie v záhrade. Tú mali všetci najradšej.
Ebíka najviac zo všetkých lákali nenápadné modré kvietky,
ktoré rástli v rohu záhrady. Ako sa dozvedel od dedka Edka, volajú sa
nezábudky. Každý deň k nim chodil privoniavať a nebolo tomu inak
ani dnes.
„Vy ste ale nádherné kvietky,“ povedal si Ebík a zhlboka si privoňal k belasej nádhere. Prvýkrát, druhýkrát a na tretí raz, keď očarený vôňou vopchal ňufák hlbšie do kvetov, zacítil čosi zvláštne.
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Nebola to vôňa kvetov ani vôňa pôdy. Bolo to niečo iné, čo vychádzalo zo zeme pod nezábudkami. Poobzeral sa okolo seba, či ho nikto nevidí, lebo veľmi dobre vedel, že sa to, čo sa chystá urobiť, nesmie.
Jeho túžba po neznámom však bola taká veľká, až neodolal a rozhodol
sa zariskovať.
Zahrabol najprv jednou labou, potom pridal aj druhú, dokonca
si pomohol aj ňufákom. Keď tu zrazu...
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Pred očami sa mu zjavil kúsok hnedej hrubej látky. „Čo to len
môže byť?“ začudoval sa Ebík. „Skúsim toto čudo vytiahnuť a pôjdem
sa priznať dedkovi. Ten mi určite povie, kde sa to tu vzalo.“
Chytil látku do malej papuľky a potiahol ju ešte silnejšie.
A tu ho čakalo ďalšie prekvapenie. Bola to stará deka, v ktorej sa
ukrývali červená mašľa, malá strieborná rolnička, zelená šatôčka,
loptička a fotografia. Tá ho zaujala najviac.
Na vyblednutej fotke bolo päť psov a medzi nimi… Ebík neveril
vlastným očiam. „Veď to je môj dedo!“

Dedko Edko bol na fotke ešte veľmi mladý. Hlavu nemal obsypanú šedinami, dokonca ani jeho fúzy neboli také dlhé ako teraz.
Ebík ho spoznal podľa očí, veď ešte aby nie, keď aj tie zdedil po ňom.
Jedno modré, druhé zelené.
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No a ako to už pri šteniatkach býva, jeho zvedavosť bola až priveľká. Neváhal a najrýchlejšie, ako len vedel, bežal za dedkom, ťahajúc
za sebou objavený poklad.
„Dedooooo, deduškooo,“ šíril sa krik po záhrade. Ebík plný
očakávania dobehol k dedkovi Edkovi a pustil deku z papuľky rovno
pred neho.  
„Ach, ty nezbedníčisko jedno, prečo si hrabal v záhrade? Učil
som ťa predsa, že to slušné psy nerobia!“ namosúril sa dedko. Ebík sa
na neho previnilo pozrel, no z jeho pohľadu vyčítal, že sa určite až tak
nehnevá.
„Dedko, dedko môj najlepší, nehnevaj sa na mňa,“ pozrel spýtavo
na dedka a pokračoval: „a ako vieš, že som tieto poklady vyhrabal na záhrade? Vari si sa na mňa pozeral cez okno?“ pokračoval s otázkami.  
„Máš pravdu, vnúčik, sú to poklady. A nie, nepozeral som sa.
Viem to preto, lebo som ich tam pred rokmi zahrabal ja sám.“  Ebík si
sadol a prekvapene otáčal hlavou sprava doľava a späť.  
„Vidím, že práve nastal čas, aby som ti vyrozprával jeden životný
príbeh. Je to príbeh smutný aj veselý. O priateľstve aj o zrade. O ľuďoch
aj o psoch. Ale najmä, vnúčik môj nezbedný, je to príbeh pravdivý.
A už si dosť veľký na to, aby si ho pochopil.“
Obaja si sadli vedľa nájdenej kôpky, dedko zobral do labiek fotografiu a zhlboka sa nadýchol.
„Na tejto fotke sú moji veľmi dobrí kamaráti,“ vzdychol zasnene
so slzou v modrom očku.
„Nebudem však predbiehať a začnem od úplného začiatku...“
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Čítali ste pozorne?

1. Akú farbu očí zdedil Ebík po svojich predkoch?
2. Vymenuj, ktoré psy žili s Ebíkom.
V akom boli príbuzenskom vzťahu?

3. Čo všetko vyhrabal Ebík spod nezábudiek?
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