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Prečo práve takáto téma ?    

Jedným z najmajestátnejších a najkrajších zvierat je podľa mňa kôň. 

Túto tému som si vybrala hlavne kôli tomu, lebo k týmto štvornohým chlpáčom mám v mojom živote 

najbližšie. Môj prvý pohľad na to nádherné mohutné zviera čo vztýčene stálo pri mne, sklonilo hlavu 

k zemi a pristúpilo bližšie ku mne samozrejme zvedavosť nesklamala ani jeho. Natiahla som pomaly 

ruku k nemu a pohladila ho po hlave. V ten okamih som vedela ktorým smerom  sa v budúcnosti 

obrátim.  

Ako roky plynuli, čas rýchlo ubiehal ja som čo raz častejšie trávila svoj čas pri koňoch. Samozrejme 

veľké ďakujem patrí mojej mamine bez nej by som to nezvládla. Postupne krok po kroku ma naučila 

úplne všetko. Ako ho vyčesať či už prvý krát sedieť v sedle. 

Netrvalo to dlho a začala som jej robiť spoločnosť na každom jej kroku, bok po boku sme spolu 

chodili na vychádzky a užívali sme si jemný vietor vo vlasoch a dupot koní pod sedlom. Vždy si 

užívam každú sekundu strávenú pri koňoch. 

Nie nadarmo vstávame niekedy aj o 5 ráno aby sme ich nachovali, občas sa niekedy trošku opozdíme 

potom už len počujeme pri dome hlasné erdžanie ktorým nám dávajú patrične najavo že netrpezlivo 

čakajú hlavne aj na svoju maškrtu či už je to suchý chrumkavý chleba alebo ich poteší  čerstvá mrkva. 

Človek sa snimi nikdy nenudí väčšinou je to skôr naopak keď sa začnú nudiť oni vedia narobiť 

poriadny neporiadok.  Aj po všetkých mojich pádoch a bolestiach ktoré boli niekedy veľmi kruté 

nikdy ma to neodradilo vysadnúť opäť na jeho mohutný veľký chrbát.  

Občas si sadnem na balíky slamy v ohrade, odkiaľ spokojne sa pasúce kone pozorujem. Prešľapujú z 

miesta na miesto, hľadajú si ten najlepší kúsok zelenej trávy. Navzájom si pomocou dlhého chvostu 

odháňajú dotieravé muchy. Pohadzuje hrivou zo strany na stranu a dlhý tmavý chvost za ním veje 

ako zástava vo vetre. 

 

Snáď každého musia uchvátiť jeho ladné pohyby a rýchlosť, akou uháňa po nekonečných pastvinách 

za svitu popoludňajšieho slnka. 

Keď na ne zapískam, zdvihnú hlavu, pozrú sa na mňa a voľným krokom prídu až ku mne. Kedysi o 

mňa nejavili žiadny záujem. Dnes za mnou priklusajú hoci aj len pre pohladenie. Keď má človek rád 

kone a nebojí sa ich, kone začnú mať rady jeho. Ony to vycítia a rozpoznajú naše úmysly. 

 

 

 

      

 


