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ФАНТО, ТО САМ ЈА

Мој дека је био пас. Моја бака је била пас. Моја мама
се зове Феста, и она је пас. Мој тата Брандо је пас.
И ја сам пас. И то, не било какав пас. Jа сам изузетно

леп пас. Зовем се Фанто. Моја сестра је Фиби. Имам браћу Флика
и Фреда. Феста... Фанто... Фиби... Флик... Фред. Као што примећу-
јеш наша имена почињу на слово Ф. У почетку сам мислио да је
то зато што смо ми једна „фина” псећа породица. Али ми је мама
Феста објаснила да је то зато што њено име почиње на слово Ф,
па сва њена деца имају имена која почињу словом Ф.

Са својом породицом живим на крају улице, у мирном делу
града. Имамо једног чику који брине о нама. Доноси нам укусну
храну, редовно сипа чисту воду и води нас ветеринару кад смо
болесни. Чисти нам кућицу. Често нас мази и игра се с нама. Он
нас воли. Ја мислим да је он наш најбољи пријатељ. Зове се Човек.

Једног дана у наш срећни дом дошли су један господин и
његова намргођена жена. Тај господин нас је све од реда раз-
гледао и загледао са свих страна.

Мама нас је за ову прилику умила и дотерала. Сви смо били
изузетно лепи. Упозорила нас је да се лепо понашамо и још је
објаснила:

– Драга моја децо, долазе дани кад ће свако кренути свом
новом дому. Кад дођу људи да би вас изабрали за пријатеље, во-
дите рачуна како се понашате.
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Тај господин ме подигао високо, високо. Ја сам се уплашио ви-
сине и одмах сам зажмурио. Он ме превртао, окретао са свих стра-
на, тако да ми се вртело у глави и кад ме спустио у моју кућицу.

Од тога дана, више нисмо имали мира. Сутрадан је дошао
неки чика с брковима. Имао је дебеле обрве и мрачан поглед.
Није ми се допао. Ја сам се завукао у најмрачнији ћошак моје
куће само да ме чика не би приметио. Нисам желео да ме одведе
својој кући. Сакривао сам се, а он је стајао и посматрао нас дуго.

Кад је отишао, мама Феста нам је објаснила како можемо
бити срећни у свом новом дому.

– Ви можете сами да се потрудите да вас узме онај човек
који се вама буде допао. Кад се појави неко ко вам се допада
ви се потрудите да му привучете пажњу. Али врло је важно да
покажете како сте фини, васпитани пси.

Једног дана појавила се мала девојчица са мамом и татом.
Имала је лепе плаве очи и косу на федере. Чим сам је угледао,
одмах ми се допала. Није се допала само мени. И Фиби, и Флик,
и Фред су се толико трудили да јој привуку пажњу да су ми сме-
тали. Нисам смео да губим време, већ сам скочио на Фреда који
јој је био најближи. Толико сам се трудио да јој се допаднем, па
сам је мало повукао за сукњицу. Загризао сам крај њене сукњи-
це, али она је хтела да се отргне. Пала је, а део њене сукњице
ми је остао у зубима.

– Ух – чуо сам како је хукнула, али није заплакала.
– Ав, ав... – објашњавао сам јој да нисам желео да јој исце-

пам сукњицу, већ да ме примети.
Она се само насмешила. Њена мама је брзо одвела:
– Хајде, Тина, идемо!
Моја мама Феста ме строго погледала.
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