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Hermit, sem! 
Sadni si tu, Hermit. 
Sadni si tu, áno, tu. 
Zostať, dobre? Áno. 
Priviedla som ho, 
aby ste sa mohli pozrieť, áno. 
Chceš ísť sem, 
Hermit? Nie. Nie! 
Zostaň tam, dobre? 
Teraz mám prácu. 
Akí rôzni ľudia sú tu? 
Číňania? (Áno.) 
Američania? (Áno.) 
Zdvihnite ruku, prihláste sa. 
Američania. Číňania 
nehovoria anglicky, nie? 
Nehovoríte po anglicky, 
však? 
Máte tlmočenie? 
Vy všetci? 
Máte tu všetci tlmočenie? 
Naozaj? To je skvelé! 
Veľmi dobre! Fajn. 
Všetci sú v poriadku, áno? 
Vidíte ma len dnes, však? 
Prvý krát. 
Prvý raz? (Áno.) 
Prvý raz dnes. (Áno.) 
Včera? 
Videli ste ma už? 
Nie. (Nie.) 
Chcem povedať, že ma vidíte 
prvý krát, áno? 
Áno, prvý raz. 
Tento raz, však? (Áno.) 
Dobre, dobre. 
Je to špeciálne, viete, 
hoci ma už všetci 
videli, tak… 
Špeciálne. Hermit, nerob 
teraz problémy. Dobre. 
Ste všetci noví? 
(Áno.) 
Prvý krát? (Áno.) 
Dobre, teda „vitajte doma“! 
Najskôr si dajte nejaké 
cukríky. Vitajte doma! 
Máte ich radi, pravda? 
Ako deti! Tam. 
Máš to, áno? 

Hermit, sem! 
Otvor to, choď hore, hore. 
Pohovka, hore, hore. Dobre, 
zostaň tam, fajn. 
Ešte niekto nemá? 
Áno. Tu. 
Všetko je preč. 
Ešte jedna hrsť. 
Je trochu chladno, však? 
Chladno? (Trochu.) 
Radi vidíte mojich psov, 
preto som ich priviedla. 
Len jedného psa. 
Príliš veľa psov, nedá sa. 
Áno. Ešte niekto nemal? 
Tu. 
Nemali ste? Tam, 
mali ste alebo nie? 
Máte tam! 
Vy nemáte? Naozaj? 
Dajte prosím trochu. 
Podeľte sa. Dobre? 
Dobre, viac nie je. 
Nájdite si. 
Nie je príliš chladno? (Nie.) 
Veľmi teplo? 
Veľmi teplo! Je to okej. 
Keď je trochu chladno, 
meditujete veľmi dobre, 
však? (Áno.) 
Keď je príliš horúco, 
nedá sa sedieť, však? (Áno.) 
Keď je chladno, možno 
môžete sedieť, keď sa dobre 
oblečiete, však? (Áno.) 
Bude to v poriadku, áno. 
Videla som vás už dávno, 
viac než pred 10 rokmi – 
a vyzeráte rovnako. 
Áno, je to teraz 12 rokov. 
Áno, vyzeráte rovnako. 
Vyzeráte ako dieťa. 
Vôbec ste nezostarla, ako to? 
Majsterkine požehnanie. 
Vďaka vám. 
Nepožehnala som váš vek! 
Hermit, ty si mladý vďaka 
Majsterkinmu požehnaniu, 
áno? Máte radi mojich psov, 
tak som ho zobrala. (Krásny.) 

Viete, jedného. 
Nemôžem zobrať viacerých. 
Viete, 
zakaždým iných psov, 
takže ich môžete vidieť 
osobne, áno. 
Má rád, miluje… 
Hermit. 
Poď, teraz je čas pracovať, 
dobre? 
Choď teraz všetkých 
pozdraviť. Rýchlo. 
Povedz „ahoj“. (Ahoj.) 
Minule si zdravil! 
Je trochu nesmelý, 
ale veľmi dobrý chlapec, áno. 
Veľmi plachý. 
Je rád domácim miláčikom. 
Choď tam, tam máš veľa. 
Choď tam. 
Poď Hermit, poď. 
Poď tadiaľto, Hermit. 
Poď, poď. Tu máš 
veľa maznania. 
Ach áno, tam. 
Áno, veľmi plachý, 
ale má vás rád. 
Miluje, miluje, 
veľmi miluje, miluje. 
Povedz „ahoj“ Hermit. 
„Ahoj“. Áno, dobrý chlapec, 
sadni si tu a potom sa tu 
s tebou budú maznať. Sadni. 
Dobrý chlapec, tam, 
potom sa s tebou budú 
veľa maznať. Ach, tento 
chlapec je veľmi plachý. 
Ako sa tlačí, vidíte to? 
Preto ho volám Hermit 
(pustovník), pretože je ako 
pustovník – krab pustovník! 
Ja sa tam nedostanem. 
Zostaň tu, Hermit. 
Zostaň! Zostaň s týmito. 
Zostaň, oni ťa majú radi. 
Zostaň. Áno, dovoľ im 
prejaviť ti trochu lásky. 
Je veľmi plachý k cudzím. 
Poď tadiaľto. 
Poď. 
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Poď, poď, 
a rozdaj trochu lásky. Áno. 
Nie tu, 
nie, choď tam. 
Poď a daj ľuďom 
trochu lásky. 
Poď, áno, 
aspoň sa ťa dotknú. 
Majú ťa veľmi radi, 
každý sa pozerá 
na tvoju fotku. 
Áno, tam. (Ahoj.) 
Tu si. Áno. Dobrý. 
Máme ťa radi. 
Ďalší. (Máme ťa radi.) 
Ďalšia zastávka. 
Sadni! Tu si. Áno. 
Čo je to? Cukrík, áno. 
Možno máte psov doma 
alebo niečo také. 
Sem, Hermit. 
V poriadku, dobre. 
Trochu tu. Poď, poď. 
Hýb sa ďalej, pohni sa, 
poď, poď, poď. 
Trochu ďalej, tu. 
Nebuď príliš plachý, Hermit, 
si dobrý chlapec, 
si jogín. 
Si tvrdý, húževnatý. 
Okej, dobre, áno? 
Dobre, trochu ďalej, 
si taký vítaný, pozri. 
Môžeš pre mňa pracovať. 
Nemám teraz veľmi čo robiť. 
Poď sem dieťa, sem. 
Každý sa musí pokúsiť 
natiahnuť sa, pretože 
toto je malé miesto, 
nemôže ísť všade. 
Okej, v poriadku, áno, dobre. 
Poď sem, Hermit, 
trochu ďalej. 
Poď chlapče! 
Poď chlapče, poď! 
Poď, Hermit. Dobrý chlapec. 
Áno, sadni. 
Žiadne objímanie, objímanie 
nie, len hladkanie. Všetko? 
Láska, láska. 

Každý ťa miluje. 
Vidíš? Áno. 
Hej! Sadni si trochu. 
Je mi ľúto, ale viete, 
je veľmi plachý. 
Dobre, nedávajte vlasy 
na oči. Buďte opatrní. 
Je veľmi vystrašený 
z cudzích ľudí. 
Neobviňujem ho, áno. 
To je dobre. 
Trochu tu, dobre? 
V poriadku, hotovo? 
Áno, okej, teraz poď. Poď. 
Áno, dovoľ ľuďom trochu 
sa ťa dotknúť, môj Bože. 
Je veľmi plachý. 
Nemá rád cudzích ľudí. 
Teraz si tu v bezpečí. 
Nikto ťa nezje. 
Vyzeráš ako hotdog! 
Nikto ťa nezje. 
Dobre, teraz zostaň tu, 
musím niečo urobiť, 
v poriadku? Dobre. 
Máte cukrík, áno? 
Áno. Ďakujem Majsterka. 
Všetci sú v poriadku? (Áno.) 
Dobre, dobre. Som rada. 
Ach, vy dvaja, priatelia, 
dobre. To je veľmi dobre. 
Má vás rád. 
Dobrý chlapec. 
To je dobrý chlapec. 
Je rád, 
keď ho hladkajú, 
všade. 
Vtedy zostane navždy. 
Má to rád. 
Ale nie hocikoho, 
najskôr musí trochu veriť. 
Teraz už všetkých pozná, 
preto sa cíti v poriadku. 
Keby šiel von, 
stále sa bude skrývať za mňa. 
Nepriblíži sa k nikomu, 
a ak niekto chce ísť 
do jeho blízkosti, 
utečie za mňa. 
Preto ho volám 

Hermit (pustovník). 
Hermit, ako ten krab, 
viete? 
Poznáte kraba pustovníka? 
Stále chodí 
do vnútra ulity, áno. 
Nie som tvoja ulita, dobre? 
Keby si si to náhodou myslel. 
Takže doma všetko 
v poriadku? (Áno.) 
Tak veľa ľudí, 
neviem akým jazykom 
mám hovoriť. 
Budem hovoriť anglicky, 
dobre? (Áno.) 
Budem hovoriť anglicky, 
pretože je to pre nich 
pohodlnejšie prekladať. 
Väčšina ľudí hovorí anglicky. 
Ak hovorím iným jazykom, 
nie je ľahké to preložiť. 
Súhlasíte s tým všetci? 
(Áno.) 
Veľmi dobre. 
Na čo ste sem prišli? 
Prišli sme sem 
osláviť s vami Vianoce. 
Navštíviť Majsterku. 
Modliť sa za svetový mier. 
Prišli ste sem kvôli 
Vianociam? (Áno.) 
Vianoce sú preč, však? 
Včera. (Áno.) 
Nevadí, 
stále sú Vianoce. (Áno.) 
Stále máme Vianoce, 
každý deň, 
áno? (Áno. To je pravda.) 
Takže žiaden problém, však? 
Áno. Máme Krista, 
vo vnútri. (Áno.) 
Takže každý deň sú Vianoce, 
áno, Hermit, však? 
Pre neho sú každý deň 
Vianoce, 
pokiaľ som neďaleko 
a viete, keď ho hladkám, 
je v poriadku. 
Nejaké otázky alebo 
chcete so mnou meditovať? 
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(Meditovať.) 
Meditovať, meditovať. 
Okej, to je dobré. 
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