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Dlouhá léta jsem vÄ›Å™ila, Å¾e je na svÄ›tÄ› v&scaron;echno správnÄ› rozdÄ›lené, umravnÄ›né - lidé, zvíÅ™ata, ptáci, rybiÄ•k
plazíci, hmyz, baktérie a dal&scaron;í z na&scaron;ich souputníkÅ¯. LidiÄ•ky, kteÅ™í se svÄ›tem pohybují pÅ™ivázáni ke svým
psÅ¯m, jsem povaÅ¾ovala za ponÄ›kud dÄ›tinské, nesamostatné a prostÅ™ednictvím zvíÅ™at si prodluÅ¾ující sebevÄ›domí.
NÄ›co jako s auty &ndash; Ä•ím vÄ›t&scaron;í pes, tím vÄ›t&scaron;í jsem king. Je&scaron;tÄ› jakÅ¾ takÅ¾ jsem uzná
opu&scaron;tÄ›ných, kteÅ™í nena&scaron;li nic vhodnÄ›j&scaron;ího, neÅ¾ chlupatého páchnoucího vrtichvosta. NesmírnÄ› mi
vadilo, Å¾e pod okny mám pomalu víc psích hovínek neÅ¾ stonkÅ¯ trávy, Å¾e kaÅ¾dý roh je obÄ•Å¯ráván, Å¾e nemohu jít vys
smetí bez toho, aniÅ¾ bych se rozhlédla, ze které strany a kam mne kousne nÄ›jaký volnÄ› pobíhající Ä•tvernoÅ¾ec. Prý i podle
Ä•etnosti psích exkrementÅ¯ na metr se poznává úroveÅˆ národa...
PomÄ›rnÄ› nelibÄ› proto nesu nÄ›které projevy lásky
páneÄ•kÅ¯ vÅ¯Ä•i Ä•tvernoÅ¾cÅ¯m. NemÄ›la bych kritizovat, kdyÅ¾ jsem sama nejspí&scaron; stejná, ale zdá se mi, Å¾e by se
mohlo uloupnout trochu té lásky ve prospÄ›ch mláÄ•at lidských&hellip;
Podívejte se do Ä•ekárny u veterináÅ™e. S jedním
pacientem se tam tÅ™ese celá rodina. Není nic, za co by se nemocné zvíÅ™átko muselo napomenout. AÅ¥ dÄ›lá, co dÄ›lá,
louÅ¾iÄ•kuje, okusuje, obtÄ›Å¾uje, halasí... Za sebemen&scaron;í útrapy dostává lahÅ¯dky na usmíÅ™enou, jsou hýÄ•kána,
chována, oláskovávána.
Zato v Ä•ekárnÄ› dÄ›tského stÅ™ediska odevzdanÄ› hodiny a hodiny sedí rozpálené dÄ›tiÄ•ky
v doprovodu otupených unavených maminek. TrpÄ›livÄ› Ä•ekají na pokyn "dal&scaron;í prosím". PÅ™i projevech sebemen&sca
neposednosti jsou napomínané: &bdquo;Nejsou tam pÅ™eci jediní a jak by to vypadalo, kdyby si kdekdo mohl dÄ›lat co
chce..." DÄ›ti musejí být rozumné, jsou pÅ™eci uÅ¾ velké a vÄ›dí, Å¾e maminka toho má je&scaron;tÄ› moc&hellip;
Vím, ta
na&scaron;e Ä•tyÅ™nohá havÄ›Å¥ se nemÅ¯Å¾e verbálnÄ› bránit, jsou bezmocní a zcela na nás odkázaní, coÅ¾ jim nikdo
neubírá. Ale nejsou na&scaron;e mláÄ•ata na tom obÄ•as hÅ¯Å™? BohuÅ¾el, del&scaron;í dobu zájem o druhé natoÅ¾ tÅ™etí
klesá, rodiny si opatÅ™ují ponejvíce jen jednu jedinou odnoÅ¾. Ale - dvÄ› dÄ›ti nahrazují rodiÄ•e a teprve to tÅ™etí je &bdquo;p
národ&ldquo;. Snad to zní moc vlastenecky, ale je mi smutno, kdyÅ¾ Ä•tu, Å¾e poslední dobou v ÄŒechách víc lidí umírá neÅ
rodí, Å¾e je u nás víc lidí star&scaron;ích neÅ¾ mladých. Je prý i men&scaron;í zájem o adopci. Kojenecké ústavy a dÄ›tské
domovy jsou plnÄ›j&scaron;í a plnÄ›j&scaron;í; budou poÅ™ady typu "Chcete mÄ›?" i pro holÄ•iÄ•ky a kluky?
Já vím, nec
se unést &ndash; a tak prosím aktivisty i pÅ™íznivce ochráncÅ¯ zvíÅ™at, které jsem snad pÅ™edchozími Å™ádky pobouÅ™ila
mne nekamenovali. Kdo by se pak staral o na&scaron;eho milovaného MÅ¯rinka? d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 29 September, 2022, 21:59

