Kudlanka

MÅ®RINEK - ANEB KOUPETE KOÄŒKY?
PondÄ›lÃ-, 02 duben 2007

PÅ™ípadnÄ› zdobné minipsy? Nedávno jsem dostala e-mailem (viz dole) fotky &bdquo;skoro-utopencÅ¯&ldquo;, coÅ¾ mi
pÅ™ipomnÄ›lo pÅ™ibliÅ¾nÄ› roÄ•ní trápení&hellip; Jednou v zimÄ› si má dcera poÅ™ídila své první dítÄ› &ndash; boloÅˆského
Ná&scaron; psí &scaron;lechtic mÄ›l v dobÄ›, kdy se u nás ubytoval, cca 20 cm do &scaron;íÅ™ky i délky a stejnÄ› tolik
dekagramÅ¯.

Jeho bílé chlupy v&scaron;ak byly krásnÄ› bílé jen velice sporadicky.
UÅ¾ bÄ›hem první náv&scaron;tÄ›vy nám veterináÅ™ oznámil, Å¾e potvÅ¯rku bychom minimálnÄ› pÅ¯l roku nemÄ›li koupa
Povídal nám o tom, Å¾e tato rasa nemá chlupy jako bÄ›Å¾ní psi, ale spí&scaron; vlasy. A tak jen Ä•esat, opatrnÄ› a zlehýnka
vyÄ•esávat. Nu, ale co byste dÄ›lali se psem, který jak raketa vystÅ™elí z domu a v tisícinÄ› vteÅ™iny vymete v&scaron;echny
spodky aut, stojících u chodníku? A je okamÅ¾itÄ› od motorového oleje?
Jak mÄ›l je&scaron;tÄ› malinký krysí krk, nebylo na nÄ›j vodítko a i kdyÅ¾ jsem mu vyrobila &bdquo;speciální&ldquo;, stejnÄ
minimálnÄ› jednou tejdnÄ› vyvlíknul, vyrval, témÄ›Å™ by si hlavu utrhl. Ná&scaron; úchyla MÅ¯rinek totiÅ¾ zboÅ¾Åˆoval spodky
aut.
A tak se stávalo, Å¾e neÅ¾ jsem opatrnÄ› se&scaron;la po zledovatÄ›lých schodech, vymetl malý Ä•áblík nÄ›kolik podvozkÅ
Kolikrát jsem ho ti&scaron;e proklínala a nahlas vábila, abych (zmrzlá v noÄ•ní ko&scaron;ili pod kabátem) koneÄ•nÄ›
ulovila odpornou házející se olejnatou my&scaron; a odnesla si ho (zabaleného v letácích, co na&scaron;tÄ›stí bývají
pohotovÄ› u vchodu) do Ä•isté koupelny. Pak jsem tam uÅ¾ mÄ›la nastálo pÅ™ipravenou vaniÄ•ku po dÄ›tech &ndash; je&scar
Å¾e jsem ji nevyhodila &ndash; a nastala ranní drsná hodinka. Umýt a osu&scaron;it vztekle vrÄ•ící, Åˆafající a mrskající se krys
Pak ho vyfénovat a promazat... hor&scaron;í neÅ¾ s dÄ›tmi.
PaneboÅ¾e, jednou se takhle znectil, kdyÅ¾ s ním &scaron;la dcera. Ta ho doma vÄ•as neulovila, nechala volnÄ› a on hop!
skoÄ•il se schovat pÅ™ed koupáním do mé postele...
Co u vás?
Va&scaron;e domácí zvíÅ™átko je slu&scaron;nÄ› vychované? d@niela Ä•iÄ•i 1; Ä•iÄ•i2; Ä•iÄ•i 3; Ä•iÄ•i 4 (obrázky)
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