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BOJ O CHLUPATÃ‰HO "ÄŒLOVÄšKA"
ÃšterÃ½, 17 duben 2007

Milá Kudlanko a kamarádi, snad vám nebude vadit téma mého dotazu, ale u nás je to opravdu dÅ¯vod pro vypsání
rodinné války. Jsme úplnÄ› normální mÄ›stská rodina, rodiÄ•e a dvÄ› dospívající dÄ›ti. Asi pÅ™ed rokem se k nám Å™ízením
osudu pÅ™ipojil dal&scaron;í Ä•len, tedy nepÅ™ipojil, on se k nám vloupal a celou domácnost si zotroÄ•il. Na&scaron;lo si nás
totiÅ¾ &scaron;tÄ›nÄ›.

Bydlíme v obyÄ•ejném paneláku. Jednoho veÄ•era, kdyÅ¾ jsem poslala dceru ven vyhodit smetí, tak se vrátila se psem.
Nebudu to protahovat, prostÄ› nÄ›kdo v kontejnerovém stání dal mezi kontejnery na zem papírovou krabici, a v ní bylo malé
&scaron;tÄ›nÄ›. I kdyÅ¾ jsem nebyla nijak nad&scaron;ená, odmítnout prostÄ› ne&scaron;lo.
Nakonec (i kdyÅ¾ manÅ¾el
striktnÄ› proti a chtÄ›l ho odnést nÄ›kam do útulku), jsme si ÄŒerta nechali, obÄ›hli s ním nutné veterináÅ™ské koleÄ•ko a on s
celkem pohodlnÄ› zaÄ•lenil do rodiny. Ale proÄ• vlastnÄ› pí&scaron;u do poradny a ne jako nÄ›co hezkého o zvíÅ™eti? ProtoÅ¾
kvÅ¯li nÄ›mu celá na&scaron;e vyrovnaná rodina neskuteÄ•nÄ› hádá! V&scaron;ichni se pÅ™edstihují, aby získali jeho
"hlavní" pozornost, aby u nÄ›j spal, aby u nÄ›j byl, aby si s ním hrál... BohuÅ¾el, tomuhle propadl i manÅ¾el a nakonec jsem se
nechtÄ›nÄ› pÅ™idala i já. TotiÅ¾ je to tak, Å¾e v&scaron;ichni snad celý den myslí, jak tÄ›m ostatním dokázat, Å¾e ÄŒert pos
a ne ty ostatní.
TÅ™ebas si sednu na chvíli k televizi a psisko si mi vleze na klín. BÄ›hem chvilky zaÄ•nou dÄ›ti nenápadnÄ›
doráÅ¾et a ÄŒerta pÅ™etahovat. Dcera si pro nÄ›j vymyslela hraÄ•ku na provázku, kterou ho vábí k "lovení", syn ho zase uplá
dobrotama. Atd. Já vím, ono to vypadá legraÄ•nÄ›, jenÅ¾e bÄ›hem chvíle se celá rodina rozhádá... A tak paradoxnÄ› mezi
nás chlupáÄ• nevnesl poklid, ale rozbroje. ProtoÅ¾e obÄ•as jsou to hádky opravdu zlé...
Ale co s tím? S manÅ¾elem jsme
uÅ¾ kolikrát "Å™e&scaron;ili", ale nakonec ho pÅ™istihnu, jak stojí v noci u lednice, ÄŒerÅ¥uchu u nohou a oba se zakázanÄ›
cpou... Ivana
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