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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA?
NedÄ›le, 22 Ãºnor 2015

Matka - já, a chlupaté dítÄ› - Kajínek, jsme byli na kontrole a bodlu. Dokonce mu na levé stranÄ› krku vyholili Ä•tvereÄ•ní
centimetr a dostal Ä•ip. Já vím, prej je to hloupost, jak se mÅ¯Å¾e ztratit nÄ›co, co mám vÄ›Ä•nÄ› za krkem, ale ... A taky dostal
je&scaron;tÄ› bodlo proti leptospiróze, paní doktorka se pak dost váÅ¾nÄ› podívala, Å¾e to je proti potkanÅ¯m a je to i pÅ™eno
na majitelky.

Je&scaron;tÄ› dostal kus pi&scaron;kotu a uÅ¾ se jen vyÅ™izovala "agenda". Dostala jsem lejstra na pÅ™ihlá&scaron;ení Ä
k oficiálnímu pobytu v na&scaron;em mÄ›stÄ›, lejstra na pÅ™ihlá&scaron;ení v JihomÄ›stÄ›, pak je&scaron;tÄ› pár
dal&scaron;ích papírÅ¯ (ani jsem to doposud nerozbalila a nepodívala se, co to v&scaron;echno je) - a pak tu bílou kouli
postavili na váhu. A - prÅ¯Å¯Å¯Å¯ser!
ChlapeÄ•ek se za pár týdnÅ¯ vyÅ¾ral o pÅ¯l kila a paní doktorka pravila, Å¾e tímhle
tempem budu mít z nÄ›j do roka bernardýna a ne psa leteckého. No, je pravda, Å¾e uÅ¾ paní chovatelka mi je&scaron;tÄ› u ní
doma sdÄ›lovala, Å¾e je to zvíÅ™átko velice záÅ¾ivné. CoÅ¾ mohu jen potvrdit. Kayo seÅ¾ere naÄ• pÅ™ijde, takÅ¾e doposu
pÅ™eváÅ¾nÄ› jen granulkami. Tedy tÄ›mi, co pozÅ¯staly Robertovi po miminu Iresce. JenÅ¾e - Ireska aÄ• mimino, tak pÅ™ec
byla mimino vÄ›t&scaron;í, takÅ¾e i granule byly pro jinou kategorii.... No, a já poslechla hlas lidu, který pravil, Å¾e takhle
malému &scaron;tÄ›nÄ›ti mohu misku nasypat, jakmile ji vyprázdní.
CoÅ¾ on zvládne skoro dÅ™ív, neÅ¾ já se od jeho mis
zvednu. A jak rytmicky a melodicky s ní dokáÅ¾e pak tlouct...
Tak jsem zaÄ•ala Ä•íst v&scaron;echno moÅ¾né a nemoÅ¾n
se týkalo výÅ¾ivy podobnÄ› malých potvÅ¯rek. JenÅ¾e - narazila jsem na problém - v pÅ™eváÅ¾nÄ› vÄ›t&scaron;inÄ› si tam n
radí lidé, jejichÅ¾ pes se ofrÅˆuje, miskou pohrdá a Ä•ímkoli vábivÄ›j&scaron;ím jakbysmet.
PÅ™iznávám se i k úletÅ¯m
jeho výÅ¾ivÄ› - manÅ¾el chovatelky mi radil, Å¾e takhle malí mají mít i tvaroh, Å¾e mu mám kupovat Lipánek. Jo, houbeles, d
jsem mu na talíÅ™ek jen jedinou kávovou lÅ¾iÄ•ku Å™eckého jogurtu. ZboÅ¾Åˆuje ho. PÅ™í&scaron;tÄ› jsem mu nakrájela na
hroznové víno, celé dvÄ› kuliÄ•ky. Sbodnul je. Kousek vaÅ™eného kuÅ™ecího. Rozmixovaná vaÅ™ená kuÅ™ecí srdíÄ•ka s m
und halb, to v&scaron;e pak nacpané do tvoÅ™ítka na led, zmraÅ¾ené. Tuhle jednu kostiÄ•ku k obÄ›du. On by schlamstnul
v&scaron;echno.
A granulky jsem teÄ• tvrdÄ› omezila, dávám mu cca 15 gramÅ¯ tÅ™ikrát dennÄ›, plus obÄ•as nÄ›jakou
jednu, kdyÅ¾ poslechne "sedni!". On to vyÅ™e&scaron;il tak, Å¾e sotva vlezu do kuchynÄ›, sedí mi u nohou... A vidíte to: stejn
pÅ™ibral. Z dvou kil dvaceti na dvÄ› kilÄ•a tÅ™icet pÄ›t. Jen za týden!
Ale pÅ™itom bych mu na Å¾ebra mohla hrát jak na
spí&scaron; si myslím, Å¾e se vytáhl. Nebo ne? Tak kamarádky a kamarádi, lidé opsení, poraÄ•te - jak s tímhle "pÅ™ítelem
Ä•lovÄ›ka"? d@niela
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