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JAK MIKIN K NOVÃ‰MU KAMARÃ•DOVI PÅ˜IÅ EL
ÃšterÃ½, 24 bÅ™ezen 2015

Osudy lidské i osudy psí. O svém pejskovi jménem Lubo&scaron; uÅ¾ jsem na Kudlance psal.Tenhle mÅ¯j kamarád
oslavil loni na podzim desáté narozeniny a dostal k nim krásný dort, vyrobený z masové konzervy a svíÄ•ky. Brzy nato
jsme vyjeli s Joanne na cesty a Lubo&scaron;e si k sobÄ› vzali - stejnÄ› jako minulý rok - na&scaron;i kamarádi Sue a
Nijean, kteÅ™í bydlí na nedalekém Henderson Corner. ProÅ¾ili jsme hezky mÄ›síc cestováním po Filipínách a pÅ™esunuli se
Borneo.

KdyÅ¾ jsem tam ve mÄ›stÄ› Kóta Kinabalu dostal na facebooku od Sue vzkaz, Å¾e má pro mÄ› smutnou zprávu, vÄ›dÄ›l js
je zle. ProtoÅ¾e vzkaz byl starý jen dvacet minut, hned jsem ji zavolal, i kdyÅ¾ na Yukonu bylo uÅ¾ po pÅ¯lnoci. Sue mÄ› s
pláÄ•em oznámila, Å¾e se Lubo&scaron; zatoulal na silnici, kde ho srazilo a na místÄ› zabilo auto.
&Scaron;ok to byl pro
mne veliký a hezkých pár dní trvalo, neÅ¾ se mnou byla zase Å™eÄ•. Pomohl krásný výlet do rezervace pro orangutany a pak
sen, ve kterém ke mÄ› Lubo&scaron; pÅ™i&scaron;el a vypadal zase jako to odrostlé stÄ›nÄ› pÅ™ed deseti lety. MÄ›l krásnou,
jiskÅ™ící Ä•ernou srst a vypadal tak &scaron;Å¥astnÄ›, Å¾e jsem se vzbudil taky &scaron;Å¥astný. AÅ¥ mÄ› nikdo neÅ™íká, Å
jenom sen ...
Mám pocit, Å¾e to hÅ¯Å™e neÅ¾ já odnesla Sue, která byla chudák pÅ™ímo u toho... Po návratu do Kan
jsem si Å™ekl, Å¾e nového psa jen tak hledat nebudu. Å½e poÄ•kám, co pÅ™inese Ä•as. Ale uÅ¾ za týden mÄ› kamarád upo
na inzerát, ve kterém nÄ›kdo nabízel &scaron;tÄ›Åˆata &ndash; kÅ™íÅ¾ence border colie a husky. To nebyl pÅ™esnÄ› druh p
jsem hledal, ale ten inzerát byl na první pohled napsán Ä•lovÄ›kem, který má psy rád a rozumí jim. Matka &scaron;tÄ›Åˆat
navíc vypadala hroznÄ› hezky.
A tak jsem odepsal a uÅ¾ za hodinu pÅ™i&scaron;la dlouhá odpovÄ›Ä•. Mladý chlap jm
Brock mi napsal, Å¾e má více zájemcÅ¯ neÅ¾ &scaron;tÄ›Åˆat, ale Å¾e si vybral mÄ› na základÄ› toho, Å¾e bydlím v Dawson
také na základÄ› mého profilu na facebooku. A pÅ™idal k tomu story, kterou jsem uÅ¾ Ä•ásteÄ•nÄ› znal:
Å¾il - byl ve mÄ›s
Dawson vysoký, &scaron;tíhlý indiánský kluk jménem Nicholas, kterého mÄ›li pro jeho pÅ™átelskou povahu v&scaron;ichni
rádi. UÄ•ení Nikkimu pÅ™íli&scaron; ne&scaron;lo, ale byl ochoten pÅ™iloÅ¾it ruku k dílu a nakonec s pomoci kamarádÅ¯ i
uÄ•itelÅ¯ získal high school diploma, tedy obdobu maturitního vysvÄ›dÄ•ení. To bylo na jaÅ™e 2013.
Pár mÄ›sícÅ¯ nato se
&scaron;el Nikki projít v na&scaron;em hlavním mÄ›stÄ› Whitehorse se svými kamarády kolem Å™eky Yukon. Jeho pes Ryder
se z nÄ›jakého dÅ¯vodÅ¯ dostal do vody a zaÄ•al se díky silným proudÅ¯m, vírÅ¯m a podemletému bÅ™ehu topit. Nicholas za
ním skoÄ•il a snaÅ¾il se ho zachránit, ale v ledové vodÄ› se zaÄ•al topit i on a brzy zmizel pod hladinou...
Jeho kamarádi
mu nedokázali pomoci a tak alespoÅˆ zavolali Kanadskou královskou jízdní policii. Ta pÅ™ijela rychle, jeden z policistÅ¯ si
oblékl plovací vestu a skoÄ•il do vody. PodaÅ™ilo se mu Nicholasovo tÄ›lo najít, s pomoci druhého policisty ho vytáhl na
bÅ™eh a zaÄ•al s umÄ›lým dýcháním. Ale uÅ¾ bylo pozdÄ›, Nikki byl mrtvý.
V hlouÄ•ku lidí který stal okolo, pozoroval tohle
v&scaron;echno i pes Ryder, kterému se mezitím podaÅ™ilo dostat z vody i bez cizí pomoci. No a Nicholas s Brockem byli
kamarádi, Ryder je otcem tÄ›chhle &scaron;tÄ›Åˆat a Mikin s Joanne mají nového psa.
Do Whitehorse a zpÄ›t jsem se s
se svými Ä•eskými kamarády Michalem, téÅ¾ zvaným KeÄ•up a Petrem, kteÅ™í tam jeli dÄ›lat jakési jazykové testy kvÅ¯li
kanadskému obÄ•anství. Pejsek celých tÄ›ch 530 kilometrÅ¯ po cestÄ› domÅ¯ prospal a vypadal velice nevinnÄ›. Zato kdyÅ¾
jsem chtÄ›l o pÅ¯l tÅ™etí v noci jít koneÄ•nÄ› spát i já, bÄ›hal kolem pohovky a zuÅ™ivÄ› &scaron;tÄ›kal.

PÅ™ejte nám s touhle chlupatou potvorou hodnÄ› &scaron;tÄ›stí... MIKIN
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