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FERDA, Å½OLÃ•K A NAVÃ•C FILIP
NedÄ›le, 13 prosinec 2015

Ahoj, Dani a vy v&scaron;ichni ostatní - posílám slíbený pokraÄ•ování story o mých papou&scaron;cích. Jak jsem psala, po
smrti mé maminky mi zÅ¯stal Filip - klasicky svÄ›tle zelená andulka, o rok star&scaron;í neÅ¾ ti moji dva raubíÅ™i. Kupovala
jsem ho mamince k narozeninám loni v Ä•ervnu. Jo, a je&scaron;tÄ› nÄ›co - je to holka - hodnÄ› dlouho se tváÅ™ila jako kluk
a pak najednou &scaron;up a modrý ozobí se pÅ™ebarvilo do hnÄ›da:-).

Pak na internetu jsem se doÄ•etla, Å¾e s tím urÄ•ováním pohlaví podle barvy ozobí to není zas tak spolehlivý, jednak to pla
u základních barev, jako je pÅ™írodní svÄ›tle zelená a její klon modrá a jednak se to týká jen dospÄ›lých jedincÅ¯. MláÄ•ata a
rÅ¯zné vy&scaron;lechtÄ›né barevné mutace to mají jinak. TakÅ¾e kdyÅ¾ pÅ™ijde&scaron; do zverimexu a vidí&scaron; tam
papou&scaron;ka, co je oÄ•ividnÄ› mládÄ› ( podle dal&scaron;ích znakÅ¯ jako je vlnkování aÅ¾ ke koÅ™eni zobáku, které
teprve s vÄ›kem ustupuje, komplet tmavé oko bez toho svÄ›tlého krouÅ¾ku a dal&scaron;í ), které má modré ozobí, tak
ví&scaron; prd, jestli je to uÅ¾ vybarvený samec nebo je&scaron;tÄ› nevybarvená samice. ProtoÅ¾e mladí samci mají ozobí
rÅ¯Å¾ové, které postupnÄ› zmodrá a mladé samice modré, které postupnÄ› zhnÄ›dne. Tím spí&scaron;, Å¾e neví&scaron;,
jak pÅ™esnÄ› starý ten který papou&scaron;ek je. TakÅ¾e Filip je holka, ale stejnÄ› "mu" Å™íkám Filipe, uÅ¾ jsem "ho"
nepÅ™ejmenovávala. Mohl zÅ¯stat u táty, ale celý rok byl zvyklý na maminu a po její smrti zaÄ•al být apatický a taky pÅ™iznám se - jsem ho chtÄ›la jako takovou pÅ™ipomínku. TakÅ¾e &scaron;el ke mnÄ›. SouÄ•asný stav: 1) Å½olík mÄ›síÄ•ní svÄ›tle-tyrkysový modrý sameÄ•ek 2) Ferda - cca 7-8 mÄ›síÄ•ní strakatá Å¾lutozelená samiÄ•ka 3) Filip - cca rok a
stará svÄ›tle zelená samiÄ•ka První seznámení probíhalo tak, Å¾e si Filip po vypu&scaron;tÄ›ní z krabice (mimochodem
celou cestu v autobuse zobák nezavÅ™el a nadával, takÅ¾e to byla docela hlína:-D) dal pár okruÅ¾ních prÅ¯letÅ¯ kolem
obýváku, naÄ•eÅ¾ se usadil na záclonách a pozoroval ty dva kotrmelíny, kteÅ™í napjatÄ› sedÄ›li na vÄ›tvi a nespustili z nÄ›j oÄ
Pak po nÄ›jaké dobÄ› se usadil na vÄ›tvi taky. Ti dva pÅ™edstírali, Å¾e neexistuje. Ov&scaron;em jen do té doby neÅ¾ se F
spustil z vÄ›tve na klec (tu poslední vÄ›tev, kterou dostali, jsem v lese urvala koncem záÅ™í a protoÅ¾e byla opravdu obrovská,
tak jsem ji upevnila za nábytek nad klecí, takÅ¾e v podstatÄ› zabírá celý jeden roh obýváku), protoÅ¾e se rozhodl, Å¾e by bylo
dobrý nÄ›co sezobnout. Jakmile se usadil u krmítka - které bez problémÅ¯ na&scaron;el (tady se asi projevuje fakt ten
vÄ›k, Å¾e uÅ¾ je star&scaron;í a tak to není takový trdlo) a zaÄ•al zobat, tak Å½olíka popadnul amok a doslova sletÄ›l na klec,
zvenku povÄ›&scaron;enej hlavou dolu zaÄ•al Filipovi nadávat. Kdykoliv si Filip zobnul, tak následovala spr&scaron;ka
nadávek . Tenhle rituál provozujou doteÄ•. Nikdy si nic neudÄ›lají - na&scaron;tÄ›stí, protoÅ¾e jsem Ä•etla o pÅ™ípadech, kd
jsou andulky natolik agresivní, Å¾e se navzájem uklovou. Ale prý to jsou vadné geny, u drtivé vÄ›t&scaron;iny andulek, to
skonÄ•í právÄ› u takovýhle rituálních taneÄ•kÅ¯ slouÅ¾ících k ujasÅˆování pozic. Po urÄ•ité chvíli Å½olík o&scaron;uká zvenku
krmítko Filipovi pÅ™ímo pÅ™ed oÄ•ima, zatímco ten u nÄ›j sedí (to je pohled fakt k nezaplacení:-D) , naÄ•eÅ¾ s pocitem "to jse
nandal" odletí zpátky na vÄ›tev a nechá uÅ¾ Filipa na pokoji. VÅ¾dycky Filip versus Å½olík. Ferda se toho vÄ›t&scaron;inou
neúÄ•astní. Jen obÄ•as si pÅ™isadí, aby teda jako bylo jasný, Å¾e patÅ™í k Å½olíkovi. A obÄ•as se pohádá i ona se Å½olíkem
Podobné hádky, do kterých se zapojuje i Ferda, probíhají u hraÄ•ek - provázky, které jsem zauzlovala a povÄ›sila na vÄ›tev andulky nad&scaron;enÄ› s radostí provázky kou&scaron;ou a rozplétají. Jak dostanou novej provázek, slítnou se u nÄ›j
v&scaron;ichni tÅ™i a zaÄ•ne mela.
Taky jsem si myslela, Å¾e kdyÅ¾ Filip je vychovanej a na noc poctivÄ› u na&scaron;ich
chodil do klece, Å¾e by to mohl nauÄ•it i ty moje dva blbounky. Chyba! Výsledek je ten, Å¾e teÄ• chrápou na vÄ›tvi
v&scaron;ichni tÅ™i. Ti mí raubíÅ™i Filipa zkazili.:-D
Z poslední doby mám jeden komickej záÅ¾itek - ráno vstávám po
Ä•tvrté hodinÄ› (to denní dojíÅ¾dÄ›ní je fakt masakr). Tak jednoho rána minulý týden - tedy uprostÅ™ed hluboké v noci - jsem s
zazvonÄ›ní budíku vypotácela z postele a rozsvítila jsem v obýváku. V&scaron;ichni tÅ™i po mnÄ› rozespale zamÅ¾ourali oÄ•im
naÄ•eÅ¾ Å½olík pronesl v andulÄ•tinÄ› nÄ›co jako: "Jsi normální? Co nám tady svítí&scaron;? Koukej zase zhasnout, my chcem
je&scaron;tÄ› spát!" A pak si v&scaron;ichni zase zavrtali hlaviÄ•ky do peÅ™í na zádech. PÅ™iznám se, Å¾e v tu chvíli jse
jim fakt závidÄ›la, Å¾e oni nemusejí ven do tý hnusný tmy a zimy. Taky rádi zedniÄ•í. PodaÅ™ilo se jim vyklovat dvÄ› celkem
slu&scaron;ný díry ve zdi. Sépiová kost není taková zábava, Å¾e, zeÄ• je lep&scaron;í. Tak si Å™íkám, Å¾e na jaÅ™e, aÅ¾ jim
pÅ™inesu Ä•erstvou vÄ›tev, tak ji upevním tak, aby z ní na zeÄ• jednodu&scaron;e nedosáhli a ty díry zamáznu vyrovnávacím
tmelem a budou mít po ptákách - tenhle tmel, kdyÅ¾ ztvrdne, tak s tím fakt nehnou. No a tak si tady Å¾ijeme.
Tak zatím ahoj, LENKA
toho nÄ›co bude...
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P.S. PÅ™emý&scaron;lela jsem o tom, Å¾e na jaÅ™e Å½olík s Ferdou dostanou budku, uvidíme, je
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