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Kayo je slu&scaron;ný mládenec. NemÅ¯Å¾u Å™íct &bdquo;slu&scaron;nÄ› vychovaný&ldquo;, protoÅ¾e výchova psa je nÄ›c
rozhodnÄ› neumím. JakÅ¾ takÅ¾ jsem zvládla vychovat dvÄ› dÄ›ti, jsou z nic docela slu&scaron;ní lidé, moc ne&scaron;tÄ›ka
nekou&scaron;ou, a jen obÄ•as na mne vrÄ•ej. Ov&scaron;em nijak extra jsem nezvládla výchovu nÄ›jakého chlapa; a tak
není divu, Å¾e jsem se svým psem nakonec jen prima kamarádka.
KdyÅ¾ tak nÄ›kdy vidím, jak nÄ›které pejskaÅ™ice Ä•i pejskaÅ™i kouzelnými pohyby rukou, pÅ™ípadnÄ› nÄ›jakým po
ovládají svého Ä•tyÅ™noÅ¾ce, pÅ™imÄ›jí je aÅ¾ k neuvÄ›Å™itelné poslu&scaron;nosti, tak jsem plná obdivu, ale Å¾e bych to
závidÄ›la? To rozhodnÄ› ne.
Rozhodla jsem se - s koneÄ•nou platností - jen pro jedno &ndash; nauÄ•it ho, aby stoprocentnÄ›
pÅ™i&scaron;el, kdyÅ¾ ho zavolám. KdyÅ¾ totiÅ¾ jsme venku, a oba na volno, tak on se sice nezatoulá, chová se
slu&scaron;nÄ›, ne&scaron;tÄ›ká, po nikom neskáÄ•e, i ke mnÄ› "na di&scaron;tanc" pÅ™ijde, ale odchytit ho, to je spí&scaron;
budu valit ten SisyfÅ¯v balvan. Tam mám nejspí&scaron; vÄ›t&scaron;í &scaron;anci... Nakonec jdeme domÅ¯ tehdy, aÅ¾
mÅ¯j chlupatec zjistí, Å¾e uÅ¾ to tu v&scaron;echno oznaÄ•koval, v&scaron;echno vidÄ›l, hromádku odevzdal a bylo by
záhodno jít domÅ¯ za miskou.
On si sice umí hezky sednout, a je&scaron;tÄ› hned navíc nabízí pac, ale to je tak
v&scaron;e. Jo, abych nezapomnÄ›la: jedno pÅ™ivolání pÅ™eci jen ovládá: &bdquo;papÅ¯Å¯Å¯Å¯!&ldquo; A taky
&bdquo;jdeme ven&ldquo;, &bdquo;pÅ™ines &scaron;atiÄ•ky&ldquo;, &bdquo;jdu nakoupit&ldquo; - (to ví, Å¾e jdu sama a on
zÅ¯stane za oknem). A tak teÄ• chodím s hladovým psem na procházku, mám ho na del&scaron;ím vodítku, obÄ•as ho
pÅ™ivolám, pak dostane kousek pi&scaron;kotu a velkou dávku pochválení, zakonÄ•enou lehkým plácnutím na zadeÄ•ek se
slovy: &bdquo;MÅ¯Å¾e&scaron;&hellip;&ldquo;
VáÅ¾ené a váÅ¾ení, pokud se nÄ›kterým z vás, co mají psa kompjÅ¯trového
pÅ™ípadnÄ› ho ovládáte lehce svými my&scaron;lenkami, neobracejte oÄ•i v sloup. Já to totiÅ¾ opravdu neumím. CviÄ•it psa.
Plánuju, Å¾e na jaÅ™e bych na nÄ›jakej ten cviÄ•ák s ním za&scaron;la a pokud nás nevyrazej, tak tam pobudem. Jestli
s úspÄ›chem, to nevím&hellip;
A tak tedy oba trávíme své dny (i noci) velmi spokojenÄ›. Poznenáhlu jsem pÅ™izpÅ¯sobila
svÅ¯j jídelníÄ•ek jeho; sice nejím syrové kuÅ™ecí Å¾aludky ani srdíÄ•ka a ani kuÅ™ecí kostÅ™iÄ•ky, a dokonce ani ty granule
je&scaron;tÄ› nezkusila, a on zas vynechává moje kafe a tajené sladkosti, ale napÅ™íklad takový jogurt, zeleninový salát,
vaÅ™enou zeleninu v hovÄ›zí polívce.. to jíme spolu. (KaÅ¾dý ze své misky.).
d@niela, Kayova kámo&scaron;ka
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