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JAKPAK JE DNES U NÃ•S DOMA? - TAK, A JDEME VEN...
PondÄ›lÃ-, 23 leden 2017

U nás doma je na jednu stranu fajn, na druhou zase bÄ›Å¾nÄ› kÅˆuÄ•avo. AnÅ¾to jsem pÄ›knÄ› zboulovaná z pÅ™edtýdenní
vycházky a neuváÅ¾eném pÅ™eletu nad zledovatÄ›lou cestou. Dopad na obrubník chodníku byl neskonale rázný a tvrdý. Ale,
kdyÅ¾ jsem se dnes koneÄ•nÄ› odhodlala a nechala se na zdej&scaron;í chirurgii prosvítit, dopadlo v&scaron;echno dobÅ™e.
"Jste jen poÅ™ádnÄ› pomlácená, tak pÅ™í&scaron;tÄ› opatrnÄ›ji! - A dal&scaron;í, sestro..."

O té jedné stranÄ›, co je fajn a neskuteÄ•nÄ› zábavná, vám musím napsat. Trochu víc...
PÅ™i&scaron;la doba, kdy si
obÄ•as Å™íkám, Å¾e by nebylo &scaron;patný, mít psa spí&scaron; ply&scaron;áka, neÅ¾ Å¾iváka, protoÅ¾e to nepÅ™ijemn
zdlouhavý oblíkání a následující pÅ™evlíkání, mi uÅ¾ pÄ›knÄ› leze krkem. Navíc, mÅ¯j drahej Kayo, kdyÅ¾ mu oznámím, Å¾e
ven", tak to bere jako výzvu k honiÄ•ce po bytÄ›. ÄŒím víc ho honím, tím vÄ›t&scaron;í má radost a nejradÄ›ji by se pominul
láskou. JenÅ¾e - já uÅ¾ v tom okamÅ¾ení, kdy se oblíkám, pÅ™emý&scaron;lím o tom, jak to bude nádherné, aÅ¾ zase zale
do svého brlohu (aÅ¥ je to, kde je to, ale aÅ¥ je to doma!), a tohle zdrÅ¾ování mne silnÄ› rozÄ•iluje.
Venku pak sleduji psí
vymÄ›&scaron;ování. Nedá se to okecat, je to hlavní dÅ¯vod, proÄ• lezu v nekÅ™esÅ¥anskou dobu ráno z postele a proÄ• se
oblíkám veÄ•er. A tak, i kdyÅ¾ jsem pak velice ráda, Å¾e mne tento dÅ¯vod pÅ™imÄ›l ke kaÅ¾dodennímu u&scaron;lapání u
sedmi kilometrÅ¯, tak stejnÄ› velmi pozornÄ› sleduji, jestli v té chlupaté nádobce je je&scaron;tÄ› nÄ›jaká ta kapiÄ•ka, nebo
uÅ¾ jsme nasuchu. CoÅ¾ by znamenalo, Å¾e kafe, horký kafíÄ•ko, uÅ¾ bude brziÄ•ko...
Nevím, jak va&scaron;i psi, ale t
vÅ¾dy velmi rozhoduje - "PoÄ•Å¯rám tu lampu zprava, nebo zleva? Zprava. Ale neeeee - zleva to bude lep&scaron;í. Tak,
zvednout nohu - ale neeee, pÅ™eci jen to bude výhodnÄ›j&scaron;í, kdyÅ¾ to provedu zprava..." A totéÅ¾ obrovské dilema se
Å™e&scaron;í i pÅ™i tvorbÄ› hovínka. KdyÅ¾ se koneÄ•nÄ› rozhodne, Å¾e "tady by to &scaron;lo", a u&scaron;lape si koleÄ•k
dejme tomu - kolem proÅ¾ene straka - a je po v&scaron;em. A jdeme dál... Po chvíli rozhodování se opodál tvorba
koleÄ•ka opakuje. KdyÅ¾ uÅ¾ je kvalitnÄ› nahrben, tak z kÅ™oví vyletí jinej Ä•okl - a je zase po hromádce.
Kdepak, pÅ™
na to musí mít klid, soustÅ™edÄ›ní a pohodu...Je to holt chlap.
V okamÅ¾iku, kdy s tím výsledným cancourkem v igelitu
odcházím k odpadkovému ko&scaron;i, záÅ™ím uÅ¾ v du&scaron;i blahem, neboÅ¥ je jasné, Å¾e za chvíli zas budu v
teple... Mj. objevila jsem &scaron;piÄ•kovÄ› vycviÄ•eného pejska - nemÄ›l byste nÄ›kdo návod? d@niela
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