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TvoreÄ•ek, který je na svá léta neuvÄ›Å™itelnÄ› nabitý energií. Chová se obÄ•as zcela neúmÄ›rnÄ› svému vzrÅ¯stu a bÄ›Å¾ný
zvyklostem. ObÄ•as si myslím, Å¾e má v sobÄ› zakódováno dokonce cosi z pavouka... Velice ráda totiÅ¾ leze po
vý&scaron;kách. KdyÅ¾ byla malá, byla mÅ¯j velký mazel. Nyní je to tvrdohlavá mr&scaron;ka, která aÄ• malinká,
ovládá celou na&scaron;i rodinu.

Kdo je to? PÅ™eci na&scaron;e Bonna, svérázný trpasliÄ•í pudlík, kterého máme po zesnulé babiÄ•ce.
Jednou s
Bonna vy&scaron;la s námi na výlet, byli jsme tehdy na chalupÄ› v Jeseníkách. Po dlouhé tÅ¯Å™e - samozÅ™ejmÄ›
v&scaron;ichni unaveni, jediné, co jsme hledali, bylo místo k odpoÄ•inku v trávÄ›. A víte, co nám ta mr&scaron;ka
provedla? Zatím, co jsme vyuÅ¾ívali slunce, vÅ¯ni trávy a a uÅ¾ívali si zaslouÅ¾ený relax, ná&scaron; v&scaron;ímavý pes po
obÄ›hl v&scaron;echny na&scaron;e batÅ¯Å¾ky. &Scaron;ikovnÄ› si vybalila v&scaron;echny svaÄ•iny a v odlehlém koutku je
zba&scaron;tila... Pak jsme &ndash; ale jen kvÅ¯li ní - nakonec skonÄ•ili v útulné zapadlé hospÅ¯dce u piveÄ•ka a
gulá&scaron;e. Dost moÅ¾ná to s námi myslela dobÅ™e - v&scaron;ak platí heslo: pes je nejlep&scaron;í pÅ™ítel Ä•lovÄ›ka ....
Poslední léta ji bereme jako psa-mudrlanta, který má doopravdy pod Ä•epicí; nejrad&scaron;i sleduji její reakce na urÄ•ité
Ä•asem zabÄ›hlé vÄ›ty. Taková: "Pojedeme autíÄ•kem!" milou Bonnu pÅ™ímo vystÅ™elí. ZaÄ•ne dÄ›lat koleÄ•ka kolem zahrad
pÅ™itáhne svou deku, sedne si, kouká a blaÅ¾enÄ› Ä•eká. Naopak, nedej boÅ¾e, kdyÅ¾ nÄ›kdo pronese: &bdquo;Budeme se
koupat&ldquo;, tak to okamÅ¾itÄ› zmizí a v&scaron;ichni abychom ji hledali. Å½e by si byla vÄ›doma, jak po vykoupání
vypadá?
Malá, hubená, spí&scaron;e pÅ™erostlou krysu pÅ™ipomínající. Ale nejen koupání ji pÅ™imÄ›je k útÄ›ku. Bonna
pes-emigrant odmaliÄ•ka. StaÄ•í &scaron;patnÄ› zavÅ™ít a neuplyne ani minuta a psa není, takÅ¾e následuje dlouhé hledání,
pískání a volání.
Vzpomínám, jak jsme opravovali plot, to vám bylo&hellip; RozbÄ›hly se extra pÅ™ípravy, kolem dokola
jsme rozmístili rÅ¯zné kusy v&scaron;eho moÅ¾ného, jen aby nám Bonna neutekla, ale neúspÄ›&scaron;nÄ›. NeubÄ›hla ani
hodina a pes nikde. Ne&scaron;Å¥astná mamka bÄ›hala po domÄ› a kolem domu, taÅ¥ka vzal kolo a jel ji hledat na
ulici&hellip; Já dostala za úkol pískat a volat.
Nakonec se na&scaron;la, díkybohu. Jen se pak kolem nás uraÅ¾enÄ›
proplazila a rychlostí blesku zmizela v domÄ›.
ZaÅ¾ila a pÅ™eÅ¾ila toho v Å¾ivotÄ› uÅ¾ mnoho. Na konci ledna le
roku uÅ¾ v&scaron;e vypadalo, Å¾e nás opustí. Na bÅ™í&scaron;ku najednou mÄ›la bouli, která zaÄ•ala pÅ™ipomínat nádor.
co uÅ¾ se jí pÅ™estala obnovovat tkáÅˆ, veterináÅ™ navrhnul utracení. Dohoda s ním byla jasná. Dáme jí &scaron;anci, a poku
nedostane bolesti (které zatím oÄ•ividnÄ› nemÄ›la), neutratíme ji.
JenÅ¾e ona se chovala jakoby nic. Venku lítala po zahr
pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ nÄ›kdo pÅ™i&scaron;el na náv&scaron;tÄ›vu, tak jásavÄ› vyskakovala aÅ¾ ke klice a vítala stejnÄ› bájeÄ•nÄ
i kdyby to byla minuta, co jsme ode&scaron;li. Ano, zázraky se asi dÄ›jí.
Na&scaron;e milá Bonna se bÄ›hem pár týdnÅ¯
najednou uzdravila, a dokonce jí na bÅ™í&scaron;ku vyrostly nové chloupky; nádor se nÄ›jakým zpÅ¯sobem vypaÅ™il. To uÅ¾
doktora bylo trochu moc. Koukal na ni jak na nÄ›co neskuteÄ•ného. Ov&scaron;em jen do té doby, dokud na nÄ›j Bonna
neupÅ™ela svÅ¯j kukuÄ•, nepodívala se na nÄ›j svýma velikýma oÄ•ima. Sedla si pÅ™ed nÄ›j a zaÄ•ala po&scaron;tÄ›kávat, al
normálnÄ›, bylo to, jako by mu sdÄ›lovala, jak to v&scaron;e bylo. Pak se otÅ™epala, koukla na nás, skoÄ•ila ke dveÅ™ím a
&scaron;tÄ›kla je&scaron;tÄ› nÄ›co ve smyslu: "Tak co je, jdeme uÅ¾, ne?" A bylo.
Od té doby se na ni díváme docela
jinýma oÄ•ima; nikdo neví, co se tehdy stalo, a proÄ• se takhle chovala, ale v&scaron;ichni jsme rádi, Å¾e na&scaron;i malou
máme doma, Å¾e je zase zdravá... ProtoÅ¾e to zpestÅ™ení, které nám kaÅ¾dý den pÅ™ipravuje, je koÅ™ením na&scaron;eh
Å¾ivota. TeÄ• netrpÄ›livÄ› Ä•eká na své desáté narozeniny, které bude mít uÅ¾ za dva mÄ›síce (vypadá pÅ™itom stále stejnÄ›
Je&scaron;tÄ› osm let a bude ve vÄ›ku, kdy si bude moci poÅ™ídit Å™idiÄ•ský prÅ¯kaz&hellip;
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