Kudlanka

DÅ®M SMUTNÃ•CH PSÅ®
NedÄ›le, 05 listopad 2017

Kolem toho domu chodím skoro kaÅ¾dé ráno pÅ™i ranním venÄ•ení. Polní cestou, pÅ™ejdu silnici a zaÄ•íná vedlej&scaron;í o
Ten rohový dÅ¯m je hned zkraje. Za poslední dva roky, kdy kolem chodím, tam mají uÅ¾ osmého psa. Je&scaron;tÄ› loni v létÄ›
tam mÄ›li krásnou mladou borderku, fenu ridgebacka a starou ovÄ•andu.

Jediná ovÄ•anda zÅ¯stávala doma, jenom kdyÅ¾ jsem &scaron;la kolem, vystrÄ•ila zpoza plotu smutný Ä•umák, nechala
pohladit za u&scaron;ima a smlsla pár frolíkÅ¯. Borderku jsem potkávala pÄ›knÄ› daleko od domova, vÅ¾dy se k nám
odnÄ›kud pÅ™iÅ™ítila, nechala se pohladit, vybrat klí&scaron;Å¥ata velikosti borÅ¯vky a zase bÄ›Å¾ela. S tou tÅ™etí fenou jse
nekamarádila, také jim utíkala a byla pÄ›knÄ› zdivoÄ•elá. Tu jsem i vidÄ›la, jak z lesa táhne mrtvou koÄ•ku, podruhé zase
zardou&scaron;eného králíka. Jenom po mnÄ› sekla krvavým okem, jestli jí ho náhodou nechci sebrat a mazala pryÄ•. Jak
se jim tak toulala, tak nÄ›kde zabÅ™ezla a narodila se Ä•tyÅ™i krásná &scaron;tÄ›Åˆata. ÄŒerné chlupaté kuliÄ•ky, s béÅ¾ový
pálením a udivenou svÄ›tlou teÄ•kou nad kukadly. EvidentnÄ› kÅ™íÅ¾enci bernského sala&scaron;nického psa, po mámÄ› jen
úhoÅ™í pruh na zádech. Ta zahrada je nad úrovní silnice, tak je tam do vý&scaron;e zahrady betonová zídka, pak mezera
a následuje laÅ¥kový plot. Jak &scaron;tÄ›Åˆata trochu povyrostla, zaÄ•ala se zajímat o okolí a kdykoliv jsem &scaron;la kolem,
rozhodla se, Å¾e pÅ¯jdou se mnou. Vykulila se mezerou a protoÅ¾e nazpátek uÅ¾ to ne&scaron;lo, vzala jsem je po dvou do
náruÄ•e, obe&scaron;la roh, odsunula vrata na kolejnicích pro auto a strÄ•ila je na zahradu. NeÅ¾ jsem do&scaron;la
nazpátek sesbírat druhá dvÄ› &scaron;tÄ›Åˆata, vypadla znovu na cestu. Tak jsem se s nima mohla bavit celé hodiny. V
létÄ› zmizela borderka; nejspí&scaron; si na&scaron;la hodnÄ›j&scaron;í majitele a ridgbeÄ•ku zaÄ•ali z neznámých dÅ¯vodÅ¯
pÅ™ivazovat zvenku ke vratÅ¯m. Po stíÅ¾nostech na OÚ zmizela i tahle fena a následnÄ› i &scaron;tÄ›Åˆata. Po zimÄ› uÅ¾ ne
tu hodnou starou ovÄ•andu. Na jaÅ™e se na zahradÄ› objevil nový pes, nádherné &scaron;tÄ›nÄ› slovenského kopova.
Netrvalo dlouho a i on zaÄ•al utíkat. Aby mu to znemoÅ¾nili, tak ho Å™etÄ›zem zaÄ•ali pÅ™ivazovat uprostÅ™ed zahrady k
zabetonované pneumatice. Za jakéhokoliv poÄ•así, bez vody, bez pÅ™ístÅ™e&scaron;ku. I tak dokázal obÄ•as utéct a protoÅ
nevím, jak se jmenuje, Å™íkám mu BrÅ¯no. Taková blbá asociace, braun hnÄ›dý a brÅ¯na je pÅ™eci Ä•enohnÄ›dý kÅ¯Åˆ. Alesp
jsem si to myslela, ale není, brÅ¯na je jinak &scaron;iml. KdyÅ¾ BrÅ¯no utekl a nÄ›kde nás zahlédl, vÅ¾dycky se k nám
pÅ™idal. Dokud nebyl vylítaný, sice se nás drÅ¾el, ale chytit se nedal. Tak jsem dostávala vynadáno od Å™idiÄ•Å¯ i od rodiÄ•Å
dÄ›tmi, kteÅ™í se domnívali, Å¾e je to mÅ¯j nevychovaný pes.
Naposledy v úterý, to utekl hned dvakrát, odchytla jsem ho p
auty a odvedla jsem ho na zahradu a pÅ™ipla na tu jejich karabinu. Za chvíli za námi pÅ™iletÄ›l s urvanou karabinou na krku.
Nechala jsem ho vybÄ›hat a pak jsem ho uÅ¾ na&scaron;tvanÄ›, po dal&scaron;ím vynadání od lidí, odvedla k nim domÅ¯ a
dÅ¯kladnÄ› pÅ™ivázala. VeÄ•er jsem napsala sprostý dopis majitelÅ¯m, s tím, Å¾e ráno jim ho pÅ™ipíchnu na vrata. Nemusela
jsem. KdyÅ¾ jsem &scaron;la ráno kolem, vyjelo ze vrat Ä•ervené auto a málem si BrÅ¯na majitelka sama zajela. Odchytit
ho nedokázala, to jsem musela já a tak jsem jí hned vynadala. JenÅ¾e ona mi tvrdila, Å¾e se o psa starají a Å¾e ho chodí
venÄ•it dÄ›ti. To bylo ve stÅ™edu, v sobotu jim utekl znovu, a protoÅ¾e byli vyjimeÄ•nÄ› doma, tak jsem na nÄ› zabouchala a
jsem majitelce zdÅ¯raznila, Å¾e kdyÅ¾ si koupí papírového loveckého psa, který je &scaron;lechtÄ›n na hon na divoÄ•áky, tak s
k nÄ›mu nemohou chovat tak, Å¾e se vÅ¯bec nestarají a ten pes neumí ani základní pÅ™íkazy.
VybÄ›hly i dÄ›ti, tak od dvou
pÄ›ti let, o kterých se mnÄ› snaÅ¾ila namluvit, Å¾e dokáÅ¾ou venÄ•it dvacetikilového psa. SnaÅ¾ila jsem se jí vysvÄ›tlit, Å¾e
o malér, ten pes je teÄ• v pubertÄ› a nemÅ¯Å¾e vÄ›dÄ›t, co se stane, aÅ¾ jim zase uteÄ•e. A ona mi zaÄ•ala Å™íkat, Å¾e na p
Ä•as, Å¾e má tÅ™i dÄ›ti a zamÄ›stnání a Å¾e manÅ¾el toho psa &scaron;patnÄ› vybral. ProtoÅ¾e je mi BrÅ¯na líto a zatím je
pes, tak jsem jí nabídla, Å¾e vÅ¾dy, kdyÅ¾ pÅ¯jdu kolem, tak ho vyvenÄ•ím. To prý ale nejde&hellip;
KdyÅ¾ nejde, aby nÄ›kdo psa venÄ•il a nÄ›co ho nauÄ•il, tak snad toho psa nÄ›komu dám, nebo prodám, dÅ™ív neÅ¾ mi seÅ
dÄ›ti, ne? Ne, ona nemyslí. Fakt nechápu lidi, co nemají se psy Å¾ádné zku&scaron;enosti a koupí si slovenského
kopova... DEERES
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