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KAYO Å TÄšKÃ• FISTULKOU ...
ÃšterÃ½, 20 bÅ™ezen 2018

Po nedávné hrÅ¯ze, kdy se mÅ¯j pesan nemohl vzpamatovat z bÄ›snÄ›ní po vÅ¯kol hárajících kámo&scaron;kách, jsem se
rozhodla ho nechat zbavit jeho ozdobiÄ•ek. PánÅ¯m, kteÅ™í to nelibÄ› nesli &ndash; i jen slabou zmínku o tom &ndash; jsem
vysvÄ›tlila, jak by asi bylo jim, kdyby se celej Å¾ivot museli procházet mezi krásnejma nahejma Å¾enskejma, a ani jednou si
nevrzli. Já nevím, jaký to je, ale rozhodnÄ› nic pÅ™íjemnýho. A jelikoÅ¾ mému pesánkovi podobná budoucnost hrozila,
rozhodla jsem se k akci.

A tak jsme se objednali na veterinu&hellip;. KdyÅ¾ jsme tam vÄ•era pÅ™ijeli, tak si ho za chvíli pÅ™evzali, byl hodnej. Bobo
jsem v autÄ› nechala pÅ™epravku, takÅ¾e mi ho pak veÄ•er vykuchanýho pÅ™ivezl. Sotva ho dostal, tak mi tu omámenou
potvÅ¯rku vyfotil.
TrychtýÅ™ kolem krku, venku pak do nÄ›j nabíral sníh&hellip; Bylo to legraÄ•ní, ale to uÅ¾ jsem se dopÅ™edu bála, Å¾e by se
nÄ›jak zranit, kdyby s ním skákal na postel, nebo dokonce nahoru "na svoje vokýnko".
Tak jsem fofrem vymyslela
kalhotky - vzala jsem svoje jedny pruÅ¾ný spoÄ•áry, kusy po stranách jsem od&scaron;ila, takÅ¾e z toho vznikla taková
dlouhá roura, kalhoty hooodnÄ› vysoký, se &scaron;irokym místem v rozkroku - tedy &scaron;irokym pro nÄ›j, aby mu to
krylo náplast na ránÄ›. (Mj. já doufala, Å¾e to pak jen zas rozpáÅ™u, ale zapomnÄ›la jsem, Å¾e Kayo má vzadu svý
mávátko, takÅ¾e jsem musela vystÅ™ihnout dirku na ocásek.) A pak jsem mu to navlíkla... Tím pádem si nemohl svý bebí
olizovat, drbat, coÅ¾ bylo jediný pÅ™ípadný nebezpeÄ•í. Ale on vám je neuvÄ›Å™itelnÄ› hodnej, kdyÅ¾ tam pÅ™iblíÅ¾í hlavu
krutým hlasem Å™íct Kayo!!! a uÅ¾ hned pÅ™estane.
Usnula jsem kolem tÅ™etí, zprvu jsem ho mÄ›la - snad do pÅ¯lnoci
náruÄ•í, byl totiÅ¾ celej bolavej a &scaron;ílenÄ› smutnej, kam se na nÄ›j hrabala pohádková VondráÄ•ková, prostÄ› jak mu to
pÅ™i&scaron;lo k sobÄ›. PozdÄ›ji se trochu probral, &scaron;el se napít... a pak uÅ¾ si to rovnou zamíÅ™il na svoje okno, na
pelí&scaron;ek. On zas pak nÄ›kdy v noci pÅ™i&scaron;el ke mnÄ›, coÅ¾ je jeho rituál - spí vedle mých nohou, stoÄ•enej do
klubíÄ•ka. Ráno se jako vÅ¾dy kolem &scaron;estý vzbudil, to jsem ho z tÄ›ch kaÅ¥at vysvobodila, dala mu bundu a &scaron;li
jsme ven. Tam mu bylo uÅ¾ docela dobÅ™e. Ale vyÄ•Å¯ral snad demiÅ¾on. Chudinka, ten musel bejt totálnÄ› plnej.
Procházka, a uÅ¾ blaÅ¾enÄ› vyhledával plácky s hodnÄ› snÄ›hem, aby se v nÄ›m mohl válet. On sníh miluje. Pak jsme
&scaron;li nakoupit. Koupila jsem na Å™ízky, na&scaron;la jsem recept na obalovaný Å™ízky, který se dodÄ›lávaj v crock potu,
v&scaron;ichni pí&scaron;ou, jak je to úÅ¾asný. NeÅ™íkala jsem vám to je&scaron;tÄ›? Jemu jsem koupila kuÅ™ecí Å¾alud
doma jich pár dostal. Syrový, jak jinak. Pak to zapil a &scaron;el si zas lehnout, bylo vidÄ›t, Å¾e je mu Ä•ím dál líp. Ale
souÄ•asnÄ› bylo vidÄ›t, Å¾e ho to taky zaÄ•íná hoooodnÄ› bolet. Kolem druhé jsme jeli na tu veterinu zas, tentokrát uÅ¾ jen na
kontrolu, paní doktorka ho prohlídla, zmÄ›Å™ila mu teplotu, poslechla srdíÄ•ko, sundali mu z packy kanylu, dali je&scaron;tÄ›
poslední injekci proti bolesti. A já vyfasovala Ä•tyÅ™i malý injekce, ve kterých je nÄ›jaký sirup proti bolesti, to bude dostávat kaÅ
den jednu. Na stehy aÅ¾ za Ä•trnáct dní.
Po pÅ™íjezdu je&scaron;tÄ› chvilku venku, pak uÅ¾ zas domÅ¯, a za chvíli zaÄ•la injekce úÄ•inkovat, protoÅ¾e s pauzama
spal. Za chvíli, jen co tohle dopí&scaron;u, zas pÅ¯jdem ven, tentokrát uÅ¾ jen na pÅ™ednoÄ•ní vyÄ•Å¯rání... Jak jsou na tom
va&scaron;i psí kluci? Vykastrovaní, nebo jste se rozhodli je nechat se trápit? Tedy, pokud nejsou zavÅ™eni sami na
jedné zahradÄ›, A nepoznají nic Ä•tyÅ™nohého, mimo svého ply&scaron;áka. d@niela
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