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DÃ•KY TI, MÃ‰ MILÃ‰ PSO :-)))
StÅ™eda, 07 listopad 2018

"Je to cca tÅ™i roky, co ses narodil a poslÃ©ze dÃ-ky inzerÃ¡tu nÄ›kde na internetu se "vloudil" i do mÃ©ho Å¾ivota. A hlavnÄ›
mÃ©ho srdce. V Å¾ivotÄ› bych neÅ™ekla, Å¾e budu mÃ-t tak rÃ¡da nÄ›jakÃ© chlupatÃ© stvoÅ™enÃ-, ale jsem ti nesmÃ-rnÄ›
moc..." TenkrÃ¡t jsem mÄ›la vÅ¡elijakÃ¡ trÃ¡penÃ- a nÄ›jak jsem to vÅ¡echno tÃ©mÄ›Å™ vzdala, takÅ¾e jsem si uÅ¾Ã-vala pÅ
chvilky jen pÅ™i jÃ-dle sladkostÃ-. JÃ¡ na sladkÃ© byla celÃ½ Å¾ivot, ale ...

Vzhledem k mÃ© vrozenÃ©
ztÅ™eÅ¡tÄ›nosti a zapomÄ›tlivosti jsem byla celÃ½ pÅ™edchozÃ- Å¾ivot v neustÃ¡lÃ©m
pohybu, takÅ¾e i pÅ™i lÃ¡sce k tÄ›mto lahÅ¯dkÃ¡m, jsem vÄ›tÅ¡inou nepÅ™ekroÄ•ila tyto
cifry: 175 vÃ½Å¡ka, 60-63 vÃ¡ha. JenÅ¾e - kdyÅ¾ se Ä•lovÄ›k delÅ¡Ã- dobu moc nehÃ½be, tak
podle pÅ™Ã-slovÃ-: "Prach stÃ¡Å™Ã- na mne usedÃ¡, a zvolna mÄ›nÃ- se v tuk",
jsem i jÃ¡ v relativnÄ› krÃ¡tkÃ© dobÄ› nabrala tÃ©mÄ›Å™ jednou tolik kil. Ano, vÃ¡Å¾nÄ›...
dokrmila jsem se na neuvÄ›Å™itelnou, tÃ©mÄ›Å™ porÃ¡Å¾kovou vÃ¡hu...

TenkrÃ¡t jsem se rozhodla
splnit si prvnÃ- z dlouholetÃ½ch pÅ™Ã¡nÃ- - koupit si psa. A bÄ›hem tÃ½dnÄ› jsem mÄ›la
doma bÃ-loÄ•ernÃ© klubÃ-Ä•ko... UÅ¾ jsem tu o nÄ›m hodnÄ›krÃ¡t psala, ale teÄ• bych se rÃ¡da
pochlubila: dÃ-ky dennodennÃ-m prochÃ¡zkÃ¡m s nÃ-m jsem se "rozchodila" tak,
Å¾e bez problÃ©mÅ¯ uÅ¡lapu dennÃ- dÃ¡vku minimÃ¡lnÃ-ch 5 km. NÄ›kdy i dvojnÃ¡sobek. KaÅ¾dÃ½
den, za kaÅ¾dÃ©ho poÄ•asÃ-, v pÅ™ibliÅ¾nÄ› stejnou dobu, se spolu vydÃ¡vÃ¡me ven. Do
pohody i nepohody, ven, a hlavnÄ› mezi lidi.

Ano, dÃ-ky pesÃ¡nkovi (jedinÃ©
zdrobnÄ›liny, kterÃ© snesu, se tÃ½kajÃ- jeho) jsem se uÅ¾ seznÃ¡mila s mnoha fajn
lidmi, kterÃ© bych jinak nemÄ›la Å¡anci poznat. Oni totiÅ¾ ti pejskaÅ™i jsou
vÄ›tÅ¡inou fajn, ohleduplnÄ›jÅ¡Ã-, chÃ¡pavÄ›jÅ¡Ã-, pÅ™Ã-jemnÄ›jÅ¡Ã-. Lidi, kteÅ™Ã- Å¾ijÃ- s
nÄ›kÃ½m, kdo je mÃ¡ prvoplÃ¡novÄ› rÃ¡d. Kdo nepodvÃ¡dÃ-, neklame, nezklame. (KdyÅ¾ je
pes uraÅ¾en, dÃ¡ to jednoznaÄ•nÄ› najevo, stejnÄ› jako kdyÅ¾ vÃ¡s mÃ¡ rÃ¡d, mÃ¡ radost z
vaÅ¡Ã- pÅ™Ã-tomnosti.) Jsou pochopitelnÄ› vÃ½jimky, i tady, ale to jsou pÅ™Ã-pady, kdy
nÄ›kdo â€žzdÄ›dil psaâ€œ a nynÃ- se o nÄ›j â€žmusÃ-â€œ starat. Je tu pÃ¡r takovÃ½ch
neÅ¡Å¥astnÃ-kÅ¯, jak pÃ¡n, tak i pes, jsou vÄ›tÅ¡inou ve Å¡patnÃ© nÃ¡ladÄ›. Ale â€“ jak Å™Ã-kÃ¡m,
jsou to vÃ½jimky.

MÃ¡te takÃ© pejska?
Pejska-kamarÃ¡da? NemyslÃ-m tÃ-m hlÃ-daÄ•e u boudy, ale takovÃ©ho, se kterÃ½m si
proÅ¾Ã-vÃ¡te drobnÃ© dennÃ- radosti a starosti. Tenhle kamarÃ¡d (nebo kamarÃ¡dka)
dokÃ¡Å¾e rozpoznat vaÅ¡i nÃ¡ladu: kdyÅ¾ je vÃ¡m hezky, veselo, spokojeno, i kdyÅ¾ jste
smutnÃ- a vÅ¯bec nic vÃ¡s netÄ›Å¡Ã-. Tehdy se pÅ™ijde pÅ™itulit a snaÅ¾Ã- se vÃ¡m dÃ¡t
najevo, Å¾e on je ten, na koho se mÅ¯Å¾ete spolehnoutâ€¦
NapiÅ¡te svÃ© zÃ¡Å¾itky a dojmyâ€¦ P.S. DÃ-ky Kayovi jsem tu Å¡Ã-lenou haldu tuku uÅ¾ z vÄ›tÅ¡Ã- Ä•Ã¡sti "odchodila".
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