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KdyÅ¾ byla &scaron;tÄ›Åˆata je&scaron;tÄ› malá, brala jsem je kaÅ¾dý den na procházku, jen tak navolno. &Scaron;li jsme
vÅ¾dycky po lesní cestÄ› kolem srubu na&scaron;eho souseda Willyho a pak dál na MedvÄ›dí potok, kde se vÅ¾dycky vrhla do
vody s takovou vervou, Å¾e jsem byla i já mokrá od hlavy k patÄ›.
ObÄ•as se mi ztratila na chvíli z oÄ•i, ale já jsem vÄ›dÄ›la, Å¾e kdyÅ¾ zavolám, tak se v&scaron;ichni pÅ™iÅ™ítí jako sm
budu mít co dÄ›lat, aby mne neporazili. Ten den jsem vzala Barunku, Kalusku a Baldiho. VÅ¾dycky beru dvÄ› &scaron;tÄ›Åˆata
jednoho dospÄ›lého psa jako vrchní dohled. Za chvilku byli v&scaron;ichni v trapu. Zavolala jsem na nÄ›, ale smr&scaron;Å¥
se nekonala, pÅ™ibÄ›hla jenom Kala. Barunku a Baldiho jsem sly&scaron;ela odnÄ›kud zuÅ™ivÄ› &scaron;tÄ›kat. Kala bÄ›Å¾e
mne, Ä•umáÄ•ek obracela nahoru, jako by chtÄ›la Å™íct: "Vidí&scaron;. já jsem taková hodná holÄ•iÄ•ka, já jsem s tebou, ale
kde jsou ti druzí darebáci? Å½e jsem jenom já tvÅ¯j miláÄ•ek?"Ujistila jsem ji, Å¾e to tak je, ale pÅ™idala jsem do kroku.
Za
zatáÄ•kou jsem uvidÄ›la Baldyho a Bára. NevidÄ›la jsem na tu dálku dobÅ™e, ale pÅ™ece jen jsem mÄ›la pocit, Å¾e tam nejso
dvÄ› ale tÅ™i zvíÅ™ata! A dvÄ› se o to tÅ™etí pÅ™etahovali. To uÅ¾ jsem utíkala co jsem mohla a jen jsem doufala, Å¾e to n
myslím, Å¾e tÅ™eba jenom potkali dal&scaron;ího psa a teÄ• se rvou...
KdyÅ¾ jsem je uvidÄ›la, tak jsem jen zalapala po de
duchu jsem se pÅ™esnÄ› tohoto obávala, ale skutecnost byla daleko hor&scaron;í neÅ¾ moje pÅ™edstavy. SkoÄ•ili na dikobra
Celé Ä•umáky mÄ›li plnÄ› zabodaných ostnÅ¯, ale jak... to si nedovede nikdo pÅ™edstavit. Sami vypadali jako dikobrazi. Ten
chudák, co ho napadli, jen leÅ¾el na zemí, dodÄ›lával a stra&scaron;nÄ› funÄ›l. Psi se váleli kaÅ¾dý po jedné jeho stranÄ› a s
kÅˆuÄ•ením si packama snaÅ¾ili sdírat ostny z Ä•umáku.,Kala si taky zkusmo kousla, ale zjistila, Å¾e to není nic moc pÅ™íjem
a tak toho nechala. Ta vyvázla nejlépe, snad mÄ›la jen 15 ostnÅ¯, ale Baldi a Barunka, to se nedalo poÄ•ítat.
Panicky jsem
na nÄ› zaÄ•ala jeÄ•et a hnala je domÅ¯. Na Baldyho, aby &scaron;el, jsem musela vzít prut, aby se pohnul... Byl to bÄ›h docela
pÅ™ijatelný - Ä•asovÄ› tak na olympiádu. Byla jsem asi kilometr od domÅ¯ a celou cestu jsem jen zoufale Å™vala: "Kennedyyyy
Kennedyyyyyyy!!!!!!!!!
Ten v hrÅ¯ze, co se stalo, uÅ¾ nám bÄ›Å¾el naproti s kle&scaron;tÄ›ma. A tak se zaÄ•alo operovat.
Dikobrazí ostny nejsou Å¾ádná legrace. Baldi jimi mÄ›l oÄ•i úplnÄ› obkrouÅ¾ené, byl to zázrak, Å¾e o Å¾ádné nepÅ™i&scaro
a jazyk mÄ›l jak pol&scaron;táÅ™ek na jehly, oba plno ostin v puse, pod jazykem, podél zubÅ¯, v horním patÅ™e, pÅ™ímo v no
.... ou! Ostny jsou asi 6 cm dlouhé, nÄ›které byly zaraÅ¾eny úplnÄ› celé. Nejhor&scaron;í na nich je, Å¾e mají mikroskopické
zpÄ›tné háÄ•ky a proto se &scaron;patnÄ› vyndávají, rukou to nejde vÅ¯bec, jen kle&scaron;tÄ› a pinzeta a v&scaron;í silou.
NebezpeÄ•í je v tom, Å¾e pomocí tÄ›ch háÄ•kÅ¯ a pohybu svalÅ¯ se zatahují hloubÄ›ji do tÄ›la a tak osina vraÅ¾ená do nohy m
vylézt po nÄ›kolika mÄ›sících nÄ›kde v zádech, pokud má pes &scaron;tÄ›stí a nezasáhne mu Å¾ádný Å¾ivotnÄ› dÅ¯leÅ¾itý or
PrvnÄ› rychle aspirin, ten tro&scaron;ku snad zmírní bolesti, ale nic moc.. "Baldi" peskovala jsem ho, "tÄ›m &scaron;tÄ›ÅˆatÅ¯m
se nedivím, ale podívej se na sebe, copak tohle dÄ›lá chytrej dospÄ›lej pes?"
Zajímavé bylo, Å¾e v&scaron;ichni drÅ¾eli. Ne
jsme jim ani náhubek, nezavázali Ä•umáky. PÅ™esto ani jeden se nesnaÅ¾il po nás rafnout, jen pofÅˆukávali a drÅ¾eli.
Muselo je to stra&scaron;nÄ› bolet. Pracovali jsme na psech oba dva, já jsem dÄ›lala ty povrchnÄ›j&scaron;í a Kennedy ty,
co byly vraÅ¾ené hluboko. Bylo to nekoneÄ•né... skonÄ•ili jsme ve tÅ™i ráno.
AÅ¾ pak jsme &scaron;li se podívat na dikobr
Byl uÅ¾ mrtvý, mÄ›l rozkousnutou hlavu. A i kdyÅ¾ dikobrazí maso chutná dobÅ™e, pÅ™ece jenom si takový lov radÄ›ji provÅ
odpustím. Polárka
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