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Tak zas po nÄ›jaké dobÄ› budu pokraÄ•ovat ve vyprávÄ›ní na téma &bdquo;já a zvíÅ™ata&ldquo;. Byla jsem &scaron;kolaÄ•ka,
a v té dobÄ› jsme mÄ›li doma pudlíka &ndash; vlastnÄ› pudlí sleÄ•nu.. Tenkrát jsme si &ndash; vy dvÄ› se ségrou - psa
prosadily s odvoláním na &bdquo;kauzu oslík&ldquo;- TakÅ¾e jsem úplnÄ› sama nebyla. Jen to bylo zvíÅ™e celé rodiny, tak
se do výÄ•tu mých Å¾ivotních parÅ¥ákÅ¯ poÄ•ítá jen Ä•ásteÄ•nÄ›.
UbÄ›hlo pár mÄ›sícÅ¯, narodil se mi malý sourozenec (vÄ›kový rozdíl nad 10 let) a mamka ho mÄ›la jako jedináÄ•ka. Sna
snaÅ¾ila dohnat to, co nám dÅ™ív dát nemohla (teprve budovali domov a peníze nazbyt nebyly, takÅ¾e my byly takové dÄ›ti s
klíÄ•em na krku &ndash; mÄ›la nás jako hodnÄ› mladá, v necelých 18 a pak ve 20).
TakÅ¾e &bdquo;opatÅ™ení&ldquo; ohl
mimÄ•a probíhala festovní, jako by &scaron;lo o první dítÄ›. Kdo ho chtÄ›l pochovat, nebo být u jeho koupání, musel být zcela
zdráv a vybaven rou&scaron;kou. V rámci tÄ›chto &bdquo;miminkovských manévrÅ¯&ldquo; bylo i opatÅ™ení &bdquo;pes
musí na zahradu&ldquo;, aspoÅˆ pÅ™es léto, neÅ¾ bude miminko star&scaron;í.
Byla jsem ve Ä•tvrté tÅ™ídÄ› - pozdní jaro
Prázdniny klepaly na dveÅ™e a plán na nÄ› byl jasný: koupání, toulání se psem, lelkování u vody a a a .. JenÅ¾e - jednoho
dne vyjíÅ¾dÄ›l táta nÄ›kam a nezavÅ™el bránu. Pudlice ve jménu spravedlivé uraÅ¾enosti z nového bydlení venku, okamÅ¾itÄ
utekla a srazilo ji auto (tak si to tedy pamatuji a vysvÄ›tluji já, protoÅ¾e normálnÄ› se od &bdquo;svých lidí&ldquo; nehla
&ndash; v tomhle bodÄ› se s mamkou vÅ¾dy pÅ™eme). Pak bylo období temna &ndash; i v na&scaron;í rodinÄ› jsou
stra&scaron;áci ve skÅ™íni, které nechci vytahovat. Mamka se vÄ›novala pÅ™eváÅ¾nÄ› vÄ›cem mateÅ™ským, tudíÅ¾ nebylo
rodinu jako celek. Táta to pocítil taky a Å™e&scaron;il vÄ›ci, jak umÄ›l. Zkrátka se udÄ›lala &bdquo;tlustá Ä•ára&ldquo;; kdo
umÄ›l, odpustil &ndash; kdo ne, pohÅ™bil to nÄ›kam hluboko do svého nitra. RodiÄ•e jsou spolu dál a toto tabu se nevytahuje.
KaÅ¾dopádnÄ› já (a hrdá na to nejsem) dokáÅ¾u za&scaron;puntovat svoji ulitu a vyrovnat se se spoustou vÄ›cí po
svém. Tehdy jsem pouÅ¾ila regulérnÄ› vydírání táty (za coÅ¾ se stydím je&scaron;tÄ› víc) a výsledkem bylo postavení kotce na
zahradÄ› a pÅ™ed koncem prázdnin jsem dostala &scaron;tÄ›nÄ› &ndash; feneÄ•ku takzvaného vestaje &ndash; moÅ¾ná
znáte tuhle &bdquo;rasu &ndash; vesnické tajemství&ldquo;. No, jak dokládají dobové fotografie &ndash;
nejvÄ›t&scaron;í podíl viditelných genÅ¯ patÅ™il jejím jezevÄ•íkoidním pÅ™edkÅ¯m :-) Malé kulaté nic jsem pojmenovala Ron
zaÄ•ala jsem to o&scaron;klivé cosi uÄ•it. PÅ™ijít, kdyÅ¾ zavolám. Sednout si za pi&scaron;kot &hellip; Jo, mÄ›la jsem velké
plány. Pejska mne poslouchala pÅ™esnÄ› (nebo vlastnÄ› nepÅ™esnÄ›, páÄ• pÅ™esné datum jejího narození mi nebylo prozra
do cca 9 mÄ›sícÅ¯.. Pak se promítnula její tvrdohlavá povaha loveckého psa, touÅ¾ícího po samostatném rozhodování,
putování i lovení, a v&scaron;echny moje zaÄ•áteÄ•nické chyby dÄ›cka. Jako psovod jsem nemÄ›la zku&scaron;enost,
autoritu ani cviÄ•ák po ruce.
A tak mi zaÄ•ala Rony utíkat za zvÄ›Å™í a já ve snaze o ní nepÅ™ijít. pÅ™i&scaron;la o moÅ¾
nechat psisko vylítat &bdquo;na volno&ldquo;. Toulala jsem se tedy s vodítkem (mÄ› to tenkrát aÅ¾ tolik nevadilo, jen jsem
mÄ›la touhu jít na cviÄ•ák a pÅ™ijít na to, kde udÄ›lali soudruzi v NDR chybu. Poprvé mi pÅ™i&scaron;lo nefér, Å¾e vesnice je
daleko od mÄ›sta a já se na tamní cviÄ•ák sama nedostanu.
Dnes uÅ¾ vím, Å¾e pes se dá unavit i psychicky (a dokonce si
to vyÅ¾aduje), a o to víc, pokud se nemÅ¯Å¾e unavit bÄ›háním bez vodítka. Tenkrát mi to ale nikdo neporadil a tak jedné
krásné a hluboké noci &ndash; skoro nad ránem - se vzbudím a koukám do tmy. V podstatÄ› nevím, proÄ• nespím.
PÅ™evalím se na druhý bok a pak uÅ¾ to sly&scaron;ím. &Scaron;tÄ›kot mé drahé paní psové se nese nocí.
Nezbylo mi neÅ
vstát z teplého pelechu, sejít do pÅ™ízemí a .. otevÅ™u dveÅ™e &ndash; vyhubuji hÅ™í&scaron;nici (která - jak si naivnÄ› my
takhle tedy nee, a je ticho). Skoro po pamÄ›ti doputuji zpÄ›t do své postele. A postýlka ani nevystydla a já, spokojena sama
se sebou, usínám sladkým spánkem.
VystÅ™ízlivÄ›ní pÅ™ijde hned dal&scaron;í noc a po ní dal&scaron;í a dal&scaron;í&he
Jsem v situaci, kdy spím v obyváku na gauÄ•i (z nÄ›j vedou dveÅ™e na terasu, naproti které býval Ronyin kotec) a od dvou
chodím v pÅ¯lhodinových aÅ¾ hodinových frekvencích peskovat pejskovou. Ráno mám zalepené oÄ•i, usínám ve
&scaron;kole a zaspání se stává Ä•astÄ›j&scaron;í..
Navíc jsem &bdquo;vyfasovala&ldquo; podmínku od rodiÄ•Å¯ &ndash;
buÄ• to zvládnu, nebo musí pes z domu (sousedé si kupodivu taky zaÄ•ali stÄ›Å¾ovat). Proto do&scaron;lo na noviny a Rony
byla nÄ›kolikrát za noc &bdquo;bita&ldquo; (tímto se jí do psího nebe omlouvám &ndash; odpusÅ¥ mi prosím, neb jsem
tenkrát nevÄ›dÄ›la, co Ä•iním). Nejsem tyran, - to pro klid ochranáÅ™Å¯, zaÄ•ínajících na mne sepisovat stíÅ¾nost - a navíc je t
promlÄ•eno :-)).
Pro poÅ™ádek je&scaron;tÄ› vysvÄ›tlení: prosím, neberte to, Å¾e byla nÄ›jak extra bita, Å¾e &scaron;lo o j
mlácení hlava x nehlava. &Scaron;lo spí&scaron; o &bdquo;plácavý zvukový efekt&ldquo;. Ale po pravdÄ›, najít se tenkrát
nÄ›kdo, kdo by mi v&scaron;echno vysvÄ›tlil... StaÄ•ilo Å™íci, Å¾e.. Å½e moje bÄ›hání v noci ke kotci a pak navíc nadávání, be
pejska jako odmÄ›nu (i negativní pozornost je pozornost a je to pro ni lep&scaron;í neÅ¾ samota), a mohla jsem si tuto
kapitolu Å¾ivota u&scaron;etÅ™it.
Jediné, co beru pozitivnÄ›, je to, Å¾e to cca po 2 &ndash; 3 dnech téhle nevýchovy
novinami, zabralo a já se mohla vrátit ke klidnému noÄ•nímu spánku ve své posteli. PÅ™íhod, ve kterých to bylo
&bdquo;kdo z koho&ldquo; byla je&scaron;tÄ› spousta. PÅ™íhod plných pohody, sluníÄ•ka a uÅ¾ívaní si jeden druhého
je&scaron;tÄ› víc. S vÄ›kem se Rony uklidnila &ndash; výlety, záÅ¾itky a vlastnÄ› ve&scaron;kÄ›rý spoleÄ•nÄ› trávený Ä•as (a t
byla star&scaron;í a rozumnÄ›j&scaron;í) plus její postupnÄ› se sniÅ¾ující potÅ™eba pohybu, mi nakonec pÅ™eci jen pomohlo
&scaron;Å¥astnému výsledku. K vychovanému parÅ¥ákovi, chodícímu se mnou bez vodítka, s bonusem v podobÄ› spousty
zku&scaron;eností &hellip;
VERONIKApokraÄ•ování co nejdÅ™ív, jen to napí&scaron;u
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