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Můj nejlepší přítel

řicet pět centimetrů. Už jsme si s ním prožili i malá trápení,

DVACÁTÝ DRUHÝ TÝDEN

jako jsou průjmy, noční zvracení, medvědí tanec po píchnutí
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včelou, a kolem zvěrolékaře začínáme chodit velkým oblou-

Za uplynulý měsíc se Chico opět naučil pár nových věcí včet-

kem. Na zahradě objevil keře malin a na nich volně dostup-

ně lumpáren. Je mistr na rozvazování tkaniček u čehokoliv, mis-

né žrádlo, a tak neváhal a chodil se pravidelně ke keříkům

ku plnou jídla vyčistí za dvacet vteřin a nejradši by si dal nášup.

občerstvovat. Minulý týden se mu hrozně líbil úprk v bouřce

Venku všechno ochutnává; včera na zahradě našel uschlé žáby

k autu, než jsme doběhli, byli jsme oba skrz naskrz promo-

a ještěrky, schoval se s tím pokladem pod lavičku a snažil se to

čení a Chicovi bylo konečně v tom parném dni dobře. Tvářil

rychle zbaštit. Když nechtěně v kuchyni zavadím o jeho mis-

se navýsost spokojeně a vrtěl ocáskem alespoň třetí rychlos-

ku, i když je za dveřmi nebo v jiném pokoji, okamžitě přiběh-

tí. V uplynulých týdnech byla příliš velká horka nejen přes

ne a zkoumá, co do ní přibylo. Byl s námi již třikrát v restauraci

den, ale i v noci, a tak Chico chodil spát na balkon. Mám tam

a zvládl to bezvadně; největší dobrodružství pro něj a ostatní

v truhlících mátu, meduňku, bazalku, tymián a další bylinky

hosty byl asi přesun ke stolu na zahrádce. Kromě toho, že při

a Chico mi je s radostí oždibuje a občas si tak chodí doplňo-

objednávkách číšníkovi stačil rozvázat tkaničku v botě, se cho-

vat vitaminy. Mokrou mátovou nebo bazalkovou pusu umí

val vzorně. Co mě moc těší, je, že se doma odnaučil žvýkat boty

u nás doma jenom on.

a ponožky. To je velká úleva, protože už nemusím hlídat dve-

Jednou v noci mě probudilo šimrání na tváři a silná vůně
bazalky. Chvilku mi trvalo, než jsem se úplně probrala a ve tmě

ře do předsíně, schovávat boty a hledat své domácí pantofle
na nejnemožnějších místech.

vidím, že Chico stojí u mé postele, celý šťastný vydává zvu-

K procvičování základních povelů teď pravidelně přidáváme

ky, které ze všeho nejvíce připomínají chrochtání, slintá a vrtí

pohyby rukou, aby si na ně pes zvykl a dokázal cvik provést také

ocáskem a v tlamě drží rostlinku bazalky, kterou právě vykoře-

beze slov. Velký pokrok jsme udělali v chůzi na vodítku mezi lidmi.

nil z truhlíku na balkoně a na kterou jsem byla náramně pyš-

Moc nám pomáhají pravidelné tréninky s jinými psy a občasné

ná. Tak tam stál a jen bylo slyšet, jak hlína odpadává na podla-

procházky na nádraží a zpět, když večer jdeme s Chicem naproti

hu. Přiznám se, že jsem se na něj nemohla zlobit , vytryskly mi

Igorovi k vlaku. Cestou tam i zpět potkáváme spoustu lidí i psů

slzy smíchu a ve tmě jsem rychle šátrala po Igorovi, že to musí

a Chico se pomalu učí, jak se správně chovat.

vidět. Bazalku jsme vrátili zpět do kořenáče a náš malý zahradník jen smutně přihlížel.
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Také pokračuje výměna zoubků, teď jsou to stoličky, ty, které
jsem našla doma na koberci, mám schované.
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