Nevymyslela jsem si tenhle víkend? I. část

Tak já tady sedím a nevím co napsat dřív.Mohla bych to sice zjednodušit, a napsat, že to byl
BOMBOVEJ VÍKEND, ale to by asi nebylo moc dlouhý čtení. I když po těch mých elaborátech
příjemná změna, to uznávám .
O něco delší čtení by bylo, kdybych napsala, že Tali byla celej víkend tak suprová, že jsem
furt dokolečka opakovala JAK STRAŠNĚ SI TO ZASE UŽIVÁM. Od začátku, kdy jsme
zastavili autem, až do konce, kdy jsme dorazili domů. Ale i to by bylo zatraceně málo, na to
jak to bylo prima.
Opět žádný vystřelování se z kufru, kdy vám urve ruku, vykloubí rameno a smete vás na
zem. Vystoupila, sedla, čekala. Eh. Vzorovanej pejsek zaslouží volno. Tak ho taky dostala. A
pochopitelně léééééééééééééééééééééétěla prostorem. Honem na tu naši louku, projet to
tam všechno, hlavně ty šípky, kdo tam pod nima spal a kdo kam běžel. A pak sama letěla
zpátky, BEZ ZAVOLÁNÍ. Chápete? A celá vytlemená. Aby to tady v tom momentě kapek v
tý vytlemenosti přeťápla. Jak je ostatně jejím zvykem. Protože jak byla rozjetá, proběhla
kolem a šup, slítla z náspu dolů. A musela být ohulákána. (Vlak krátce po našem
příjezdu projel a víme, že nic dalšího v tu dobu nemůže jet, protože je to jednokolejka a vlaky
jezdí v sobotu, v některý svátek a rychlík ještě na Štědrý den ) . A to byl de facto její
jedinej opravdu prohřešek za celý víkend!!!!!!!!! Nějak si to ještě nedovedu srovnat v
makovici.
Páník byl sice chvilku za přísnýho, ale pak si pochopitelně zase užila volna, ale… ježíš, to je
tak skvělý!! Prostě bylo to stejně jako s Ešusem, kterej taky musel prorejdit celou louku. A
pak honem za náma na zahradu. A Tali? No tak tentokrát to bylo právě o tomhle. Prorejdila
louku a když se zavolalo, tak se řítila za námi. Šiš to je tak prima! Pak šla s páníkem ještě
do auta, kdy taky na chvilinku ztratila trochu uši, páč se musela jít podívat tam, kam prve
nemohla a nestihla , ale to bylo naposled. Přidala se k nám s Rumíčkem, a vyrazili jsme si
všichni tři po poli dolů. A byla velevzorovaná, poslechla úplně pokaždý. A to jsem je záměrně
vedla do míst, kde chvilku před tím rejdili tři zajíci. Bohužel to nebyli spolupracující zajíci,
takže nepočkali, ale i tak – stopičkááá, je stopička. Každopádně – pohodička. A když jsem šla
polem nahoru a oni navolno běhali kolem mě….. ejch to to bylo krásný. Nemusela jsem skoro
nic, jen jsme tak šli. Když jsem zavolala, zatleskala, přiběhli oba a pak zase na povel pelášili
do prostoru. Na kraji naší louky, když se chtěla vydat jinam, stačilo říct: “Tadýýý Talinko
tadýý deme, domůů! ” a ona spokojená, vysmátá šla. No šla, teda to ne. Ona nechodí,
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zásadně. Minimálně běhá . A pak jsme zkontrolovali co na zahradě novýho, že už kvetou i
dvoje narcisky a že ty tulipány od Peti některý taky pokvetou. A ladoňky že jsou v plný
kráse…..a že česneci medvědí se rozjeli i po přesazení…. a že je všechno cajk. A šlo se vařit.
Abychom se pak mohli hezky všichni svalit, my si nalít dobrý pití a ti dva se labužnicky
vyvalovat na gauči. Pod který se Tali předtím marně snažila dostat při rvačce se Rumíčkem.
Jenže jí nedošlo, že nemá sundaný kšandičky, tudíž se do prostrou, kde to má normálně na
knop, nemá už šanci prodrat. Tak chvíli stěhovala s gaučem a pak to vzdala.
Ráno nás čekala spousta práce, protože jsme potřebovali po zimě vycídit v chalupě ještě
kuchyň a kópelku. A vzhledem k vlhkosti, která v domě panovala, to muselo být fakt z
gruntu. A víte co bylo skvělý, skvělý, nejskvělejší? Že Tali v době, kdy jsme se jim
nevěnovali, PROSTĚ JEN TAK BYLA. Chodila si zahradou, zkoumala čuchala, nebo chodila
za námi, ale neškodila. Nikdo jí furt nemusel dozorovat. Maximálně jsme vyběhli k brance a
hulákali :”Veeen, veen, vy magoři, mazejte na louku!”. To, když se jejich bitkaření překulilo
do stíhaček a oni v trysku vykopávali do vzduchu zbytky mého nebohého trávníku . Tam
jsme pak chvilku dělali družinářku a nechali je lítat jako šílený a vykopávat zbytky trávy na
louce, která na tom není o moc líp než trávníky v zahradě. Ale tam je to přeci jen trochu
jedno. A kochali jsme se tím, jak blbnou a řáděj. Tohle se mi nikdá nevochodí. Lítají jako
šílený a pak jeden zalehne – zpravidla Talimůra, Rumouš je ten tip, co ještě chvíli střihá
kolem šílený zatáčky s vyšpulenejma očima a nevšimne si, že už sto let není honěn a je na
něj číháno. Když to zjistí, tak buď začne střihat kolečka blíž k číhajícím Flekům a nebo
zabrzdí a číhá taky, aby po nějaký době oba vystřelili do prostoru znovu jak zátky od
žampuňskýho. Poslední dobou už dochází i k výměně rolí, že je to občas Talimůra, kdo je
stíhán. Ale… po pravdě… má sice šílenou dynamiku pohybu, je mega rychlá, ale ta mrštnost
tam na druhou stranu rozhodně není, takže Rumíček udělá levou kličku, pravou kličku a
uuuuž ji má a pak se válej na hromadě, on kope nohama, oba mu je okusuje…… a pak
zpravidla dostane do držky, protože to už přehnala a jdou se oba uřícený napít Do kýble s
oblázkama. A pak zase šup zpátky na zahradu a my do chalupy.
Abych si s nima v mezičase šla hrát trochu zase já. A……….. víte co?? Moc hezky jsme si
hráli a všichni tři!! Zatímco před časem bylo období, kdy jsem na nějaký hraní na louce,
natož na hraní společný mohla zapomenout (protože Talimůra o to zase už nestála a klidně
utekla do kšá), tak tenhle víkend, ten jsem si to vyloženě užívala. Nejen, že Tali neutíkala,
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ale sama o tu hru stála. A navíc respektovala i daný pravidla hry. Že se běhá pro balonek na
střídačku. A sedí se samo od sebe, bez pojistky. A NOSÍ SE balonek zpátky, neběží se s ním
někam do trávy, aby se tam upustil. A! Tomu nebudete věřit, dokonce sama několikrát, když
už jsme si pak hrály jen spolu a ona si odběhla žužlat balonek stranou a já si sedla na zem a
neříkala jsem nic, tak sama se od žužlání balonku zvedla přinesla mi ho. Bez mojí jediný
iniciativy. Víte jaká je to pro mě pocta? Vyměnila žužlání za to, že mi to přinese. Jeeeee, to
se mi to líbilooo! Stejně tak se mi pak líbilo, když jsme si zase vyšli do úvozu a k polím. Jen
tak nakrátko, aby se proběhli i mimo louku a zahradu. Šla jsem s rukama v kapsách a psi
byli OBA kousek přede mnou. A Tali se sama dvakrát dostavila k mé maličké maličkosti!!
Dole pak vypálila dálku do prostoru a já si říkala, že teď už nemá cenu volat. Zašla jsem za
šípkový keř a vyčuhovala jak Apačka. Stála dole u potoka, zírala tam do křoví na břehu a pak
otočila hlavu. A pak otočila celý tělo a letěla až zem duněla (to nepřeháním, žádná básnická
nadsázka fakt, ona hrozně duní, když běží, přesně víte, že už jí máte za zády ) . Letěla
zpátky . A já jsem mohla jásat jak na prvního máje a fedrovat do ní piškotůch hrstě . Bože
to je vám krása . Mít normálního psa a jít tak v klidu úvozem, maximálně zavolat, že tady
jdeme a společně se v pohodičce vrátit všichni domů.
Aby bylo možno kapek si zařádit s návštěvičkou z vedlejší vesnice, neb se na nás přišla
podívat knírajda Emička. Holky řádily, Rumíček jim chvíli sekundoval a pak si řeknul, že
radši za dvounohejma půjde. Paničky si chvilku pokecaly, pesani si počmuchali společně a
Talimůra se několikrát sama přišla zahlásit a když pak chtěla, že půjde návštěvu doprovodit
nejlépe asi až domů , stačilo vlídný upozornění a byla zpátky. Ejch, to je prostě krásně na
duši. Já vim, že jsem jak zaseklá deska a opakuju to furt dokola, ale musim, musim, páč jsem
toho plná. Večer pak, když už bylo šero, jsem vyšla před chalupu, ona šla se mnou a já jí
povídám “Půjdeme se spolu Tali projít po zahradě, podívat se jen tak koukolem??” Odpovědí
mi bylo klidný stvoření, který šlo tak hezky vedle mě, prošly jsme spolu ty naše latifundie a
tu pokoukaly, tu něco zkontrolovaly a pořád jsme tam byly spolu. Pořád ještě vrtím
nevěřícně hlavou.
A jak to bylo v neděli, to zase napíšu zítra, protože to už by to čtení bylo tak dlouhý, že byste
to nikdo nečetl :D.

Tento článek byl uložen z www.zrzavec.com.cz

