„Zazrel som v psích očiach prchavý výraz pobaveného
pohŕdania a som presvedčený, že psi si v podstate myslia, že
ľudia sú blázni.“
John Steinbeck
Dolieha na mňa taký ten inštinktívny tlak širokého okolia, nakoľko
však moje tvorivé médium sladko zaspáva na vavrínoch, dnes budem
jasná a stručná.
Znova sa delíme...a delíme sa na skupiny tých, ktorí:
a.) Majú štvornohé zvieratká zvaných PES, s obľubou sa o ne
starajú a poctivo platia za ne dane. (Jeeeeeeej za ne-dane...Nakoniec
zo seba vychrlím ódu za spravodlivosť.)
b.) Majú štvornohé zvieratká, kdesi rozpustené po šírom okolí, a
dane za ne neplatia..toť pes túlavý...ohrozujúci našu bezpečnosť.
c.) &emajú štvornohé zvieratká, napriek tomu im spoločnosť
túlavých psov v značnej miere prekáža.
Pozor, pozor Tornaľa...ono sa tí ľudia búria!!!
Ja by som sa tiež búrila, keby moja prechádzka so psom pozostávala
z obmedzovania slobody zvieraťa (trebárs keby som ho musela vláčiť
v náručí, nebodaj priškrtiť na krátkom obojku). Nebodaj mám mestu aj
dane platiť?
...lebo čo??? Príde exekútor???
Však môže nám robiť garde pri nákupoch...od Tesca po Mierovú...zľava – sprava
vycerené zuby. Dala by som mu kúpiť klobásu do kapustnice, aby si pri vymáhaní
dlžnej sumy spomenul na stupňujúci adrenalín.
Ja milujem zvieratá, navzdory tomu i ja mám občas srdce v krku. Taaaak zväčša cez štvrtky
medzi pól siedmou a siedmou ráno, keď ma húf vycerených zúbkov
v dvojrade odprevádza do práce.
Tornaľa, pozor – pozor, za tragické udalosti sa zodpovedá v plnej
miere. A nechcem byť predvídavá...
Tí, ktorí si poctivo za svojich maznáčikov platia dane sa už beztak cítia
ukrivdení...a to hádam pre začiatok stačí!
Podľa môjho osobného názoru by sme za žiadnu cenu nemali vyčkať,
kým sa nám kňučiace klapačky zaryjú do zadku.
...ale to je len môj názor a ja som „len“ Dadka :))))
...Dadka, ktorá by na margo justície rada spoznala „ onenho exekútora“,
ktorý by si vzal na triko vymáhanie sumy za niečo, čo nie je doriešené...
...exekútor by bol hádam došiel aj kvôli neplatičom za odvoz komunálneho odpadu, nakoniec
to vyriešili médiá a tak nám pre istotu prihodili ďalšie kontajnery. Že???
Nuž a tak si myslím, že sa všetko včas urovná... „JA“ totiž žijem v ideálnom svete
:)...prinajmenšom v 21. storočí.

