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E-book  dedykowany  jest  Rocky'emu,  Danucie  Kotowskiej  oraz  wszystkim  
osobom które pokochały psa literata, poliglotę i Ambasadora psich adopcji.
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06 stycznia 2008

Strasznie tu. Kompletny chaos i przemoc na każdym kroku. Nie fizyczna 
i nie ze strony strażników, ale towarzystwo jakie się tu zebrało...tragedia 
jakaś.  Co  trzeci  ma  tatuaż,  co  drugi  blizny  czy  poszarpane  uszy. 
Codziennie dochodzi do bójek. Amerykańskie seriale w porównaniu do 
tego, co tu widzę to bajeczki dla grzecznych dzieci. Strach mnie ogarnia 
jak patrzę na kolejnego wynoszonego kompana. Ryczeć mi się chce, a nie 
mogę.  Pierwsza  zasada  przetrwania  to  nie  zwracać  na  siebie  uwagi 
innych towarzyszy. Z tymi co walczyli, zawsze ta sama melodia: biorą 
go do lekarza i już nie wraca. Powody wszczęcia bójek są banalne: lepszy 
kęs  żarcia,  dłuższy  spacer,  bliższy  kontakt  ze  strażnikami.  Wiem,  że 
mogę  być  następny.  Każdy  z  nas  może.  Psia  jego  mać!  Ja  jestem 
niewinny!  Ja nawet nie wiem tak do końca za co tu siedzę!  Gdybym 
zrobił  coś  poważnego  pamiętałbym  chyba,  prawda  ?  Tak...wiem 
wiem ...wszyscy  tak  mówią!  Tylko,  że  ja,  jakby nieszczęść  było  mało 
mam jakiś problem z pamięcią. Coś mi się w głowę chyba stało. Może 
mnie tu trują?! Może to amnezja jakaś czy inna cholera. Ratunku! Na psią 
budę!  Co  ja  tu  robię?!  Czarna  dziura.  Nie  pamiętam  do  cholery! 
Spokojnie.  Muszę  obiektywnie  ocenić  sytuację.  Ostatnia  rzecz  jaka 
pamiętam  dokładnie,  to  jak  siedziałem  przed  telewizorem.  Pierdoły 
jakieś  leciały  -  powtórka  powtórki.  Wiadomo.  Okres  świąteczny  w 
polskiej  telewizji  charakteryzuje  się  duża  ilością  banalnych 
christmasowych  filmów  oraz  powtórek  letnich  festiwali.  Kanapa. 
Choinka.  Zapalony  kominek.  Wszystko  było  Ok.  Pamiętam 
cielęcinę...pyszna była. Aha! I ktoś mnie pieścił! To też dobrze pamiętam. 
Ech....delikatne dłonie  kobiety na moim ciele...marzenie...  Co dalej...co 
dalej...Byliśmy  na  spacerze...Padał  śnieg.  To  chyba  nie  ten  dzień...No 
kurde,  no!  Zaraz...walizki!  Były  walizki!  Jechaliśmy  na  wakacje!  Tak! 
Mieliśmy jechać odpocząć poza miasto! Hurra!!! Pamiętam!  Mały krok 
do przodu! Dalej...No, a dalej ...dalej nie pamiętam. Psia kość! 
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21 czerwca 2008

Całe szczęście zaczyna się lato. W zimie nawet nam tu nie grzali. Zimno 
jak jasny gwint było. Nie ukrywam, że będąc przyzwyczajony do życia 
w pewnym komforcie niełatwo było mi znieść mróz, wilgoć, wymiary 
naszej celi, obecność 24 na dobę czterech innych więźniów, o menu nie 
wspomnę...Traktują nas tu jak zwierzęta. Jak osobniki, które są nikomu 
niepotrzebne...,  a przecież każdy z nas kiedyś miał rodzinę. Coś robił. 
Żył jakoś! Mimo upływających miesięcy nadal nie pamiętam jak, skąd i 
przede wszystkim za co tu trafiłem. Taki life jak mówią co niektórzy. 
Dopadła mnie apatia skrzyżowana z depresją. Nic mi się nie chce. Nie 
wychodzę nawet na spacery! Nie wierzę,  że ktokolwiek kiedykolwiek 
stąd mnie wyciągnie. Przestałem się łudzić. Przykre, ale cóż... 

Tak nasz wspólny zaczarowany dzień opisał Rocky:

06 września 2008
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Bah.. życie jest pełne niezrozumiałych niespodzianek. Dziś przyszedł do 
mnie wolontariusz. Jeden z tych, co nas codziennie odwiedza i gada z 
nami, żebyśmy do końca nie ześwirowali. Kazał mi wyjść .Bałem się że 
gdzieś  mnie  wyniosą.  Jedno  zrozumiałem  podczas  ośmiu  miesięcy 
pobytu tutaj : ci co wychodzą już tu nie wracają, i nikt nie wie co się z 
nimi  dzieje!  Nikt  nie  zadzwonił,  nie  wysłał  kartki...a  tyle  się  słyszy 
różnych strasznych rzeczy w telewizji...  Paweł wyprowadził mnie siłą. 
Przed celą stała jakaś para. Eleganccy. Pachnący. Czułem się jak bida z 
nędzą. Czułem mój własny niezbyt ładny – delikatnie mówiąc - zapach. 
Tylko że...jak miałem do jasnej cholery nie śmierdzieć jak woda tu była 
tylko do picia? Wyszliśmy za bramę. Kazali wsiąść do samochodu. Było 
mi  wszystko  jedno.  Brali  mnie  gdzieś-nie  wiedziałem  gdzie  zupełnie 
obcy ludzie. Co miałem do stracenia? Nic. Więc wsiadłem spokojnie i 
gapiłem się przez szybę. Rany! Było zielono. Słońce pieściło mój nos i 
rozgrzewało moje kości...Przypomniały mi się szczenięce lata. Szczęśliwe 
szczenięce lata. Przez cały ten czas, a minęło przecież osiem miesięcy, 
moja amnezja nie ustąpiła. Ja nadal nie pamiętam czym zawiniłem, ale 
jadąc  w samochodzie  złożyłem sobie  uroczystą  przysięgę  :  moje  psie 
zachowanie  będzie  idealne  ,  nie  zrobię  nic,  co  mogłoby  znów 
spowodować,  że  wróciłbym  do  tego  strasznego  miejsca.  Po  około 
trzydziestu minutach zrozumiałem, że jesteśmy na miejscu. Pokazali mi 
dom. I zwyczajem ludzi-cały czas szczerzyli do mnie zęby. Dobrze, że 
żaden wieśniak ze mnie tylkom światowy i obyty , bo przecież z tego ich 
szczerzenia to by niezłe jaja mogły wyniknąć! Hi hi! Well, well, well. Nie 
żebym był materialistą, ale na początek w dowód rodzącej się przyjaźni 
dostałem : - mięciutką i pachnącą poduchę - całą michę smakołyków - 
specjalną  gumę  do  żucia  do  mycia  zębów  -  szampon  o  zapachu 
truskawkowym.

A  teraz  ja.  Chciałam  psa,  i  wreszcie  mogłam  sobie  na  niego  pozwolić.  
Osiągnęłam  pewną  życiową  stabilizację,  (nie  mylić  z  nudą!).  Wiedziałam  
jakiego  chcę  czworonoga.  Mniej  czy  bardziej  skrycie  marzył  mi  się  West.  
Zadzwoniłam do koleżanki  będącej  psiarą i  zapytałam ją gdzie mogłabym go  
znaleźć. Małgosia wysłała mnie do warszawskiego Schroniska na Paluchu. To  
była moja pierwsza wizyta w schronisku. Przechodziłam koło kolejnych klatek i  
czułam się coraz bardziej zagubiona.  Nie potrafiłam zdecydować się na jakiegoś  
konkretnego psiaka, i mówiąc szczerze chyba zdążyłam zapomnieć, że miał być  
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West!  Podszedł  do  mnie  Pan  Dariusz-  jeden  z  wolontariuszy.  Popatrzył,  
uśmiechnął się i powiedział, że ma dla mnie psa. I miał. 100% kundla w kundlu,  
ale kto by na takie detale zwracał uwagę... 

10 lutego 2008

Rany jak ten czas leci! Bardzo przepraszam pamiętniku mój drogi, że nie 
zapisałem wspomnień , ale bardzo byłem zajęty! Tyle się działo ! Sam nie 
wiem od czego zacząć... Jechałem pociągiem! 

Pierwszą  klasą!  Byłem  we  Wrocławiu,  Krakowie,  kilku  mniejszych 
miastach, na lotnisku w Krakowie i w Warszawie. Spałem w kilkunastu 
hotelach!!!  Co  jeszcze...Moi  nowi  przyjaciele  nauczyli  mnie  kilku 
sztuczek : - dawać łapkę - pokazywać język - siadać na komendę. Ja sam 
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opracowałem  kilka innych : - potrafię zakopać się w łóżku tak, że mnie 
nie widać - wskakiwać na kanapę za pierwszym podejściem - reaguję 
podskokami i piszczeniem na słowa „idziemy na spacerek” - wracam do 
mojej  przyjaciółki  chociaż  gwiżdże  głupkowato (nie  chcę  jej  sprawiać 
przykrości).

 Moje życie zupełnie się zmieniło.  Normalny dzień wygląda tak: rano 
jadę  do biura.  Mówiąc  szczerze  niewiele  tam robię.  Trochę  popilnuje 
ludzi, szczeknę jak ktoś wchodzi, żeby było jasne, że uważam...poza tym 
śpię. To niech między nami zostanie, proszę! Potem mam zawsze jakieś 
spotkania. W hotelu Victoria na przykład. Lubię tam chodzić, bo ludzie 
którzy tam pracują  są  dla  mnie bardzo mili.  W końcu ,  po południu 
idziemy  do  parku.  Tam  mogę  się  wyszaleć.  Cudnie!  Jeżeli  chodzi  o 
restauracje to uwielbiam Lanse (szczególnie ich cielęcinkę oraz kurczaka 
ze  szpinakiem-  mniam  mniam!)  oraz  Dom  Polski  na  Saskiej  Kępie 
( filecik....) Moi przyjaciele zrezygnowali dla mnie z pewnych rzeczy, ale 
wiem ze mnie kochają i że nie wyobrażają sobie teraz życia beze mnie. 
Mam na to dowody. Jak ich po raz pierwszy polizałem z wdzięczności 
popłakali się oboje! Patrząc z perspektywy czasu, dochodzę do wniosku, 
że w życiu nigdy ale to nigdy nie należy się poddawać. W każdej chwili 
nastąpić może zmiana na lepsze. Teraz mam jeden cel :  chciałbym by 
moje doświadczenie posłużyło innym. Jest tyle innych osób czekających 
na psy! Oni marzą by wieczorem ktoś grzał im nogi gapiąc się razem w 
telewizyjne  powtórki  powtórek,  albo  by  ktoś  im  pomógł  wrócić  do 
formy uprawiając razem parkowe biegi i harce. Niektórzy nie znają się 
na technice a potrzebują alarmu...Tyle mogę zrobić!.  Chyba skoczę na 
jakiś  casting.  Gdybym  był  sławny...kto  wie  ilu  biednym  ludziom 
mógłbym pomóc!

Wpisy do tego momentu pochodzą z roku 2008. Wizyta w schronisku zrobiła na  
mnie naprawdę duże wrażenie. Nieskończona ilość klatek. Tyle psów. Zaraz za  
bramą  „włączyły  mi  się  płaczki”.   Napisałam  ten  tekst  bo  musiałam  jakoś  
odreagować  i  wydawało  mi  się,  że  najlepszym sposobem było  zrobić  to  jako  
Rocky. Co myśli i co czuje psiak przebywający w schronisku? Artykuł został  
opublikowany,  zapomniałam  o  nim.  Minęły  ponad  lata.  W  tym  czasie  nie  
robiliśmy wiele by promować adopcje. Nie było bloga, nie było wywiadów ale  
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były osoby które zaczepiały mnie na ulicy pytając jakiej rasy jest Rockuś. Gdy  
odpowiadałam,  że  kundelek  ze  schroniska  dziwili  się,  że  można  tam znaleźć  
takiego  ładnego  pieska.  Oczywiście  polecałam  im  wizytę  w  najbliższym  
schronisku...Nie  wiem  skąd  pomysł  na  blog.  Jakoś  się  wymyśliło.  Pierwsze  
wpisy to te stare, z roku 2008, ale kolejny Rocky musiał już napisać... :)

21 października 2010

Ustalmy jedno:  ja  się  nie  chwalę.  Jeżeli  opisuję  moje  obecne  życie,  to 
tylko po to by inni  zobaczyli  na moim przykładzie jak w pięć  minut 
wszystko może się zmienić. Z zimnej celi  trafiasz w łóżko z pachnącą 
pościelą.  Byłem na Węgrzech.  W maju.  Pogoda była  cudowna.  Ponoć 
wino też. Nie wiem, ja nie próbowałam- jestem abstynentem, ale moja 
pani  tak.  No  właśnie.  Pani.  Tu  zaszła  zmiana.  Ja  zostałem  oficjalnie 
adoptowany, zwracam się do mojej mamy per „mamo”, a wygląda to 
tak, że rano jak ona się budzi mówi do mnie : Rocky, daj mamie buziaka 
na dzień dobry” i ja ją wtedy liżę w prawy policzek. 

W ogóle jak by ktoś nie wiedział, 
że  mnie  adoptowali  to  mógłby 
pomyśleć,  że  jestem naturalnym 
dzieckiem. Mamy taki sam kolor 
włosów,  i  ten  sam  skrzywiony 
ząbek. 

Lubimy też to samo jedzenie, to znaczy mama nie podjada mi mojego 
jedzenia z miski, ale ja często jem, co ona. Nauczyłem się jeść orzechy. 
Mniaaaam ! Ale o tych Węgrzech miało być. Kto nie jadł węgierskiego 
gulaszu na Węgrzech....ten nie jadł gulaszu! 
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22 października 2010 

Krótko, bo około miesiąc po tym jak zostałem odebrany z więzienia, a 
był  to jeszcze czas  kiedy moja mama nie  spuszczała  mnie ze smyczy 
prawie  nigdy  w  obawie,  że  mógłbym  gdzieś  zwiać  (też  mi  pomysł! 
Uciekać od domu pełnego miłości i jedzenia!) pojechaliśmy na weekend 
w góry. Nie wiem czy był to mój pierwszy raz, bo amnezja nadal mi nie 
ustąpiła i  pamiętam doskonale wszystko, ale tylko po 06.09.2008 czyli 
dacie  kiedy  odzyskałem  wolność.  Niechcący  trochę  wtedy 
narozrabiałem. Moja mama wyszła ze mną rano na spacer. I spuściła ze 
smyczy. Muszę dodać, że nie miałem wtedy wielu przyjaciół, No więc 
idę  sobie,  idę  i...oczom  nie  wierzę!  Cała  rodzina  psów  była.  Ze 
dwadzieścia chyba. Tylko, że cudzoziemcy jacyś, bo nie mówili „ hau 
hau”  tylko  „beee  beeee”.  Z  wyglądu  też  dziwni  byli.  Przez  moment 
pomyślałem, że może to kosmici. Kręcone włosy, siwe. Podbiegłem się 
przywitać, a oni wszyscy zaczęli mi uciekać. To ja za nimi, a co! A moja 
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mama  za  mną.  Potem  tata  za  mamą.  A  potem  pół  wsi  za  nami 
wszystkimi.  Jak  już  wróciłem  (  te  psy  mi  uciekły,  potem  się 
dowiedziałem,  że  to  owce  były,  stąd  takie  dziwne!  )  mama  poszła 
przeprosić za moje zachowanie. Niby źle się zachowałem,...ale śmiechu 
było sporo!

23 października 2010

Rasizm 

Nie  wiedziałem,  co  to  słowo  znaczy,  słysząc  je  niejednokrotnie  w 
telewizji.  Wiedziałem,  że  to  coś  brzydkiego.  Niestety  słowniki  są  na 
półce  znajdującej  się  jakieś  półtora  metra  nad  moją  głową,  więc  nie 
miałem jak się dokształcić. Niestety poznałem znaczenie tego słowa na 
własnej  sierści.  Pojechaliśmy  na  wakacje  do  gospodarstwa 
agroturystycznego, to znaczy na wieś. Ja byłem bardzo podekscytowany 
bo  uwielbiam podróże,  poznawać  nowe miejsca  i  jeszcze  bardziej  do 
nich  wracać.  No  więc  pojechaliśmy.  Były  tam  konie,  które  mnie 
ignorowały  i...koty.  Ze  dwanaście  ich  było.  Bawiły  się  razem (koty  z 
kotami,  konie  z  końmi)  .  Próbowałem  się  zaprzyjaźnić  z  jednymi  i 
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drugimi  i  ...NIC!  Konie  na  mnie  prychały,  koty  uciekały  na  drzewo, 
gdzie  doskonale  wiedziały,  ze  ja  wejść  nie mogę.  Teraz wiem, że  nie 
akceptowanie innej rasy to właśnie rasizm. Czy świat nie byłby lepszy, 
gdyby wszyscy bawili się razem? Chociaż...hm... Jak u nas w domu była 
mysz  ...ja  się  z  nią  nie  bawiłem...o  rany!  Czy  to  znaczy,  że  jestem 
rasistą  ?!  Na zdjęciu  ja  z  moją  przyjaciółką,  ma na  imię  Frotka  i  jest 
prawdziwą damą... 
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25 października 2010

Przede wszystkim chciałbym 
podziękować za Wasze - 
naprawdę miłe wpisy. W 
więzieniu zostało wielu moich 
kompanów, więc jak by ktoś z 
was miał wolną kanapę... Dziś 
opowiem wam inny dzień z 
mojego życia. Właściwie 3 dni. 
Weekend tak zwany. No więc był 
maj, piękna pogoda i moja mama 
zabrała mnie na rejs 
dziennikarzy. Wyobrażacie 
sobie? 

Trzydziestu dziennikarzy z całej 
Polski, sześć łodzi, które jakoś się 
tam nazywały, ale nie pamiętam, 
jak  i  ja,  maskotka  całego 
towarzystwa.  Dziennikarskie 
rejsy  wyglądają  tak,  że  pije  się 
wino  ze  szklanek  (na  zdjęciu 
widać rękę mojej mamy, to co jest 
w szklance to naprawdę wino, a 
nie  sok  z  buraków),  a  w  nocy 
przechodzi się przez płot. 
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Płynęliśmy Wisłą  i  po  drodze  zatrzymaliśmy się  na  dzikiej  plaży  na 
ognisko.  Gdy całe towarzystwo zajęte było liczeniem butelek wina,  ja 
czmychnąłem do kiełbasek.  Niestety zostałem nakryty i  musiałem się 
moim ledwo co zdobytym łupem podzielić. W sumie to wyszło mi to na 
zdrowie,  bo  gdybym zjadł  je  wszystkie,  pewnie  do dziś  bym ich nie 
strawił.  Nie  wiem  skąd  we  mnie  tyle  gracji  i  odwagi  tyle  ale  jak 
wieczorem  przycumowaliśmy  do  portu  i  przywiązaliśmy  wszystkie 
łodzie  jedną  do  drugiej,  ja  skacząc  jak  sarna  biegałem  odwiedzić 
wszystkich uczestników tego rejsu. I wcale nie wpadłem do wody. Ja nie. 
Pewien  dziennikarz  z  południowej  Polski  próbujący  mi  dotrzymać 
kroku...wpadł ! Ps. Dżentelmen nie powinien mówić o swoich sercowych 
podbojach, więc powiem tylko, że mam powodzenie... 
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29 października 2010

 

Ogólnie bardzo lubię ludzi. Poznałem ich sporo i większość była miła. 
Czasem zdarza  się,  że  zachowują  się  dziwnie.  Raz na  przykład mały 
trzyletni człowiek podszedł do mnie w pizzerii  i  patrząc mi prosto w 
oczy powiedział : „ty po prostu jesteś piękny” i pocałował mnie w nos. 
No ja wiem, że jestem piękny. Przeglądałem się w lustrze i kałużach...ale 
żeby tak od razu całować? Moja mama powiedziała, że wszyscy mówią, 
iż najlepszym sposobem na poderwanie kogoś jest pójście z psiakiem na 
spacer, ale nie myślała o podrywaniu trzylatków. Jak to podrywanie się 
powtórzy powiem tacie. Nie chcę mieć szwadronu wujków! Zdarzają się 
też ludzie nieludzcy. Czasem jak coś palną to normalnie łapy się uginają. 

13



Wszystkie  cztery.  Raz  na  przykład  jedna  baba  (  nie  wiem  co  to  jest 
„baba” ale mama tak ją nazywa) powiedziała,  że to nie jest normalne 
żeby  psa  (czyli  mnie)  traktować  jak  człowieka.  Na  to  moja  mama jej 
odpowiedziała, że zupełnie się z tym zgadza, bo ja zasługuję na więcej. 
Ta baba nie zrozumiała chyba co moja mama miała na myśli , bo dodała , 
że pies to pies powinien spać na dworze a nie w domu bo taka jego 
natura. Więc moja mama na to, że nie rozumie co ją tak bulwersuje bo po 
pierwsze żaden pies nie śpi w jej łóżku a po drugie jak kobieta śpi ze 
świnią to nikt się nie dziwi. To świnie śpią w łóżkach? „Dziwny jest ten 
świat”....  Na  deser  stare  powiedzenie:  ”  O  Panie,  pomóż  mi  być  
człowiekiem za jakiego uważa mnie mój pies!”
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30 października 2010

Pokrzywnik bez pokrzyw.

Są takie miejsca do których wiem, że wrócę. Czasem z powodu ludzi, 
czasem z powodu klimatu, czasem z powodu kuchni czy wygodnego 
łóżka. Czasem – i wtedy jest więcej niż wspaniale z powodu wszystkich 
tych cech w jednym miejscu zebranych. Tak było gdy pojechaliśmy do 
Pokrzywnika (www.pokrzywnik.pl). Był też bonus. Ma na imię Tea, jest 
zgrabną brunetką o piwnych oczach, długich nogach, uwodzicielskim 
spojrzeniu i ...eh.... resztę pozostawię waszej wyobraźni.

Miejsce zakrawa na raj,  ale  jak w każdym raju jakieś „ale” musi być. 
Było. Był sezon grzybów, wyjątkowo owocny w tym roku i była moja 
mama,  która  ponieważ  bała  się  sama do  lasu  chodzić  drugiego  dnia 
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pobytu zerwała mnie o 6 rano (tak, tak! W środku nocy!) uwiązała na 
smyczy i śpiącego w ten las zabrała. Miałem jej służyć za GPS, bo gdy 
ona w ten las szła głębiej i głębiej, po dwóch minutach tracąc zupełnie 
orientację,  ja  –  ciągnąłem  ją  w  stronę  domu.  Łóżka  znaczy  i  mojej 
dziewczyny. Kolejnego dnia, wiedząc już co mnie czeka, protestowałem. 
Zapierałem się łapami, piszczałem nawet. Potem zrozumiałem, że mój 
nieautoryzowany strajk i tak się na nic nie zda, więc człapałem za nią 
zaspany  mając  nadzieję,  że  poranna  wędrówka  szybko  się  skończy. 
Wszystkie  moje  cierpienia  wynagradzały  mi  harce  i  swawole  z  Teą, 
chociaż  powinienem  też  wspomnieć  o  domowym  serze  i  pysznych 
wędlinach. Wiem, że były też warzywa takie prawdziwe z prawdziwego 
ogródka ale tych akurat nie próbowałem. Piłem za to krowie mleko. Też 
prawdziwe.  Razem  z  nami  byli  inni  goście,  ze  Szczecina  i  Krakowa. 
Podobali mi się bardzo, bo byli trochę niezdarni i coś mi ciągle pod stół 
wpadało. A to szyneczka...a to kiełbaska. Nie wiem kiedy tam wrócę, 
powiem  jednak,  że  tęsknię,  i  z  nostalgią  patrzę  na  wiszącą  w domu 
pamiątkę  z  tego  niezwykłego  miejsca.  Gdyby  ktoś  z  was  pojechał 
odwiedzić Teę, proszę , dajcie jej ode mnie buziaka w czoło i pozdrówcie 
gospodarzy !

LISTOPAD 2010

Ogórkowa wojna z myszami

16



Wspomniałem o  myszy,  jaką  mieliśmy w domu.  Moja  mama-  jak  na 
prawdziwą animalistkę przystało najpierw chciała ją udomowić, tylko 
nie  wiedziała  jak  to  zrobić.  Była  dość  cierpliwa,  do  czasu  jednak  jak 
okazało  się,  że  po  pierwsze  mysz  nie  była  jedna  tylko  cała 
wielopokoleniowa zresztą rodzina, a po drugie rodzina ta rozbrykała się 
na  tyle,  że  właziły  wszędzie  i  to  mamę  zaczęło  denerwować.  Mnie 
ruszyło jak jedna z myszy zaczęła mi podkradać bez pytania jedzenie z 
miski.  Porządek  i  wychowanie  to  dla  mnie  sprawa  pierwszorzędna! 
Oszczędzę  wam  szczegółów  wojny  z  gryzoniami,  ale  opowiem  o 
puencie. No więc jak te myszy już się od nas wyniosły mama chodziła i 
sprawdzała szafki.  Jej  zdaniem coś było czuć i  była pewna,  że ma to 
związek  z  ową  zoologiczną  przygodą.  Chodziła,  wąchała,  otwierała, 
zamykała, znów stawała, wąchała i tak w kółko. Pewnego popołudnia 
byliśmy sami w domu, mama znów z nosem przy podłodze chodziła i 
nagle  tak  jej  serce  zabiło  mocno,  że  aż  się  obudziłem  i  do  niej 
przyczłapałem. Rocky- powiedziała z obwąchując szafkę, koło której jest 
rurka doprowadzająca gaz.. To GAZ! Trochę się wystraszyłem. Co robić? 
Uciekać? Dzwonić po straż? A jaki to numer? Można używać telefonu 
przy  gazie?  Wyłączyć  światło  czy  nie  dotykać?  Zakręcić  kurek  z 
dopływem gazu? Ojojoj! Mama słyszała syczenie. Ja też zresztą. Panika. 
Mama  dalej  na  czworaka  uszy  jej  stały  na  baczność  jak  u  rasowego 
owczarka ,  ja obok.  Nagle obeszła  raz jeszcze szafkę,  uśmiechnęła się 
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tryumfalnie i wyciągnęła z niej....słoik kiszonych sssssyczących ogórków. 
E  tam,  machnąłem łapą  lekceważąc  całą  sprawę .Miałem nadzieję  na 
zostanie bohaterem, a tu taka kicha !

05 listopada 2010

Dzisiaj są urodziny pewnej Agnieszki. Kiedyś miałem ochotę wskoczyć 
jej  do łóżka,  więc  przez  wzgląd  na  stare  dzieje  merdam urodzinowo 
ogonem i kłaniam się w pas. Cieszę się, bo mój blog jest coraz bardziej 
czytany i komentowany . Ja mam o ludziach naprawdę (ogólnie rzecz 
biorąc)  bardzo  dobre  zdanie.  Są  inteligentni.  Nikt  na  przykład  nie 
kwestionował, że to JA sam piszę, chociaż mam przecież dopiero niecałe 
6 lat!  To dowodzi  o  mądrości  ludzi.  Właśnie  takim mądrym ludziom 
chciałbym  pomóc,  uszczęśliwić  ich  i  znaleźć  im  odpowiedniego  psa. 
Tych co na to zasługują oczywiście. Muszą mieć dobre serce. To jedyne 
kryterium. Czasem tak sobie myślę,  bez obrazy, że jakby na przykład 
testy na inteligencję były konieczne do adopcji psa, to każdy pies by je 
przeszedł,  ale  czy  każdy  człowiek?  Ostatnio  mama  powiedziała 
koleżance, że ja lubię pieczone kasztany(takie jadalne oczywiście!). Na to 
koleżanka  mamy :(nie  podam imienia,  bo  ona pracuje  na  poważnym 
stanowisku i się by zdenerwowała). No co ty! A jak ty wpadłaś na to, 
żeby mu te kasztany piec?! A żołędzie próbowałaś? Ta...żołędzie. Jeszcze 
siano albo liście. Co ja koza jestem?!

 A na deser powiedzenie: "Każdy dzieciak powinien mieć dwie rzeczy : 
psa i mamę, która pozwoli mu go mieć".
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07 listopada 2010

 

Dzisiaj miałem gości. Bardzo lubię mieć gości! A jak goście przychodzą z 
trzema psiakami płci żeńskiej to nic tylko merdać ogonem! Wystroiłem 
się,  i  wykąpałem,  żeby  jak  najlepsze  wrażenie  zrobić.  Mama  trochę 
panikowała,  że  mój  instynkt  Casanovy  weźmie  górę  nad  dobrym 
wychowaniem.  Zachowałem się  jednak jak należy.  Pozwoliłem nawet 
podjadać z mojej miski, siadać na mojej poduszce koło kominka i uwaga 
uwaga wskoczyć na kolana mojej mamy! To się nazywa gościnność! Po 
krótkim rozrabianiu  trochę  pogadaliśmy,  okazało się,  że  mamy sporo 
wspólnego. Latika – daleka kuzynka słynnej Lessie i o figurze modelki 
została znaleziona na ulicy. Tula – drobna blondyneczka poszła szukać 
pomocy w okolicach pizzerii  no i  jak widać ją  znalazła.  Tekla  –  jako 
jedyna  miała  szczęśliwe  dzieciństwo,  znaleziona  została  bowiem  jej 
mama. To co mnie zaskoczyło najbardziej, to że one wszystkie trzy w 
jednym domu mieszkają.  Ale  im fajnie!  Mogą się do siebie  przytulać, 
bawić w chowanego. Po ich wyjściu zrobiło się pusto i smutno, i w tej 
melancholii  pogrążony  podziękować  chciałbym,  kimkolwiek  oni  są, 
osobom  dzięki  którym  trafiłem  do  więzienia.  Warto  było,  naprawdę 
warto...  posiedzieć  osiem miesięcy  po  to  by  móc  później  poznać  tyle 
fantastycznych  ludzi.  Do  podziękowań  dołącza  się  moja  mama,  tata, 
babcia, wujkowie, ciocie, mój kuzyn Filip, moja sąsiadka Sunia, mój syn 
Pulpet,  Pani  ze sklepu,  co mi daje szynkę,  Pan ze sklepu,  co mi daje 
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serek,  klienci  mojej  mamy,  którym przyniosłem szczęście...  Na  deser: 
"Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż  
siebie samego."- Josh Billings 

29 listopada 2010

Jestem duży.
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Wydaje  mi  się,  że  jestem wystarczająco  duży,  żeby sobie  kupić  dwie 
rzeczy: kalendarz i zegarek. Jak mi moja mama mówi :” pięć minut” to 
wiem,  że  to  oznacza  krótki  czas.  Najczęściej  słyszę  ten  zwrot  jak  jej 
wskakuję  na  kolana  w  samochodzie.  Kalendarz  natomiast  jest  mi 
niezbędny, bo jak mama wyjeżdża w podróż służbową ( najczęściej mnie 
bierze ale niestety nie zawsze...) to tłumaczy mi że na przykład wróci w 
środę.  Jak ja  mam tę  środę rozpoznać  bez  kalendarza?!  Nie  lubię  jak 
wyjeżdża sama. Tracę apetyt. Wszystko to wina kalendarza którego nie 
mam, bo wiem, że wróci tylko nie wiem kiedy. Dużo śpię podczas jej 
nieobecności,  w ciągu dnia  najczęściej  przy  schodach  będąc  w pełnej 
gotowości by ją przywitać, nocą wtulam się w kołdrę. Potem w końcu 
wraca,  mówi  mi  ,  że  tęskniła.  I  wszystko  wraca  do  normy.  Do 
następnego razu. Mam pewien problem natury moralnej: czy o te dwa 
prezenty powinienem poprosić mamę czy może znaleźć sobie pracę i na 
nie zarobić? Hm....pracę...co mógłbym robić? Mógłbym zagrać w jakimś 
filmie,  organizować  degustacje  kotletów,  zatrudnić  się  jako 
profesjonalny  poprawiacz  humoru.  Chyba  muszę  zacząć  przeglądać 
ogłoszenia ! 
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30 listopada 2010

 Prostytucja

 

Dzisiaj poznałem nowe słowo: 
prostytucja. Błędnie myślałem, że 
jest to skrzyżowanie słów 
„prosty” i „konstytucja”. Jakaś 
prosta konstytucja. A tu się 
okazało że to ma związek ze mną 
i ze schroniskiem. Tak mi to 
mama wytłumaczyła: ludzie 
miłość dają i biorą za darmo. Jak 
ktoś za tę miłość płaci to to jest 
prostytucja właśnie no i dlatego – 
wydedukowałem psy powinno 
się brać ze schroniska, z ulicy czy 
innych miejsc absolutnie za 
darmo, żeby się ta prostytucja nie 
rozpowszechniała bo jest 
nieładna i nielegalna. 

Lubię poznawać nowe słowa. Pies uczy się całe życie ! Deser: „Ratując  
jednego psa, nie zmienimy świata...ale świat zmieni się dla tego  
jednego psa”.

To zdanie z czasem stało się mottem naszej działalności- trafia do serca i do  
umysłu- prawda? 

GRUDZIEŃ 2010

02 grudnia 2010

22



Aż mnie łapki swędzą, żeby coś napisać, ale nie chcę zapeszyć. Przyjdzie 
jednak dzień w którym będę mógł podzielić się cudownie rewelacyjną 
wiadomością  :)  Dzisiaj  chciałbym  napisać  kilka  słów  do  osób 
rozsądnych,  kochających  zwierzęta  ale  uważających,  że  nie  mają 
warunków  mieszkaniowych  żeby  psiaka  wziąć.  Moja  uwaga  dotyczy 
tylko  metrów  kwadratowych  a  nie  innych  życiowych  sytuacji. 
Pamiętacie jak byliście dziećmi? Pamiętacie waszą Szkołę Podstawową ? 
Była taka duża, prawda? Czy wróciliście do owej szkoły po latach, będąc 
już dorosłymi ludźmi? I co ? Wydawała się mniejsza niż w dzieciństwie? 
Nasza  psia  percepcja  wielkości  mieszkania  jest  podobna.  Patrzymy 
przecież z perspektywy dziestu centymetrów a nie 180 w szpilkach! Z 
zimnej zaśnieżonej klatki w której w bidulu mieszka kilka psiaków, trafić 
chociażby  do  kawalerki  to  prawdziwy  awans  społeczny!  A  przecież 
jedyne co naprawdę psa interesuje to wielkość serca a nie ilość metrów 
kwadratowych. My kochamy osobę a nie jej konto bankowe. Podrapanie 
za uchem a nie zakup drogiej zabawki. Aż dziw bierze, że ja takie rzeczy 
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muszę  tłumaczyć  !  „Jeśli  przyjmiesz  do  siebie  zabiedzonego  psa  i  
sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię. Na tym  
polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem" - Mark Twain  

03 grudnia 2010

O tym, co wczoraj napisałem, że nie mogę pisać to dalej nie mogę pisać- 
ale sprawa zmierza w dobrym kierunku. Powoli zaczynam mieć pewną 
pozycję w społeczeństwie ludzkim i trafiają do mnie pytania na przykład 
skąd można zabrać  takiego fajnego i  mądrego psiaka jak ja.  No więc 
odpowiadam:  w  każdym  schronisku  są  dziesiątki,  setki,  a  czasem 
tysiące.  Wybór  odpowiedniego  psa  to  trochę  jak  dobranie  butów  do 
sukienki czy krawata do garnituru. 

Żadna kobieta nie założyłaby białych addidasów do sukni ślubnej,  bo 
choć kolorystycznie pasują fason nie ten. Psa też sobie trzeba potrafić 
wybrać. Według charakteru psa i osoby, trybu życia jaki się prowadzi. 
Do samolotu łatwiej wziąć małego psiaka niż bernardyna, osobie lubiącej 
biegać  bardziej  odpowiadał  będzie  ktoś  na  długich  łapach  niż  na 
przykład  jamnik,  do  dzieci  lepiej  szukać  rodzinnego  ciapka  niż 
introwertyka-indywidualistę. Jednak pewien pan mnie zaskoczył : żona 
chciała wziąć kilkuletnią piękną panią labrador ze schroniska a on na to, 
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że  kupi  jej  szczeniaka  bo  nie  chce  „używanego”  psa.  Samochód  ma 
używany. Dom ma używany. Nawet żonę ma używaną. A używany pies 
mu nie pasuje. 

5 grudnia 2010

Barbórkowo

Ten weekend należy do wyjątkowo udanych. Po pierwsze świętowałem 
Barbórkę.  I  to  nie  byle  jaką,  tylko  najsympatyczniejszą  na  calutkim 
świecie.

Po drugie spałem w hotelu który 
po  prostu  bardzo  lubię  i 
nauczyłem się czegoś nowego. 

Świętowanie wyglądało w ten sposób, że byłem zaproszony na kolację. 
Dostałem nawet własną miską z wodą. Ponieważ mama uważa, że nie 
należy mnie karmić przy stole, pominę wątek kiełbaski i wieprzowego 
filetu w cieście francuskim. Wieczór był cudowny, tylko mama mi się w 
pewnym momencie popłakała z winy wujka Romka. Całe szczęście 
udało się jakoś uratować makijaż! To popłakanie spowodowane było 
tym, że wujek powiedział, że ja mam talent pisarki. To się mama 
wzruszyła. A jak się wzrusza to ryczy. Dzisiaj rano mama poszła na kacu 
do sauny. I to jest właśnie to, czego się nowego nauczyłem: sauna to 
takie małe pomieszczenie suche albo parowe. To pomieszczenie jest 
bardzo gorące i w nim, bez zapalania ognia spalają się toksyny. Na 
następnym wyjazdowym weekendzie postaram się zrozumieć po co 
ludzie do tej sauny chodzą, co to są toksyny i przede wszystkim co to jest 
kac! Byłbym zapomniał ! Mam mój własny osobisty fan-klub! 
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Uwierzycie?! Zapraszam do niego : http://www.facebook.com/home.php?
#!/home.php?sk=group_133230630069236&ap=1

Pomimo  tego,  że  Rocky  biega  już  za  TM jego  fan  klub  ciągle  funkcjonuje.  
Pomysł założenia FK na początku trochę dla żartu okazał się trafny. Zapisywały  
się do niego osoby które lubiły czytać wpisy psa-literata. Zaskakujące jest to, że  
były to zwierzoluby w każdym wieku. Od przedszkolaka do emeryta!

06 grudnia 2010

Mikołajki

 

Dzisiaj  zdałem  sobie  sprawę  z 
tego,  że  jestem  szczęściarzem. 
Mama  mi  tłumaczyła  przy 
śniadaniu,  że  dziś  jest  święto: 
dzień  Świętego  Mikołaja. 
Pokazała  mi  tego  Mikołaja 
zdjęcie  i  powiedziała,  żebym na 
niego nie  szczekał  nawet  gdyby 
wchodził  kominkiem. 
Kominkiem?!  Podpalonym?!  No 
to  nie  będę  szczekał,  ale  jakby 
temu  Mikołajowi  podpaliła  się 
czapka  to  na  pogotowie  mam 
dzwonić czy nie? 

Zakaz  szczekania  obowiązuje  mnie  ponieważ  ten  brodacz  przynosi 
prezenty i mama nie chce żebym go wystraszył. Mógłby uciec razem z 
prezentem a mama mówi, że rok cały czekała, więc szkoda by było. No i 
właśnie  jak  o  prezentach  mówiliśmy to  zrozumiałem ,  że  farciarz  ze 
mnie nad farciarzami : wyobrażacie sobie, że ja niczego nie potrzebuję? 
Niczego mi nie brakuje. Chętnie bym na jakieś wakacje pojechał, poleciał 
samolotem ale niekoniecznie już teraz. Więc tego Mikołaja poprosiłem 
żeby  skoczył  do  schroniska,  wziął  psiaka  jakiegoś  i  zaniósł  go  tym 
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kominem do jakiejś fajnej rodziny która na niego zasługuje. I tu prośba: 
jak komuś z was dziś przez komin pies wpadnie – napiszcie do mnie. 
Uznam to za dowód, że mój sąsiad Jacek plecie głupoty jak mówi, że 
Mikołaj nie istnieje!

7 grudnia 2010

Choinka!

Dzisiaj byłem bardzo zajęty. Pojechałem wybrać choinkę – co wcale nie 
było łatwe, bo mieli w sprzedaży cały las. Potem tę choinkę trzeba było 
ubrać. Mama mi tłumaczyła, że to taka tradycja. Mnie z owej tradycji 
podobają się kolorowe migające światełka.

 

Domek teraz wygląda 
świątecznie i uroczo, ale wiem, 
że na wiosnę będzie kolejne 
święto – jak tę choinkę będziemy 
sadzić w ogrodzie. Mama już 
mnie poprosiła, żebym to ja 
wykopał dziurę. Oczywiście 
zgodziłem się na to, bo po co ona 
ma machać łopatą skoro ja lubię 
machać łapkami? 

Nie dostałem żadnej informacji odnoście psa który wczoraj trafił przez 
kominek do jakiejś  rodziny i  w związku z  tym się  zastanawiam,  czy 
Mikołajowi zepsuł się GPS czy też ten psiak nie zna mojego blogu i nie 
wie,  że  ma  tu  koniecznie  napisać.  Jak  byście  mój  link  rozesłali 
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znajomym,  mielibyśmy  wszyscy  razem  więcej  możliwości  bezbłędnej 
komunikacji. Co Wy na to?

 Deser : „ Ta mądrość przychodzi człowiekowi dopiero z wiekiem: Nie  
każdy  pies  -psem  Nie  każdy  człowiek  –  człowiekiem”  Jan  
SZTAUDYNGER

8 grudnia 2010

Jak do Lubina trafiłem. Wirtualnie.

Dzisiaj mam co świętować. Jestem z siebie dumny i bardzo zadowolony. 
Mama mówi, że mam nie spoczywać na laurach tylko pisać dalej. Ja na 
Laurze nie spoczywałem, wręcz przeciwnie, goniłem ją , że ho ho ! A 
spoczywam (przecież ja też muszę czasem odpocząć!) na kolanach, na 
poduszce,  w łóżku albo przy kominku,  ale nie będę się z mamą o tę 
Laurę kłócił. Ktoś mi napisał, że , mama ma zawsze rację, i tego będę się 
trzymać. Dumny jestem , bo trafiłem dziś do Lubina. Na pierwszą stronę 
portalu (sic!) , gdzie napisano o mnie, moim blogu, fan klubie. Wklejono 
nawet moje zdjęcie i to takie, na którym wyglądam po prostu wspaniale. 
Rany! To jest piękny dzień! Fantastycznie niesamowicie cudowny bo ja 
podobno zachęcam swoją mądrością do adopcji. Pragnę więc zachęcić z 
całego  serca  na  przykład  panie  cierpiące  na  syndrom  zimnych  stóp. 
Wyrzućcie  termofory  i  wełniane  gryzące  skarpety!  Pies  jest  zawsze 
gorący ( w przeciwieństwie to wody w termoforze) , miły w dotyku ( w 
przeciwieństwie nieestetycznych skarpet) i w bonusie merda ze szczęścia 
ogonem – czego nie robi ani termofor ani skarpeta. To się nazywa mieć 
żelazne argumenty ! 

HAU! Lubię ten Lubin !

To był pierwszy artykuł. Szybko okazało się, że nie jedyny. Mediom spodobała  
się  idea psiaka który  pisze  i  reklamuje  psie  adopcje.  Oprócz wielu polskich i  
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polonijnych  gazet  i  czasopism  napisano  o  nas  między  innymi  w  Albanii,  
Bułgarii, Rosji, we Włoszech, na Białorusi...  

10 grudnia 2010

 Podsłuchane.

 

 

Tak,  wiem.  Rozmów  się  nie  podsłuchuje.  Ja  jednak  podsłuchałem 
niechcący.  Stałem  sobie  koło  bałwana  i  oglądałem  jego  nos 
(marchewkowaty)  i  podeszły  do  mnie  dwie  panie.  To  znaczy,  ja 
myślałem,  że  są  to panie,  potem mama mi wytłumaczyła,  że  to  baby 
były.  Więc  te  baby  patrząc  na  mnie  zaczęły  plotkować.  Mówiły,  że 
zwierzęta nie mają duszy, że nie myślą tylko posługują się instynktem, i 
że zanim się pomoże zwierzętom to powinno ludziom. Te baby miały 
pecha  strasznego,  bo  to  co  mówiły  słyszałem  nie  tylko  ja...  Potem 
rozmawiałem z mamą. Ona mi powiedziała, że z ignorantami nie ma co 
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dyskutować, tylko dawać przykład. No więc wykombinowałem sobie, że 
żeby z błędu tych bab nie wyprowadzać, zupełnie nie myśląc a kierując 
się  jedynie  instynktem jaki  z  całą  pewnością  posiadam, mógłbym (na 
przykład - skoro mam dać przykład....) następnym razem ugryźć jedną z 
nich w ****. Ja nie mam duszy?! Ja mam taką wielką duszę ,że ona się 
cała  we  mnie  nie  mieści!  Wieczorem  zapytałem  mamę  o  co  z  tym 
pomaganiem ludziom a nie zwierzętom chodziło i tu mama trochę się 
zdenerwowała,  i  powiedziała (ale nie jestem pewien czy zrozumiałem 
dobrze),że  tym babom to  :”  święty  Boże  nie  pomoże”  ,  i  że  jak  ktoś 
pomaga tylko w powiększaniu oglądalności „Bjutifula” to powinien się 
zająć  trawieniem  Nutelli  a  nie  filozofowaniem.  Wiecie  o  co  mamie 
chodziło?!?! 

12 grudnia 2010

Hej kolęda, kolęda!

Dzisiaj mama uczyła mnie śpiewać kolędę. Moim zdaniem coś sknociła, 
bo kolęda zaczynała się od słów „ przybieżeli do Betlejem” potem było 
„na na na” a na końcu „ łapy łapy cztery łapy, a na łapach pies kudłaty”. 
Kudłaty  czyli  taki  jak ja.  Przy  okazji  nauki  tej  „kolędy” rozwiązałem 
kolejną zagadkę. Słyszałem kilkakrotnie zwrot „kudłate myśli” . Tak się 
starałem zrozumieć o co chodzi, że aż migreny dostałem! Teraz w końcu 
wiem, że jak ktoś takie myśli ma , to znaczy, że myśli o psie! Fajnie! Oby 
jak  najwięcej  ludzi  miało  kudłate  myśli!  Szczególnie  teraz.  Zimą.  Ze 
swojej strony, mogę obiecać, że jak ktoś przygarnie psiaka, to ja mogę 
mu  pomóc  w  wychowaniu.  Zupełnie  za  darmo  oczywiście.  Przecież 
musimy sobie pomagać! Mógłbym psiaka na przykład nauczyć kolędy, 
żeby  w  Święta  potrafił  się  należycie  zachować.  Nie  ukrywam,  że 
poznawanie  ludzi,  ich  zwyczajów,  tradycji,  kultury,  języka,  jest 
niesamowicie fascynujące. To, czego się nauczę staram się przekazywać 
moim koleżankom i kolegom. Ostatnio tłumaczyłem im, że „raz kozie 
śmierć” wcale nie oznacza planowania morderstwa kozy. Bardzo ich to 
zdziwiło i ucieszyło jednocześnie, bo im szkoda było tych kóz! Najwięcej 
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emocji  przyniosła  debata  na  temat  historyczny.,  a  dokładniej  kto 
wymyślił historię, że zwierzęta w Wigilię mówią. A w pozostałe dni w 
roku to niby co? Śpiewają?! Deser: "Kobiety i koty zawsze będą robić to, 
co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą 
myślą" .Robert A. Heinlein

13 grudnia 2010

Mój pierwszy wywiad.

Dzisiaj udzieliłem pierwszego wywiadu. Trochę się denerwowałem, bo 
jedyny wywiad jaki znałem, to ten służb specjalnych. Podsłuchy, agenci, 
szpiegostwo...  Byłem  przekonany,  że  wciągną  mnie  do  jakiejś  tajnej 
organizacji i że będę musiał zbierać informacje przebrany za kobietę, w 
blond  peruce  i  szpilkach,  że  tak  powiem  „ku  chwale  Ojczyzny”. 
Odetchnąłem z ulgą (i ta ulga była naprawdę duża) gdy odkryłem, że 
„wywiad” to  również  zwykła  miła  rozmowa z  niezwykłe  miłą  panią 
dziennikarką. Okazało się, że w Pszczynie pies-literat to sensacja. Chcą 
więc  o  mnie  napisać.  Bardzo  mnie  to  ucieszyło!  Po  kilku  minutach 
tradycyjnych  komplementów  na  temat  mojego  talentu,  uroku,  urody, 
fotogeniczności  itp. itd. ,rozmowa zrobiła się całkiem prywatna i Pani 
Grażyna powiedziała mi, że ona w ogóle sobie nie wyobraża jak można 
wsadzić  psa do samochodu,  odjechać  w las  i  zostawić  go samego.  -” 
Dokładnie”- zawtórowałem. „ Przecież pies to członek rodziny. Chyba 
tylko Mafia wywozi własnego krewnego w ciemny las i tam go zostawia. 
Wyobraża Pani sobie-zapytałem- to jak by... jak by ktoś wziął teściową , 
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zawiózł  ją  do  lasu  i  tam  zostawił!”  -  „Rockuś-  powiedziała  pani 
Grażynka- to NIE JEST dobry przykład.

14 grudnia 2010

Ludzie dobrzy, ludzie źli, i ...leniwe pierogi.

Dzisiaj  rano,  całkiem  rano,  gdy  mama  otworzyła  oczy  (a  dokładniej 
jedno: prawe ), wskoczyłem jej do łóżka i dałem buziaka prosto w nos. 
Zacząłem też merdać ucieszony, że się mama w końcu obudziła, bo już 
jakiś kwadrans siedziałem na dywaniku i wpatrzony w nią „jak pies w 
kość” i czekałem na ten moment właśnie. No i mama mi powiedziała, że 
my psiaki, to znaczy zwierzaki ogólnie jesteśmy niesamowite, bo my się 
zawsze w dobrym humorze budzimy. A jak mam się budzić? Zaczyna 
się nowy cudowny dzień. Znów się czegoś nauczę, może – jak będę miał 
szczęście-  nawet  komuś  pomogę!  Przecież  nic  tylko  merdać!  Potem 
rozmowa przeszła na poważniejszy temat. Ostatnio jak przechodziłem 
koło pani Asi z ochrony, usłyszałem, że ona mówiła do kogoś : „on jest 
dobry, nawet muchy by nie skrzywdził”. Skorzystałem więc z okazji i 
spytałem  mamę  kto  i  jak  muchom  coś  złego  robi,  bo  ja  o  żadnych 
polowaniach na muchy mówiąc szczerze nie słyszałem (ale nie czytam 
codziennie prasy!). Mama mi odpowiedziała, że mam się muchami nie 
zajmować  teraz,  bo  jest  zima  i  śpią.(Razem  z  niedźwiedziami  i 
żółwiami). Dowiedziałem się też, że ludzie dobrzy to nie są ci,  co nie 
krzywdzą  much  ani  ludzi  ani  zwierząt  ogólnie.  Tacy  ludzie  – 
powiedziała mama – mogą być po prostu leniwi. A ludzie dobrzy- jak 
słowo wskazuje-  to są tacy, co robią  dobre rzeczy.  Do tego momentu 
zrozumiałem  wszystko.  Tylko  mam  problem  natury  kulinarnej.  Do 
której  przegródki  :  „dobre”,  „złe”,  „leniwe”  mam  zaliczyć  leniwe 
pierogi? „dobre, ale leniwe”? Muszę zapytać mamę! 

15 grudnia 2010
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Tenis czyli sport ekstremalny.

 

Dzisiaj mama uczyła mnie gry w 
tenisa.  To  była  wersja 
uproszczona  dla  sportowych 
debiutantów.  Nie  wiem  czy 
bardziej  bawiłem  się  ja  biegając 
za  zieloną  piłką  czy  mama 
biegając  za  mną.  Dowiedziałem 
się,  że  ludzie  w  tenisa  grają 
rakietami. Za żadne skarby nie 

potrafię  sobie  tego  wyobrazić. 
Czyli te piłki lecą aż za niebo? W 
rakietach czy za nimi ? A może są 
tym  powietrzem  co  rakieta 
wypuszcza  przyciągane?  Niby 
mówią, że „sport to zdrowie” ale 
ta gra w tenisa to chyba sport tak 
zwany  ekstremalny!  Mama 
powiedziała, że jutro znowu 

pogramy. Fajnie będzie. Żeby mi tylko nie wycięła numeru i tych rakiet 
nie kupiła, bo mi w tenisie najbardziej podoba się łapanie piłki! Trochę 
nie  tenisowo  muszę  napisać:  chciałem poprosić  osoby  które  do  mnie 
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piszą bo planują adopcję, żeby mi jasno określały jakiego psa szukają. Że 
do kochania to ja wiem, muszę jednak mieć więcej informacji. Powiem 
tak:  jak ktoś  by chciał  kupić  buty ,  wie  przecież  czy chce szpilki  czy 
gumofilce!? Albo samochód. Włoski. Na „F”. FIAT czy FERRARI ? 

Oprócz  fan klubu (liczy ponad 1400 osób!)  założyłem profil  „ROCKY 
POMAGA” - na który zapraszam. Zapraszają również wszystkie psiaki, 
które  pilnie  szukają  domu.  Może  Twojego? 
http://www.facebook.com/#!/home.phpsk=group_136574843065488&ap=1

 Grupa  „Rocky  pomaga”  istnieje  nadal.  Można  w  niej  znaleźć  ogłoszenia  
psiaków które „zgubiły dom” i domów które „zgubiły psa”.

17 grudnia 2010

Pies ogrodnika.
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Na wstępie muszę coś wytłumaczyć : w naszej psiej mowie wszystko jest 
jasne.  Kość  to  kość,  spacer  to  spacer,  daj  łapkę  to  „przywitaj  się”. 
Widzieliście kiedyś psa kładącego się na komendę „ daj głos” ? Oprócz 
mnie ma się rozumieć. Ale ja jestem artystą z niewielką dozą anarchisty 
(po  kimś  to  mam....)  Dzisiaj  mama  opowiedziała  mi  bajkę  o  psie 
ogrodnika. Skąd wy ludzie takie pomysły macie, fantazję taką, żeby o 
kimś skąpym i zawistnym powiedzieć ,że jest jak „pies ogrodnika” co 
niby „sam nie zje a innemu nie da” Ot, złośliwe nasienia ! Bo jak pies nie 
zje  a  innemu  nie  da  to  znaczy  nic  innego,  jak  to,  że  ten  pies  jest 
podwójnie uczciwy : nie je tego czego ma pilnować, i jeszcze pilnuje jak 
należy.  Wiedziałem,  że  kiedyś  i  ja  będę  mógł  wam coś  wyklarować! 
Claro? Phi! Deser:  "Największą przyjemnością w posiadaniu psa jest  
to, że możesz się przed nim wygłupić, a on nie tylko, że się nie będzie  
śmiał, ale też zrobi z siebie głupka" Samuel Butler

18 grudnia 2010

Mój nowy kumpel :)))
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Pamiętacie jak pisałem, że o czymś nie mogę pisać? No więc już mogę !!!
Mam nowego kumpla. Ma na imię ORI i on też ma więzienną przeszłość. 
Przyjechał  do  domu  dzisiaj.  Do  swojego  własnego.  Najpierw  mama 
poszła  go przywitać i  powiedziała mi,  że  się  (jak zwykle!)  popłakała. 
Wie, że on znalazł super superowy dom więc jej łezki poleciały. Ja myślę, 
że  ona  może  mieć  jakieś  problemy hormonalne,  bo  to  chyba  nie  jest 
normalne żeby tak ryczeć i ryczeć. Tata mnie jednak uprzedził żebym na 
złotą kość jej tego nie mówił bo się weźmie i zdenerwuje. Powiedział mi 
też  w sekrecie,  że  kobiety  tak  mają  i  za  to  należy  je  bezwarunkowo 
kochać. No przecież kocham! Dziwne, bo jak mi to mówił to sam miał 
łzy  w  oczach  tak  się  cieszył,  więc  ja  solidarnie  i  bezwarunkowo 
zamerdałem galowo czyli  z lewej strony w prawą. Mama dała mi się 
obwąchać  jak  z  tych  odwiedzin  wróciła,  więc  jak  brunet  wieczorową 
porą wyszedł na spacer, a ja jak w ten dym w papciach za nim, to jeż 
wiedziałem, że on to on. Fajny jest! Miły, dystyngowany i merdający jak 
należy.  Trochę  pogadaliśmy  i  umówiliśmy  się  na  baraszkowanie  w 
śniegu.  Jest  ode  mnie  młodszy,  ciut  niższy,  ma  bródkę  i  ….  już  po 
pierwszym spotkaniu mogę powiedzieć,  że (bo chemia zadziałała)  już 
nas widzę baraszkujących razem. Obiecuję, że ze wspólnego rozrabiania 
będę zdawał relacje. Aha, uprzedzę, i gdyby rozrabianie było na większą 
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skalę będę używał – jak to robią  ludzie-  mój  kumpel opowiedział  mi 
historię, więc on...pewnego dnia ...był świadkiem ...jak...” Ps. Jak tylko 
będę miał zdjęcie Oriego zaraz wkleję ! Ps2. Wklejam zdjęcie zrobione 
zanim trafił do domku.

20 grudnia 2010

Dostałem maila. Nie wiem jak oni sobie te rodzinne sprawy poukładali i 
czy tego maila dostałem od nowej mamy Oriego czy od jego Pani. Jedno 
wiem : mail jest od osoby która wraz z domownikami odmieniła życie 
tego psiaka. Ona mi napisała w pierwszym zdaniu, (zapytałem czy mogę 
to opublikować,więc nie zdradzam tajemnicy korespondencji) , że „Ori 
jest  cudnym  psiakiem”.  Właściwie  mógłbym  nic  więcej  nie  pisać, 
prawda? No dobrze....coś wam jeszcze wkleję : „cieszył się możliwością 
wychodzenia i zgłaszał chęć wyjścia na spacer niemalże co godzina.” Jak 
to zdanie przeczytałem, przypomniało mi się,że ja w pierwsze dni też 
tak mamę ganiałem „góra- dół”. Nie mogłem nacieszyć się wolnością , 
tego że mogłem biegać po trawie a nie betonie,  że mogłem powąchać 
kwiatki.  To  jak  by  w  tydzień  chciało  się  nadrobić  zaległe  spacery  – 
których przez miesiące czy lata pobytu w więzieniu nie było . Dobrze, ja 
idę zadzwonić do Oriego. Widzę, że śnieg pada, może umówimy się na 
rzucanie śnieżkami! A wy doczytajcie koniec relacji : „Zaliczył pierwszą 
kąpiel  i  nie  był  nią  zachwycony.  Poddał  się  jednak  wierząc  ,  że  ta 
wątpliwa przyjemność kiedyś się skończy. Po kąpieli  biegał,  prychał i 
trzepał  uszami  wokół  używając  każdego  możliwego  dywanu, 
chodniczka aby się porządnie wytrzeć. Po tym sierść pięknie zalśniła i 
zrobiła się miękka i puszysta. Wieczorem znalazł już swoje miejsce do 
spania,  a  rano  z  nieskrywaną  radością  witał  w  podskokach  i  z 
merdającym ogonkiem wszystkich budzących się po kolei domowników. 
Cały  czas  nam  towarzyszy  i  nie  pozwala  sobie  na  oddalenie  się  w 
spokojniejsze miejsce w celu drzemki tak, jakby nic nie chciał stracić z 
tego dnia z nami :-) „ A na zdjęciu Ladies and Panowie.... Mr ORI )
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21 grudnia 2010

Świętowanie Świąt
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Dzisiaj  mama  mi  opowiadała  o  świątecznych  potrawach.  Pierwsza 
zasada, żeby były naprawdę wyjątkowe to smak: muszą być smaczne. 
Druga – niektórych potraw nie należy gotować w ciągu roku, bo jak się 
jakieś danie je co tydzień to ono na owej świąteczności  traci.  Dlatego 
moja mama nie robi nigdy makowca (poza Bożym Narodzeniem) i kilku 
innych smakołyków. Warto jest czekać na niektóre rozchodzące się po 
domu zapachy calutki rok. Trochę przysnąłem jak mi mama mówiła o 
dekoracji wigilijnego stołu, coś mi wpadło do lewego ucha o sianie które 
się wkłada pod obrus. Ale kto to siano ma jeść – za żadne skarby nie 
pamiętam!  Opowiadała  mi  też  dziwne  historie  z  jej  dzieciństwa  a 
mianowicie,  że  jak  ona  była  mała  to  w  sklepach  nic  nie  było.  Nie 
rozumiem w takim razie po co te sklepy były skoro nic w nich nie było. 
Dla dekoracji? I jak ludzie robili zakupy? Przez Internet ? Do wieczerzy 
się siada jak pierwsza gwiazdka pojawi się na niebie, potraw powinno 
być  aż  trzynaście,  i  nie  powinno  się  wstawać  od  stołu  aż  do 
końca...tylko...kto  by  wstawał  od  stołu  na  którym  jest  trzynaście 
smakołyków na które czekał cały rok? No chyba że za karę ! 

26 grudnia 2010

 Pies ma zawsze rację :)

 

39



Mama już tak ma, że jak się tylko może trochę zrelaksować to ją zawsze 
jakiś  wirus  złapie.  Ja  uprzedzałem,  mówiłem że  ma nowy antywirus 
sobie  zainstalować  ale  ona  nic.  Jak  to  kobieta.  Wszystko  zawsze  wie 
lepiej!  I  tak,  z  powodu  tej  gorączki  i  ogólnego  osłabienia  sporo 
świątecznych  obowiązków spadło  na  mnie.  Ktoś  musiał  przecież  jeść 
pierogi, pilnować kominka czy degustować łososia. Dzisiaj mama czuję 
się lepiej, więc ja w końcu mogę odespać zarwane noce. Przecież mnie 
się  też  trochę  świątecznego nic  nie  robienia  należy.  Położyłem się  na 
moim osobistym foteliku, wywaliłem łapki i inne wystające części ciała 
w  górę  i  rozmarzyłem  się  bożonarodzeniowo  :  chciałbym,  żeby  w 
nadchodzącym roku ktoś napisał podręcznik dla psów pod tytułem „ Jak 
zrozumieć  człowieka”.  I  żeby  P-P-P  (Polska  -Partia-  Psów)  w  końcu 
zakasała łapki i wzięła się do roboty. Do walki z ignorancją i głupotą 
wszelaką  aha  i  z  uprzedzeniami,  głodem  tu  i  ówdzie,  z  wojną 
niezbrojnie, rasizmem i ze słownictwem. O tak, bo ja osobiście mam dość 
słuchania o „psiej pogodzie”, że „nie dla psa kiełbasa” i że coś tam jest 
„ na psią budę”. Basta. Basta w imię, powiedzenia ,że są „ludzie i reszta 
świata”! 

STYCZEŃ 2011

3 stycznia 2011

O sole mio – gdzie jesteś ?

Dzisiaj  mama  uczyła  mnie 
geografii.  Dowiedziałem  się,  że 
ziemia  jest  okrągła  jak  piłka  do 
tenisa  tylko  dużo  większa. 
Trudno  mi  to  sobie  wyobrazić. 
Podobno  kiedyś  ludzie  myśleli, 
że  ziemia  płaska  i 
podtrzymywana przez słonie. 

40

http://how-hau.com/wp-content/uploads/2011/10/223187_230571190315024_100000864350490_654064_3479626_a.jpg


Ta wersja wydaje mi się o niebo bardziej prawdopodobna, ale cóż... Inna 
sprawa której nie do końca rozumiem to hmmm.... skoro my chodzimy 
normalnie, to ktoś chodzi do góry nogami. Psom pewnie wychodzi to 
łatwiej, bo mają cztery łapy- ale jak chodzą ludzie? Na rękach? Dziwny 
jest ten świat...Jeszcze bardziej mnie zaintrygowało zniknięcie słońca. Już 
od dłuższego czasu go nie widzę. Całe szczęście mama ma zawsze radę 
na  wszystko:  powiedziała,  że  możemy  napisać  do  programu 
„ktokolwiek  widział  ktokolwiek  wie”.  Oni  na  pewno  nam  pomogą 
słoneczko  odnaleźć.  Zastanawiam  się  jednak  jak  to  słońce  już 
znajdziemy,  jak  je  z  powrotem  do  Polski  przyciągnąć?  Magnesem 
słonecznym? Muszę znaleźć przepis na zbudowanie takiego magnesu. 
Ktoś mi pomoże?

6 stycznia 2011

Święto Monarchii czyli jak zostałem królem. BY Rocky Pierwszy 
Wspaniały.
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Dzisiaj mama zabrała mnie do restauracji na obiad. Byliśmy w miejscu, 
w którym mieszkał Napoleon. Oczywiście podbiłem serca wielu kobiet, 
które chciały mnie całować i głaskać. Bardzo smakowały mi zrazy, ale 
prawdziwą frajdą w tym historycznym miejscu była lekcja historii. No 
więc: dzisiaj jest święto Monarchii czyli Trzech Króli. Niektórzy królowie 
wybierani  byli  w  formie  elekcji,  inni  tron  dziedziczyli,  jeszcze  inni 
zdobywali.  Pomyślałem  sobie,  że  skoro  ja  w  domu  zdobyłem  serce 
mamy,  taty,  drugiego  taty,  no  i  fotel,  mogę  się  obwieścić  królem. 
Obrałem sobie imię – nieco skromne, ale jakże do mnie pasujące : Rocky 
Pierwszy  Wspaniały.  Mama  opowiadała  mi  o  ważnych  książętach  i 
władcach Polski. Był Mieszko co coś mieszał, Krzywousty chyba nie do 
końca symetryczny, Bolesław Zapomniany i o którym nikt nie pamięta, 
Władysław III Laskonogi, co lubił laski o długich nogach, no i Łokietek, 
który  komuś  za  coś  kiedyś  z  łokcia  za  przeproszeniem  machnął  –  i 
pewnie  mu  się  należało!  Królowie  mieli  berło  i  tron.  Potem  Polacy 
zdecydowali, że nie chcą mieć jednego rządzącego na całe życie, tylko 
ich  sobie  zmieniać,  żeby  każdy  miał  szanse  na  karierę.  Dwór  został 
zamieniony  na  parlament-  i  ten  też  się  zmienia.  Największą 
transformację przeszedł jednak tron: kiedyś stał w głównym miejscu, w 
sali  koronnej  czy innej  komnacie,  a  teraz w łazience...  Na zdjęciu :  ja 
pilotuję mamę do restauracji. Na Waszą prośbę podaję informację gdzie 
owa  restaurację  się  znajduje  :  W  Nowym  Dworze  Mazowieckim.  Tu 
wrzucam link http://www.bramaostrolecka.pl/

 - ciągle oblizuję po kapuśniaku , rosole i zrazach z kluskami śląskimi !
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13 stycznia 2011

Różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną.

Ten tekst będę pisał bardzo szybko, bo mój tata po polsku wolno czyta a 
naprawdę mi zależy żeby nie nadążył. Mama dzisiaj mi objawiła jeden z 
największych sekretów ludzkości a mianowicie różnicę między kobietą a 
mężczyzną.  Zaznaczyła,  że  dla  dobra  nas  wszystkich  i  dalszego 
spokojnego pożycia rodzinnego musi to zostać między nami i ani mru 
mru  tacie.  Różnica  polega  w  reakcji  na  stopnie.  Ha!  Zaskoczeni? 
Mężczyzna gdy ma 36,7 stopni  gorączki-  gorączkowo o tym wszem i 
wobec każdego z osobna informuje. Jest tak zaprogramowany, że włącza 
mu się automatyczny pilot marudzenia. Przy temperaturze 36,8 zaczyna 
majaczyć  na  przykład  o  pilnym wezwaniu  karetki.  Temperatura  36,9 
przynosi  konieczność  posiadania  osobistej  pielęgniarki.  37,0  – 
niemożliwa u przedstawicieli płci brzydkiej . Tak wysokiej temperatury 
nie zniósłby żaden mężczyzna – naukowcy ciągle pracują by zrozumieć 
WHY. Kobieta zarówno ból jak i temperaturę znosi inaczej. 36,7 – nic, 
36,8 – nic, 36,9 – nic, 37,0 – nic, 37,1 – nic, 37,2 – nic 37,3- nic, 37,4 – nic, 
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37,5  –  nic,  37,6 – nic,  37,7  –  nic,  37,8 – nic,  37,9 – nic,  38,0  –  kobieta 
zauważa, że jest jej zimno/gorąco, mierzy temperaturę, po czym...NIC. 
38,1 – nic.... Nie wiem czy objawienie tej tajemnicy ma coś wspólnego z 
tym,  że  tata  bardzo  ostatnio  cierpiał  na  ból  gardła  i  niemożność 
przełykania. Nawet chyba myślał że mu to gardło zarasta bo kilka razy 
dziennie mamie kazał oglądać. 39,3 nic... Przy temperaturze 40,0 stopni 
mama mi powiedziała,  że  kobieta  idzie  kopać ziemniaki.  No i  tu jest 
ziemniak pogrzebany, bo u nas w ogródku mamy tylko plantację mięty, 
bazylii,  rozmarynu,  pomidorów,  innych  pomidorów,  jeszcze  innych 
pomidorów, cukinii, malin, poziomek i szałwii. Tyle. Cała plantacja jest 
ogromna,  jakieś  cztery  metry  kwadratowe.  Ale  ziemniaka  ani  jak  na 
lekarstwo. I co ja mam z mamą zrobić jak mi zachoruje?! Chyba tak na 
wszelki  wypadek  jakiegoś  ziemniaka  posadzę  dziś  w  ogródku. 
Chociażby  plastikowego.  Żeby  mama  miała  co  kopać  skoro  to  takie 
ważne !

22 stycznia 2011

Kapitalny remont kapitalny- lingwistycznie.

Zapomniałem  się  pochwalić,  pewnie  za  sprawą  mojej  wrodzonej 
skromności, że ja nie jestem tylko psem-literatem, ale i poliglotą. Mojej 
mamie  zależy  na  odpowiednim  wykształceniu.  Nie  ukrywam,  że 
znajomość języków pomaga na przykład w podrywaniu na arenie że tak 
to określę międzynarodowej ale,  jak to w życiu jakieś „ale” być musi. 
Gdy pobierałem lekcje języka włoskiego i  francuskiego nauczyłem się 
słowa  „la  capitale”  czyli  stolica.  Stolica  to  najważniejsze  miasto  w 
państwie  -  na  przykładzie  domu  –to  jak  by  kuchnia  (bo  tam  jest 
jedzenie).  Inny  zwrot  jaki  poznałem  o  podobnym  brzmieniu  lecz 
znaczeniu  innym zupełnie  to  „la  pena  capitale”  -  najwyższy  wymiar 
kary.  No  i  tutaj  dochodzę  do  mojego  „ale”.  Ale  się  zdziwiłem,  jak 
poznałem polskie  słowo „kapitalny” -  i  ono ani  ze  stolicą  ani  z  karą 
najwyższą nic wspólnego nie miało! Zdążyłem sobie lingwistycznie w 
główce poukładać, że kapitalny to fantastyczny i wspaniały jednocześnie 
i znów mama mi ole'! ole'! ale narobiła, zapowiadając, że będę musiał w 
domu pomóc w pracach bo zaczynamy remont kapitalny. Nie wiem czy 
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tak  kapitalnie-  odpowiedziałem  mamie.  Wczesne  wstawanie, 
malowanie,  tynkowanie,  dziur  łatanie,  sprzątanie,  znów  łatanie, 
malowanie i  tak w kółko. Tak...domyśliliście się? Nie o taki kapitalny 
remont  chodziło.  Kapitalny  czyli  gruntowny.  GRRR  –  to  była  moja 
pierwsza reakcja, ale okazało się, że kapitalny remont może jednak być 
kapitalny: jak się fantastyczny i wspaniały robotniko - malarz trafi. Taki 
jak nam! 
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LUTY 2011

4 lutego 2011

Od brzydkich słów po Psi Czar.

Dzisiaj mama mnie uczyła 
brzydkich słów. Rzęsy na 
przykład. Lubię kobiety trzepiące 
do mnie rzęsami, ale chyba nikt 
mi nie powie, że to słowo jest 
ładne! 

Szczaw, deszcz, grzmot, grzejnik, świecznik, szklanka, benzyna, sztućce, 
flanela,  grzebień,  wałek,  depilacja.  Tu  na  razie  kończy  się  moja 
znajomość słów brzydkich. Pardon, jeszcze jedno: słowo „brzydki” też 
jest brzydkie. Nauka jak się później okazało to był tak zwany manewr 
mylący,  żeby  moją  uwagę  odwrócić  od  tego  co  miało  się  wydarzyć. 
Zostałem  zawieziony  do  salonu  piękności.  Przyznać  muszę,  że 
wyglądałem po tych pracach budowlanych, o których Wam pisałem jak 
hippisowy brygadzista.  Miałem farbę  na  ogonie  i  tynk  na  łapkach,  a 
nawet – jak się okazało kilka samo powstałych dredów. Pani Małgosia, 
po  tym  jak  pocałowała  mnie  dwa  razy  została  moją  ciocią  i  muszę 
przyznać, że w sposób wyjątkowo cierpliwy mnie wykąpała, ostrzygła i 
wyperfumowała. Po tej wizycie w końcu wyglądam jak człowiek. Trochę 
marudziłem i śpiewałem pod nosem jednak muszę szczerze przyznać, że 
miałem szczęście. W drodze do domu mama bowiem mi opowiadała o 
innych  (na  mnie  –  hurrrrrraaaa!!!  -  nie  praktykowanych)  zabiegach 
piękności.  Niektóre  robią  sobie  tylko  kobiety  inne  są  dla  obu  płci 
zarezerwowane jeszcze inne robią mężczyźni jak na przykład depilacja 
woskiem  klatki  piersiowej.  Bez  znieczulenia!  Tego  bym  nie  przeżył! 
Regulacja  brwi  i  henna  –  straszna  sprawa.  Malowanie  paznokci, 
ściągające maseczki  na twarz,  papiloty,  spanie w wałkach.  Jak w tym 
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można  spać?  No  i  po  co  te  tortury?  Trochę  mi  to  na  nierówne 
traktowanie kobiet wygląda. Wszyscy wiedzą, że królewna na ziarnku 
grochu  źle  spala,  na  stu  poduchach  w dodatku,  a  tutaj  takie  tortury 
(legalne!) jedna jedyna poduszka i wałki. Ba.... W Psim Czarze głaszczą, 
tulą i całują. Wałków nie używają, depilatora też nie. Za darmo kąpią 
psiaki które idą ze schroniska do adopcji i jeszcze na koniec pozwalają 
sobie  (  bo  bycie  pięknym  męczy)  pochrapać  na  kanapie.  Byłbym 
zapomniał:  na  hasło  „  FAN  ROCKY'EGO”  (czyli  mnie  własnego 
osobistego)  dają upust  wysokości  10 % i  miętuska na pożegnanie!  Po 
prostu Psi Czar! 

10 lutego 2011

Łomża na czterech łapach. Moich- i zupełnie niezależnych od browaru!
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Do przedwczoraj myślałem, że najbardziej interesującą częścią podróży 
jest wyglądanie przez okno i brudzenie nosem szyby. Błąd. Najbardziej 
interesującą częścią podróży jest poznawanie nowych osób. Rozmowy z 
nimi.  Zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć.  Na przykład : 
znacie  rasę  psa  o  nazwie  photoshop?  Ja  znam!  Naukowo 
udokumentowano istnienie jednego jedynego egzemplarza na świecie. 
To taki pies – jak to pies – z uszami królika. A to, że photoshop to nie 
fotomontaż czy inne nowoczesne zdjęciowe abra kadabra tylko nazwa 
rasy  właśnie  odkryła  pewna  pani  .Konia  z  rzędem i  kurę  ze  złotym 
zębem dla tego co odgadnie jej kolor włosów! Z moją wizytą w Łomży 
niewiele  to  ma  wspólnego,  choć  obruszyłam  się  trochę  bo  podczas 
wywiadów jakich udzieliłem (d y s k r e t n i e podkreślam liczbę mnogą: 
wywiadów!) usłyszałem nutę wątpliwości czy to żeby aby na pewno ja 
sam osobiście blog piszę. No ba! A kto, mocium Panie...!? Wklejam linki, 
abyście  sami  mogli  ocenić  jak  bardzo  jestem  fotogeniczny  (bez 
photoshopu!) Czterołapkowe buziaki.

http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110209/REG20/547682171

http://www.narew.info/kultura/44-kultura/957-warszawa-lomza-rocky-jedyny-pies-
w-polsce-majacy-profil-na-facebooku

12 lutego 2011

Pam pam pa ram pam pam pam pam pararam pararam...

Poznaliście  marsz  weselny?  Zanuciłem  bezfałszowo!  A  to  wszystko 
dlatego, że dostałem oficjalne zaproszenie na ślub mojej cioci, i co by na 
ostatnią chwilę tej lekcji życiowej nie odkładać podpytałem mamę po co 
jest ślub i co się dzieje na weselu. Niby prosta sprawa ale nie wiem czy 
mama  jakoś  pokracznie  mi  tłumaczyła,  czy  ja  zaabsorbowany  byłem 
pieczenią wołową w piekarniku, rezultat jest taki, że wszystko mi się w 
głowie pokiełbasiło. Panna młoda nawet jak nie jest młoda i nawet jak 
nie  jest  panną  (tylko  wdową  czy  inną  rozwódką)  to  zawsze  panna 
młoda. Ubiera się na biało bez znaczenia jaka to pora roku, bo biały kolor 
to symbol szczęścia i czystości.
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No przecież jasne jest, że brudna by do ślubu nie poszła, to po co tym 
białym kolorem to podkreślać i stresować się żeby się nie pobrudzić? W 
październiku na przykład. Gdy pada i pada. Pan młody ubiera się na 
czarno  (symbol...????...???).  Goście  ubierają  się  jak  chcą  za  wyjątkiem 
gości-kobiet: im nie wypada zakładać białej sukienki chyba po to żeby 
się pan młody nie pomylił.  Panna młoda ma ze sobą bukiet  kwiatów 
który potem wyrzuca i wszystkie niezamężne kobiety mają go łapać. Ta 
która bukiet złapie jako następna wyjdzie za mąż- tylko nie wiem kiedy 
to nastąpi ani gdzie ona ma tego męża szukać. Panna młoda musi mieć 
na sobie coś niebieskiego, coś starego i coś pożyczonego. Nie pamiętam 
czy  można  trzy  pieczenie  na  jednym ogniu  upiec  czyli  pożyczyć  coś 
starego niebieskiego. Pan młody ogólnie ma łatwiej,  bo on musi tylko 
znaleźć świadka który nie zgubi obrączek i wodzireja co będzie gości 
wodził.  Wszystko  co  się  dzieje  na  weselu  jest  filmowane,  żeby  była 
pamiątka, a jak coś się nie uda- na przykład pan młody zemdleje, panna 
młoda podpali sobie welon, ktoś z krzesła spadnie albo ksiądz zacznie 
się śmiać to wtedy wysyła się to do telewizji, żeby cały świat na własne 
oczy, że było żenująco. Panna młoda wpada w transhisterię, nie wiedząc 
czy wszystko będzie jak być powinno i czy jej biała kreacja się spodoba 
ale  o  zdanie  narzeczonego pytać  nie  może ani  tym bardziej  sukienki 
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przed ślubem pokazać bo to przynosi  pecha.  W niektórych regionach 
krzyczy się „gorzko gorzko” żeby się para młoda pocałowała ale komu 
„gorzko”  jest  i  dlaczego  nie  wiem...pozostaje  też  zgaga  co  piecze  co 
niektórych ale chyba nie od tego „gorzko” tylko od tłustych rzeczy które 
w czasie uczty weselnej zjedzą. Galimatias do sześcianu! W całym tym 
weselnym chaosie skoncentrowałem się na moim weselnym wyglądzie, 
co  wolno  pannie  młodej  wolno  i  mnie  -bom  samiec-  a  ponieważ  w 
białym mi do twarzy- patrz zdjęcie! Weselno- czterołapkowe KISS :) 

20 lutego 2011

A ku ku !

Dzisiaj bawiłem się z mamą w 
chowanego. Jak sama nazwa 
wskazuje należy się schować tak, 
żeby nie było nas widać a druga 
osoba nas szuka. W mig pojąłem 
o co w tej zabawie chodzi- 
wystarczy spojrzeć na zdjęcie. 
Jakimś cudem mama mnie 
szybko znalazła, ale potem 
wziąłem odwet: schowałem 
żeberka na miodzie. To znaczy 
nie schowałem tych żeberek na 
miodzie tylko gdzieś indziej 
(jeszcze się oblizuję....) a mama 
ciągle chodzi i szuka. To znaczy, 
że wygrałem, prawda? 
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23 lutego 2011

 Droga do serc wielu czyli medialne rozrabianie,

Już mogę powiedzieć, że w ciągu 
następnych  48  godzin  (które  z 
niecierpliwością  odliczam)  będę 

medialnie  obecny  tu  i  ówdzie. 
Szczególnie  to  „ówdzie”  mnie 
zachwyca i  o tremę przyprawia. 
Mama mi powiedziała, że muszę 
zrobić  dobre  wrażenie  i  podbić 
serca.  Będę  się  starał,  teraz 
biegnę pod prysznic bo – cóż- jak 
jestem  czysty  i  pachnący  mój 
urok  osobisty  zdecydowanie 
wzrasta,  a  szampon  o  zapachu 
truskawkowym  sprawia,  że 
jestem  niesamowicie  słodki.  Co 
do dobrego wrażenia – nie wiem 
co jeszcze mógłbym zrobić poza 
rozbrajającym  uśmiechem  i 
szepnięciem  na  ucho  kilku 
miłych słów. Trzymajcie za mnie 
kciuki,  proszę  -żebym  te  serca 
podbił.... 
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28 lutego 2011

Zaskakujące „ówdzie” - inaczej mówiąc bajka o TELEEXPRESSIE :)

W ciągu kilku ostatnich dni przeżyłem tak wiele przygód i poznałem tak 
wiele  osób,  że  powoli  będę  Wam  opisywał  miasto  po  mieście. 
Wyruszyłem z Warszawy i na Warszawie kończy się moje „tournee'”. Po 
drodze były: Wrocław, Opole, Kraków i doskonała pieczeń jagnięca. We 
Wrocławiu  zainteresowała  się  mną  TVP  Wrocław 
(http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty-program-
informacyjny/wideo/27022011/4063366

− 10min 05 sek). Było miło, zaproszono mnie na spacer do parku i na 
serię pieszczot. Miałem okazję obcować z kamerą, co nie ukrywam 
bardzo mi się spodobało i zacząłem nawet myśleć(gdy podrosnę) o 
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studiach  dziennikarskich  albo  reżyserskich.  Gdy  pierwszy  raz 
operator się do mnie zbliżył trochę go obszczekałem (co widać w 
reportażu). Chciałem bowiem, żeby było jasne, iż nie jestem i nie 
chcę zostać milczącą gwiazdą telewizji! Wiem, że modelki pozują, 
są piękne i nic nie mówią, ale ja przecież oprócz wyjątkowej urody 
mam  tyle  do  powiedzenia!  Później  było  śmiesznie:  wczoraj 
bowiem  tj  w  niedzielę  byłem  u  babci  z  ciociami,  wujkiem, 
kuzynem,  mamą,  tatą  i  zaproszeniami  na  ślub  mojej  cioci  gdy 
nagle oglądając Teleexpress (tak, ten prawdziwy!) zobaczyłem sam 
siebie. Cała Rodzina mi gratulowała i pytała dlaczego nic wcześniej 
nie  powiedziałem.  Nie  mogłem  powiedzieć,  bo  sam  nie 
wiedziałem!  To  było  niesamowite!  Oni(  Teleexpress  )  mnie  z 
Wrocławia  wzięli,  bo  się  im  spodobałem!  Ktoś  co  prawda 
insynuował,  że blog  pisze moja mama a nie ja,  ale zorganizuję 
konferencję  prasową  i  postaram  się  to  wyjaśnić.  I  tak,  około  7 
milionów Polaków dowiedziało się (lepiej późno niż później) że... 
no właśnie :) http://tvp.info/teleexpress/wideo/27022011-1700/3915474

 (10  min  15  sek).  Jestem  jeszcze  trochę  zmęczony  podróżą,  więc  idę 
pochrapać  ale  oczekujcie  kolejnych wpisów- medialnie  rozbrajających. 
Czterołapkowe KISS, ROCKY.
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MARZEC 2011

2 marca 2011

I Białoruś mnie pokochała :)
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4 marca 2011

Mama zapisała mnie do szkoły! Do Zespołu Szkół nr 4 w Pułtusku :)

Dzisiejszy  dzień  był  niesamowity!  Byłem w szkole.  Poznałem bardzo 
dużo dzieci, tak dużo, że jak chciałem je zliczyć to w połowie się myliłem 
i zaczynałem liczyć od początku. Bez skutku niestety. (Nie ma co, talent 
matematyczny  to  zdecydowanie  mam  po  mamie!)  Rozmawiałem  z 
dziećmi  na  wszelkie  poważne  tematy:  psy,  psiaki,  cztery  łapy,  jak 
głaskać,  dlaczego  kochać  i  od  czego  są  schroniska.  A  schroniska  są 
(gdyby  ktoś  nie  wiedział)  od  tego,  żeby  do  nich  iść  i  psiaka  zabrać! 
Dzieci były niesamowite, ale galowo merdając chciałem podziękować w 
tejże kolejności: cudownej p. Grażynie Marii Dzierżanowskiej, która w 4 
dni z małego wywiadu jaki miała ze mną przeprowadzić zorganizowała 
wielkie  SHOW.  Dyrekcji  Zespołu  Szkól  nr  4  za  to,  że  bez  żadnego 
egzaminu  czy  niezapowiedzianego  sprawdzianu  do  szkoły  mnie 
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przyjęła.  Paniom  Nauczycielkom  (przez  WIELKIE  „N”)  :  za 
organizacyjną  pomoc  i  za  coś  jeszcze,  a  mianowicie  za  to,  że  pod 
wpływem  (jak  nieskromnie  śmiem  sądzić)  moich  i  mamy  opowieści 
zdecydowały,  iż  od  poniedziałku  zaczną  robić  zbiórkę  funduszy  na 
rzecz (tu biję w tambury w celu podniesienia waszego zainteresowania!) 
schroniska! Nauczyłem dzieci kilku słów po włosku, jak na przykład : 
„dammi la zampa” tj. „daj łapę” , „seduto”- „siad”. Żałuję, uciekło mi 
gdzieś  jeszcze  jedno  słowo  „coccole”  czyli  pieszczoty.  Uwielbiam 
„coccole”,  a dzisiaj po ogólnym głaskaniu zrobiłem sobie zapasy aż do 
Wielkanocy. O wizycie tej jeszcze napiszę i pochwalę się artykułem jaki 
będzie  w  gazecie  a  już  teraz  zapraszam  do  galerii  zdjęć  : 
http://zs4.pultusk.pl/gallery2/main.php?g2_itemId=16636

Czterołapkowe  buziaki  dla  wszystkich  mieszkańców  Pułtuska  i  „a 
presto”! PS. : Gdyby jakaś inna szkoła miała miejsce dla nowego ucznia 
(mam na myśli siebie samego osobistego)to wystarczy gwizdnąć i podać 
adres!

8 marca 2011

Opole. Ooooo tak! BY ROCKY.

To, że lubię podróżować nie jest już chyba tajemnicą dla nikogo. Może 
napiszę kiedyś psi przewodnik po Europie, i w tym przewodniku nie 
zabraknie Opola. Na temat podróży przypomniała mi się zasłyszana 
jakiś czas temu anegdota, a mianowicie jakiś turysta napisał maila do 
hotelu w Irlandii z zapytaniem czy może przyjechać ze swoim psem. 
Właściciel hotelu, odpisał mu coś (mniej więcej) takiego : „żaden z 
goszczonych u mnie psów nigdy nic nie zniszczył, nie ukradł ręczników 
ani popielniczki, nie uciekł bez zapłaty. Jeśli pański pies za pana 
gwarantuje, również pan będzie mile widziany”. 
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Mnie o gwarantowanie za mamę 
w Hotelu Piast nikt nie pytał, 
choć mama już tam była (czyli 
pewnie nic nie narozrabiała). W 
recepcji były bardzo miłe panie, 
którym do twarzy było z 
zachwytem jaki spontanicznie u 
nich wywołałem. 

Vis a' vis hotelu jest pewne zaczarowane miejsce. Restauracja o nazwie 
„STARKA”, a nazwa stąd (jak się domyślam),że oni bardzo się starają. 
Wygląd jest bajeczny, kelnerzy z poczuciem humoru (zrobili mamie żart, 
ale  nie  będę  pisał  jaki,  bo  jak  Wam  taki  sam  zrobią,  to  nie  będzie 
zaskoczenia...ale mama pisku narobiła ;o) ) no a jedzenie... Ooooo tak. O 
jedzenie  starają  się  wyjątkowo.  To  tam  właśnie  dane  mi  było 
posmakować  cudownej  jagnięciny  o  której  niedawno  wam 
wspomniałem,  a  ja  pewnie  wspominać  długo będę.  Nie  zapomnę też 
wołowego  fileciku  w  sosie  z  zielonym  pieprzem.  Zupa  grzybowa 
pachniała nieziemsko... i jeszcze dostałem własną osobistą miskę z wodą! 
Mama  mi  powiedziała,  że  jak  podrosnę  to  coś  mi  jeszcze  o  Opolu 
opowie.  Jestem  nieco  zaintrygowany,  i  coś  mi  się  wydaje,  że  warto 
poczekać. To Opole jakoś mi łobuziakowaniem pachnie! Czterołapkowe 
KISS ! Zdjęcie zrobiono w restauracji STARKA.

57



13 marca 2011

Artykuł z NOWEJ TRYBUNY OPOLSKIEJ

Link do artykułu : http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20110312/REPORTAZ/668146436

Ten artykuł został przedrukowany przez „Angorę”! To była niespodzianka!
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22 marca 2011

Dowód na to, że kamera nie dodaje kilogramów. To znaczy psom nie :)

22 marca 2011

W Łodzi rozpłynąłem się...z rozkoszy.

Słyszałem kiedyś powiedzenie, że podróże kształcą. Może kształcą, ale 
chyba  nie  geograficznie  tylko  jakoś  inaczej.  Kulturowo  na  przykład. 
Wiem to  obserwując  mamę.  Ona  ciągle  albo  musi  się  spakować  albo 
rozpakować, ewentualnie jedno i drugie. Wie gdzie leży Zakopane czy 
Szczecin  na  mapie,  ale  jak  tam  dojechać  to  już  osobny  temat  – 
gwarantowany  nadwyżką  kilometrów.  W  Łodzi  udzieliłem  kilku 
wywiadów  i  nawet  zasłużyłem  sobie  na  okładkę  gazety  „Express 
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Ilustrowany” . Byłem w TVP Łódź gdzie nazwali mnie „psią gwiazdą!” 
(http://www.tvp.pl/lodz/informacja/lwd/wideo/20032011-2145/4177517

 06  min  14  sek.)  ,  na  portalu  „superfakty.pl” 
http://www.superfakty.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=4221&Itemid=58 i radiu. Pobyt tam 
był bardzo aktywny: oprócz medialnego rozrabiania odwiedziłem park, 
przespacerowałem ulicą Piotrkowską jechałem rikszą a nawet złapałem 
gumę  w  samochodzie!  Zastanawia  mnie  dlaczego  miejsce  gdzie 
naprawia się opony nazywa się „wulkanizacja” skoro z wulkanem nic to 
wspólnego nie ma. Nazwa „oponolog” byłaby chyba bardziej stosowna- 
w  moim  psim  mniemaniu  oczywiście.  Lubię  udzielać  wywiadów  i 
pozować  do zdjęć.  Lubię  mówić  o  tym jak  było  –  a  jak  jest.  Polecać 
odwiedziny w schroniskach czy adopcje na odległość. Lubię również - 
„psiaku  puchu  marny”  oglądać  się  w  telewizji.  Bo  ja  po  prostu 
wyglądam  pięknie!  Jestem  dowodem  na  to,  że  kamera  nie  dodaje 
kilogramów (a dokładniej nie dodaje ich psom!) a mnie dodaje szyku i 
klasy.  O  tak.  Rozpłynąłem  się  z  rozkoszy  oglądając  siebie  samego 
osobistego – ten elegancki „jak gdyby nigdy nic” chód. To spojrzenie „z 
góry” na świat mimo niskiego wzrostu, cudne loki falujące na wietrze. 
Nie  jestem  narcyzem.  Jestem  obiektywny  –  dlatego  twierdzę,  że 
obiektyw dodaje mi uroku! Czterołapkowe słoneczne KISS by ROCKY
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27 marca 2011

Ja w Nowym Dworze Mazowieckim :)
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27 marca 2011

Jak morze pokochałem od pierwszego machnięcia ogonem.

Mama  lubi  robić  mi  niespodzianki,  jednak  ta  ostatnia  przerosła 
wszystkie  inne.  Z  powodów czysto  rozmiarowych,  że  tak  to  określę. 
Byłem nad morzem – a ono- jak wszyscy wiedzą jest ogromne. Najpierw 
pojechaliśmy  do  hotelu.  Było  już  późno,  więc  nieświadom  niczego 
poszedłem spać. Mama w dosłownym słowa znaczeniu spędzała mi sen 
z moich pięknych blond powiek: całą noc się wierciła a o 4.45 otworzyła 
oczy i zapytała: „Rocky, śpisz”? Już nie- warknąłem ale co było robić, 
konwersację  grzecznie  podtrzymywałem.  Szczerze  przyznam  (tak 
między nami...), że obaw było u mnie o ho ho i ciut jeszcze. Ostatnim 
razem  jak  mnie  mama  zrywała  w  środku  nocy  szliśmy  na  grzyby. 
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Średnia zabawa dla kogoś kto – jak ja- grzybów nie jada. Ale tym razem 
było inaczej!  O siódmej  wstaliśmy (co miałem robić...)  i  poszliśmy na 
plażę.  Taaaaką  wielką  !  Plaża  to  ogromna  piaskownica  zakończona 
falami. Służy biegania, rozrabiania i bycia szczęśliwym. Gdzieś za falami 
jest horyzont, jednak psy mojego wzrostu nie są w stanie go zobaczyć. 
Nasze polskie morze nazywa się „Bałtyk” i mama mi wytłumaczyła, że 
słowo to pochodzi od słowiańskiego słowa „blato” oznaczającego wielką 
słoną wodę. Tylko kto i przede wszystkim po co wodę tę posolił?!

KWIECIEŃ 2011

4 kwietnia 2011

 Nadmorskie psie filozofowanie.
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Kilka dni temu, mama dostała wiadomość od jednego z Fanów. Ma na 
imię Szymon, kilka lat i bardzo poważny problem z Rodzicami, którzy 
nie  chcą  zgodzić  się  na  najpiękniejszą  przygodę  jaka  jest  dana 
człowiekowi przeżyć : mieć psa. Szymon prosił o poradę jak odeprzeć 
ich argumenty że pies  niszczy mieszkanie,  sika i  piszczy.  Spacery  po 
plaży natchnęły mnie by na tę wiadomość zamiast mamy odpowiedzieć. 
Zacznę  od  tego  Szymonie,  co  koniecznie  musisz  wiedzieć.  Pies  to 
obowiązek.  Cudownie  merdający i  wesoły  ale  obowiązek.  Nie  chodzi 
tylko o wychodzenie na spacery i sprzątanie. Podczas każdego wyjazdu 
należy  szukać  miejsc  gdzie  czworonogi  są  akceptowane,  pamiętać  o 
szczepieniach, wizytach u weterynarza, kąpać , myć zęby no i drapać za 
uszkami. Jak przekonać rodziców? Po pierwsze hau psy nie mają genu 
wandalizmu (nawet te jeżdżące na mecze piłki nożnej!) i nie widzą nic 
fajnego  w  niszczeniu  mieszkania.  Po  drugie  hau  zostało  naukowo 
udowodnione, że dzieci dorastające z psiakami rozwijają się lepiej. Uczą 
się odpowiedzialności, wypełniania obowiązków a w bonusie dostają się 
słodki smak prawdziwej przyjaźni. 
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Po trzecie hau psiaki i dzieciaki są naturalnie stworzone do życia razem. 
Po czwarte hau gdy rodzice  chcą zostać  na kilka minut  sami zawsze 
mogą wysłać  dziecko na  spacer.  Po piąte,  szóste,  siódme i  ósme hau 
życzę Ci z całego serca, żeby Twoi Rodzice przekonali się do czterech 
łapek.  Gdyby  mieli  jakieś  pytania  –  mogą  do  mnie  napisać.  Na  100 
procent odpowiem i na 200 procent będę po Twojej stronie. Gdyby się 
nie udało, pomyśl o wirtualnej adopcji. Niektóre schroniska pozwalają 
adoptować  psy  „na  odległość”.  Można  im  wysyłać  kilka  złotych  (z 
Twojego kieszonkowego) albo wysyłać/zawozić jedzenie. Jest szansa, że 
gdy Rodzice pozbędą się obaw iż Twoja chęć psa to kaprys czy słomiany 
zapał zmienią zdanie :) Czterołapkowe buziaki. 

5 kwietnia 2011

Hop, i jadę !
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Chciałem poHAUdziękować bardzo bardzo miłym Panom za możliwość 
zbliżenia się do tego cacka !

13 kwietnia 2011

Spotkania trzeciego stopnia- czyli poranek w towarzystwie grupy 
nieletnich cudzoziemców.

Dziś  rano,  podczas  śniadania  w  zaczarowanym  miejscu  do  którego 
wrócę  i  dowody  owej  cudowności  w  filmiku  przedstawię  (słowo 
Rocky'ego!)  poznałem  wielu  cudzoHAUziemców.  Nie  będę  pisał  o 
koniach, kozach, krowach i innych kotach ale piskląt pominąć nie mogę. 
Wcinałem  pyszny  twarożek  popijając  go  mlekiem  gdy  nagle  grupa 
cudzoziemców – jak mi później mama wytłumaczyła kurzych niemowląt 
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zaczęła mnie wołać. Nie wypadało nie podejść –wszystkie zaproszenia 
bowiem  przyjmować  należy,  więc  i  to  przyjąłem.  Maluchy 
zaintrygowane moją psią osobą patrzyły na mnie,  ja mówiąc szczerze 
gapiłem się jak pies w kość bo wcześniej takie baby pisklęta widziałem 
tylko  na  zdjęciach.  Poopowiadałem  im  trochę  o  świecie,  damsko-
męskich relacjach, o znakach zodiaku, moich podróżach ,zaprosiłem, do 
stolicy  i  obiecałem,  że  ponownie  je  odwiedzę,  jak  nieco  podrosną 
żebyśmy  razem  na  łąkach  mogli  pobiegać.  Jedno  z  piskląt  chyba 
pomyliło mnie z wielbłądem – spójrzcie na zdjęcie :) 

17 kwietnia 2011

Bella Italia

O Włoszech każdy z Was coś wie. Słyną z butów- na międzynarodowy 
sukces - sądzę -niemały wpływ miał kozakowaty kształt tego kraju. Z 
mniammakaronu,  zabytków,  pizzy,  słońca,  wina,  widoków,  Wenecji, 
Erosa  Ramazzotti,  samochodów  Ferrari,  mody,  i  tego,  że  „gest 
Kozakiewicza” tutaj nazywają „gestem Parasola”. Kim był owy Parasol 
nie  wiem.  Można  by  jeszcze  dodać  włoszczyznę  i  historyczne 
powiązania od włoskiej królowej Bony zaczynając a na „z ziemi włoskiej 
do  Polski”  kończąc.  „Ciao  bella”  to  zupełnie  coś  innego  niż  „cześć 
piękna”. 

Niektórzy  Włosi  są  przekonani, 
że  Kopernik  (wersja  włoska 
Copernico)  był  Włochem,  ale 
wszyscy  zgodnie  twierdzą,  że 
jestem piękny i sympatyczny. 
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Będę zdawał relację  z mojego pobytu tutaj,  i  z całą pewnością opiszę 
moją włoską Wielkanoc, na którą będziemy malować jajka. 

Wiem. Brzmi to dziwnie,  ale na razie mama nic mi więcej  nie chciała 
powiedzieć. Czterołapkowe baci, ROCKY :)

18 kwietnia 2011

Moja góra.

Dzisiaj mama wzięła mnie do uroczego baru na pyszniutkie cappuccino. 
Węszyłem w tym podstęp, bo jak mama żeby iść do baru wskakuje w 
trampki,  a  nie  w  szpilki  to  znaczy,  że  coś  jej  męczącego  po  głowie 
chodzi.  Opowieść  zacząć  należy  od  tego,  że  mama we Włoszech  ma 
swoją własną osobistą górę, na którą wejście to żadna fatyga. Około 4 km 
w obie strony i asfalt nieco serpentynkowaty. Pardon. Opowieść zacząć 
należy od tego, że mama jak jest w Polsce i gdzieś idzie na piechotę to 
albo do samochodu albo z powodów iście kulinarnych czyli na grzyby 
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czy jagody.  We Włoszech przełącza się  na inne oprogramowanie  i  w 
miejscu wysiedzieć nie może. Wracając do góry. Dziś mama wzięła mnie 
do baru i jak wspomniałem coś mi nie grało z powodu trampek. No i 
miałem  rację!  Wyobraźcie  sobie,  że  ona  wzięła  mnie  na  inną  górę  i 
uwierzcie  mi  na  słowo,  że  pot  się  leje.  Są  schody,  zakręty,  zakręty  i 
schody. Próbowałem iść równym krokiem żeby się zbytnio nie męczyć 
gdy  nagle  usłyszałem  jęczącą  mamę  :  „Rocky,  poczekaj...ja  już  nie 
mogę...”. Ty nie możesz?! - pomyślałem. A czy ty widziałaś jakie ja mam 
krótkie łapki? Dla mnie wejście na szczyt to jest dopiero sukces! Rezultat 
był taki – Ja 1 góra 0. Pokonana ! W bonusie dostałem piękny widok, 
który długo pamiętać będę. 

20 kwietnia 2011

Artykuł z KURIERA SZCZECIŃSKIEGO :)
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20 kwietnia 2011

Italia to idealny kraj w którym można, a nawet należy zadbać o 
garderobę.
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 Jak wyglądam ? Hę ?

MAJ 2011

4 maja 2011
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Austria- czyli to co psiaki lubią najbardziej.

Do mojej podróży po Włoszech pewnie jeszcze nie raz wrócę, ale dziś 
opowiem  wam  o  Austrii.  Tam  naprawdę  poczułem  się  jak  gość.  Jak 
ważniak.  I  nie  ma  to  nic  wspólnego  z  tym,  że  napisali  o  mnie  w 
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„Plotku” . Swoją drogą – jeśli plotkarski plotek o mnie napisał, to znaczy 
że  JUŻ  jestem  gwiazdą  ?  (link  do  artykułu  : 
http://www.plotek.pl/plotek/1,111758,9517910,Pies_Rocky_ma_prawie_3_tysiace_fan
ow.html) Najpierw zatrzymaliśmy się na obiadek i jakże się zdziwiłem, że 
przy drzwiach wejściowych stała miska z wodą, druga z jedzeniem i do 
tego  psia  toaleta  w  postaci  siana.  Wszystko  to  za  jedno  machnięcie 
ogonem  czyli  zupełnie  za  darmo!  Nie  skorzystałem,  bo  byłem 
onieśmielony (  i  najedzony ).  Weszliśmy do środka i  tu czekała mnie 
niespodzianka  numer  dwa.  Zanim  pan  kelner  podał  mamie  menu, 
przyniósł  dla  mnie  wodę.  (sic!)  Tym  razem  skorzystałem,  bo  nie 
chciałem  znieważyć  jego  dobrych  intencji.  Gdy  zatrzymaliśmy  się  w 
hotelach (dwóch różnych) i mama zapytała czy psy są akceptowane w 
jednym odpowiedzieli nam „oczywiście” a w drugim „ oczywiście, że 
tak!”.  Nie  doliczono  ani  ćwierć  euro  za  mnie,  i  jeszcze  dostałem 
mielonego! W każdej restauracji byłem mile widziany i nie było w tym 
żadnego wyrachowania z ich strony, bo przecież to nie ja płaciłem za 
rachunki. Oni (Austriacy) po prostu naprawdę lubią czworonogi. ( albo 
nie odmawiają niczego blondynkom...) Jednak największą niespodzianką 
było to, że znalazłem samochód w sam raz dla mnie. Zielony. Terenowy. 
Taaaaki  duży.  I....Sami  zobaczcie  na  zdjęciu  jak  się  nazywa  !  Ps.  Ich 
möchte mich herzlich bedanken ganz ÖSTERREICH (überall wo ich war) 
für  eine  schöne  Party,  The  Strokes,  köstliche  gulashsuppen  und 
Koteletts,  das  Wasser  ...  Eine  separate  Autobesitzer  der  schönsten 
Namen der Welt zu haben,dass der mir erlaubt auf die Maske meine vier 
Pfoten zu legen und ein Foto zu machen :-)) Mit freundlichen Grüßen 
Rocky und „Mutter”

4 maja 2011

W zaczarowanej krainie lawendy...
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8 maja 2011

O psiej sławie me wywody. By ROCKY.
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Kiedy  dzisiaj  zwlokłem  się  z  łóżka  wcześnie  rano  skoro  świt  o 
dwunastej,  usłyszałem  mamę  rozmawiającej  z  ciocią  na  mój  temat  a 
dokładniej  ,  na  temat  rozwoju  mojej  medialnej  kariery.  Sprawa  jest 
prosta: jestem piękny i utalentowany, mam 3000 fanów, a wszystko to 
pomimo tego a może „dzięki” temu, że 8 miesięcy byłem w więzieniu. 
Jestem takim „zahaczaczem”  (no  bo  nie  haczykiem  czy  tym  bardziej 
hakiem) dla ludzi którym psiak po głowie chodzi ( nie w dosłownym 
słowa  znaczeniu  oczywiście!)  i  patrząc  na  mnie  zaczynają  się 
zastanawiać  nad  adopcją.  No  i  hau.  Będąc  psem  literatem  i 
podróżnikiem  dostarczam  ciekawych  tematów.  Niestety  mama 
powiedziała cioci, że pięćdziesiąty dziennikarz, nie będzie chciał o mnie 
pisać jako o „newsie” bo „newsem” nie jest coś wielokrotnie już opisane. 
Mama ma asa w rękawie, coś fenomenalnie fenomenalnego ale nie będę 
o  tym  teraz  pisał,  tylko  jak  zrobimy  pochwalę  się  linkiem.  Do  tych 
rozważań chcę wrócić,  bo one mogą się innym też przydać. Jest kilka 
dróg wiodących do sławy: 1) sex taśma – mama mówi, że odpada bo jest 
za  stara.  2)Skandal  –  mama  mówi,   że  odpada  bo  się  nie  nadaje.  3) 
Wyciek nagich zdjęć do Internetu - tego próbowaliśmy. Efekt zerowy. 
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Klejnoty pokazałem – nikt się tym nie zainteresował...4) Żmudna praca i 
cierpliwość  która  jest  ponoć  cnotą.  (łapka  mnie  swędzi,  żeby  to 
skomentować, ale sobie podaruję.) Z powodu „asa” żeby jakoś wyglądać 
i wstydu mi nie robić, mama od miesiąca jest na diecie. Przyznam, że jest 
bardzo zdyscyplinowana i zdeterminowana. Robi przerwy w owej diecie 
tylko  na  posiłki  ;).  I  to  by  było  na  tyle  moich  psich  medialnych 
wywodów,  na  podstawie  podsłuchanej  rozmowy  powstałych..  Milej 
niedzieli tym co to czytają dziś, miłego poniedziałku tym co przeczytają 
jutro,  miłego  wtorku,  środy  i  czwartku,  piątku  miłego  (huuurra! 
Weekend!) no i soboty. Aha. Tym co za tydzień w niedzielę, też miłej... 

18 maja 2011

Nic tylko się pochwalić czyli co robiłem w Zakroczymiu :)

SŁYNNY ROCKY W ZAKROCZYMIU! 

18 maja 2011
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 W związku ze zbliżającym się Dniem Praw Zwierząt (22V) dnia 12 maja 
podróżujący  po  Mazowszu  Rocky  przyjechał  do  nas  z  propozycją 
utworzenia  Europejskiego  Centrum  Zwierząt.  Dodajmy,  iż  Rocky  to 
jedyny pies w naszym kraju,  który posiada własnego bloga,  profil  na 
Facebooku  i  liczący  kilka  tysięcy  fanklub.  Prawdopodobnie  po  kilku 
latach  znośnego  żywota  właściciel  wypuścił  go  gdzieś  przy  drodze  i 
odjechał w siną dal... Później tragiczny czas w schronisku, aż dobry anioł 
przygarnął  go  aby  już  tylko  odwiedzał  redakcje,  studia  telewizyjne, 
oglądał  piękne  krajobrazy.  Ale  do  rzeczy  –  młody  Zakroczymianin 
Sebastian  osobiście  podwiózł  i  zaprosił  gościa  do  pustego  chwilowo 
gabinetu wiceburmistrza,  tam Rocky przez godzinę opracowywał tezy 
do  swojej  misji.  LINK:  http://www.zakroczym.pl/667-43143f266b59a-28275-
p_1.htm

24 maja 2011

Zagadka ...Kto jest tym przystojnym blondynem w reportażu ?

Jeśli  zgadniecie  -  prześlijcie  link  znajomym.  Koniecznie  :)  Pięknie 
dzięHAUkuję., W faunaplanet.tv wystąpili m. in.: K. Dowbor, M. Orłoś, 
D Sumińska, M Siudym i wielu innych. Teraz przyszedł czas na ...??? 
http://www.faunaplanet.tv/307/Rocky_-_Badz_Swiadomy_!_tv.htm
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24 maja 2011

Sport to zdrowie, a golf to nie tylko samochód!

Jestem zmęczony. Dzisiaj miałem dzień pełen niespodzianek. Najpierw 
mama  powiedziała  mi,  że  jedziemy  na  „Lisią  polanę”.  Zacząłem 
główkować  jak  powinienem  się  z  lisami  przywitać  i  jaką  zabawę 
zaproponować. Odrzuciłem „chodzi lisek koło drogi” - bo jestem psem 
pełnym empatii i wytykanie komuś, że nie ma „ręki ani nogi” wydawało 
mi się wyjątkowo niedelikatne. Gdy już plan zabawy przygotowałem, 
mama wytłumaczyła mi, że ta „Lisia polana” to jest nie „lisia polana” 
tylko pole golfowe. Wow – kupujemy nowy samochód – przebiegło mi 
przez myśl. Błąd. Golf to sport. Elegancki i szykowny czyli idealny dla 
mnie. Dziś miałem pierwszą lekcję i zapamiętam ją na calutkie życie albo 
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dłużej. Jest więc wielka łąka, idealnie skoszona. Ma mięciutką łaskoczącą 
łapki  trawę  i  dołki  z  piaskiem.  Są  samochodziki  bez  drzwi  i  lody 
owocowe. Po tym polu można biegać do woli. Należy robić jedną rzecz 
pomiędzy tym szalonym bieganiem : udawać zainteresowanie malutką , 
twardą piłeczką. Wtedy, w nagrodę jedzie się nad wodę ! 

25 maja 2011

Lola
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Wczoraj poznałem, ale niestety onieśmielony jej urodą - nie zostawiłam 
swojego  numeru,  blond  ślicznotkę  o  imieniu  LOLA.  Cóż,  z  tym 
samochodem zdecydowanie jej "do twarzy".

CZERWIEC 2011

3 czerwca 2011

 Pozdrowienia z Wejherowa !

11czerwca 2011
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Moje pierwsze wesele.

Do  tego  wydarzenia,  przygotowywałem  się  przez  kilka  miesięcy. 
Spędziłem godziny na szukaniu odpowiedniej kreacji. Chciałem również 
zrozumieć wszystko albo prawie wszystko na temat wesela. Na weselu, 
jak  sama  nazwa  wskazuje  ludzie  się  weselą.  To  jest  święto  dużo 
fajniejsze  od  urodzin  na  przykład,  bo  urodziny  to  święto  tylko 
solenizanta. Cała „weselność” polega na tym, że łączą się dwie rodziny i 
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ja  uważam to za coś  niesamowicie  cudownego.  Realizują  się  bowiem 
marzenia wielu osób. Kto nie miał brata, po weselu już ma. Kto nie miał 
córki, dostaje ją w weselnym pakiecie. Do tego dochodzi nowa mama i 
tata, ciocie i wujkowie, szwagrów i szwagierek hurtowa ilość. Dużo się 
tańczy, dużo się je, a pomiędzy jednym i drugim żeby mieć na to siłę pije 
się  likier  truskawkowy,  malinówkę,  wino  z  winogron  i  wódkę  z 
ziemniaków.  Sądzę,  że  chodzi  zrównoważoną  dietę  czyli  o  jakieś 
witaminy. Nie brakuje też zabaw. Po wyjściu z Kościoła, Młodych sypie 
się ryżem i monetami. Tych monet nie można zbierać magnesem. Innych 
zabaw  nie  pozwolono  mi  opisać,  ale  zdradzić  mogę  jak  poznać,  że 
wesele  rozkręciło  się  na  dobre  :  panie  zmieniają  szpilki  na  wygodne 
buty, a panowie rozwiązują krawaty... A propos krawatu jaki miałem na 
weselu (patrz zdjęcie) , zauważyliście, że był kolorystycznie dobrany do 
mojego języka?

17 czerwca 2011

Muszę się pochwalić !
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Zostałem  AMBASADOREM  psich  adopcji.  Zobaczcie  sami  na 
www.faunaplanet.tv.  Można  dodawać  ogłoszenia  psiaków  i  szukać 
swojego przyjaciela :) 

17 czerwca 2011

Kawa czy herbata?

W  najbliższy  poniedziałek  tj  20.06,  około  godziny  07.45  ,  moją 
elokwencję oraz bezdyskusyjną piękność będziecie mogli podziwiać w 
programie "Kawa czy herbata". :) Dla tych co nas nie widzieli wklejam 
link : http://www.facebook.com/video/video.php?v=139919996088082

26 czerwca 2011
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Hotelowo

 

Słyszałem od cioci, że w polskich hotelach jest coraz lepiej. Podobno z 
roku  na  rok  zwiększa  się  ilość  miejsc  do  których  czworonogi  mogą 
pojechać. Ja jeżdżę tylko tam, gdzie mnie chcą, ale jako pies podróżnik 
postanowiłem opisać wam kilka „faktów autentycznych które zdarzyły 
się na prawdę”. Kilka dni temu, byłem w hotelu w którym w telewizji 
był  tylko jeden kanał  telewizyjny w dodatku w języku portugalskim. 
Dlaczego? Nie wiem. Nie śmiałem zapytać,  jednak jako pies poliglota 
próbowałem wykorzystać daną mi szansę i wyłapać kilka słów w tym 
języku.  Powiem  szczerze,  że  bez  powalających  z  łap  rezultatów. 
Pamiętam też jak kiedyś mama rezerwując pokój dowiedziała się, że za 
mój  pobyt  będzie  musiała  dopłacić  50  złotych.  Chyba  trochę  żartem 
trochę z przekory zapytała za co dokładnie ta opłata jest – usłyszała, że 
to jest taka „ kaucja gdyby pies coś zniszczył”. Ja do dzisiaj myślę co (no i 
po co!) mogłem za te 50 zł zdemolować...Zagryźć na śmierć ręczniki ? 
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Najczęściej  jednak  rozmowa  rezerwacyjna  z  hotelem  wygląda  mniej 
więcej tak, że mama pyta czy może przyjechać z psem i pani pyta jakim- 
mama odpowiada „ślicznym i grzecznym”, po czym dodaje, że ma na to 
dowody w postaci zdjęć. W hotelach, które wspominam najmilej, moje 
wejście jest „komplementowane”. To znaczy padają komplementy pod 
moim adresem, że ja naprawdę jestem śliczny. Trudno się nie zgodzić... 
Kilka  dni  temu,  w  Hotelu  SPA  AZZUN  na  Mazurach  zostałem 
wygłaskany, wypieszczony, „wykomplementowany”. Byłem na kolacji, 
poznałem blond ślicznotkę z którą hasałem podczas degustacji win. Tata 
patrzył na nas pełen dumy i zachwytu. Usłyszałem, jak powiedział do 
mamy,  że  byłoby fajnie  (!)  mieć  jeszcze jednego psa.  Teraz muszę go 
rozgryźć ( bez użycia zębów, ma się rozumieć ) . Chce mi znaleźć żonę, 
czy miał na myśli rodzeństwo ?! Wracając do tematu hotelu: jednego w 
tym rajskim miejscu nie zrozumiałem... Od godziny 22-ej było w basenie 
nocne pływanie nago. Podobno były zgaszone światła i zapalone świece, 
tak żeby nic nie było widać. Skoro nic nie było widać to co to za frajda?

LIPIEC 2011

11 lipca 2011  

Rejs
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Mogę  nieoficjalnie  powiedzieć,  że  to  już  oficjalne:  jestem  gwiazdą. 
Telewizja faunaplanet.tv, która jak już sama nazwa wskazuje, zna się na 
rzeczy,(hau!)  dała  mi  szansę  by  wystąpić  przed  kamerami.  Jestem 
upiększaczem całego projektu, którego tytuł sam wybrałem: „Podróże na 
czterech  łapach”.  Moich  ślicznych,  osobistych  oczywiście.  Pierwsza 
wyprawa była cudowna: mogłem zaprezentować się z mojej najlepszej 
marynarskiej strony. Płynąłem, jadłem, spałem, sterowałem łodzią i jak 
prawdziwy  pies  morski  (a  raczej  rzeczny...)  w  każdym  porcie 
poznawałem  nowych  przyjaciół  i  fanów.  Na  pewno  na  blogu  wkleję 
gotowe  odcinki  (czeka  mnie  jeszcze  sporo  pracy  przy  ich 
przygotowaniu: muszę dopisać moje komentarze, wybrać najciekawsze 
momenty, ocenzurować co należy no i wszystko jak należy zmontować). 
Teraz  biegnę  poszukać  w  internecie  informacji  na  temat  filmowego 
fotoshopu. Mama mnie o to poprosiła, więc zostanę ekspertem. Czego 
nie  robi  się  dla  kobiet!  Powolutku  będę  opisywał  poszczególne 
przygody,  a  teraz  wszystkim  razem  i  każdemu  z  osobna  chciałem 
podziękować.  Zacznę  od początku (bo od końca  się  nie  da)  i  wielkie 
HAU dla Kapitana Cudownego Łukasza z ŻEGLUGI WIŚLANEJ za to, 
że  pozwolił  mi  przygodę tę  przeżyć.  Faunaplanet.tv  za  to,  że  w mój 
medialny  talent  uwierzyła.  Innym  cud-ludziom  dziękował  będę 
sukcesywnie  (hm...słowo  „sukcesywnie”  jest  związane  z  „sukcesem”, 
prawda?)  przy  okazji  opisywania  poszczególnych  przystanków, 
przystani, śluz, śniadań z taaaaką jajecznicą, kolacji z taaaaką jajecznicą, 
grilla,  wizyt  w  muzeum,  noclegów,  kąpieli,  pierogów,  spotkań  z 
trzeciego, czwartego i piątego stopnia.
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14 lipca 2011

Psie metamorfozy czyli bywam genialny !

Sam  za  sobą  nie  nadążam,  bo  ostatnio  naprawdę  dużo  się  dzieje. 
Właściwie wszystko jest moją własną osobistą zasługą, bo mam głowę 
pełna świetnych pomysłów, a w konsekwencji tego łapki pełne roboty. 
Chińskie  przysłowie  mówi,  że  „jeden  obraz  jest  wart  tysiąca  słów”. 
Malować  nie  potrafię  (choć  od  czasu  do  czasu  coś  zmaluję),  ale 
przekonałem TVP (huuurrraaa!) żeby dało mi szansę i kamerę na jeden 
dzień.  Ten  dzień  nastał.  I...  By  pokazać  jak  wyglądają  psiaki  w 
schronisku pojechaliśmy je pokazać.  (Tzn. pojechała mama z ekipą, ja 
czekałam cierpliwie  trzymając  łapki  za  sukces  misji).  By  pokazać  jak 
przebiega adopcja, nakręciliśmy jedną adopcję. By pokazać jak zmienia 
się pies w ciągu kilku godzin nagraliśmy reportaż od zza krat do.... oj. 
Nie mogę powiedzieć jak się zakończył. Mogę jednak napisać, że : jedna 
sunia  znalazła  odpowiedzialny  i  pełen  miłości  dom,  a  w  nim  psie 
towarzystwo. Gdy już będę znał godzinę emisji na pewno Was Kochani 
poinformuję.  Jeżeli  mój  projekt  przypadnie  do  gustu  widzom i  TVP, 
jestem  gotowy  nakręcić  jeszcze  jeden  odcinek...i  jeszcze  i  jeszcze...i 
jeszcze. I jeszcze....
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28 lipca 2011

„Czy mogę prosić do tańca ?”
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UWAGA:  ten  tekst,  aby  został  poprawnie  zrozumiany,  zaszalałem  i 
wybrałem  podkład  muzyczny.  Odsłuchanie  jest  obowiązkowe! 
http://www.youtube.com/watch?v=PIb6AZdTr-A

 Gdy dzisiaj biegałem z wywieszonym językiem, przygotowując dla Was 
taaaakie  niespodzianki,  miałem  całe  pięć  sekund  na  poważne 
przemyślenia. Jestem sławnym psem literatem, mam swój Fan klub a w 
nim ponad  3.000  fanów,  znam kilka  języków,  i  nie  sposób wymienić 
wszystko co potrafię robić (ale Wy to już wiecie!). Oczywiście degustacje 
kotletów mam opanowane  na  piątkę  z  plusem (co  też  nie  jest  żadną 
tajemnicą).  Mam talent plastyczny – i  od czasu do czasu coś zmaluję, 
talent  muzyczny...  choć  nie  gram  na  nerwach.  Jednego  nie  potrafię- 
pomyślałem przerażony. Ja nie potrafię tańczyć! Włączyłem w sam raz 
do  podskakiwania  piosenkę,  i  wszystko  szło  mi  (mówiąc  szczerze  i 
oceniając obiektywnie!) doskonale. Merdałem w rytm, i nawet zrobiłem 
obrót wokół mojej własnej pięknej psiej osi. I to w dodatku bez żadnych 
legalnych dopalaczy w postaci na przykład balerinek! „Ja się wcale nie 
chwalę...-  donućcie  sobie  resztę”  :)  Gdyby  ktoś  z  Was  chciał  z  tego 
muzycznego  rozpędu  parę  piruetów  wykonać  myśląc  o  mnie-  rzecz 
jasna-  wklejam Wam link  piosenki.  Ze  specjalną  dedykacją  i  wielkim 
HAU: za to , że jesteście. Za to, że mnie kochacie. Za to, że macie serca 
XXXL. I ze specjalnym życzeniem, żeby lato minęło Wam słonecznie i 
wesoło.  Żeby  wszyscy  moi  FANI  mieli  FUN,  że  tak  poliglotycznie 
powiem!  Uwaga:  łapki  w  górę  !  http://www.youtube.com/watch?v=oc-
P8oDuS0Q
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SIERPIEŃ 2011

1 sierpnia 2011

Miss e Mister del Bastardino, czyli co robiłem na konkursie piękności.

Przyznać muszę, że ludzie miewają genialne pomysły, a niektóre z nich 
genialnie  realizują.  I  tak,  wczoraj  spędziłem dzień jako GUEST STAR 
podczas niezwykłego konkursu piękności:  Miss i  Mister KUNDELKA. 
Ponad trzydzieści czworonogów, każdej maści i wielkości ubiegało się o 
tytuł  najpiękniejszego psiaka.  Impreza miała miejsce w parku,  była to 
więc  doskonała  okazja  na  nawiązanie  nowych  znajomości,  wspólnej 
zabawy, a nawet – słyszałem- umówienia się na randkę! Mój występ był 
poza konkursem, Włosi znają się na rzeczy a moja sława dotarła nawet 
za Alpy. Na scenę wyszedłem jako zagraniczna gwiazda. Miałem okazję 
pochwalić  się  tym  co  robię,  opowiedzieć  o  sobie,  o  adopcjach, 
podróżach,  zachęcić  do  wizyt  w  schroniskach.  Zebrałem  gromkie 
aplauzy, widziałem zachwyt w oczach dwu i czterołapkowych widzów i 
tak sobie pomyślałem, że to tylko kwestia czasu- a coś polsko-włoskiego, 
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takiego  GRANDE  GRANDE  zrobię.  W  świetle  jupiterów,  kamer  i 
włoskiego słońca! HAU! A teraz idę jeszcze odespać....CIAO!  

3 sierpnia 2011

Rocky we włoskiej prasie !

http://www.oggitreviso.it/quattro-bellissimi-sul-podio-38781
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15 sierpnia 2011

Reinkarnacja.

Dzisiaj  poznałem  nowe  słowo:  reinkarnacja.  Nie  obyło  się  bez  łez 
wzruszenia.  Tym  razem  nie  płakała  tylko  mama,  ale  solidarnie  z 
nią...zaraz  Wam  opowiem.  Są  takie  miejsca,  do  których  miło  jest 
pojechać, a jeszcze milej wrócić. Villa Eva w Gdańsku-Wrzeszczu jest na 
TOP liście takich moich miejsc. Ładny hotel, pyszne jedzenie, przemiła 
obsługa i...właściciele hotelu, którzy nie tylko chętnie przyjmują również 
czterołapkowych gości, ale oni naprawdę kochają psy! W restauracji jest 
zaczarowana  ściana,  ze  zdjęciami  samych  znanych  osób:  polityków, 
aktorów,  artystów znanych i  bardzo znanych.  Wśród tych zdjęć moją 
uwagę przykuło jedno : Pani Krystyna Prońko w towarzystwie dwóch 
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przystojniaków  na  czterech  łapkach.  Dowiedziałem  się,  (trochę 
poplotkuję) , że Pani Krystyna chętnie odwiedza hotel, i ma nawet swój 
ulubiony pokój z wyjściem na ogródek. Psiaki ze zdjęcia (plotkowania 
ciąg dalszy...) niestety już są za tęczowym mostem, ale ich miejsce zajął 
kolejny pies. Historia ciekawa, bo był bezdomny .Błąkał się i błąkał aż w 
końcu trafił na piosenkarkę i szepnął jej na ucho, że on jej już nie opuści. 
No  i  nie  opuścił.  My  psy,  mamy  specjalny  i  niezawodny  zmysł  do 
rozpoznawania  dobrych  ludzi!  Podczas  kolacji  dowiedziałem  się  o 
reinkarnacji.  Podszedł  do  mnie  jeden  z  gości.  Klęknął  przede  mną  i 
zaczął mnie głaskać. Po chwili, zarówno jego ręka jak i głos delikatnie 
drżały. Pan powiedział mi na ucho, że ja jestem reinkarnacją jego suni. 
Zrobił mi zdjęcie żeby pokazać żonie, i opowiedział o tym jak bardzo ją 
kochał. (w czasie przeszłym sunię, w czasie teraźniejszym żonę). Scena 
była  jak  z  filmu.  Płakał  Pan,  płakała  mama,  płakał  tata,  i  nawet  pan 
Kelner płakał. A ja zrozumiałem, że reinkarnacja to wzruszające słowo... 

O tak! ”Reinkarnacja” to naprawdę wzruszające słowo! Dziś wzrusza mnie  
jeszcze bardziej...

26 sierpnia 2011

Kocham Podlasie. Z wzajemnością!
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Tytuł nieco nieskromny, ale szczery i prawdziwy. Poza tym, jak wiecie 
skromność  nigdy  nie  była  moją  mocną  stroną,  że  tak  się  elegancko 
wyrażę. Ostatnie dni spędziłem na Podlasiu. Nie wiem dlaczego mama 
tyle czekała,  żeby mnie tam zabrać!  Zwiedziłem Białystok, Augustów, 
Suwałki. Jak zwykle połączyłem przyjemne z przyjemnym (a przy okazji 
i pożytecznym). Muszę przyznać, że moja psia osoba wywołała ogromne 
zainteresowanie w mediach. Byłem niemal wszędzie! Portale, telewizja, 
radio , gazety – wielu dziennikarzy chciało się ze mną spotkać i uścisnąć 
moją zgrabną łapkę. W Suwałkach poznałem moich małych i większych 
fanów.  Jeden  z  nich-  ośmioletni  Kuba  okazał  się  reporterem!  W 
Białymstoku miałem sesję fotograficzną, która wyszła wręcz bajkowo a 
w Augustowie zjadłem lody. Mniam jakie były pyszne! Mama mówiła 
żebym  zjadł  również  kubek  ale  podejrzewam,  że  żartowała. 
Spacerowałem po lesie i byłem nad zalewem. Wybrałem się na zakupy i 
byłem w kilku restauracjach. Nauczyłem się nowego słowa: „kartacze”. I 
tak między nami – to słowo jest nieprzyzwoicie smaczne! Gdzieś między 
lodami a spacerem po lesie zdałem sobie sprawę, że naprawdę farciarz 
ze mnie. Nie tylko bo znalazłem dom, ale dziś mogę robić coś co wprost 
uwielbiam: podróżować, być głaskanym, udzielać wywiadów. Wszystko 
to  łącząc  w  jedną  proadopcyjną  całość.  A  mama,  gdzieś  pomiędzy 
wizytą u fryzjera a zgubieniem się na prostej drodze, zdała sobie sprawę, 
że swoich facebookowych znajomych poznaje nie po nazwisku, nie po 
imieniu  ale  po...zdjęciach.  Zdjęciach  nie  ich  własnych  –  tylko  ich 
psiaków. Ja w tym nie widzę nic nadzwyczajnego, że mama Ciocię Kasię 
poznała po Herkulesie. Ale skoro ona uważa, że to jest zabawne, to niech 
jej  tam  będzie!  Oto  linki  (nie  wszystkie!)  z  naszego  medialnego 
rozrabiania:http://www.youtube.com/watch?v=TRyqCW-O3LM&feature=feedlik

http://www.youtube.com/watch?v=ycrRSzKIpjE&feature=related

http://www.suwalki24.pl/index.php/2011082212115/Rocky-najslynniejszy-polski-
pies-w-Suwalkach.html

http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110825/REG10/203163895

http://augustow24.pl/info/pies-literat.6080.html
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http://www.suwalki24.pl/index.php/2011082512137/Rocky-najpopularniejszy-polski-
pies-w-Suwalkach-film-zdjecia.html

 

28 sierpnia 2011

Rocky w "Kurierze porannym".

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110828/MAGAZYN/354184885
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WRZESIEŃ 2011

23 września 2011

Kasztanowo.

Lubię  każdą  porę  roku,  ale  jesień  wyjątkowo.  Liście  nabierają 
rumieńców,  życie  jakby spowalnia,  co  niektórzy  przygotowują  się  do 
letargu,  i...  mniam  mniam  rusza  sezon  smakołyków.  O  leśnych 
perypetiach  i  zbieraniu  grzybów których  nie  jadam już  pisałem,  czas 
zdradzić  kolejne  jedzeniowe  tajemnice.  Kocham  orzechy.  Włoskie  w 
Polsce  rosnące  i  laskowe  niekoniecznie  z  lasu.  Gdy  nikt  nie  patrzy, 
zakradam się do koszyka, wybieram dwa albo trzy orzechy, chowam się 
z nimi na fotelu i „wiewiórkuję”. Niestety pozostawiam ślady w postaci 
skorupek,  ale  nie  sięgam do kosza  na śmieci  żeby kulturalnie  się  ich 
pozbyć.  Innym  jesiennym  smakołykiem  są  kasztany.  Uwielbiam 
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kasztany!  Takie  jadalne  rzecz  jasna.  Opiekane  w  kominku,  i  jedzone 
wieczorem pod romantycznie rozgwieżdżonym niebie.  O moje śliczne 
blond uszy obiło mi się, że „najlepsze kasztany są na Placu Pigalle”. Nie 
wiem czy to prawda, bo nigdy na tym placu nie byłem, ale skoro tak w 
telewizji mówili, w dodatku w kultowej „Stawce większej niż życie”, to 
pewnie tak jest.  Swoją drogą,  co ciekawe, ten plac Pigalle  jest  bardzo 
sławny,  z powodu owych kasztanów właśnie.  No i  znowu moja psia 
głowa ma dylemat: ludzie się dziwią, pies – nie jakiś pies – tylko ja – 
może  być  sławny.  A  nikt  się  nie  dziwi,  że  w  stolicy  Francji,  kraju 
elegancji i szampana jest plac sławny dzięki kasztanom. Deser: 

" Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można  
mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści,  
nigdy  nie  okaże  się  niewdzięcznym  lub  zdradzieckim,  jest  pies...  
Pocałuje  rękę,  która  nie  będzie  mogła  mu  dać  jeść,  wyliże  rany  
odniesione  w  starciu  z  brutalnością  świata...  Kiedy  wszyscy  inni  
przyjaciele odejdą, on pozostanie" - George G. Vest 

PAŹDZIERNIK 2011

1 października 2011

Niespodzianka

Zobaczcie do dla Was zmalowałem! 

http://how-hau.com/
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5 października 2011

Mój weekend nad weekendami!

Kilka dni temu, mama powiedziała mi,  że zabiera mnie na targi.  Nie 
wiedziałem z czym i z kim będę się targował. Wszystko wyjaśniło się w 
piątek,  gdy  żwawym  krokiem  wszedłem  na  halę  zooexpo. 
(www.zooexpo.eu).  Do  weekendu  przygotowałem  się  jak  należy. 
Umyłem  ząbki,  wyszczotkowałem  blond  grzywę,  zrobiłem  sobie 
wizytówki  oraz  pieczątkę.  Pieczątką  można  było  przypieczętować 
przyjaźń  ze  mną.  Było  dużo  dzieci,  kotów,  rybek  (nie  obok  siebie...), 
wystawców,  psiaków  o  których  za  moment  napiszę.  Było  też  dużo 
śmiechu. Miałem okazję poznać osobiście wielu wirtualnych znajomych i 
fanów.  Śmiesznie  było  dopasowywać  znane  mi  nazwiska  czy  nazwy 
fundacji  do  twarzy.  Ciocia  Małgosia  –  (www.swiatkotow.pl)  okazała 
ekspertem  psiej  duszy,  a  ja  dzięki  niej  mogłem  dać  dowód  mojej 
niezwykłej  inteligencji  –  ucząc  się  „przybijać  piątkę”  w  niecałe  trzy 
minuty.  Uczyłem  się  również  chodzić  pomiędzy  nogami.  Wiem,  że 
stylistycznie brzmi to średnio, ale kazano mi to napisać, więc piszę. Piotr 
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Awencki  (hau!)  uczył  mnie  chodzić  na  tylnych  łapkach,  a  Maria 
Czerwińska  (pękam  z  dumy,  że  mogłem  ją  osobiście  poznać!) 
zademonstrowała mi na swoich fundacyjnych psiakach jak czworonogi 
mogą jeść sztućcami. Będę próbował! Mogłem wystąpić przed kamerami 
– i TVP i Faunyplanet.tv. Z tego drugiego występu ( 20 min na żywo!) 
załączam zdjęcie,  a  mama prosi  abyście  sami  bez  mojej  podpowiedzi 
zauważyli,  że  ma  szpilki  w  kolorze  faunowskiego  fioletu.  Szpilki  te 
dzielnie ściągnęła,  by przekonać mnie do wejścia w tunel („agility”) - 
sama po pas w nim „nurkując”. Sport to zdrowie. Ale jak biegnie się za 
kiełbaską , to i „ wilk syty i owca cała” , że to tak zwierzęco spuentuję! 
Wpadajcie do mnie na www.how-hau.com 

16 października 2011

Niedziela pod znakiem psa. HUSKY

Dzisiaj  mama  zrobiła  mi  niezwykłą  psią  niespodziankę.  Zostałem 
zabrany  na  prawdziwe  psie  zawody,  to  znaczy  zawody  psich 
zaprzęgów. Nie wiem dlaczego mnie nikt nie zaprzągł! Czyżbym się nie 
nadawał?!  Że  niby za niski  jestem,  za kudłaty,  czy co?  ok.  Nie  mam 
niebieskich  lodowych  oczu.  Ale  mogę  pomyśleć  o  szkłach 
kontaktowych! Chyba muszę męską rozmowę z "ciocią" Marią z fundacji 
Cze-ne-ka przeprowadzić! Tak czy inaczej spędziłem super niedzielę. W 
parku,  z rodzicami i  w doborowym psim towarzystwie!  Podziwiałem 
startujących, zachwycałem się czterołapkowymi pięknościami - a tych- 
uwierzcie mi na słowo! - nie brakowało! Byłem dumny z mamy bo w 
końcu zachowuje się jak człowiek i nie panikuje jak się wielkopsiaki do 
mnie na słówko zbliżają. Były dzieci, ognisko i kiełbaski. Była świetna 
pogoda. Nawet żurek był. Taki biwakowy w kociołku. I tylko Was nie 
było.  Buuuu.  Za  rok  będziecie,  prawda?  Jutro  na  www.how-hau  w 
"dowody na moją fotogeniczność" znajdziecie całą fotogalerię!
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26 października 2011

Jak było...jak jest.

Kiedy razem z Rockim założyliśmy ten blog ok rok temu, nie myślałam, 
że nasza pisarska przygoda potrwa tak krótko. Jak-było-jak-jest ma dziś 
inne wybrzmienie. Było...wiecie jak, jest...możecie sobie wyobrazić. Raz 
jeszcze, wraz z ostatnim wpisem na tym blogu (myślę, że ostatnim) chcę 
Wam  podziękować  za  kilkaset  (!)  wiadomości,  sms'ów  i  maili.  Na 
www.how-hau.com jest specjalna księga - jeśli macie ochotę zostawcie 
tam ślad dla mnie i dla Małego. Był psem wyjątkowym. W dniu kiedy 
zabierałam go z Palucha nawet do głowy mi nie przyszło, że tyle osób go 
pokocha. Jeśli psy nie idą do Raju...to ja tam nie chcę iść... 

Katarzyna Pisarska

Po śmierci Rockusia zawalił mi się cały świat. Wsparciem były telefony, maile,  
wiadomości. W sumie kilka tysięcy (!). Nie wiedziałam co daje robić. Oczywiście  
miałam  pięć  minut  „nigdy  więcej  psa”.  Bo  jak  po  Rockim  myśleć  o  kimś  
innym?! Jak pokochać innego psa? Czy to nie byłaby pewna forma „zdrady”?
Ktoś napisał, że ewentualny inny pies będzie „następcą” a nie „zastępcą”. 
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Miałam też problem, bo nikomu o tym jeszcze nie mówiłam, ale wiedziałam już,  
że będziemy robić serial dokumentalny pt.:”Psie adopcje”. Tylko jak go robić bez  
Rocky'ego? A może nie robić? O.K. - podjęłam decyzję, że nie robię. Nie chcę.  
Nie mogę. Nie da się. Wtedy dostałam wiadomość od Małgosi, tej samej która  
wysłała  mnie  na  Paluch.  Za jej  zgodą  kopiuję:  „Prawie  dokładnie  rok  temu  
zginęła nasza Zorka,  a nam zatrzymały się serca i  cały świat  się zatrzymał.  
Myśleliśmy,  że  już  nigdy  nie  ruszy.  Kilka  miesięcy  później  adoptowaliśmy  
Śliwkę i teraz z perspektywy czasu widzę w tym wszystkim sens. Czas Zorki na  
ziemi wypełnił się,  odeszła byśmy mogli poznać i pomóc Śliwce która bardzo  
potrzebowała  pomocy.  I  mamy  kolejnego  cudownego  i  przekochanego  
psa...Trzymaj się! Wszystko co się dzieje ma sens.”

To otworzyło mi oczy. Ja nie byłam gotowa na innego psa, ale czy na pewno  
żaden pies nie był gotowy by ze schroniska przeprowadzić się do nas? 

Umówiłam  się  na  spotkanie  z  producentami.  Doszliśmy  do  wniosku,  że  w  
pierwszym  odcinku  serialu  to  ja  adoptuję  psiaka.  Miałam  trzy  tygodnie  na  
znalezienie go-  tyle bowiem zostało do rozpoczęcia zdjęć. To był czwartek. W  
piątek zaczęłam przeglądać fundacyjne i schroniskowe strony w poszukiwaniu  
kudłacza,  który  będzie  miał  to  „coś”.   Wpadłam  na  stronę  schroniska  w  
Jastrzębiu-Zdroju.  .  W  sobotę,  w  tajemnicy  pojechaliśmy  poznać  osobiście  
„Blondasa”. To było bardzo profesjonalne z mojej strony ;). Mieliśmy dla niego  
smakołyki i imię „Hacker”, które tak mu się spodobało, że gdy go zawołałam  
podszedł.  Do domu wróciliśmy razem.  W niedzielę  do producenta i  reżysera  
(kłaniam się niziutko:) ) wysłałam sms'a o krótkiej ale jakże konkretnej treści  
„ Hacker już w domu”. Trochę scenariuszowo narozrabiałam, ale zrozumieli  
mnie.  Dlaczego nie dotrzymałam danego im słowa? Coś mnie do tego psiaka  
pchało i nie chciałam ryzykować, że gdy pojadę z kamerami za trzy tygodnie  
jego  już  tam nie  będzie.  A gdyby nawet  był  to...właściwie  po  co  i  dlaczego  
miałby tam czekać na mnie aż trzy tygodnie?  

Tak opisałam nasze pierwsze wspólne chwile:
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30 października 2011

Około 800 km żeby do domu przywieźć JEGO. Blondas przechrzczony 
został na “HACKER”. “Hacky” dla przyjaciół. Nie ma jeszcze swojego 
fan klubu,  bo na to trzeba zapracować i sobie zasłużyć  ,  ale pragnę 
byście  go poznali.  Zabraliśmy go wczoraj  ze  Schroniska  w Jastrzębiu 
Zdroju. Tego “koło” Warszawy . I tak, do mojego od kilku ni pustego 
domu trafił  kolejny  artysta.  Rocky potrafił  pisać.  Hacker  dos…konale 
śpiewa.  Co  z  niespożytą  energią  demonstrował  przez  całą  drogę…aż 
zachrypł. Czy byłam gotowa na nowego psa? Jasne, że nie. Ale Hacker 
był gotowy by wprowadzić uśmiech w nasze życie. Jest bardzo grzeczny 
i  ułożony.  Lubi  się  bawić  i  nawet  aportuje!  Ma  niektóre  zachowania 
identyczne  jak  Rocky.  Jesteśmy  na  etapie  poznawania  się.  Początki 
(śpiew przez 5 godzin…) były powiedzmy niefortunne. Po przyjechaniu 
do  domu,  i  kąpieli  oczywiście  pokazaliśmy  mu  każdy  kąt.  Hacker 
wskoczył  na łóżko i  centralnie  na środku zrobił  siusiu.  Pewnie chciał 
“zaznaczyć  teren”  Wskazywał  też  z  pewnym  uparciem  łepkiem  na 
okno…okno które wychodzi na stronę gdzie leży Rockuś, i miejsce (w 
linii prostej) gdzie zginął. Nie wiem czy potrafi pisać, musi się przecież 
zaaklimatyzować…

31 października 2011

Hacker  jest  bardzo  grzecznym  pieskiem.  Wczoraj  przechodził  ciężką 
“żołnierską  zaprawę”  w  postaci  nauki  chodzenia  po  schodach. 
Zastosowałam metodę ”  na smakołyk”.  Metoda ta  przyniosła  świetne 
rezultaty.  Dziś  Hacky  odważnie  sam  zszedł  na  dół.  O  smakołyk 
upomniał  się  później-  siadając  koło  lodówki.
Nie  śpi  na  posłaniu,  tylko  obok-  na  dywaniku.  Na  Rockusiowy 
dyrektorski  fotel  na  razie  sam  nie  wskakuje.  Na  pewno  nie  był 
maltretowany,  bo  jest  szczęśliwym  uśmiechniętym  od  ucha  do  ucha 
psiakiem. Łasi się i łasi. Jest rozmerdany. MY też…
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3 listopada 2011

Wczoraj Hacker odwiedził Psi Czar.

Mogę już  napisać,  że  zajął  pierwsze  miejsce  w konkursie  na  histerię. 
Podobno  nie  było  w całej  karierze  “Cioci  Gosi”  innego  psiaka,  który 
równie  bardzo  żalił  się  na  swój  psi  los.  Straszna  to  rzecz  delikatne 
szczotkowanie  na  przykład.  Albo  głaskanie.  Ostatnio  napsiałam,  że 
potrafi  śpiewać  jak  Pavarotti  ale  to  błąd.  Bliżej  mu do  Marii  Callas. 
Hacker uspokoił sie g…dy “został sprowadzony do parteru”, to znaczy 
zabiegi pielęgnacyne “Ciocia Gosia” kontynuowała na podłodze a nie na 
stole.  Uff…Nie ma już dredów, jest  wyczesany, ostrzyżony i  wygląda 
śliczniej niż ślicznie. Sam o tym chyba też wie, skoro paradował w celu 
pokazania  wszem i  wobec  jak  bardzo  został  upiękniony.  Ok,  by  być 
pieknym trzeba cierpieć…albo udawać cierpienie.  A mężczyźni, z całą 
sympatią jaką ich darzę, robią to na medal. Na złoty medal!

4 listopada 2011

Hacker- problemy edukacyjne.

Zacznę  od  postępów.  Hacker  przestał  śpiewać  w  samochodzie 
(hurrraaaaa!!!).  Po  schodach  nauczył  się  biegać.(Hurrraaaa  BIS!)
Nie  jest  przyzwyczajony  do  jedzenia  suchej  karmy,  ale  znalazłam 
rozwiązanie tego problemu. Coś mu na zachętę wrzucam w tę karmę. 
Działa.  Chętnie natomiast je  suchy chleb-  bez żadnej  zachęty.  Drugi  i 
niezwykle poważny problem edukacyjny polega na tym, że Hacker nie 
chce  spać  w  łóżku.  Może  gdybym  rozrzuciła  suchy  chleb  czy  inne 
smakołyki…hm… no ale spać z Dentaxem czy kawałkiem kabanosa to 
chyba  przegięcie.  Wezmę  to  pod  uwagę,  cóż…czego  nie  robi  się  dla 
czterołapkowej miłości! Hacky boi się flashy aparatów fotograficznych. 
Niby  nic  takiego,  ale  jutro  mamy  pierwszą  wspólną  sesję  zdjęciową. 
Mam nadzieję,  że do ujęcia wysiedzi  więcej  niż 2 sekundy  .  Inaczej 
będzie  rozmazana  sesja  “w  biegu”.  Artystyczna.  Więcej  grzechów  i 
“poważnych” wad nie pamiętam. Hacker śpi grzecznie całą noc, dopóki 
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nie zauważy mojego jednego otwartego oka. Wtedy zaczyna miauczeć i 
nalega by wyjść z nim natychmiast. Natychmiast znaczy JUŻ. Nie ma 
czasu na umycie zębów czy uczesanie się. Sprawa wyjścia do lasu jest 
superpilna.  Idealny  ubiór:  kurtka  i  pidżama.  Na  szczęście  sąsiedzi  o 
siódmej rano patrzą z zaspanym przymrużeniem oka…

8 listopada 2011

Dziś rano Hacker potraktował mnie w sposób niezwykle humanitarny. 
Zanim przegonił mnie po lesie dał mi czas na ubranie się, umycie zębów, 
związanie  włosów  a  nawet  pomalowanie  lewego  oka.  Wow!  Jest 
nadzieja,  że zanim jutro pokażę się świerkom i tym drugim iglastym, 
będę wyglądać jak człowiek. Uspokoił się też. Samochód znosi dzielnie, 
mało tego- sam do niego wskakuje. Dziś na dziesięć minut został …w 
samochodzie sam, i grzecznie na nas poczekał. Usiadł za kierownicą, ale 
nie próbował odjechać ;o). Zaczyna też się kulinarnie rozkręcać, pewnie 
gdzieś słyszał, że owoce i warzywa są zdrowe bo okazało się, że lubi 
(surową!)dynię. Łyżką risotto z dynią też nie pogardził. Jest nastawiony 
bardzo przyjaźnie do innych psiaków i ludzi. Reaguje na hasło “idziemy 
na  spacerek”,  a  my  reagujemy  na  piszczenie  przed  drzwiami. 
Rozmawiałam  z  nim  na  temat  jego  przyszłości.  Tego,  że  będzie 
reklamował  adopcje  psiaków,  chodził  ze  mną  do  szkół  rozmawiać  z 
dziećmi na temat zwierząt. Na dyrektorskim fotelu Rockusia ciągle nie 
ma odwagi usiąść, ale to pewnie świadczy o tym, że chce się należycie 
przygotować to dyrektorowania.
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A tak Hacker napisał o sobie ;) 

Mam  na  imię  HACKER.  Dostałem  to  imię,  żeby  było  mi  łatwiej 
docierać  (również  wirtualnie  czyli  internetowo)  do  ludzkich  serc. 
Jestem “skazany na sukces” i ten “wyrok” bardzo mnie cieszy.

Po  moim  “Wielkim  Bracie”  oprócz  misek  i  posłania  odziedziczyłem 
plany  i  projekty.  Rocky  –  Ambasador  psich  adopcji  starał  się 
przekonywać ludzi, że psy ze schroniska nie są ani gorsze ani brzydsze. 
Będę kontynuował jego misję, bo ten temat i mnie leży na sercu. Będę 
“zwierzęciem  medialnym”,  bo  tylko  pokazując  adoptowanego  ze 
schroniska  szczęśliwego  psa,  można  przekonać  innych,  że  warto 
otworzyć  swoje  serce  dla  bezdomniaka.  Pewnie  są  inne  sposoby  na 
docieranie  do tysięcy  ludzi.  Inne  niż  facebook,  internet,  telewizja  czy 
prasa. Można na przykład chodzić od drzwi do drzwi czy wydzierać się 
na całe gardło kupując marchewkę w supermarkecie. Ja jednak uważam, 
że jeśli mogę reklamować schroniskowych ex kompanów medialnie, to 
szkoda by było tego nie wykorzystać,  no i ryzykować zatrzymanie za 
“zakłócanie porządku publicznego”.

http://www.facebook.com/pages/Hacker/300292469983344?
ref=ts&sk=wall

http://www.facebook.com/pages/Katarzyna-Pisarska-Psie-adopcje-
TTV/105887446184169
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