
Psí modlitba

Můj pane,
říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
To je pravda.
Dělám pro Tebe všechno,
co mohu a co umím.
Uctívám Tě jako Boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro,
které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí,
hlídám Tvůj dům,
vodím nevidomé,
zachraňuji lidi v troskách a lavinách,
tahám sáně,
pomáhám dopadnout zločince,
bavím lidi v manéžích cirkusů,
snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích
pro Tvé zdraví.
Milionkrát vrtím ocáskem,
abych Ti poděkoval za Tvou péči,
abych Tě přivítal doma
a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tě všichni opustili,
já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě. pane,
abys ani Ty mne neopouštěl
a nechal mne u sebe dožít
ten můj psí život.
Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.

Prosba pro pána

Můj život trvá 10-15 roků. Každé odloučení od Tebe pro mne znamená utrpení. Mysli na to než si 
mne koupíš.
Dej mi dostatek času, abych pochopil, co ode mne žádáš.
Důvěřuj mi a měj mne rád, protože pouze tehdy má můj život smysl.
Nikdy se na mne nehněvej příliš dlouho a za trest mne nikam nezavírej!
Ty máš práci, rozptýlení, přátele, ale já mám jen a jen Tebe.
Často si se mnou povídej! I když všemu nerozumím, Tvůj hlas budu stále rád poslouchat.
Musíš vědět, že nikdy nezapomenu, jak se mnou zacházíš!
Rozmysli si, když mě budeš chtít udeřit, protože mými ostrými zuby bych Ti mohl ublížit, ale já 
jich proti Tobě nikdy nechci použít.
Když se na mne při naší společné práci hněváš, protože se Ti zdá, že jsem líný, mysli na to, že mám 
možná žízeň, nebo že jsem dlouho na slunci a moje srdíčko to těžko snáší.
Opatruj mne až zestárnu. I Tobě se to jednou stane. Pomoz mi prožít ve stáří každý hezký den, 
protože s Tebou překonám vše lehčeji.



Zákony psího vlastnictví

Jestli se mi to líbí, je to moje.
Pokud to mám v tlamě, je to moje.
Pokud ti to můžu sebrat, je to moje.
Pokud si s něčím hraješ a položíš to, je to moje.
Pokud jsem to měl před chvíli, je to moje.
Pokud to jen vypadá jako moje, je to moje.
Pokud je to moje, nesmí se to podobat ničemu z tvých věcí.
Pokud to rozkoušu na kousky, všechny kousky jsou moje.
Pokud jsem to viděl první, je to moje.
Když se to rozbije, je to tvoje .

Pravidla psí výchovy

Pes nesmí do domu.
No dobře, pes smí do domu, ale jen do vyhrazených prostor.
Pes smí do všech pokojů, ale nesmí se dotýkat nábytku.
Pes smí jenom ke starému nábytku.
Tak jo, pes smí na nábytek, ale nesmí spát s lidmi v posteli.
Pes smí do postele, když si vzpomene, ale nesmí pod pokrývku.
Pes smí pod pokrývku, když je pozván.
Pes smí spát pod pokrývkou každou noc.
Lidé se musí psa dovolit, když s ním chtějí pod pokrývku.
V noci smí být s člověkem pod pokrývkou jen jeden pes.
Dobrá, tak tedy dva psi, ale nikdy víc.
No...

Stvoření světa

Prvního dne, stvořil Bůh psa.
Druhý den stvořil Bůh člověka, aby se o psa staral.
Třetí den stvořil Bůh jiná možná zvířata, aby měl pes co žrát.
Čtvrtý den stvořil Bůh těžkou práci, aby člověk mohl vydělávat pro potřeby psa.
Pátý den stvořil Bůh tenisový míč, aby pes mohl pro něj běhat.
Šestý den stvořil Bůh zvěrolékaře, aby pes byl zdravý a člověk chudobný.
Sedmý den chtěl Bůh stvořit všechno ostatní, ale neměl čas, protože musel jít na 
procházku se psem.

Proč je skvělé být psem

Nikdo od vás neočekává, že se budete každý den koupat.
Když vás někde svědí, klidně se podrbete.
Špatné jídlo pro vás neexistuje.
Kost ze zverimexu vás zabaví na celé hodiny.



Když vám narostou chlupy na neobvyklých místech, nikdo si toho nevšimne.
Můžete proležet celé dny bez obav, že vás někdo vyhodí.
Když dáte cizímu člověku hlavu do klína, nemáte z toho problémy.
Stále máte radost, když vidíte stejné lidi.

Syndrom získané posedlosti psy

Byla identifikována nová choroba, pravděpodobně způsobená virem, šířícím se mezi majiteli psů. 
Podle všeho již existuje delší dobu, ale teprve nedávno ji kdosi popsal a začal studovat. Nazývá se 
syndrom získané posedlosti psy. Nejprve se vědci domnívali, že je psychické povahy ale poté, co se 
dva mladí výzkumníci našeho ústavu náhle rozhodli stát se chovateli a vystavovateli, uvědomili 
jsme si,že se jedná o infekčního činitele. Naši epidemiologové určili stádia této choroby a pro ně 
typické symptomy.

Počáteční stadium
1. myslíte si, že jakákoli výstava do vzdálenosti 500 km je hned za rohem
2. začalo vás těšit vstávání v pět hodin ráno kvůli venčení psů
3. baví vás trávit několik hodin denně kartáčováním psů
4. myslíte si, že se z vás stane skrblík, pokud neutratíte ročně několik tisíc na výstavách
5. nemůžete si vzpomenout, jaké to bylo, když jste doma měli jenom jednoho psa

Druhé stádium
1. nejdůležitějším faktorem při koupi auta, je pro vás – kolik se do něj vejde psů
2. když chcete koupit dům, první věc, na kterou myslíte je – kolik psů můžete chovat na pozemku
3. účet za krmení pro psy je vyšší než účet za jídlo pro vaší rodinu
4. utrácíte více peněz za veterináře než za vlastního doktora
5. nemáte žádné peníze, protože vystavujete psy
6. musíte koupit více jak jedno auto ročně kvůli ježdění na výstavy, protože je v záruce buď na 
sedm let provozu nebo na ujetí 120 000 km
7. máte více fotografií psů než vlastní rodiny
8. vaše představa o příjemně strávené dovolené, je dovolená ve výstavním kruhu

Třetí stádium
1. ráno vstáváte a zjišťujete, že jste dali včera večer děti do kotců a psy do postelí
2. znáte jméno a rodokmen každého psa, ale neznáte toho cizího člověka ve vašem domě (ukáže se, 
že je to váš manžel či manželka)
3. sousedé trvají na tom, že děcka otravující psy a běhající kolem vašeho domu, jsou vaše
4. říkáte dětem, aby „vypadly“, ale nemůžete pochopit, proč nejdou a proč jsou připoutány na 
stahovací obojek
5. jste již tak dlouho na cestách po výstavách, že si nemůžete vzpomenout, kde bydlíte
6. vaše rodina vám řekne „…buď my a nebo psi!“ a vy si vyberete psy …

Máte tuto obávanou chorobu?
Dobře, ale existuje naděje. Během našeho výzkumu jsme zjistili, že většina se zastaví na druhém 
stádiu a stává se chronickým. Podařilo se nám s velkými obtížemi získat několik pacientů ve třetím 
stádiu SZPP. Jsou nyní v naší izolaci, kde je studujeme, abychom lépe porozuměli této chorobě. Je 
velmi smutné pozorovat lidi dříve kypící zdravím, jak se neustále šourají po místnosti a chodí do 
trojúhelníku či elka, přičemž podivně pohybují rukama (jako by drželi vodítko a pobízeli psa) a 
pomlaskávají. Pouhé vyslovení slova „Světová výstava“ je přivádí k nekontrolovatelnému šílenství. 
Bohužel  pro  tyto  případy není  moc velká  naděje,  ale  časem a  delším výzkumem této  choroby 
doufáme, že jednou přijdeme na možnost léčby. Zajímavý moment této choroby se zdá fakt, že 



expozice v raném věku má imunitní efekt. Několik lidí postižených druhým a třetím stádiem SZPP 
má blízké příbuzné (děti, manželé, manželky), jež jsou absolutně zdrávi. Někteří z našich vědců se 
domnívají, že to může způsobeno vlivy prostředí na funkci imunitního systému v závislosti na věku 
nebo skutečnosti, že lidé s těmito stadii choroby mají tendence se nestýkat s blízkými členy rodiny, 
a  to  zřejmě  z  důvodů,  že  mají  výpadky  paměti  způsobené  touto  chorobou  –  jednoduše  si 
nepamatují, že mají blízké příbuzné.

Co můžeme dělat, abyste předešli této chorobě?
Dokud nebude nalezena léčba, prevencí jsou tato opatření:
vyhněte se chovatelské inzerci typu „ s výstavními předpoklady“, protože psi mohou být přenašeči 
této choroby. Odjeďte z domu v těch dnech, kdy místní noviny informují o výstavách psů ve vašem 
okolí.
jestliže nečekaně přijdete do kontaktu s osobou nakaženou SZPP odejděte co nejdříve (těžko se ji 
ovšem zbavíte) a důkladně se osprchujte, raději použijte germicidní mýdlo
pokud  bydlíte  s  osobou  nakaženou  SZPP,  buďte  klidní  –  pokud  jste  dosud  nepodlehli,  jste 
pravděpodobně imunní a v pořádku.

Psi versus Ženy

V čem jsou psi lepší než ženy:

Rodiče vašeho psa vás nikdy nenavštíví.
Pes vám nikdy netelefonuje.
Pes miluje, když se vaši přátelé zastaví na skleničku.
Pes neočekává, že mu zavoláte, když se někde opozdíte.
Čím později přijdete domů, tím radostněji vás vítá.
Pes nenakupuje.
Pes nemá zájem o květiny, blahopřání a šperky.
Pes není nikdy nespokojen se svým tělem.
Pes nedovolí, aby nějaký časopis řídil jeho život.
Psa pobavíte, trpíte-li plynatostí.
Pes vás nikdy nekritizuje.
Pes nechce vědět o každém psu, kterého jste kdy měl.
Na psa nemusíte nikdy čekat, je připraven okamžitě jít ven.
Čas, který pes stráví v koupelně, je omezen na rychlé napití.
Pes si nenosí svačinu na váš pracovní stůl.
Pes si nikdy nepůjčuje vaše košile.
Pes vám nevypne televizi, díváte-li se na fotbal.
Můžete mít legálně několik psů.
Pes neumí mluvit.

V čem jsou ženy a psi stejní:

Jsou schopní sníst kilo čokolády na posezení.
Nerozumějí fotbalu.
Výborně dokážou předstírat, že rozumějí každému vašemu slovu.
Vyžadují drbat záda.
Nemůžete jim svěřit platební kartu.
Nikdy nemůžete vědět, co si skutečně myslí.



V čem jsou ženy lepší než psi:

Je společensky akceptovatelné mít sexuální vztah se ženou.
Ženy vypadají dobře ve svetru.
Ňadra ženy, ačkoliv jsou jenom dvě, jsou mnohem zajímavější.

Muži a psi jsou jedno plemeno!

Oba vaši miláčci toho mají společného víc, než tušíte! Vystopujte všechny jejich stejné stránky a 
přeměňte svou vrčící šelmu v přítulného mazla. Bez použití násilí.

Určitě už vás někdy napadlo, že se muži někdy chovají úplně jako jejich ještě chlupatější kamarádi - 
psi. Oba druhy se sdružují ve smečkách, z legrace se perou s kamarády a zbaští skoro cokoli, co jim 
předložíte. Zdá se vám poněkud přitažené za vlasy srovnávat je? Takové porovnání je ale naprosto 
logické; i lidé přece patří mezi živočichy! Proto jsme se podívali co nejpodrobněji na nejnápadnější 
rysy,  které  spojují  vašeho  Alíka  a  Aleše.  A poradíme  vám,  jak  tyto  shodné  vlastnosti  psího  a 
mužského plemene vrchovatě využít v partnerském vztahu.

První podobnost - Žijí ve smečkách
Ať už se potulují v divočině, nebo řádí v parku, psi drží pospolu. Jsou to velice společenská zvířata 
a vytvářejí si silnou soudržnost se členy své smečky. Zrovna tak touží po společnosti i chlapi, a  
proto je ve volné přírodě (tedy bez ženského dozoru) lze jen zřídka pozorovat, aniž mají v závěsu 
partu. Muži raději než sami zajdou na pivo s kamarády, protože si vzájemně pumpují ega.

Mějte spolu psinu: Musíte upoutat jeho pozornost, aniž získá pocit,  že vám dává přednost před 
přáteli, a tudíž se z něj stal odepsaný taťka pod pantoflem. Jak to chodí v přírodě? Jakmile pes 
zavětří fenu a ona mu vyšle signál, že neohrožuje jeho druhy, odtrhne se natěšený samec od smečky 
a peláší za svou vyvolenou. A odtud si vezměte ponaučení. Pokud spatříte atraktivní exemplář, jak 
hraje kulečník, projděte významně kolem, na pár vteřin se zastavte a podívejte se jeho směrem. Pak 
se usaďte na druhé straně sálu, abyste se na vybraného muže mohla párkrát rychle (ale intenzivně) 
zadívat. Jakmile si uvědomí, že nemáte v úmyslu vytrhnout ho z jeho bezpečného prostředí, bude 
celý říčný po tom, aby se s vámi seznámil. "Libor se mi líbil už pěkně dlouho; jenže neudělal krok 
bez bandy svých známých," prozrazuje šestadvacetiletá Sára, která studuje ekonomii. "Když jsem 
ho jednou potkala, jak se vrací sám na kolej, jakoby náhodou jsem do něj vrazila. Dali jsme se do 
řeči a nakonec mě Libor pozval na mejdan."

Druhá podobnost: Rádi si hrají
"Psi se můžou zbláznit radostí, když mají příležitost lovit," vysvětluje třiadvacetiletá Karolína, která 
pracuje v pojišťovně a chová dva jezevčíky. "Ženou se za kořistí, pak jí nechají kousek náskok a 
celá honička jim rozpumpuje adrenalin v žilách." I muži jsou naprogramováni tak, že ve všem vidí 
hru. Jen si všimněte, jak se dovedou bavit při sebemenší hlouposti nebo jak bouřlivě a upřímně 
jásají při každém gólu ve fotbale.

Mějte spolu psinu: Protože muži mají soutěživou povahu, berou tak trochu jako sport i svádění žen. 
Pokud chcete pohodový vztah, smiřte se s přítelovou (jemně řečeno) přirozenou hravostí.  Místo 
abyste brala vztah naprosto vážně hned od druhého rande a snažila se vyčíst poselství v každém 
partnerově pohybu, raději se zatím jednoduše bavte. Jednou se od vás nemůže odtrhnout a podruhé 
je studený jako psí čumák? Považujte jeho nevypočitatelné chování za záludnou hru a užívejte si. 
Překvapte svého drahého svůdnou večeří  (vy budete lákavým moučníkem),  ale  pak se stáhněte 
zpátky a nechte ho, aby den nebo dva mluvil jen s vaším záznamníkem. Fakt, že budete šťavnatě 



neodolatelná, ale zároveň nedostupná, zaútočí přímo na partnerovu základní potřebu lovit.  "Čím 
těžší  pro  něj  bude  vystopovat  vás,  tím  víc  vás  bude  chtít,"  souhlasí  Karolína.  "Když  jsem  s 
Robertem chodila asi půl roku, zdálo se mi,  že náš vztah považuje za samozřejmost.  Tak jsem 
zničehonic prohlásila, že si dáme čtrnáct dní pohov, vzala jsem si dovolenou a jela jsem navštívit 
kamarádku do Anglie. Robert pak celý nedočkavý stepoval na letišti s kytkou!"

Třetí podobnost - Jsou příšerně zvědaví
Psy přímo mučí pomyšlení, že existuje něco (ať už vůně, chuť, nebo třeba i sousedova popelnice), 
co neprozkoumali. Proto bude na procházce raději riskovat, že se uškrtí na vodítku, než aby mu 
něco uniklo. To však neznamená, že se mu už přestalo líbit na vaší zahradě; jde jen o mohutnou 
zvědavost. A když svého Broka necháte, aby se chvíli volně proběhl, celý šťastný se vrátí zpátky k 
vaší noze. Poučení? I muži chtějí mít pořád pocit, že život hltají až do dna.

Mějte spolu psinu: Zvolněte. Jste schopná plánovat měsíc dopředu, že pátého prosince půjdete na 
koncert,  osmého byste  mohli  uspořádat  mejdan a  čtrnáctého zajet  za známými do Aše? Raději 
pusťte přítele z vodítka. Zároveň to zařiďte tak, aby věděl, že ty večery, které strávíte bez něj, jste  
zadaná. "Nedávno jsem se dozvěděla, že Roman šel na večeři se svou bývalou. Samozřejmě mě to 
naštvalo, a tak jsem ho začala vyslýchat. Pak mi ale došlo, že dělám tu největší hloupost, a zmlkla  
jsem,"  svěřuje  se  osmadvacetiletá  Veronika,  která  pracuje  jako  vychovatelka  v  mateřské  škole. 
"Romana to dost vyvedlo z míry. A protože jsme se najednou neměli o čem bavit, tahal ze mě, co 
jsem vlastně podnikala já. Schválně jsem trochu mlžila; chtěla jsem, aby si uvědomil, že mě nemá 
tak jistou, jak si myslí." Jestli využijete partnerovy zvědavosti a uděláte ze sebe poklad, kterým se 
nemůže kochat vždycky, když se mu zachce, bude se o vás i po několika letech vztahu pozorně 
zajímat.

Čtvrtá podobnost: Chovají se jako malí
I zasloužilí psí dědečkové se s rozkoší vyvalují v zahradě, honí se za veverkami, i když je stejně za 
nic na světě nemohou chytit,  a občas zapomenou na dobré vychování a udělají doma loužičku. 
"Každý pes zůstane tak trochu štěnětem," domnívá se třicetiletá Kateřina, chovatelka baseta. "Podle 
mě mají nevyzrálost v krvi." Muži se zrovna tak občas dokážou chovat hůř než pětileté dítě a pak si  
najít jakoukoli výmluvu.

Mějte spolu psinu: Když váš partner občas udělá něco tak dětinského, že vám dojde řeč, zkuste se 
tím nezabývat (místo abyste mu v průšvihu namáčela čumák). "Vždycky mi vadilo, že přítel po 
snídani  nikdy  neuklidí  nádobí  ze  stolu  nebo  že  po  sobě  nechá  v  koupelně  nacákanou  vodu," 
prozrazuje  sedmadvacetiletá  pokladní  Jana,  majitelka  statného  bernardýna.  "Jenže  pak  jsem 
zaslechla,  jak o mně do telefonu s kamarádem mluví jako o policajtce.  Došlo mi, že to možná 
přeháním." Jestliže váš drahý získá pocit, že nemáte na práci nic jiného než ho okřikovat, bude vás 
vidět jako svou matku, případně drezérku, a ne jako partnerku. A zatouží se co nejrychleji vymanit z 
vězení  vaší  výchovné  péče.  Pokud  váš  přítel  nonšalantně  zapomene,  že  máte  večer  sraz  se 
společnými kamarády, a raději setrvá u komisaře Rexe, pak si samozřejmě výtku naprosto zaslouží. 
Vyplatí se vám však umírněnost. A co lehká infantilita? Klidně se svým milým dovádějte, pořádejte 
polštářové bitvy a hoňte se po bytě, občas se vykašlete na povinnosti a místo vytírání předsíně se 
spolu na dlouhé hodiny zavrtejte do postele.

Pátá podobnost - Touží být vůdci smečky
Vaše štěně si označkuje každý sloupek počínaje vaší brankou a konče odpadkovým košem u místní 
samoobsluhy.  Proč? Vyznačuje si  teritorium a ukazuje,  kdo je tady pánem. Vysílá  tak poselství 
ostatním psům,  že  zdejší  smečce  velí  právě  on a  nikdo jiný.  Srovnejte  to  se  svým partnerem. 
Vypráví partě,  jak chytil  v srpnu na Sázavě štiku.  Tvrdí,  že  si  přece vůbec nepotřebuje přečíst 
návod,  když  připojuje  DVD přehrávač,  a  raději  se  s  tím  půldruhé  hodiny  moří?  To  proto,  že 
potřebuje být šéfem a autoritou.



Mějte spolu psinu: Možná vám tahle a podobná gesta připadají až dojemně silácká, ale uvědomte si, 
že váš drahý takhle žadoní o vaši pozornost. Hrozně rád by se ve vašich očích stal neochvějným 
hrdinou, skvělou jedničkou, zkrátka ideálem mužnosti! Tak mu tu radost dopřejte a buďte štědrá v 
pochvalách  -  stejně  nejspíš  chodíte  s  chlapem,  kterého  máte  za  co  obdivovat.  Pětadvacetiletá 
cukrářka Miroslava vypráví: "Žiju už pár let sama, takže jsem si zvykla zařizovat všechno včetně 
oprav v bytě a údržby auta bez cizí pomoci. Když jsem ale začala chodit s Petrem, zjistila jsem, že  
si hrozně rád hraje na mého ochránce. Oba dobře víme, že si dokážu se vším poradit i bez něj, ale  
přesto přítele někdy nechám, aby mi pomohl. Nedávno mě třeba chtěl vzít na hůl automechanik a 
Petr mu rázně vysvětlil, že se asi zbláznil, když chce tisícovku za to, že mi vyměnil olej a brzdovou 
kapalinu." Psy i chlapy shodně přitahují silní a samostatní partneři, kteří se ale nebojí odhalit i své 
zranitelnější  stránky.  Takže  poté,  co  ho  znovu  položíte  v  tenise  na  lopatky,  požádejte  svého 
poraženého,  aby vám nainstaloval  tiskárnu,  pomohl  přibít  několik  secesních  obrazů a  přestavět 
nábytek.

Vaše psí pravidla

Tři věci, na které slyší oba vaši mazlové:

1. Mluvte klidně.
Když křičíte, psi i muži se okamžitě přestávají koncentrovat na to, co jim vlastně chcete sdělit. 
Dejte své rozčilení najevo jenom klidným vysvětlením a občas i vhodně načasovaným vyštěknutím. 
Ale určitě netropte výbušné scény.

2. Mějte uznání.
Jestliže chcete po svém psovi, aby si sedl, pochválíte ho. Totéž platí u mužů; pokud vám dá přítel k  
svátku kuchařku, projevte umírněnou radost, ale před Vánoci se několikrát zmiňte o tom, že moc 
toužíte po řetízku.

3. Jednejte okamžitě.
Mužům (stejně jako psům) chybí dlouhodobá paměť, takže dost dobře nechápou, proč jim vyčítáte 
včerejší chybu. Zapomněl váš partner, že vás má vyzvednout z práce? Vytkněte mu to hned, ale pak 
se k té záležitosti nevracejte.

Co řekli o psech

Když je váš pes tlustý, tak málo cvičíte
Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata. (Gene Hill)
Každý z nás je pro svého psa Napoleonem. Proto jsou psi tak oblíbení. (Aldous Huxley)
Lidé, kteří chovají psy, se mi hnusí. Jsou to zbabělci, kteří nemají odvahu pokousat vás sami.
(August Strindberg)
Představte si, co si o nás musí myslet! Přijdeme ze samoobsluhy s ohromnou hromadou věcí - 
kuřata, vepřové, půl krávy. Určitě nás mají za největšího lovce na světě! (Ann Tylerová)
Zajímalo by mě, jestli ostatní psi považují pudly za podivnou sektu. (Rita Rudnerová)
Ženy a kočky dělají, co chtějí, a muži a psi by se měli uklidnit a zvyknout si na to. (Robert A. 
Heinlein)
Abychom získali správnou představu o své důležitosti, měl by každý mít psa, který ho bude 
zbožňovat, a kočku, která ho bude ignorovat.(Dr. Tom Cat)
Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej. (Ben Williams)



Kočičí zásada: Ať jsi provedla cokoli, snaž se, aby to vypadalo, že to udělal pes.
Za peníze si můžeš koupit docela dobrého psa, ale nekoupíš si zavrtění jeho ocasu
Nikdo neocení genialitu vašich slov více, než váš pes. (Christopher Morley)
Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe. (Josh Billings)
Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat Bůh. (Holbrook Jackson)
Průměrný pes je lepší osobnost než průměrný člověk. (Andrew A. Rooney)
Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání a jsem přesvědčen, že psi si v 
podstatě myslí, že lidé jsou blázni. (John Steinbeck)

Stvoření nejlepšího přítele člověka

Bůh zavolal zvíře z pole a řekl:
Ejhle, člověk je stvořen k obrazu mému. Proto se mu klaň.
Budeš jej bránit v divočině, ochraňovat jeho stáda, hlídat jeho
děti, doprovázet jej kamkoli půjde - dokonce i v civilizaci.
Budeš jeho přítelem, spojencem a jeho otrokem.
Konej tyto věci a já tě obdařím instinkty, které nemají ostatní
zvířata: věrností, oddaností a porozuměním, kterými budeš překonávat člověka samotného. Abych 
nikdy neuškodil tvé odvaze, nebudeš nikdy moci předvídat svoji smrt. Abych neuškodil tvojí 
loajalitě, k chybám člověka budeš slepý. Abych neuškodil tvému porozumění, bude ti odepřena moc 
slova. Budeš rozmlouvat se svým pánem pouze svojí myslí a svýma poctivýma očima.
Kráčej po jeho boku, spi na jeho zápraží, zaháněj jeho proti-
vníky, střehni jeho hranice, sdílej s ním jeho utrpení, miluj ho a věř mu.
A na oplátku člověk uspokojí tvoje potřeby a touhy - kterými budou pouze potrava, úkryt a 
pohlazení.
Buď tichý a buď člověku přítelem. Veď ho po cestě plné nebez-
pečí do země, kterou jsem mu slíbil.
To bude tvůj osud a tvoje nesmrtelnost.
PES SLYŠEL A SPOKOJIL SE S TÍM.

Noel Gordon, lord Byron:
...v životě přítel pravý,
jenž první vítá, brání do únavy,
jenž nikdy svému pánu neodvyká,
proň bojuje a žije, pro něj dýchá,...

Je na světě ještě hodně lidí, kteří by se od našich čtyřnohých přátel mohli učit. Pevně však věřím, že 
je více těch, kteří to nepotřebují. 


