A Péksüti-sztori: Baguette és Kifli
2015 decemberében elvesztettem első,igazán saját kutyusomat,Artúrt. Akkor
úgy gondoltam,mint szerintem majdnem minden elsőgazdi,hogy soha többet
nem kell kutyus,hiszen ez a fájdalom borzasztó,nem akarjuk többé átélni...Ez
a sohatöbbé-fíling kitartott egészen két hónapig,mikoris Bagika bekerült 3
picinyével a menhelyre. Néma megfigyelője voltam a kutyusok érkezésének és gazdisodásának.
Láttam,ahogy Bagi mindhárom kölykét pikk-pakk elvitték,de ő nem kellett senkinek. Az akkori párom
szerint nem voltam még felkészülve egy másik kutyusra,hallgattam rá,így tovább figyeltem. 2016 nyár
elején Salgótarjánba látogattunk,ekkor találtam ki,hogy ha már támogatom a csapatot,jó lenne velük
megismerkedni,megnézni hol és hogyan zajlik az állatmentés. Először Tündit látogattuk
meg,megnyunyiztuk az összes kutyust és ekkor már tudtam,hogy ha kell szembemegyek mindenki
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meglátogatni...lebeszéltünk mindent,kiderült,hogy egy utcával odébb lakik...átsétáltunk a megbeszélt
időpontban és akkor megláttam Bagit....még mindig ott volt...ekkor már fél éve nem kellett senkinek.
Persze,mert rám várt,bár akkor ezt még egyikünk se tudta :D Vikinél is megtörtént a kutyanyunyizás,beszélgetés,ismerkedés...és ekkor én már tudtam,hogy Bagi nélkül nem jövök el
Salgótarjánból. Anyukámékhoz visszaérve beszéltem az akkori párommal,mondtam,hogy Bagi nélkül
ne menjünk vissza Ausztriába....ő persze nem akarta,mert szerinte még mindig nincs itt az ideje egy új
kutyának...aznap minden kérdésére az volt a válaszom,hogy "azért,mert nincs kutyánk" :D és hát ha
egy nő akar valamit,azt tűzön vízen át...szóval aznap visszamentünk Bagiért :D Bagika piszok gyorsan
beilleszkedett,tündér kutya volt az első perctől kezdve,se nem rágott,se nem randalírozott a
lakásban,szobatiszta volt...egyszóval álomkutya :) de a szemei mindig olyan világfájdalmat sugároztak
:D teszem hozzá,ezt mind a mai napig csinálja :D szóval arra az elhatározásra jutottam,hogy biztos
unatkozik,hiszen fél éven át voltak pajtásai és most meg semmi...tök uncsi lehet neki és ezért a nagy
fájdalom a szemében...:D Nem tudom mikor jött a harántimpulzus,hogy akkor kell még egy kutyus,de
jött és cselekedtem. Mivel 500kmre lakunk Salgótarjántól és akkoriba dolgunk se volt arra,így maradt
az online kutyakeresés...nézegettem az albumokat és amikor bizsergést éreztem,akkor
megálltam....ez volt ex-Traubi láttán :) naponta mentem az albumok között egy kört és figyeltem a
rezgést. Mikor teljesen biztos voltam benne,hogy nem tévedek,írtam Vikinek,hogy akkor őt
szeretnénk,de majd csak valamikor februárban tudunk érte menni.Mondta,hogy semmi
gond,szegény Traubi hónapok óta nem kell senkinek....Hát persze,hiszen ő is rám várt :D Annyi
kérésem volt,hogy kezdje el Kiflinek hívni,hiszen a Bagett mellé Kiflit szeretnénk és addig is szokja :D
Szerencsére az akkori párom tudta,hogy felesleges velem harcolni,és jobb ha a kedvemben jár,így
leszervezte már sokkal hamarabb,hogy hazamenjünk Kifliért. Na Kifli már nem volt álomkutya,az első
két hétben azt mondtam,hogy ekkora barom nem lehettem,minek kellett nyűgnek a
nyakamba,visszaviszem,nem bírom...aztán beszéltem okos emberekkel,akik tudják hogy kell bánni a
kutyával (itt köszönnöm meg Hernádi Katalinnak a segítséget) és minden előző gondolatomat
megbántam. Kifli okosabb,mint én, tanítható és nagyon meg akar felelni nekem.Kifil a matricám,az
árnyékom.
Az meg ugye a képeken látszik,hogy idővel ugyan,de a Péksütik szinkron-testvérek lettek :D
Röviden ennyi a történetünk. Én vagyok a Nagy Niki a kutyusaim meg a Péksütik Baguette és Kifli :)
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