
Psi przyjaciel 

 

 

Prognoza pogody przewidywała pochmurne przedpołudnie, południe, 

popołudnie. Poniedziałek przemijał pełen pustki, przygnębienia … 

Pola Pawłowska postanowiła przerwać pesymistyczną perspektywę.  

 - Pobiegam po podwórku. Podczas pandemii powinnam porządnie 

poćwiczyć. – pomyślała. 

Pozakładała: polar, puchowy płaszcz, przeciwdeszczowe półbuty. 

Przemknęła przez przedpokój, potem przez podwórko pomiędzy parkanami. Po 

czym podskoczyła przerażona! Przy publicznej przychodni „popiskiwała” paczka 

podrzucona prawdopodobnie przez pracownika poczty. Pola ponownie 

posłuchała. Po prostu płacząca paczka!!! Podniosła pudło. Pomiędzy podartymi 

papierami i poplamionymi pieluchami przechylał przecudowny pyszczek potulny 

piesek.  

- Porzucony pies potrzebuje pomocy – powiedziała Pola.  

Przytuliła psiaka, przykryła polarem i poszła przygotować pokój. Przy 

pomarańczowej pufie położyła: pled, poduchę. Powróciła po pieska.  

Porankiem pies „pokazał pazurki”. Podrapał parkiet, poobgryzał parasolkę, 

poplamił prześcieradło, przestraszył papugę, połamał półkę, powyjadał potrawy, 

pogniótł pieniądze, potłukł perski posąg, porysował porcelanowe płytki, 

porozlewał płyny, porozrzucał puszki. Pomimo powyższych psot Pola 

przebaczyła przewinienia podopiecznemu.  

Pola pokochała psa. Psie przywiązanie przyniosło piorunującą przemianę. 

Przepędziło ponure przemijanie. Para przyjaciół przeżyła przeliczne porywające 

przygody.  

Podczas podróży po Portugalii płynęli promem. Pakistański pirat puścił 

petardę prosto pod pokład. Pola i pies prędko powiadomili policję. Powstrzymali 

pożar!!!! 



Przedwczoraj protestowali przed parlamentem przeciwko podwyżkom 

prawicowych polityków. Potępili publicznie partyjną profesję. Po czym po 

południu pod Politechniką Poznańską podpisali petycję popierającą projekt 

przyrodniczy przeprowadzany pod protektoratem Puszczy Piskiej.    

Przed październikiem planują przejażdżkę po powiecie przasnyskim 

(północ państwa). Pragną pozwiedzać przedmieścia Przasnysza pełne 

piwowarów, piekarzy, parterowych przybudówek, plenerowych prezentacji.  

Przyjaciele pałają pasją pisania pamiętników podczas podróży. Ponadto 

piękną prozą piszą praktyczne przewodniki. Podpięci pod popularny portal 

plotkarski podziwiają pełne przepychu pałace, prywatne posesje, pejzaże, 

publikują położenie pomników przyrody, polnych pastwisk, piaskowców, 

plantacji paproci.  

Przeznaczenie przyniosło Poli prezent: psią przyjaźń pełną partnerstwa, 

poświecenia, przywiązania. Przygarnięty przez Polę pupil potrafi pocieszyć, 

przytulić, przesyłać psie pocałunki (polizać policzek), pokazać piękno przyrody 

podczas przechadzek po parku. Ponadto psie pogawędki pomagają przegonić 

przygnębienie. Pesymizm poszedł precz. 

Ponadczasowa puenta: Psi przyjaciel pomoże przetrwać pandemię. ☺ 
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