
I/b: FELSŐ TAGOZATOS – MESE kategória 

1. hely 
 

 

            Egy kutyus naplója  
 

 

Október 20. szombat 

Új családba kerültem, de ez a család nem kutya. Egy kedves néni kapott az 50. szülinapjára, de hamar 
megismerkedtem vele és már hívhattam Katinak is :) A családtagok többségével megismerkedtem: 
Balázzsal (már tudom kinek a papucsát rágni), Mazsival (neki egy kicsit büdi a papucsa, de majd azért 
az övét is megrágom), Tóni "papával" (tudok kivel enni), és nem végsősorban Klaudiával (tudom ki 
fog dögönyözni). Jó hangulatban fogadtak, majd elneveztek Daninak. Nem tudom, honnan jött ez a 
név, de nekem tetszett. Biztos olyan aranyos "Dani" pofim volt. Vettek nekem egy szép kosarat, és 
egy sípolós labdát is. Majd beljebb mentem a házban, hogy felmérjem a terepet. Egyszer csak Balázs 
fogott és felrakott a kanapéra. Tiszta vagyok, úgyhogy lefeküdtem az ágyra Balázs mögé, majd 
egyszer csak egy durranást hallottam és áradt a bűz. Először nem tudtam, hogy bűzbomba vagy mi 
robbant. De kiderült, hogy az emberek ezt pukizásnak nevezik. Utána bementem Klaudia szobájába, 
ott meg mintha bomba robbant volna, olyan kupi volt. Innen is kijöttem és az előszobába mentem, 
ettem-ittam, és az alváshoz készülődtem. Majd bementem Klaudiának és a család többi tagjának jó 
éjszakát kívánni. :) 

 

 

Egy évvel később: 

Új kutya érkezett a házhoz, csak nem tudom miért nem engedtek oda hozzá. Biztos, mert 
"bántanám", pedig helyes kis kölyök. Azt hiszem Német juhász fajta. Eltelt pár hónap, míg a közelébe 
engedtek, de végre megérkezett a várva-várt pillanat. Kiengedtek hozzá a kertbe. Nagyon szép 
bundája van, kicsit ezért irigylem. Tappancs a neve, 2 évvel fiatalabb, mint én. Jót beszélgettem vele, 
szerintem majd kijövünk egymással, de azért lesznek kicsi verekedések, veszekedések, de csak ha 
megnő. Játékos, vidám és jó fej jószág. Összehaverkodtunk. :D Mindig a hátamon ugrál, mert szerinte 
az buli. De mit bánom én, én is voltam ilyen kicsi. A nevét szerintem Kati találta ki, mert ő ilyen 
humoros. De illik is rá a név, mert nagy tappancsai vannak.  Abból a szempontból viszont sajnálom, 
hogy kint kell aludnia. De ha én odaadnám a kosaramat és én meg bent aludnék a szobában, ... Na, 
mindegy, úgyse jöhet szóba. Majd ha nagyobb lesz, megtanítom, hogy mitől tartózkodjon, stb.:) 



Eltelt 1 hónap: 

Balázsék nyaralni mentek. Biztos jó lehet nekik, kár hogy itthon hagytak. Az első napokban semmit se 
csinálok. Nem eszek, iszok, semmihez nincs kedvem, csak ülök, és az ajtót szuggerálom és 
gondolkozok, hogy vajon miért hagytak itthon? Miért nem Klaudiát hagyták itthon, és akkor 
mehetnék helyette. De végül feladtam. Majd jönnek, ha akarnak. Végül kimentem Tappancshoz és 
játszottam vele. Este Tóni behívott engem: "cepedlit". Így nevezett el a nyáron. Tappanccsal sok időt 
töltöttem. Jobban megismertem. Röhögtünk, játszottunk sokat, és még biciklizni is megtanultam. :D 
Ástunk el csontokat, hogy majd télen megesszük. Egy kicsit csavarogtunk is. Neki ez az 1. nyara, hadd 
élvezze! Legalább 40 fok volt! A bunda felmelegít, jót tett volna egy hideg vizes jakuzzi! Képzeld el, 
milyen jó lenne, a vízbe feküdni, napszemüveg a fejeden, pudli lányok hozzák a vizet, és amit kérsz... 
Jó is lenne, és egy kicsi bacon is most, komolyan megéheztem a gondolkodástól, bacon helyett 1 kis 
cica husi... Nincs annál finomabb. Így telt el az az 1 hét, amikor elutaztak. Amikor hazajöttek, nagyon 
örültem nekik. Agyonugráltam őket, és véletlenül a Balázs lábára pisiltem... Az emberek röhögnek, 
mosolyognak, ha örülnek, a kutyák pedig pisilek vagy csóválják a farkukat. Estig örültem nekik, aztán 
mentem aludni. :) 

 

Pár hónappal később: 

Balázsék elvittek kutyakozmetikushoz, mert szerintük büdös és koszos vagyok. De hát milyen kutya 
az, aki nem hempereg bele a fűbe, tisztán tartja magát, és még ráadásul fel vannak öltöztetve?! Azok 
plázacicák! Még ha beszélek is róla, feláll a hátamon a szőr. Brrr...! Megérkeztünk. Egy kedves, de 
kissé csúnya nő várt engem. A kutyakozmetikus szerintem olyan, mint az embereknél a fodrász meg a 
kozmetikus. Először megfürdetett, majd felrakott egy bazi nagy asztalra, és elkezdte vágni a 
bundámat, és vágta, és vágta, ... Kb. 2 óra telt el, mire megjöttek értem. Örömömben mindent 
szétpisiltem. :D Hazafelé már nem féltem, mert tudtam, hogy semmi rossz nem várhat már rám. 
Hazaérkeztünk, Balázs kézbe vitt be a házba, hogy a Tappancs ne koszoljon össze. Az ajtót kinyitották 
és felugrottam a kanapéra, mert már nem vagyok koszos, büdös úgy hogy nem lehetett ellene 
kifogásuk. Klaudia simogatott, meg Mazsi is, meg nagyjából mindenki. Ameddig tiszta voltam 
Tappancs se bántott, ugrált össze, addig jó fej volt. Igaz hogy nagyobb, de én vagyok az idősebb. Jól 
telt az a pár hét, amíg tiszta voltam. Most ha már bemegyek a szobába, egyből kizavarnak... :( 

 

Karácsony :) 

Először nem tudtam, hogy létezik ez az ünnep, vagy hogy mi ez, de most megismerhettem. Mindenki 
kap ajándékokat, és ad is. Én is kaptam, mégpedig egy zöld csontos labdát, ami ráadásul sípol is. :D  
Előlről hátrajöttek a rokonok, helyet foglaltak a kanapén, és megkezdődött az ajándékozás. Mindenki 
kapott ajándékot, Klaudia adta oda őket:) Volt, aki meglepődött, aki örült, és volt, aki nevetett az 
ajándékán. Én csak akkor lepődtem meg, amikor sípolt a labda. :D Utána előre mentek Mazsiék, de 
engem sajnos itthon hagytak. Ki tudja milyen jól mulattak elől, vagy mi történt.  
Mikor hazaértek, elkezdtek enni, inni. Én is ettem, ittam, de utána - hogy ne maradjanak rajtam a 
kilók - elkezdtem játszani és futkosni. Később az alváshoz készülődtem. A kosaramba mindent 
elraktam a helyére, és a labdát is, nehogy elvigye valaki, amíg alszom. 



 

Szilveszter: DD 

December utolsó napja. Reggel olyan volt, mint egy átlagos nap. Felkeltem, ettem-ittam, kimentem 
Tappancshoz és játszottunk. De estére minden megváltozott. Tappancsot bezárták, nehogy 
megszökjön, engem behívtak a házba, először nem tudtam, hogy miért.  Majd 11 óra után 
megértettem miért voltam bent. Hangos lövöldözéseket hallottam, és féltem, ugyanis a kutyáknak 
nagyon jó a hallásuk. Később rájöttem, hogy tűzijátékoztak is, de nem tudom, mi értelme volt.  Éjfél 
előtt felmentünk, engem kézben felvittek, ugyanis utálom a magasat és félek is.  Meghallgattuk a 
himnuszt, majd pezsgőt bontottak Mazsiék.  Mindenki ivott, csak az én tálam maradt lent.  De Balázs 
adott nekem is pezsgőt. Abba nem tudom mi volt, de nem féltem a lépcsőn, sőt le-föl futkostam rajt, 
szerintem teljesen megbolondultam.  Nemsokára utána inkább mentem aludni, mert mindenki ment. 
Jó nap volt a tűzijátékozásokat leszámítva. De elég egy évben egy is. ;) 

 

 

2014. augusztus 1. 

Úgy kezdődött, mint egy átlagos nap. Ettem-ittam, kimentem Tappancshoz játszani. Egészen délig! 
Aztán délben jött az állatorvos, először azt gondoltam, hogy oltást kapunk, de sajnos nem így történt. 
Engem behívtak a házba, és kilestem az ablakon, amikor megláttam Tappancsot. Csak feküdt, fel 
akart kelni, de nem sikerült neki.  Aztán inkább bementem a szobába, mert nem akartam végig nézni, 
ahogy a pajtásomat elaltatják örökre… Kimentem, Tappancsot kerestem délután és este is, de nem 
találtam sehol, és nem is válaszol. … 

   

 

2014. szeptember 1. 

Még mindig hiányzik Tappancs! Így nem tudok kivel veszekedni, verekedni a pumpán kívül. De 
komolyan nagyon idegesítő, hogy nem mindig tudom megfogni… Na,  mindegy. Újból elvittek 
kutyakozmetikushoz, úgyhogy újra szép és tiszta vagyok. Új pajtást is találtam Mazsin, Klaudián, Katin 
és Balázson kívül: Tónit.  Amióta nincs a Tappancs, néha simogat, ad kaját és nápolyit is. Mostanában 
több időt töltök vele. 
 Van egy NAGY hírem! Internet sztár lettem! Klaudia rakott fel rólam képet a facebookra, és 15-en 
lájkolták! Szerintem az sok! 
Nagyon sok minden nem történt velem. Talán ennyi, de még gondolkozom… 
 

 

 

Írta: Kasza Klaudia (Bersek, 7.a) 

 


