
 

Tudi psički morajo v šolo. Ta zanje 
sicer ni obvezna, kakor je za otroke, 
vendar je zelo dobro, da se tam na
učijo vsega, kar mora kuža znati, da 
je njegovo bivanje med ljudmi v me-
stu varno. Zato sta se Nik in Aljaž, ki 
še vedno vsako jutro skupaj hodita na 
sprehode s svojima štirinožnima pri-
jateljema, odločila, da sta tudi Kani 
in Mija že dovolj velika, da gresta v 
pasjo malo šolo.

Česa se psi učijo v šoli? Učijo so hoditi 
ob gospodarju, tesno ob nogi, na levi 
strani. S povodcem in brez povodca. 
Učijo se obsedeti, ko se gospodar usta-
vi, in na komando leči, ko gospodar 
zakliče: »Prostor!«, počakati, da jih 
odpokliče, priteči k njemu in sesti ob 
njem, spet na levo stran. Učijo se teči 
ob gospodarju in obstati, ko se ustavi 
on. In predvsem se učijo ubogati ob 
prisotnosti drugih psov. Ko bi mno-
go raje stekli po trati na kinološkem 
društvu in se igrali, pridno sedijo in 
čakajo, kaj jim bo njihov gospodar 
ukazal. Za vsako uspešno opravlje-
no vajo so pohvaljeni, gospodar jih 
poboža ali jih celo nagradi s pasjim 
piškotkom ali bombončkom.
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Tako sta Kani in Mija pridno sledi-
la svojima gospodarjema in se učila 
ubogati. Za zaključek šolanja, kamor 
sta hodila dva meseca enkrat na te-
den, so šli vsi pasji sošolci s svojimi 
vodniki na sprehod skozi mesto, da 
dokažejo, da jih mestni vrvež nič več 
ne zmede. Da znajo ubogati, tudi če 
za njimi zatrobi avto ali zagledajo na 
tleh zavržen košček hrane. Da zvesto 
in pridno sledijo svojim vodnikom. 
Predpisi zahtevajo, da so psi v mestu 
na povodcu, in tisti, ki bi lahko bili 
ljudem nevarni, morajo imeti tudi 
nagobčnike. Seveda Mija in Kani ne 
potrebujeta nagobčnika. Komaj ča-
kata, da se ob njiju ustavi kak otrok 
in ju poboža. Najhuje, kar mu storita, 
je, da ga poližeta po rokah ... ali po 
nosu, če ga dosežeta ...

Ob koncu zaključnega pohoda skozi 
mesto sta Mija in Kani dobila pri-
znanje, da sta uspešno opravila malo 
šolo. Tudi za pse je seveda to šele za-
četek izobraževanja. Lahko nadalju-
jejo šolanje in tudi opravljajo izpite 
iz poslušnosti, sledenja in obrambe. 

Vendar je to že visoka šola, o ka-
teri naša mladiča še ne razmi-

šljata, saj jima po glavi roji 
še preveč otročarij.

Na žalost nam je pri zadnji 
številki tiskarski škrat nagajal 
in tiskali smo napačno 
besedilo. V tej številki najdete 
2 dogodivščini Kanija.


