Przyjaciel Robinsona (2)
Zwierzęta dla singli – rybki, ptaki i koty
Już wiesz, że Piętaszek nie zawsze musi być człowiekiem... Na Twojej Samotnej Wyspie
może zamieszkać ktoś, kto chce być Twoim wiernym towarzyszem, choć nie potrafi czytać
i nie zachwycają go utwory muzyki poważnej... Czy faktycznie nie zachwycają? W pierwszej
części tego artykuły była mowa o psach i gryzoniach. Dziś czas na innych kandydatów na
Piętaszka na Wyspie.
Gdy więc możliwość znalezienia ulubionej, pamiątkowej koszulki z wakacji, pociętej
w szufladzie maleńkimi ząbkami gryzonia, bardzo Cię zniechęca, pomyśl może, że...
Rybki są zawsze czyste
Wymagają pewnej wiedzy
i nakładu energii: musisz im
przygotować odpowiednie warunki
w akwarium, które potem
regularnie trzeba czyścić. Ryby są
bardzo higieniczne; nie zostawiają
sierści na dywanie, nie wracają ze
spaceru z mokrymi łapkami, nie
uczulą Cię na futro i nie zostawiają
odchodów w kuwecie.
Rybki to wielka gratka dla estetów;
możliwości zaaranżowania ich
„domku” są niemal
nieograniczone, a paleta gatunków, które możesz tam umieścić, przyprawia o zawrót głowy.
Gdy zakomponujesz już akwarium i umieścisz w nim mieszkańców, możesz kwadransami się
im przypatrywać – to relaksujące i zachwycające. Podobnie jak niektóre gryzonie, rybki
żyworodne mogą się rozmnożyć, jednak w tym przypadku to mniej kłopotliwe, bo większość
narybku nie dożyje dorosłości.
Życie w rybim stadzie bywa trudne i okrutne. Jeśli boisz się pogryzionych płetw, nie lubisz
spotykać czasem zwłok swych przyjaciół częściowo nadgryzionych przez ich niedawnych
kumpli (bo rybki żyją, niestety, krótko) rybki nie są dla Ciebie. Za to jeśli lubisz trele, a rybi
brak głosu wydaje Ci się smutny, dla Ciebie są...
Ptaszki
Wielką zaletą ptaków, prócz wielości dostępnych gatunków, odmian, barw i wielkości jest ich
zdolność wydawania – niejednakowo subtelnego u różnych gatunków – głosu. Wielu
u chomika czy rybki przeraża ich konsekwentne milczenie. Ptak głos ma, a są takie odmiany,
jak np. gwarek, czy papuga, które lubią nawet z Tobą „pogadać”.
Ptak, przez to, że większość życia spędza w klatce, rzadko ucieka, choć i to się zdarzyć może.

Mniejszą ochotę na ucieczkę i polatanie za oknem ma wtedy, gdy towarzyszy mu ptaszek do
pary. W przypadku gatunków mniejszych nie będzie to dla Ciebie kłopotliwe.
Małe ptaki, podobnie jak myszki czy chomiczki, niewiele jedzą. W trudnej sytuacji, można
wraz z klatką zabrać je ze sobą, jeśli np. jedziesz gdzieś samochodem na dwa–trzy dni i nikt
nie może ich odwiedzać. Oczywiście na co dzień tę klatkę, tak jak u gryzoni, trzeba starannie
czyścić.
Podobną ilość sprzątania, za to chyba więcej czułości zapewni Ci...
Idealny wybór singla: Koteczek
O jego inteligencji i indywidualizmie sporo już pewnie słyszałeś. Nie wiesz być może jednak
tego, że z jego punktu widzenia jesteś wymarzonym wprost towarzyszem życia. Koty
uwielbiają osoby pojedyncze, bo tylko w ich towarzystwie czują się odpowiednio ważne
i dopieszczone. Potrafią być urocze, przymilne i – tak jak pies! – dozgonnie wierne.
Kot jest wrażliwy; chętnie będzie Ci towarzyszył w słuchaniu muzyki, oglądaniu telewizji,
a nawet czytaniu książki, choć wtedy zapewne zechce się ułożyć na samym jej środku, co
może Ci trochę utrudnić lekturę. Kot towarzyszy singlowi w zmywaniu, kąpieli i uprawie
kwiatów na balkonie. Lubi próbować Twojej kolacji i jeśli pozwolisz mu siedzieć z Tobą przy
stole, na pewno nie odmówi.
Nie musisz go wyprowadzać. Gdy wyjeżdżasz, takie „niewyprowadzalne” zwierzę, łatwiej dać
pod opiekę mamie czy koleżance. Z niewyprowadzaniem wiąże się oczywiście konieczność
regularnego czyszczenia kuwety. No i zapewnienia kotu domowemu odpowiedniej dawki
ruchu podczas zabawy, ale to... przecież będzie przyjemność dla Was Obojga.
Kot, jak żadne inne zwierzę, potrafi omotać Twoje serce, dlatego w przypadku jego hodowli
największym niebezpieczeństwem, jakie Cię czeka jest... chęć posiadania drugiego. Koty we
dwójkę są weselsze i nie martwią się, że idziesz do pracy. Dwa jednak trudniej „sprzedać” na
wakacje. Tak czy inaczej, kiedy zamruczy już na Twoich kolanach, będzie miał pewność; już
nie jesteś sam na Swojej Wyspie.
Piętaszek jest z Tobą
Najogólniej morał jest taki: na jakiekolwiek zwierzątko się zdecydujesz, nigdy już nie będziesz
sam. Zwierzę, które przyjmiesz pod swój dach, będzie Ci wierne.
I – co ważne – jeśli kiedyś postanowisz przestać być singlem, zaakceptuje to łatwiej niż
jakikolwiek znany Ci człowiek.
Zofia Kościelna

