
„Fuks”

W dwudziestym pierwszym wieku mowa szybko się  zmienia.  Na przykład  na  aplikację 

młodzież mówi teraz „apka”,  a „fuksem” nazywa szczęście,  za to nasz bohater  właśnie tak się 

wabił. Był on kundlem podobnym do wilczura. Jego imię bardzo nawiązywało do historii, którą 

sam przeżył, a brzmiała ona tak...

Pewnego dnia pani Julia poszła na spacer do pobliskiego lasu. Na dworze panowała wtedy 

zimna  jesień.  Postanowiła  więc  przespacerować  się  krótko,  żeby  tylko  chwilę  odetchnąć  po 

trudnym dniu w pracy.  Złote liście szeleściły pod jej nogami, a szelest ten rozlegał się wokoło. Nie  

licząc go,  w lesie  było zupełnie  cicho.  Ten spokój  nie  trwał  jednak zbyt  długo.  Kobieta  nagle 

usłyszała cichuteńkie skomlenie.  Zaczęła z wolna podążać w kierunku odgłosów. Szła tak dość 

długo, chociaż mówiła sobie, że miał być to przecież króciutki spacerek. Panią Julią zawładnęła po 

prostu  ciekawość,  cóż  mogło  tak  żałośnie  wyć.  Po  chwili  widok,  który  ujrzała,  przerwał  jej 

rozmyślania. Pod drzewem leżał mały szczeniak. Trząsł się z zimna, a do tego miał rany wokół 

swojej  szyi.  Pani  Julia  zauważyła,  że  był  przywiązany  do  drzewa  drutem...  Kobieta  szybko 

zadzwoniła do swojego męża, żeby jej poradził, co ma zrobić ze zziębniętym pieskiem w środku 

lasu. Była zszokowana tym, że ludzie mogą być tacy okrutni. Pan Paweł przyjechał samochodem 

leśną drogą, aby zobaczyć, jak sprawa wygląda. Kiedy zrozumiał, że pieska trzeba ratować, od razu 

zadzwonił  po  straż  miejską.  Po  dwudziestu  minutach  przyjechały  dwa  samochody,  z  których 

wysiedli  strażnicy oraz  –  jak się  później  okazało  –  inspektorzy weterynarii.  Uwolnili  pieska  z 

drutów, opatrzyli mu rany i wsadzili do transportera dla zwierząt, w którym pojechał do kliniki 

weterynaryjnej. Pani Julia i jej mąż wsiedli do swojego samochodu i w pełnej obaw atmosferze 

udali się do domu. 

Po kilku dniach do wybawicielki szczeniaka zadzwoniono w jego sprawie. Pani Julia sama 

zadeklarowała, że przyjedzie do kliniki odwiedzić pieska. Po dotarciu na miejsce kobieta zapytała o 

stan  zdrowia  pacjenta.  Okazało  się,  że  jest  z  nim o  wiele  lepiej  niż  przypuszczała.  Po  chwili 

pracownik zaproponował jej, żeby przygarnęła szczeniaka. 

- Gdybyśmy oddali go do schroniska, niezbyt dobrze by to na niego wpłynęło – powiedział 

doktor. - Już za dużo przeżył w dzieciństwie, dlatego chcemy, żeby resztę życia spędził w domu 

kochającego go opiekuna.

Pani Julia bez wahania zdecydowała się przygarnąć pieska. W ten sposób szczeniak już po 

kilku dniach zadomowił się u swoich nowych opiekunów i zdobył bardzo oryginalne imię – Fuks.
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