
Mój pies Tania i jej przygody 
 
 Mam na imię Kacper, ale to nie będzie opowieść o mnie, tylko o moim psie. 
 
 Trzy lata temu umarł mój pies Dżekol, miał 3 lata. Był pięknym rotwajlerem. Było mi 
bardzo smutno, bo to był mój najlepszy zwierzęcy przyjaciel. W naszym domu zapanowała 
pustka. 
 
 Po 2-3 miesiącach, kiedy tata odbierał mnie ze szkoły,  powiedział, że ma dla mnie 
niespodziankę, której nigdy nie zgadnę. Pomyślałem: ,,Co to może być?'' 
Wszedłem do auta i zobaczyłem, że coś leży na ziemi i to była ona – Tania nasz nowy pies. 
Zabraliśmy ją do domu i położyliśmy na kanapie.  Rozwinęła się trochę i zaczeła wszystko 
wąchać swoim małym noskiem. W międzyczasie przyszła Zuzia, moja młodsza siostra,  z 
przedszkola i oszalała na widok szczeniaczka w naszym domu. Zaraz Tania ją zobaczyła i 
pobiegła do niej. Zuzia zaraz pokazała jej swój pokój. Tania biegała od kanapy do Zuzi i tak w 
kółko. Przez miesiąc spała na dole, ale potem tata stwierdził, że jest na tyle duża, że może 
już mieszkać na zewnątrz w budzie. Tania to bardzo duży pies, gdy stanie na dwóch łapach 
ma ok 1,8 m. Jest  Moskiewskim Psem Strużującym, czyli mieszanką bernardyna i owczarka 
kałkazkiego. 
 Pewnej soboty wyszedłem na pole się z nią pobawić, ale zobaczyłem, że leży skulona  
w budzie. Pobiegłem po tatę i zobaczyliśmy, że ma prawie wybite oko,  prawdopodobnie 
zobaczyła ptaka na płocie i chciała się z nim pobawić.  Skoczyła na płot, a ptak uciekł. Łapa 
jej objechała i nadziała oko na stalowy drut. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało. 
Rosła z dnia na dzień, aż w końcu była większa ode mnie, a miała dopiero roczek. Potem 
wydarzyła się druga najgorsza rzecz w jej życiu - uciekła nam . Gdy jechałem do szkoły, jakiś 
kundel przebiegł przed czujnikiem naszej bramy i nie zamknęła się. To wtedy Tania nam 
uciekła, ale na szczęście nasi znajomi zobaczyli ją w odpowiednim momencie i zadzwonili po 
tate, który odprowadził ją do domu. Potem miała karę, siedziała w budzie do końca dnia. 
Często braliśmy naszą suczkę na spacer i często się z nią bawiliśmy. 
 Pewnego dnia Tania  zniszczyła całą budę od środka i zaczęła zachowywać się 
inaczej. Zdziwiło  to trochę mamę i tatę, potem było jeszcze gorzej, zaczęła robić sobie 
gniazdo. Tania stała się bardzo nerwowoa, szczególnie jeśli ktoś zbliżał się do Zuzi. 
Poszliśmy z nią do weterynarza, który oznajmił nam, że Tania ma ciąże urojoną. W jej głowie 
moja młodsza siostra Zuzia stała się jej urojonym dzieckiem, ale na całe szczeście po 
wykonaniu zaleceń weterynarza wszystko wróciło do normy. 
 Tania, kiedy miała prawie 2 lata, podczas  spaceru zobaczyła stado saren.  
Wyszarpnęła się Zuzi z ręki i puściła się w pogoń za sarnami. Po przebiegnięciu trzech płotów 
i błota opamiętała się i zaczęła nas szukać. My tez jej szukaliśmy. Po 10 minutach 
znaleźliśmy ją .Byliśmy bardzo szczęśliwi. Od tamtej pory już nie wpadł jej żaden głupi 
pomysł do głowy.   
 Tania to fajna suczka, chociaż wolałbym, żeby była chłopakiem, bo teraz jest u nas 
przewaga kobiet w domu i przegrywamy z tatą i dziadkiem. 
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