Hanna Montana Schiwa's Imperium in njena pravljica!
Za vse, ki ste sledili rojstvu in odraščanju leglu H oziroma H-jevčkem v psarni Schiwa's
Imperium bom povedala meni najlepšo pravljico zadnjega časa.
Hanna Montana se je skotila 17.3.2008 ob 10 uri in 15 minut, težka točno 585 g.
Med odraščanjem s tremi brati in sestrico se je z močnim karakterjem prebijala v ospredje. Hanna je
bila pravi črnuhec, ki je znala pogledati izpod obrvi in si z močnim karakterjem uresničevala svoje
želje.
Prišel je čas, ko je bilo treba zapustiti varen dom in z novimi lastniki oditi novim izkušnjam naproti.
Ker si za svoje pasje »otroke« vedno želimo le najbolje sem tudi jaz mislila, da ji bo tam pod zelenim
Pohorjem lepo. Žal, se je izkazalo, da si z novo družino niso usojeni in je po treh neprespanih nočeh
prišla nazaj. Pravijo, da je bila popolnoma nesocializirana, nervozna in boječa. In prav to zadnje Hanni
ni bilo za pripisat, mogoče nezaupljiva toda nikakor ni bila boječa! Dobro, da je bilo tako, ker prav
zaradi te vrnitve se piše ta pravljica!
Ko smo se 26.5.2008 vrnili iz Slovaške, kjer smo uživali na prečudovitem Atibox-u in v velikem uspehu
smo popoldan še vse skupaj enkrat podoživljali ter v času odhoda na proslavljanje našega uspeha na
vadbišče pasje šole, sta v najbolj neprimernem trenutku, ki ga bi lahko izbrala na dvorišče prišla Anja
in Grega. Z vsemi tistimi pokali v roki sem jima ne prav vljudno povedala, da ni lepo, da se na ogled
mladičev pride nenapovedano. Naša mama se je odrekla proslavljanja in ostala doma, pokazala
mladičke in odločitev je padla.
Dan ali dva zatem je Grega prinesel denar za »njuno« Hanno, ki je bil namenjen za gradnjo ograje
okoli nove hiše. Med tem je Anja, ki je bila v bolnišnici preverila, če je vse O.K. Tako je 30.5.2008
Hanna Montana Schiwa's Imperium dobila nova lastnika Anjo in Gregorja Brumec ter z njima odšla za
nekaj mesecev stanovati v blok, dokler njihova hiška ni bila dokončana in pripravljena za vselitev. Po
poroki sta želela otrokeca, ker se zvezde niso poklopile sta sklenila, da bosta svoje misli prenesla
drugam, vso energijo vložila v gradnjo in Hanno.
Minilo je leto ko sta obelodanila , da pričakujejo dojenčka, ki bi se naj rodil januarja 2010. Veselje,
veselje, veselje in skrb, da bo vse tako kot mora bit. Vsake toliko časa se srečamo ali na sprehodu ali
na kavi ali na pivu. Opazujem Hanno in njihov odnos. Lepo jo vzgajata, lepo skrbita za njo, v lepo
samico je odrasla in imajo se radi. To je to; si rečem!
Junija se udeležijo prve razstave, 16. specialna razstava NB v Mariboru in njihovo je drugo mesto. Tisti
dan Grega napove, da na drugi razstavi bo pa Hanna zmagala. Pa smo se smejali. Med tem časom sta
Grega in Hanna lepo hodila v pasjo šolo in Anja je izpolnila prijavnico tudi za drugo razstavo, CACIB
Celje.
In potem. Potem mora Anja nujno v bolnišnico. Leži in miruje ter se sekira kako je z njeno Hanno in
sanja kako jo bo Grega pripeljal v bolnišnico na obisk. Štiri mesece in pol prehitro se dete odloči da
želi na svet. S helikopterjem se še z bodočo mamico Anjo odpelje iz Maribora v Ljubljano in 24.9.2009
se rodi majhno, majceno detece, fant z imenom Lovro. A veste koliko je tehtal? No, primerjava ni
primerna, toda vseeno vam povem. Manj kot Hanna ko se je skotila. Neverjetno. Tečejo solze sreče in
ni se bilo mogoče izogniti skrbi ter željam, da zmagajo v tej borbi.
V soboto, 26.9. je Hanna morala na razstavo in ker sta Anja in Grega imela veliko bolj pomembno
delo, sta Hanno zaupala Mitju. Uresničile so se Gregorjeve besede in Hanna je zmagala, osvojila je
svoj prvi CACIB. Ni dobila pokala toda dobila je lepo rozeto. In sedaj se smeje Grega!

Ne bom vam podrobno opisovala teh zadnjih štirih mesecev. Lovro je pokazal, da je pravi borec in se
tako kot nekoč mala Hanna bori za svoje življenje, svoje želje,… Hanna je skupaj z Gregom opravila BBh izpit, bila na telesni oceni ocenjena odlično in vsak teden sem težko pričakovala novice kako raste
mali »Loli«. Vsi smo držali pesti se veliko pogovarjali kako in kaj bo po prihodu domov in končno je
Božiček prinesel še v letu 2009 Lovrota domov. Domov, v dom le dober kilometer vstran od nas, v
dom kjer živi Hanna. V dom, kjer za njega skrbijo ponosni ati Grega in vsa sijoča mami Anja ter skrbi
polna in nežna Hanna Montana Schiwa's Imperium. Ko to pišem bi bil pravi čas za rojstvo Lovrota,
toda on je pohitel, on je zrastel, on je smisel njihovega življenja, on je tisti, ki je Hanno naredil za tisto
nekaj malo, malo drugačno in bolj posebno od drugih bokserjev.

Lovil jo boš za čobe, uhlje, rep, zato
Obliznjen boš od glave in do pet.
Veliko krat bo padlo kaj na tla.
Roke polne bodo dlak, a ti boš
Otrok ves vesel, da le Hanno boš lahko spet objel!
Ko mi zmanjka že besed, da opišem vso to čudo, pa pride kakšna nova slika in spet ne morem verjet,
da je lahko sreča bila tako mila, da te pripeljala je k nam nazaj, da si lahko šla v kraj, ki je le kak dober
kilometer stran. V Pekel. Pekel se imenuje ta kraj, ki je le dober kilometer stran in tam je doma
Hanna. Hanna Schiwa's Imperium in njena družina. Sedaj ima Hanna druge skrbi, ki jih prej poznala ni
in vsi mi smo presenečeni kako odrasla se v trenutku nam zdi.

Ker sem na začetku zapisala, da je to meni najljubša pravljica v zadnjem času, bom končala tako kot
se spodobi. Naj živijo srečno zdravo in veselo, do konca svojih dni!
Hvala Anja in Grega, da sem/smo lahko del te vaše pravljice in hvala, da sem jo lahko zapisala.
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