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1. Dóna’m el teu afecte: el que més falta em fa sobre totes les
coses és l’afecte. Soc un animal molt sensible: tenc pena,
mal, alegria. I tots els sentiments que pots tenir tú. Tú ets la
meva manada encara que m’agradi estar amb altres cans. Som
animals molt sociables.
2. Si pot ser no em tenguis fermat: no soc un presoner!
I tenc molta energia per gastar. No m’agrada estar fermat ni
tancat en una canera. Venc del llop i necessito córrer. Pots
posar una barrera alta a casa. Si estic fermat no puc guardar
la casa. Necessito moure’m cada dia!
3. Necessito relacionar-me: i així tenc la sensació de que
soc part d’una espècie i aprenc a conviure amb tothom.
Deixam jugar amb altres cans, com els nins juguen amb altres
nins.
4. La meva alimentació és molt important: si soc adult em
basta un bon plat al dia, però vigila que estigui adequat a la
meva espècie, recorda que soc un ca i no una persona i el més
important és que no em manqui aigua mai.
5. Arregla un lloc abrigadet per mí: m’agrada tenir un lloc on
abrigar-me si fa fred o si plou. Una flassada o una estoreta em
bastan. Prefereixo estar amb tú a casa, si em deixes:
o m’agrada estar tot sol.

6. Mai em deixis sol al carrer: no tenc ganes de acabar
esclafat sota les rodes d’un cotxe o a la canera municipal; tanca
be casa teva i coloca’m un xip i una placa amb el teu telèfon.
7. Vigila la meva salut: m’has de portar al veterinari si em veus
trist, tenc mal o estic costipat; les vacunes són molt importants i
també els tractaments pels paràsits. Ès millo si em passes un
raspall i si em banyes has de procurar aixugar-me bé ja que la
humitat no m’és gens bona.
8. Puc ajudar-te: m’agrada apendre i demostrar la meva
inteligència; però ho has de fer amb paciència i afecte mai a
forca de cops o crits.
9. Millor si em tractes amb justícia i respecte: no em facis
pagar els teus mals humors i preocupacions; intenta comprendre
el meu idioma encara que costi un poquet. Si alguna vegada
mostro les dents no és que soc dolent, tal vegada tenc por o no
ens hem entés.
10. No em deixis mai: intenta ser tan fidel amb mi com jo ho
soc amb tú. Si per alguna raó m’has de deixar intenta trobar que
allà em matarán a les tres setmanes una altra casa per mí, no
em portis a la canera municipal ja.

