Tak jo, jsme fakt překvapivě ve finále.

Aneb docentka dohárala. První hárando grando trvalo tedy nakonec 24 dní a Talířka jela fakt
jak podle scénáře, po akutní fází zesílilo na dva dny barvení a závěr byl zas stejný jako
začátek – tedy pár kapek tmavý krve aaa šmidra. Takže už Ti dva povstalci můžou být
pospolu (jen tedy je nutno trošánek krotit Rumíčka, neb ten, stejně jako Ešátor vidí v
dohárafší čubině cestu ku bezpečnému sexu ) Teď mi tu oba lezou po klíně a brání mi v
normálním psaní, hovádi. Fčéra byli unešený, že si zas po dlouhý době můžou dopřát
masakéro a lítali zahradou a po louce jako ty magoříííí zmagořený. Asi šestsettisíckrát se
pozabíjeli, utrhali si všechny svoje nožičky a zardousili hrdélka. To jsme jim radši ale ještě
vždycky někdo dělal družinářku. Já jsem si stihla vyčistit jeden záhon a!! umýt šécky vokna
(hlavně že doma je mám eščě šmucig :-D), abych mohla vzít vyprat záclony a závěsy a příště
už je pěkně pověsit. A to nejdůležitější ale je, že zatímco my jsme s Rumíčkem myli okna
(víte jak blbě se meje vokno ze židle, kam za vámi vylezep péf? – no blbě, dost blbě), tak
Brtník šel s Talířovou do polí. Navolno!! A juchéé! Nebylo to teda zatím o tom, že by si volně
poletovala prostorem, šla hezky v kontaktu, ale bez vodítka. A zvládla i prý vyběhnuvší srnu
(již kynologicky zdělaný Brtnik ji zahlédl dřív a Talířku si pochopitelně pojistil, aaale, i tak).
A k autu od chalupy šla ta pupina flekatá taky bez vodítka. Byla moočikovná, močikovná. Já
už tak močikovná ofšem nejsu, páč……… no rozhodla jsem se, že bych chtěla zkusit
drátkovat. Jen tak. Zkusit si odrátkovat pěkný skleničky a udělat si z nich svícínky…. pravda,
ten drát je tak jako nespolupracující, páč Brtnik koupil tlustější, než jsem potřebovala, ale
tak v tom to úplně nejni. Na něčem se to aspoň zkusí. Jen to není tak vzhledný, ale horší je,
že já jsem taaak močikovná, močikovná, že ……… sem se……. při tom zaplétání a drátkování
tak jako trochu……. to…………… :-D….. zadrátkovala k židli
a musela jsem se
rozdrátkovat. Aaaach jo, zručná vyloženě teda fakt nejsu.
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