Záhada hlavolamu

Mám dvě záhady hlavolamu. A jednu už jsem vyřešila. Bylo mi dlouho záhadou, proč u nás
nejsou vůbec žádní špačci. Dneska ráno se mi konečně tohle podařilo vyřešit. Při pohledu
na psí pelíšky. Zatímco já byla vyřízená z 2x dvacet minut intenzivního venčení, kdy Talinka
byla pořád navolno, což vydá za 10 obyč procházek se psem. Protože nejdřív musíte
uuuutííkat, abyste dál pokračovali v tom, že pod ty balkony se Tali fakt nechodí. (ten
sousedovic, ten je nějakej echtovní!!), pak musíte uuuutííkat, abyste doběhli včas k rohu
zelenýho baráku a tam ji zase ujistili, že Tali neee, tam se nesmííí, a abyste pak následně byli
připravení být zatraceně rychlí před Talibufetem, když řeknete to kouzelný “tak dem”, páč
se vystřelí do trávníku a musíte ji dovést k tomu, že aby nebyla prase, ale pes. Což dneska
bylo suprový, všechno nám to pěkně odsejpalo, ráz na ráz.
Pak jsme zašli k rybníčku, kde byl mladý kačer, Tali se nechala dobře ovládat, když se kačer
zvednul, zůstala, neletěla za ním, šla si počuchat po břehu a brodit v rybníčku. Pak pěkně na
povel se mnou odpochodovala!! na louku, nevlítla tam jako pako, čutaly jsme si s balonkem
a!!! Poprvní zažila svou velkou stíhačku. Čutla jsem ji tenisáka do prostoru, využila toho, že
se zakoukala k sousednímu domu, utíkla jí na druhou stranu hřiště (a doufala, že nevymejšlí
nějako kravinu) a tam číhala. Jak zjistila, že jsem mimo dosah, začla velká stíhačka kolem
plotu. Měla jsem dostatečnej náskok a řítila se kolem hřiště rychlostí Pendolína (a doufala
jsem, že nevykolejím ), letěla za mnou a měla trošku potíž, tenisák v hubě jí kapek
znemožňoval dejchačku, takže ho někde flusla do prostoru a řítila se dál. S hubou kolem celý
hlavy mě pochopitelně dostihla a přepadla. Joooo bylo to žůůžo! Jsem se jí opýtala, kdeže má
blbka ten balonek, tak to otočila a mazala pro něj. Střihly jsme si ještě jedno krásný
přivolání a bez jakýhokoliv povelu!!! šly spolu domů. Vlítla na podestu a čekala tam na mě.
Bože to je vám taková krása!!
Pak šupajdil ven Rumjazlíček a vzali jsme to na druhou stranu, kde nejdřív pásl kosáky – to
aby si splnil stranický úkol za borderky a následně vystavoval ……….. ehm… francouzskýho
buldočka – to aby si splnil stranický úkol za ohaře asi, nebo co. Joudík malej. Krásně jsme si
začutali s balonkem, hráli na babu kolem zábradlí a zacvičili si. Pejsci doma spokojeně
buchli na pelíšky. A zatím co já, naprosto zničená ranním lítáním prostorem jsem se chystala
do práce, tak oni s výrazem : “To jsme si příjemně protáhli tělo, to se nám to bude tetkon
spát!” začli mlátit špačky! A v tu chvíli mi to bylo jasný. Jasnější než nejjasnější! Už vím, proč
u nás žádní špačci nejdou! Ti dva je už dááávno vytloukli
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A druhá záhada hlavolamu? No to jsem ještě nevyřešila. Psi teď hrozně línají, fakt fest,
čemuž napomáhá i to, že jak to jde, tak se furt ráchají – zvláště ti flekatí, ti jsou ve vodě furt.
No a takže se furt zametá, luxuje, vytírá……….. ale co nechápu je, že v jednom místě – což je
u vchodových dveří, kde psi rozhodně nejsou nejčastěji, je z celýho bytu úplně nejvíc chlupů.
Tam je jak ráno, tak odpoledne vždycky prostě závěj. Kdyby to bylo u pelíšků – tak to je
logický. Ale ne, prostě v prostoru u dveří, kde jsou pesani jen v momentě kdy se odchází,
nebo přichází, tak u botníku a rohožky na odkládání bot tam je vždycky nejvíc chlupů. Čím to
je? Mimochodem zajímalo by mě, zda všem letos psi tak mohutně línají. Podle toho, kolik
chlupů už ohaříci shodili, by museli být min. naháči.
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