Bufet, bufet, bufet a ještě jednou bufet :-D

Neustále pracujeme pilně na tom, aby se z Tali nestala zakletá princezna Bufetilka. Leč, jest
to skutečně šichta. Při cvičení už se dokáže více méně ovládat, stejně tak se ovládne, když je
na vodítku a lákadlo je dostatečně velké (jinak mnou neviditelné drobky dokáže vdechnout ,
dřív než se stačím nadechnout a to i na tom vodítku). Ovšem – zcela pochopitelně, je-li
navolno, jedeme zcela jinou ligu. Každopádně, včera dnes (a zítra????
) se nám oběma
povedl majstrštyk.
Včera ráno jí osud přihrál do cesty veliké hovězí žebro. Tím ovšem osud nahrál i mně. Žebro
bylo tak velké, že ho pochopitelně neměla šanci zpracovat. A tím pádem jsem dostala šanci
naopak já. POVEDLO SE MI TU ČŮZU FLEKATOU PŘIVOLAT I S TÍM ŽEBREM!!! A TO
PŘES TO, ŽE KOLEM HOPÍKAL RUMÍČEK. Což jí pochopitelně brzdilo, neb – a já to chápu –
se obávala, že by ho mohla přihrát jemu. Naštěstí, Rumajzlíček Trpajzlíček jest hodný pán a
nic takového nehrozí. To ona ovšem nemůže s určitostí vědět a jak říkám, já to chápu.
No. Takže i přes tohle všechno, přiběhla – pravda, ne hned z první. Musela jsem ji hodně,
hodně přesvědčovat. Ale hlavní je, že prostě přiběhla. Abych jí dala najevo, že nejsem
krutopřísná, usedla jsem na bobek a hlas snížila, co to šlo. Ale nakonec se nám to oběma
podařilo. Ona přiběhla, a pustila, aniž bych na to musela sahat, ukořistěný úlovek na zem. A
JUCHÉÉÉÉÉ!!! Odměnou jí bylo něco, co doteď vůbec neznala. Ovocná müsli tyčka.
JOOOOO, to je prý velikánská delikateska, velikánská.
A proto jsem tuhle delikatesku vzala s sebou i dneska ráno. A dobře jsem udělala. Jednak se
mi podařilo Tali odvolat z míst, kam si bohužel chodí ulevovat svým útrobám všichni ti
dělníci, kteří pracují na vedlejším paneláku a jimž zaměstnavatel nepřistavil toitoiku . A to
chtělo něco speciálního. A druhak chtělo něco speciálního i to, že o chvilku později hodlala
zbufetit pytlík s čímsi a mně se opět podařilo ji přesvědčit, že toho má nechat. Byla pro to
ranní venčení moc šikovná. Musím ovšem pominout ten fakt, že….. při odměňování za tenhle
poslední výkon, mi z taštičky vypadla půlka připravenýho rohlíku a já to nezaregistrovala.
Ona ovšem ano. .
Hm, tipněte si, jak tenhle kus pečiva dopadnul?? Ešivá nám má být nebohého pečiva opět
líto??? Co???
KRÁSNÝ VÍKEND VŠEM. A já doufám, že to nebude dlouho trvat, situace se zklidní a já zas
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budu psát častějš.

pohodový víkend
vinšuju.

hm a nebo radši
takhle pohodový
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