Blbý a blbější…. bylo dnešní ráno

Pro vás teda už včerejší, když to budete číst. Jak jinak – začlo to už s Tali. Její poslušnost
skončila u vedlejšího domu. Jí opravdu něco nahrát do makovice, aby to tam zůstalo a
fungovalo alespoň v minimálně rušivých podmínkách – to je opravdu šichta. Střídala to, že je
vzornopes s tím, že se s ní nedomluvíte. Udržela jsem nerf na uzdě a nezabila ji. Řekla jsem
si a jí taky, že na ní kašlu a nechala jí ať si běží třeba na Václavák a šla jsem domů. To se
madáme připojila a pak stála jako tydýt na chodbě. Otevřela jsem dveře a vzala si Rumíčka.
Jako kdyby nebyla. A šli jsme spolu ven. A cestou po chodbě nám Talířovou někdo vyměnil a
najednou byla ochotná být tam s námi. Rumíček je kámoš, takže se mnou držel basu, když
jsem mu řekla, ať si jí vůbec nevšímá. Takže když chtěla dělat brajgl a že se poperou,
vybodnul se na ní. Veliký divení bylo.
No ale Taliprojevem zdaleka moje blbý ráno nekončilo, to byl jen začátek. Při vypravování se
do práce se proti mně spiklo úplně všechno. Počínaje oblečením a konče zipem u kabelky.
Nebylo možný ho narovnat tak, aby se dal zapnout, ať jsem dělala todle a nebo onodle,
vždycky byl přetočenej a já vytočená. Protože fakt jako už jsem nestíhala. Klíče??? Škoda
mluvit. Nebyly, nebyly a když už sakra byly, odmítaly spolupracovat a že do toho zámku
nevlezou.
Takže jasně, vycházela jsem z domu zatr pozdě. Armádu nespolupracujících pak v kanceláři
rozšířil nejdřív pytlík s müsli. Nejen že se rozhodnul nenechat se otevřít jako inteligentní
pytlík, ale jako idiot, takže má v sobě nyní obří díru a rozsejpá müsli všade kolem, ale navíc
odmítl akceptovat mou myšlenku na omezení přísunu jídla a vysypalo se mi tam asi tak pět
tun těch blbejch vloček!!!! Mozková aktivita nula, takže mě vůbec nenapadlo!!!
nenapadlooo! nasypat tam část zpátky. Nějak jsem to vnitřně považovala asi za
neproveditelný. A pro stejnou revoltu se rozhodnul kyblík s jogurtem. Já osobně jsem si tam
nadávkovala patřičný množství jogurtu polévkovou lžicí a tím jsem chtěla skončit. Kyblík asi
uzavřel s müsli pakt o stejným útočení a tak, když jsem si kyblík naklonila, abych přilila ještě
syrovátku………… VYKYDNUL SE MI DO TÝ MISKY SKORO CELEJ????!!!!! CHÁPETE TO???
Je to kilovej kyblík, něco už ujedeno bylo, ale………. prostě ………… no teď když to píšu, je
přede mnou celodenní úkol – sfedrovat asi tak pětset tun müsli hmoty. Páč ten jogurt tam
rozhodně nešel vrátit v tom množství v kterým se mi do tý misky vykydnul.
Trochu se bojím, co bude odpoledne
odpoledne bylo ještě mnohem horší.

. Pokud tady už nikdy nebude nic, je jasný, že
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