Rumíček je velbloud!

Věděli jste to? Já teda ne.Ale on to o sobě tvrdí. Od tý doby, co jsme se přesunuli na chalupu,
není vižlíkem, ale velbloudem – asi teda nejspíš, podle jeho představ. A to vždy v časných
ranních a pozdních večerních hodinách. Kdy se má jít venčit. Což odmítá. Nechce se
venčit. Nepotřebuje se venčit. Chce ležet na gauči . Podle něj to není vůbec zapotřebí – v
tuhle nekřesťanskou hodinu. Nevidí důvod, protože přece nepije, ne? (Kecá!! Má tu kušnu v
kyblíku s vodou na zápraží furt. Máčí si jí tam, jak ten vodník šosy) . A tudíž není co
vypouštět, když není podle něj nadměrný příjem. Je velbloud, ten taky nepije a nepotřebuje
tak často vylučovat. A v podstatě – dyk von ani nemá to vylučovací ústrojí!! Nemá čim
vylučovat, tak ven vlastně ani nemusíííí.
Ráno je to Brtník, kdo ho doluje z postele, aby se šel milostivě projít. A vždycky to má stejnej
průběh. Nejdřív slyšíte šeptané, vlídné: “Rumíčku, poď, deme ven.” Nic, ticho….”Rume,
slyšíš? Deme.” přitlačí trochu páníček. Nic, ticho, ani zašustění deky se neozve. Úplně vidim
ty křečovitě zavřený oči
. “RuMOUŠI! Hergot,ale už!” ….. no nakonec ho vždycky
vydoluje, ale to je obezliček kolem toho. Ráno se z toho nejhodnějšího psejka stává pes nejen
tedy – podle něj – bez vylučovacího ústrojí, ale taky bez sluchovýho ústrojí. A nebo je možná
na tom gauči hrozně blbě slyšet.
Což by vysvětlovalo, proč já mám večer ty stejný potíže ho z toho gauče dostat dolů, aby se
šel ještě aspoň vypustit, než se půjde definitivně spát. Stává se z něj taky ten velbloud, co
vylučovat nepotřebuje a stejně jako ráno, je na tom gauči velmi špatná slyšitelnost. Průběh
je totožnej s tím, jak to jedou ráno . Tuhle se ovšem ke špatný slyšitelnosti přidala navíc
ještě i velmi, velmi špatná viditelnost . Neb mě nebylo vidět a tudíž i Rumíčka nebylo vidět.
Protože to pro tentokrát vytunil. Když jsme došli ke konci obvyklý scénky, kdy já přidala na
tom důrazu a trvala si na svým, že ven se půjde (a Tazzymíru jsem měla tou dobou už na
hlavě, jak se těšila, kdy už konečně k těm dveřím se dostaneme), učinil se neviditelným
:D………………. a schoval si hlavu do tlapiček
Kašpar jeden.
Musela jsem se rozesmát. Potichu, protože Brtník už spal. Ale kdyby to šlo, hýkala bych na
celou chalupu.
“Rumouši, ty kašpare, poď VEN!”
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Rumíček je velbloud!

“Tady nikdo neeeni!” schová si hlavu packama

“Kecáš!”
“Když já nevidim tebe, nemůžeš vidět ani ty mě! Tak!” a dělá filutu
“Jo jasně, novej zákon voptiky ty jelimane! Dem!”

“…………………….” zase si schová hlavu

A já se směju jako pitomá. To je celej Rumíček, vždycky vymyslí nějakou ptákovinou kterou
mě dostane. Já ho nakonec z toho gauče taky dostala, ale vylítnul ven raketovou rychlostí.
Hned u smrku zvednul nohu, vypustil se dočista dočista a letěl zpátky. Od dveří obýváku
hodil šíbru na gauč a zabral strategickej flek. Aby ho nááhoudou nepředběhnul nějakej jinej
Flek
.
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