Tali Hari :D

Ne z Tali se nestala následovnice špionky Maty Hari. Jen se prostě rozhárala
Na apríla, pěkně přesně . Ftipálka jedna. No tak jsem zvědavá, jak to zvládneme tentokrát.
Ten první týden celkem šel, řekla bych. I o tom víkendu srážecím – kdy to bylo šestý a
sedmý den, to bylo na pohodu. Na všechny strany, páč i ten Vašíček to zvládal, nejen
Rumíček. Ten měl jen trochu skleslou náladu, když se mu domů nastěhoval Maršál Koněf
. Ale jinak cajk.
Blbnout začal až v neděli odpoledne, kdy jsme si zajeli na chalupu. Nicméně teda, je to
hodnej hošíček a tak když jsem je položila u záhonu na matrace-každej měl svou kousek od
toho druhýho, abych je měla pod dozorem, fungovalo to. Jen si prostě občas kvoknul .
No pak už se nám to pochopitelně posunulo do jiných výšin . Tali změnila barvu hárání a
Rumoušek změnil kvokání. Na pískání. A zvýšil intenzitu snahy se nejen dvořit, ale taky se
posunout do finální fáze
. Což naštěstí Tali zatím neopětuje. V úterý to bylo devátý den a
seřvala ho večer na tři doby. Opět i s tím, že to seřvání bylo cinknutý kvičením, protože
pořád jí je takový žinantní dát jemu, kterej má zatím doma velení, do tý držky doopravdy.
Jsem jí vždycky oporou, i když pochopitelně – vzhledem k tomu, že bydlíme v paneláku –
mírním trochu ten projev. Ale vždy je to o tom, že Rumíčka vykážu do patřičných mezí. Aby
viděla, že to není špatně se bránit, a že v právu je ona. A trošku ji vždycky poňuňám, aby se
na sebe tak nezlobila . Ještě to jde, že pod dozorem jsme všichni pohromadě, jen každej na
jiným pelíšku.
Večer jsme si na střídačku dali trošku hlavylámání. Žádný složitostě, páč ani na jedný straně
není mozková dostatečnost. Jen čistě pamlsky naházený v krabicích s korkovýma špuntama.
Ať prostě přijdou na jiný myšlenky. A s Rumíčkem jsme si dali masakéro vo mědvěda.
Vééliký masakéro, medvěd lítal vzduchem. Pak každej trošku ešče nákupní košíček nosil, to
taky nejsou složitostě nějaký. No a pak už se šlo ven. A večer před spaním, když už byli na
pelíšcích jsem si k nim sedla – hlavně teda k Rumíčkovi, aby měl taky nějaký výhody a
krapítek jsem ho namasážovala. Je teda šichta ho teď přimět k tomu, aby ležel v klidu.
Jakýkoliv projev laskavosti ho rozpumprdlíkuje a nejradši by se kolem člověka ovinul jak
lijána. Což by nebylo nic závadnýho, ale vede to k tomu, že se pak celej rofajrovanej odpálí
za svou vyvolenou. Nicméně jsem byla nekompromisní, že mudlat se nebudeme a budeme v
klyyyduuu ležeet a nehejbat se . A pánčička nás bude masírovat. Uklidnil se a jen funěl,
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občas si vzdychnul, jak těžkej život von to má, ale nakonec si uvědomil, že to uklidnění taky
není úplně marný a ukolíbalo ho to do klidu a spánku.
A já pak mohla na chvilku skočit taky za Tali a jít hnípat. Páč nejen ty dva čtvernožce to
hárání utaví. Bejt za policajta je děsně náročná věc. A taky – když se spí….. tak se spí. Takže
se neharaší. Pravda v neděli v noci Rumíček i kníknul, ale bylo mu vysvětleno, že toto není v
noci žádoucí činnost, tak to zabalil. A hlavně byl teda přesunut do kůchně. Ta má na něj
takovel lepčejší vliv, je tam víc v klidu.
Nu takže – držte palce, už sjíždíme s kopečka, tak ať to ubrzdíme

.
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