To čučíš, co?

Řikám Taliprdovi.
Protože ač na chalupě fungovala k velký radosti pánčičky fakt úplně skorem jako prej já. Což
teda….ehmm, ehmmm to si dovolim rozporovat, ale tak dejme tomu. Tak ovšem na domácí
půdě bohužel zločineckej geng fleků a prej sme skorem na začátku. Takže ač to evidentně
pánčičce nesedí, nasadila to jediný, co Taliprda trochu mírní v projevu. Zostřenej a zároveň
osekanej režim.
Co to vobnáší? No to jeden přijde o veškerý privilegia, kterých jinak má přehršel. Je s ním
komunikováno vyloženě povelovací technikou, bezemočně a bohužel opravdu s přísným
tónem, který nepřipouští žádný dohody, či úlevy. Ne, je to striktní a vojenský režim na který
byla zvyklá z pradávna. Při procházkách bez možnosti si poletovat, jde se v blízkosti
psovodově a žádný odklon se netoleruje. Trochu to přeháním, ale prostě to prej jináč nejde.
Privilegia a svobodu má ten, kdo toho nezneužívá. Tedy kupříkladu pochopitelně já, hošíček
můj zlatej, jak mi řiká pánčička.
A abych byl tohodle ušetřen, protože mi to taky nedělá dobře na duši, jedeme si to s
pánčičkou hezky jen spolu. Zločinci čekají doma, až na ně přijde řada, ale spíš sou převážně
pod dozorem statnýho ošetřovatele. My si venku hrajeme, zločinci se venčí a poslouchaj.
Doma se nestrpí žádné samostatné akce ve stylu, když se řekne místo, bude se o tom třeba
nejdřív přemýšlet. Ne – musí tam jít hned a bez váhání a setrvá se tam taky do tý doby,
dokud nedostane vopušťák.
I doma si pánčička drží odstup, protože prej dospěla k názoru, že dyž si chce bejt Taliprd
samostatná, tak fajn, její volba. Pak buď komplet samostatná, se vším všudy a ne, že doma si
najednou vzpomeneme, že taky máme kolem sebe ostatní. Vlastně – je to tak, na co byla
zvyklá dřív, když bydlívala v kotci. Tam se s ní taky nikdo nemazlil, vzali ji ven, buď vyvenčit,
nebo se pokusit pracovat a pak zas jela do kotce. Že by si k ní někdo sednul a masíroval jí
uběhaný nožičky??? Jehehééé to si to představuju, ty zelený mužíky. Že by si s ní někdo
povídal, nebo ji k sobě přizval na gauč, či jí mudlal hlavu, kterou položí do klína?? “No takže,
máš to tak, že nechceš?”, pravila jí pánčička, “Dobrá, tak nech bejt. Já si na zadek to tolika
letech už nesednu. Fungovat takzvaně do plnejch budem, pokud budem fungovat dobře a se
zájmem všude – tedy i venku. To ostatně víš a znáš. Já nikoho už přemlouvat nehodlám. Si
taky umim držet odstup, jako ty :P. ”
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To čučíš, co?

Tudíž! Já mám pánčičku zcela výhradně pro sebe a to sem rád, to se přiznám. Nemusí mi z
mýho ukrajovat a mám sto procent. To rozhodně potěší, to je jasný. Takže ráno, odpolko a
večer = 3x denně pánčička dělá ščastnýho Rumíčka.
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