Díky za každý dobrý ráno :D

Sem si s úsměvem říkala, když jsme se minulý týden ve středu ráno vraceli domů.
Ovenčení už byli ohaříci s páníčkem a já si dala druhou rundu před odchodem do prasé. Od
rána byli oba čoklidi děsně ňuňavý – Tali se mi natlačila do kópelky a že bude dělat stylistku.
Stylově mi málem sežrala fixu na linky
. Řasenku jsem uhájila. A Rumíček jezdil po bytě
se slepičkou z Beskyd, která se nějak nedávno objevila zase na scéně. Tali by taky ráda, ale
se bojím, že by jí vzdechla, tak jsem jí to sebrala a jako satisfakci jsme se potahaly o medvědí
torzo (dvě nohy a cár z těla :D) . A Rumouš se slepicí v kušně loncal důležitě bytem seeeem a
táááám a nikomu nechtěl slepici vokázat. Vždycky přišel buď k Brtnikovi, nebo ke mně,
udělal veledůležitý kolečko, zvednul kušnu, aby vokázal cíp slepice a my abychom jako
viděli, že je bohatej pán a odkráčel hrdě do kůchně. Tam se otočil a zase se zjevil na scéně v
předsíni
. Pochopitelně jsme ho museli velmi obdivovat a závistivě říkat, že bychom taky
potřebovali takovou slepičku
. To ho vždycky nesmírně potěší
No a když jsem vykonala všechno potřebný, jako je ustlat a poprat se při tom s přehozem,
kterej nikdy zásadně nespolupracuje , oblíknout se a tak jako podobně, mohli jsme vyrazit.
Nebylo to tentokrát nějak na dlouho, ale za to jsem já rozhodně nemohla . Tali byla moc
hodná a radostně reagovala na hlas, což mě vždycky pochopitelně potěší. Když jsme minuli
vedlejší panelák, tak z posledního domu vyšla paní. My v ten moment byli akorát na začátku
křovíčka, který jest vždycky Taliprtce velkou inšpirací, jak vytvořit nějakou lotrovinu. Pravila
jsem tedy, ať okamžitě vyjede ven, nebo z ní natrhám čtyři. Pak jsem si nahlas ovšem dodala,
že to bych byla sama proti sobě, že ji radši ubiju
To už mě akorát ona paní došla a s
úsměvem pozdravila. Byla to “velká” panička od Edíka a podivovala se, že mám venku oba.
Pravila jsem, že to momentálně dobře klape, takže v rámci možností a taky úspory času
chodíme hromadně. Když to jde. A dneska to jde . Znovu se usmála a dodala, že jsem ji tak
pěkně srovnala, jak šla do toho křoví
. Nu, ano nebylo to teda kynologicky úplně asi
profi , leč důležitý je, na tom jsme se shodly, že je to funkční .
Stejně funkčně jsme pak obešli část naší ranní trasy a já pak zamířila směr louka. Čímž jsme
se dostali přesně k jednomu z těch Tali oblíbených paneláků a zelenýmu prostoru za ním.
Jasně, že tam šla. Aleee, aleeee, enem na začátek a to i přes to, že tam byla spřátelená
svetřice Bessy. Když jsem pak zavolala přiběhla Tali nadšeně zpátky. Že jsem byla nadšená
já, nemusim asi hlásit (to vidim Erno, jak ty stěrače
) Nechala jsem ji pak čuchat
bokem a když šel Rumíček obíhat lavičku a dělat ťapičky na dekl od kanálu, doběhla a že

Tento článek byl uložen z www.zrzavec.com.cz

Díky za každý dobrý ráno :D

taky, taky bude dělat ťapičky , hujerka jedna. Zašli jsme pak do středu louky a oba blbli
vedle mě. Pravila sem, nic netuše že: “Hele, konec hovadin, půjdem domů!” Nojo, no. Sem
netušila……… voba se totiž odpálili na fleku a řítili se tmou přes louku domů a na podestu. S
tím se teda jako úplně a zcela nepočítala
Takže mně nezbývalo taky nic jinýho, než se na
fleku odpálit a řítit se tmou přes louku domů. No, tak jsem si po ránu zas proběhla nohy, no.
. Aspoň jsme urychlili proces, ne?
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