O Talířové

No jo, o Talířový…. co tak napsat nejvýštižnějšího?? Asi takhle, každý z našich psů přišel z
nějakého důvodu, s nějakým úkolem. Ešátor byl mým splněným snem o psím parťákovi na
kterého jsem musela čekat dlouhé tři roky poté, co nám umřel Murphy, učil mě ohařímu
životu, Bubinka mi splnila sen mít dva psy, stála při mě, když Ešus odešel. Rumíček přišel
proto, aby mi pomohl zacelit kráter v duši a je mi tím nejlepším Ešusím nástupcem…….. a
docentka Talířová? No tak tam už taky vím. Ta přišla proto, aby mě dostala do blázince. Jinej
důvod její příchod nemohl mít, to je jasný :-), protože to svýho času vypadalo, že nás tam fakt
dostane všechny, docentka jedna. Pošahaná, dohoukaná, zpovykaná, rozjívená…. a byli
bychom tu dlouho, kdybych měla pokračovat ve výčtu jejích vlastností. Ale taky třeba
miloučká a ňuňavá. Jen teda dost bolestivým způsobem. Když se mudláte s Rumíčkem, je to
jako být zabalený do nahřátýho froté ručníku, když se jdete mudlat s Talinkou je to jako být
zavalený lavinou plnou kamení . Rumíček vás zasype něhou a hubičkama, Talířová vás
zasype fackama a vyrazí vám zuby. Dentistka. A proč docentka?? Její oficiální jméno jest
vskutku velmi intelektuální. Thália. Hm to by člověk očekával cokoliv jiného, než uragán
křížený s tajfunem. Taly či Tali se jí taky říká. Krůček už pak jen ke zvolání Talíři!! zbývá. A
kdo je určitého data narození, nebude se divit, že jsem se obratem myšlenkovým přeskokem
dostala k docentu Talířovi (pamatujete? ) no a pak, páč přeci jen je to psí holčička jsem
doputovala zpátky k rodu ženskému a docentka Talířová byla na světě. Leč začne-li být milá
docentka přerozjívená, ozvu se s důrazným “Talířii! Ne.s..štvi” A zpravidla, pokud
rozjívenost nedostoupila určitého stupně milý Talíř zabere. Tak a já věřím, že od teď už –
krom těch úvodních dvou článků, který popisují naše šílené sžívání – budete tady u docentky
číst už většinou jen ty vyloženě pozitivní zprávy.

