Det är mattes fel...
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Ja vi var på utställning i helgen Jag älskar utställningar det är min och mattes helt egna tid
bara vi två inga andra hundar som stör. När vi är på utställning så är jag mattes ögonsten och
hon älskar mig mest av alla. Denna helgen så hade tanten mage att ta med sig den lilla
terroristen Tessa. Har ni förståt hur besviken man blir när vi skulle åka iväg och jag blev
instängd i buren med min egna odåga till avkomma. Det är inte meningen att hon skall vara
med mig och matte. Hela resan ner till Växjö så försökte hon äta upp mitt skägg och hon
gjorde ett bra jobb hon lyckades ta av en hel del. På utställningen så blev hon BIR valp och
matte blev alldeles nipprig och hur mallig var inte Tessa sen hon var näst intill outhärdlig.
Matte glömde nästan av mig och när det sen blev min tur att gå in i ringen så kom jag av mig
totalt tror ni inte att min Ärke rival Milton var där den där som min Daisy varit otrogen med.
Jag kom helt av mig och jag vann inte som jag brukade Milton lyckades vinna FY och matte
hade mage att gratulera honom och hans matte. Dessutom så sa matte att han var fin det är jag
som är fin ingen annan hund och speciellt inte han vänta bara tills jag få honom ensam en
stund då skall vi se hur fin han blir morrr.
När vi kom hem så beklagade jag mig för husse han förstår mig.
När han inte är hemma så brukar jag ligga i sängen på hans kuddar och idag tror jag att jag
skall lämna tuggbenet bland kuddarna som jag ibland gör när jag skall vara extra snäll. Han
brukar göra sådanadär tjut och konstiga ord när han hittar mina tassavtryck i kudden och mina
goa geggiga ben dom orden och tjuten kommer bara vid dessa tillfällen så jag har förstått att
han måste vara extra glad.
Tass och hej leverpastej!

