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Ja ha nu har det varit lugnt och skönt här hemma jag har ju tränat tanten och gubben ganska 

väl nu men häromdagen då fick kärringen fnatt och fick för sig att vi inte uppförde oss som vi 

skulle och om det skulle komma in ytterligare en till hund i detta hus så skulle vi helt plötsligt 

måsta lyssna till vad hon har att säga….Tanten är ju aldrig tyst så vem orkar lyssna på henne 

kolla bara gubben han hör inte hälften av va hon säger. Så nu måste vi gå ordentligt i kopplet 

får inte dra något inte skrämma skiten ur tanter och gubbar som kommer förbi som vi tycker 

är så roligt gissa om vi är duktiga på detta. Och skrämma hundar får vi inte heller det är riktigt 

jobbigt att gå ut och gå nu för tiden. Det borde vara skott pengar på den där attans Ceasar 

Milan som tanten tittat på den gubben skulle dom hänga att avslöja alla våra svagheter på 

detta sätt tanten var ju väldresserad nu börjar hon bli riktigt jobbig. När än vi försöker hitta på 

något så är tanten där och förstör. 

  

Nu när det kommer folk får vi inte rusa till dörren och meddela dem att vi bestämmer i detta 

hus utan vi måste stå och vänta och får inte gå fram alls till dörren. Häromdagen så bjöd 

tanten in Jeanette som vi älskar men hon tog med sina hundar Liten & Galen in vilket hon 

aldrig annars gör och vi fick inte ens ge dem stryk utan fick hålla oss i skinnet och uppföra oss 

fattar ni hur jobbigt det var….Vi har också blivit drillade i hur mycket man kan göra med en 

liten hund det visade sig att Liten är en lite tuffing på hela 3kg och så fort man tog i lite för 

hårt så åkte man på stryk så det stänkte om det men tror du att hon fick skäll när hon satte oss 

schnauzrar på plats icke tanten berömde henne det finns uppenbarligen ingen rättvisa här i 

värden. Jag hoppas verkligen att tanten tar och lägger av snart jag är en schnauzer ingen j-kla 

Border Collie som lyder minsta vink och tänker inte bli heller. 
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