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Igår var vi på väg upp till skogen som vanligt men denna gången så jobbade gubben sent så tanten
tänkte ta oss på en kvällsrunda i skogen själv, vilket är helt OK bara jag får sträcka på benen lite.
Som sagt var tanten parkerade bilen uppe i skogen och tog på sig pannlampan och släppte ut oss. Jag
och tjejerna tog oss en bensträckare runt i området och kollade att allt var som vanligt, vilket det var.
Sprang sen tillbaka för att kolla om tanten orkade hänga på hon är ganska långsam förstår ni förutom
när hon blir förbannad då är hon attans snabb och hon kan till och med tacklas fy attan..
Jag och tjejerna började vår runda och höll koll på tanten så att hon hängde med vilket hon gjorde
men sen fick Daisy min lilla älskling syn på något en festmåltid mitt ute i skogen. Det här var bättre än
att vinna på lotto fattar ni det låg ett halv uppätet rådjur mitt i skogen för mig och mina tjejer. Vi
började hugga in i denna fantastiska måltid som hade legat och mörat sig i några dagar också så
doften var himmelsk den var så fantastisk att både Daisy och Cookie rullade och gnugga in sig i denna
sagolika doft.
Det tar som ni förstår en liten stund att äta sig mätt (om man nu kan göra detta) vi hade helt glömt
av tanten som helt plötsligt hade börjat yla som en idiot mitt ute i skogen. Vi hörde henne gå omkring
länge och yla och till sist så gick Cookie och hämtade henne vi tänkte ju att hon säkerligen skulle bli
glad om hon också fick smaka på denna superba festmåltid.
När tanten kom fram och fick se denna underbara syn värdig en gud så började hon vråla igen,
allvarligt talat jag börjar bli lite trött på detta tjutande och det där order NEEEEEEEJ börjar bli riktigt
gammalt. Vet ni vad kärringen gjorde hon slet upp våra koppel och kopplade hela gänget och
släppande oss därifrån. Hur kan man bara med att göra något sådant och dessutom så fick man inte
ta med någon doggy bag från denna festmåltid hon hade till och med mage att slita ur benet jag hade
i min mun.
Tanten släpade tillbaka oss till bilen och vi alla protesterade men det hjälpte inte mycket. Hon stängde
in oss därbak och muttrade hela vägen hem. Väl hemma så hade hon mage att ta in oss en och en
och det värsta som kan hända vi hamnade i det otäcka badkaret och blev schamponerade med det
där hemska doftande löddrande skräpet dom envisas att använda på oss. Jag hade ju inte ens rullat
mig i den ljuvligt doftande festmåltiden så varför behövde jag genomgå denna förnedrande
behandlingen.
Jag säger då en sak nästa gång vi har turen att hitta en festmåltid i skogen så tänker inte jag dela
med mig till tanten igen hon har igen som helst känsla för gourmé mat.

