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Ja ha nu har tanten ställt till det igen. Först hade hon mage att åka iväg
min älskade Daisy och sagt till henne att vara otrogen med min värste
konkurrent ”MILTON”. Sen kommer hon hem med Daisy och hon får ett
gäng oäktingar med den där kanaljen. Jag måste tillstå att de faktiskt inte
var så illa och jag har ställt upp som ”plast” pappa och fostrat och lekt
med dem men jag har ju alltid haft i bakhuvudet att snart åker dom. Och
jippi en efter en åkte de och snart skulle allt vara som vanligt igen. Men
icke då, tanten och meddelade att hon skulle behålla en av dem, hon
måste vara helt galen!!! vem tror ni får ta hand om den inte är det då
tanten neeej utan jag och det är inte ens min unge…Nu så gullar alla med
henne och om man stjäl hennes mat eller leksaker så får man skäll, fy för
småglin.

Jaha i går natt gissa vad den lille ställde till med då, jo hon smög sig in i
min säng och sov ihop med mig hela natten, fattar hon inte vad det kan
göra med mitt rykte det kan bli helt förstört.

En sak däremot är ganska roligt med småglinet det är när hon kliar mig i
skägget med sina små valptänder jag älskar det men matte blir helt
hysterisk för att mitt skägg blir uppätet (vem bryr sig). Tanten trodde att
hon var smart och badade mig och sen gnuggade hon in mitt skägg i
mandel olja så att det skulle bli mjukt så det inte går av så lätt, gissa vad
som hände valpen trodde tanten gnuggat in mitt skägg i godis och hon
tugga och slicka i det så fort hon kom åt hon tyckte det smaka super….=)
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