Snarstucken Tant!
2010-10-07
Ja som sagt den lilla odågan här hemma löper just nu höglöper vilket inte hade varit så dumt
om inte de tvåbenta hela tiden höll oss isär att de alltid skall lägga sig iL
Tanten bestämde sig att hon inte hade lust att gå med oss separat igen eftersom hon var
trött…Uppenbarligen så motionerar hon inte tillräckligt för om hon gjorde det så skulle hon
vara piggare jag vet ju mer jag får springa ju piggare blir jag J
Detta var i alla fall chansen som jag och lillfia väntat på tanten tog och kopplade tjejerna
separat från mig och sen mig och sen tog hon oss allihop och gick ut, snacka om att vara naiv.
Ca 40 meter in i promenaden så hade jag redan försökt att få till det med Ärtan 2ggr, 50 meter
senare så stod tanten och skrek för full hals åt oss hon var alldeles högröd i ansiktet. Vid detta
tillfälle hade jag Daisy och Ärtan snurrat in henne i våra koppel och jag försökt sätta på Ärtan
ytterligare ett par gånger. Promenaden blev knappt 100 meter och slutade med att tanten band
fast Ärtan och Daisy i staketet och sen släpa hon hem mig igen och hiva in mig i huset med en
hel harang av ord snacka om att vara snarstucken, jag tycker verkligen att hon överreagerade
lite.
Ett tag senare som kom tanten och tjejerna tillbaka och hon tog ut mig och cyklade jag måste
erkänna att det var ganska skönt att springa av lite av min frustration. När gubben sen kom
hem så meddelade tanten att hon varit med om en helvetes promenad och hur jobbig jag varit
men han hade fullständig förståelse för mig och tog mitt parti jag älskar den gubbenJ Sen
ifråga satte gubben hur j-vla dum får man vara att gå ut med höglöptik icke löptik och sen en
hane samtidigt en person!!! Tanten sa att hon inte ville höra hans dumma kommentarer sen
fick han också en harang med samma typ av ord som jag tidigare hade upplevt som sagt
ibland är hon lite snarstucken.

