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Numer on with a bullet! Va husses smeknamn av mig när jag kom till Sverige. Han kallade
mig också en massa namn som jag inte ens kan eller vill lära mig att stava till, jag kan
däremot säga att dom orden inte var direkt smickrande.
Och vad hade jag denna underbara varelse gjort för att förtjäna dessa ord INGET ABSOLUT
INGET!!!nja kanske några småsaker kanske om jag tänker efter men det var bara små
bagateller.
Min entre in i mitt nya hem som var helt OK det fanns två snygga tjejer där väntandes på
mig....tillbaka till min entre jag rusade in för att kolla att det inte fanns några skurkar eller
banditer det är viktigt att göra det man kan aldrig vara för säker, det var OK. Kan ni tänka er
va snäll tanten (min matte) som kom till flygplatsen och hämtade mig hon hade en hel bänk
full med go mat jag aldrig provat förut det var skinka, bröd, ost och massa annat. Det var så
det började när jag fick mitt smeknamn inte viste jag att man inte får hoppa upp och äta på
köksbänken, köksbordet, vardagsrumsbordet löjliga regler först till kvarn får först mala är det
inte så man säger...
Nej inte husse iallafall ur hans mun kom först inget men han blev knallröd i ansiktet varje
gång och sen kom ett sådat där primal skri ur hans strupe efterföljt av en massa konstiga ord
som jag inte får återupprepa för matte. Dessa skrin höll på ett tag och dom sammanträffa
oftast när jag stod på något av bordern och åt efteretag så slutade jag man får ju tänka på att
gubben kan få en hjärnblödning eller hjärtattack med all denna adrenalin i kroppen och
dessutom så fick jag rejält med käk av matte och jag fick en alldeles egen skål.
Hm vad mer vad det som husse brukade bli så där röd i ansiktet av....JOOO just det ja staketet
vi hade runt tomten där jag nu bor är ju bara 1,3m hög + tujahäck ingen match för en vig,
snygg och atletisk schnauzer hane som mig. En morgon sisådär vid 05.00 så kom det några
harar skuttandes förbi tomten och jag tänkte ju såklart att där kan jag spara in en eller flera
middagar för husse och masse.
Jag tog ett graciöst skutt över och började jaga dom små rackarna. Ja och vad hände då husses
primalskri kl 5 på morgonen han borde verkligen tänka på grannarna.. Hans skrik förvarande
hararna jag är säker på att jag fått tag på en om inte han hade skrikit så. Men det blev en
riktigt rolig morgon ändå husse kvicknade till och började leka jage med mig jag älskar denna
lek. Efter en stund så märkte jag att husse både blev ledsen och arg när han inte kunde komma
ikapp mig snacka om dålig förlorare, jag gick då fram till honom och han var riktigt
oförskämd, han drog en hel harang av de ord som matte sagt att jag inte får nämna här och när
han träffade matte så sa han ordagrant: This dog is number one with a bullet, inte illa va hur
många tror ni har ett sådant coolt smeknamn...
Tass och hej leverpastej

