
Jmenuji se Ruthless Sheron a říkají mi Šárka



Mí noví pánečci si mě přivezli a já si musím prohlídnout 
úplně všechno – zahradu i dům…….



Ten nový kamarád za plotem je „nějakej divnej“. Ještě, že je za plotem… 



Šárko, z něho si nic nedělej, to je Fido – buldoček,  a pojď si radši 
hrát……



Počkej, kam utíkáš, vždyť si říkala, 
že si budeme hrát…..



Aha, dobrůtka v 
misce , tak to jóóó, 
k té já budu utíkat 
pořád….



Poobědová „siesta“. To se mně bude líbit, když nebudu hajat 
sama. Víš, já jsem totiž smečkový tvoreček...



S plným bříškem se krásně odpočívá, ale    
se-mo ta-mo se musí nožičky protáhnout, aby 
nebrněly „pšece“…..



..a když se pěkně vyspím, tak honem zase zpátky ke 
hře. Za tím fotoaparátem se mi neschováš, počkej, 
až tě chytím, HAF!



Fanda je na hry úúúúúúúúplně nejlepší, to je můj 
„hrací kamarád“.



Jéééé, co to děláte a proč přehrabuješ tu krásně vonící hlínu?



Aha, ty sázíš fazole, tak já ti pomůžu, chceš?



Máš moc tvrdý prsty, víš, já ti je trochu pokoušu, abys ty fazolky nepomačkala..



Hra je přece jen lepší, jak práce! Fandóóóó pojď já tě kousnu do nosu, jóóó?



..nebo do ucha. Mě neutečeš.      
To je báááááájo sranda   



To jsem se ale unavila, sladký spánek zase vše napraví.



Klidně si mě foť, klidně,  mě teď 
nevzbudí ani hrom ani blesk……



No nekoukej na mě zase přes 
tu černou krabičku, radši 
přemýšlej, co budeme dělat 
teď, když jsem se tak krásně 
vyspala….



Já jsem Šárka, žádná katka, 
na obrázku Stina, moje 
matka…..



Velikonoce, jóóóó? Tak to nevím co je, ale ty mašličky na těch divně 
zamotaných větvičkách jsou prííííma hračka.



Tak ty bys chtěl utíct! To se ti nepodaří! Chytnu tě za ucho a uvidíš!



Vzdej se, mně neutečeš, já tě stejně 
přemůžu…



Vrrrr, ty seš tedy 
těžkej soupeř, ale 
já stejně vyhraju, 
já jsem totiž 
lovecký pes….



A je to pánečku, zvládli jsme to. Teď už jen foto po úspěšném lovu, ale 
uznej, můj pane, nebýt mě …….  

Lovu zdar, Šárko.               Lovcův dík.  
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