
 

LIVET SOM UTSTÄLLNINGSPUDEL HAR JUST BÖRJAT…….SUCK!!! 

 

 

 

Viff på er alla därute! Ja det är ju vår även om matte sitter med fingrarna på tangentbordet! (Hade gärna 

prövat med mina tassar faktiskt!!!) Idag har jag fått smaka på "pudellivet" i det här huset! Jag säger bara 

SUCK!!! Det började så bra i morse, matte var upptagen med matlagning i köket! Fint tänkte jag en lugn 

förmiddag! Oj vad jag bedrog mig! Så snart allt puttrade på spisen bytte matte om till andra kläder! Snus och 

Turk försvann som oljade blixtar men jag min dumbom trodde vi skulle ut och..... lattja! Hej vad jag bedrog 

mig! Tydligen var det mattes "bada-hundar-dress" som åkt på. Och gissa vem som landade i badkaret!?? Just 

jag! Det var ju inte mer än två veckor sedan sist och jag fixar ju en hel del själv av hygienen!!!!!! Inte 

nog med det! Den stora fönen åkte fram tillsammans med kardor, kammar och borstar! Efter schamponering 

blev det rakföning av min päls!!! Hallå matte, pudlar är lockiga hundar om du inte märkt det innan!! När 

det äntligen var klart med badningen och föning var det dags för rakning av nos, svans och tassar! Och så 

mitt allra heligaste förståss! (Undrar om husse också måste..... )Sen följde öronplockning och 

kloklippning! Då var jag så trött att motstånd knappast gjordes från min sida.. Matte kammade mig en gång 

till och säger glatt: - Nu lilla gubben ska du få din första lilla totte påsatt! Jag trodde hon skulle bjuda på 

godis!Men nähä det blev istället ett lila gummiband sattes i luggen i håret!! Matte är inte riktigt klok! Sen 

bar det av till mormor Lena, på Lenas Klipp & Trim!Mormor Lena och matte ska på något som kallas 

"hundutställning" imorgon på Sofiero! Där ska tant Olivia visas upp! Det är en vacker tant kan ni tro!

Jag är för liten och får inte följa med! Mormor lånade något som kallas "utställningstält" av matte eftersom 

mattes är mindre än mormors..Mormor tyckte att hon skulle snygga till mig lite så det blev ett lyft upp på 

trimbordet igen! Och fram med rakapparaten och stora saxen! Hon klippte in något som kallas för 

Babylejon! Hallå jag är en PUDEL och inte ett lejon! Sen tjatade mormor något om vilka fantastiska vinklar 

jag har! Alltså vaddå vinklar! Jag är en söt liten pudelbebis och vill bli behandlad som en sådan och inte som 

ett geometriskt fenomen! Hur som helst ojade sig alla när mormor Lena var färdig med mig! Sen skulle 

mitt vänstervarv kollas och mormor verkade nöjd med mattes dagliga övningar i detta! Undrar vad som 

händer om man inte kan vänstervarv hos matte och mormor mån tro?? Efter alla dagens äventyr är jag 

dödstrött så något foto av mig idag kan matte helt enkelt glömma! Får se vad som händer imorgon eller på 

söndag om kameran åker fram igen! Viff och gäsp till er alla!! Nero som bara vill bara bebis! 

Neros/Maria 


