PAVEL CECH

Hundår

CEX

Hundår

Minischnauser Walter har inte haft något dåligt år,
men eftersom han är en hund kallar vi boken som ovan.
Man kan säga att Walter är tuff, busig, skäller ofta och
har en hel del egen vilja, men annars är han tillgiven och
snäll.
Min bäste vän förtjänar lite självbiografi. Han har inte
lärt sig att skriva än men jag tror att han upplever världen, oss, mig, saker och ting ungefär så här...

A VSNITT 1

Adoption

En lördag dök två nya vuxna typer från Lerum upp. Vid det laget hade vi valpar förstått att det gällde att göra sig omtyckt.
Mina systrar gjorde ett snällt intryck när de försiktigt kröp
kring min mor, medan för oss killar gällde det att visa lite
framfötter och nyfikenhet. De gick på det och numera kallar
jag dem för Matte och Husse.

Man skall inte börja med ”jag” men i alla fall heter jag
Walter och är en dvärgschnauser. Fast egentligen föredrar jag
att kallas bara för schnauser eller i värsta fall för minischnauser. Visst, jag är inte så stor men jag kan ta vara på mig själv
och mitt skall hörs långa vägar. Man får lov och vara tuff när
man är liten, som min farfar Napoleon sa.
Det hela började på en gård i Trollhättantrakten hos en tant
som skötte om ett helt gäng sådana som jag. Vem som var min
far har jag ingen aning om, men mor var varm, luktade gott
och om jag hittade en ledig tutte, fick jag dricka hur mycket
mjölk som helst.
Varje veckoslut fylldes tantens kök med folk av olika storlek
och dialekt som av någon anledning skulle besiktiga mig och
mina syskon. Människorna i tantens storlek var det inga problem med men de små kunde man inte riktigt lita på. De såg
ut som stora farliga djur och de hände att man blev dragen i
svansen.
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A VSNITT 2

Nytt hem

I mitt nya hem fanns det mycket nytt att lukta på, utforska
och kissa in, men i alla fall längtade jag efter min mamma i
bland. Då kröp jag in i min splitternya korg med filt med den
bekanta lukten och somnade gott.

Under kommande två veckor hände en hel del. Trots att
man fortfarande var valp fick man sprutor mot valpsjuka och
någonstans i nacken sköt de in ett chips för elektronisk identifikation i fall man hade rymt. Sedan fick jag bada för första
gången. Det var de jäkligaste jag har varit med om hitintills.
Först blev det för kallt, sedan för varmt och när man fick
schampo i ögonen var det inget kul alls. Förmodligen hör badet till det som människorna kallar för dopet. Jag blev kallad
för Walter, massor med blanketter fylldes in och min stamtavla upprättades.
Ute på gården stannade en bil och de nyblivna husse & matte
dök upp i köket. De bar mig till sin bil och jag förstod att ett
radikalt miljöombyte var på gång. Som tur var fick jag med
mig en liten filt som luktade min mamma. Mitt livs första bilfärd var inget att rekommendera andra valpar men mattes lår
kändes i alla fall stabila och trygga.
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A VSNITT 3

Till- och avvänjning
Efter en vecka kom det en hund på besök i hop med herrskapets dotter. Dottern luktade lika matte och hunden har visat sig vara min brorsa som de döpt till Jösta (med J). Guuud
vad det var roligt att leka, morra, springa och slåss på låtsas.
Jösta är lite kraftigare paket än jag men man får kompensera
det med list och snabbhet.

Varje gång det luktade öl eller vin blev de vuxna människorna
högljudda, löjligt kärvänliga och man plågades av deras andedräkt. Enda fördelen blev att man fick en och annan saftig
köttbit och extra godis.

Sedan dök det upp en ung man som luktade lika hussen, fast
inte så gammalt och svettigt. Vi blev genast kompisar eftersom han tyckte om att jaga mig (utan att ha en chans).
När mormor (alltså herrskapets) kom på besök blev det ingen
jakt eftersom hon har svårt att springa. Däremot har hon mjuka lår att sjunka in i och hon är duktig att klia ryggen.
Att kissa och bajsa inomhus tröttnade jag snart på. Så snart
man började skruva på sig och leta närmaste blomkruka såg
husse eller matte till att man kom uuuuut där nya lukter och
ljud hägrade. Husse letade upp närmaste stolpe och visade
mig hur man gör, vilket inte var inågon konst att upprepa. Jag
blev stämplad som rumsren men det betydde inte att man inte
försökte kissa ett nytt revir i hundaffären eller på besök hos
folk. Jösta gjorde ju likadant när han kom till oss. Det hela resulterade i hård bevakning från herrskapets sida när vi var
hos andra och man fick vänta till de fick några öl i sig och tappade uppmärksamheten.
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A VSNITT 4

Landet
Till våren cabbade husse ner sin bil och vi åkte till sommarstugan i skärgården. Att åka ned-abbat gillar jag skarpt,
eftersom det fläktar gott i skägget och man känner alla lukter
mycket bättre. Ute på landet öppnade sig en helt ny och mycket friare värld. Risken att bli överkört är minimal och för det
mesta slipper man det förbannade kopplet. Därför passar jag i
bland på att rymma, varvid husse har känt sig tvungen att
hänga ett sådant där GPS på mitt halsband, samt en skylt som
talade om vad jag heter och vart man kan ringa om jag kommer bort.

Min bror Jösta bor i Boråstrakten men på sommaren hälsar
han ofta på mig på landet. Herrskapet är upptagna med grillning och sjunger falskt konstiga snapsvisor, varvid Jösta och
jag kan smyga i väg för att utforska ön. Då får andra hundägare låsa in sina tikar och rådjuren passa sig.

Normalt sätt springer jag inte så långt från stugan för att höra
när husse visslar sig förbannad, men i bland kommer det en
vindpust som luktar tik. Klart att jag följer mina drifter och
min instinkter. Man är ju man. Tyvärr avslöjar GPSen min position till husses telefon och då blir det koppel och utskällning.
Att bli utskälld är inte så kul men att själv skälla ut förbipasserande individer gillar jag skarpt. Man skall ju tala om vem
som bestämmer här på ön.
Grannen till vänster heter Camilla men jag kallar henne för
Skink-Kamilla. Länge bort bor Lena som kallas för Godis-Lena. Båda är snälla och förtjänar väl sina namn.
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A VSNITT 5

Sommaren

samma säng oavsett art och kön, vilket jag tycker är demokratiskt. Som tack delar jag med mig rättvist drös och en och annan fästing från pälsen med både huse och matte, som ju älskar att plocka dem.

Att bada i havet eller bada överhuvudtaget är varken min
eller Jöstas grej. Det samma gäller när det regnar. Då är det
bäst att stanna inne, ta en tupplur eller tvinga någon till att bli
kliad på ryggen.
Dock finns det en nackdel med att bli kliad, eftersom människorna har en otrolig förmåga att hitta fästingar i pälsen. Så
fort de börjar leta efter pincetten försöker jag gömma mig någonstans, men blir snart upplockad och så är sadisterna i
gång.
Att åka båt är inte heller min grej, men hellre det än att bli
lämnad ensam hemma. Dessutom bär det ofta av till Marstrand där det finns massor med tjejer att lukta på och konkurrenter att skälla ut. En bit korv eller hamburgare är inte fel heller. Problemet kan vara husse efter sin krogrunda, då jag får
passa honom så att han inte ramlar i sjön. Eftersom sjön suger, som man säger, blir vi alla ganska trötta på kvällen och
det är gott att krypa till sängs. I den här familjen sover vi alla i
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A VSNITT 6

Slaggsmål

Häromdagen var vi på besök hos några bekanta för att käka
kalkon, vilket jag gillar. Problemet var deras hund Viktor som
kom rusande från ingenstans. För säkerhetsskull bet jag honom lite i örat varvid han bet min tillskyndande husse i fingret för att hämnas. Köket blev nedblodat, Viktor inlåst, matte
fick ringa sjukvårdsupplysningen, medan husse fick hålla gaffeln i fel hand och dagen efter fylla på med en stelkrampsspruta. Man vet ju inte vilken skithög.....

Okända hanhundar litar jag inte på ett dugg. Det gäller
att sätta sig i respekt, skälla och morra om de kommer för nära. Hundar jag känner är det inga problem med så länge de fattar att det är jag som bestämmer.
En sommar passade Skink-Kamilla en större valp av hankön
med en stamtavla av någon slaggs kampras. Hunden hette Sigge och vi blev kompisar i alla fall, eftersom han fattade att jag
var ”större” trots att jag var mindre. Sommaren därpå passade
Skink-Kamilla både honom och tiken Stella som jag tidigare
flörtat med. Jag hatar när andra nyligen könsmogna hundar
försöker uppvakta mina tjejer och jag kände mig tvungen att
sätta Sigge på plats. Men fanskapet som nu hunnit bli ett riktigt kraftpaket bet mig i skallen. Det var bara att cabba upp bilen och åka till veterinären som fixade i hop skallen med en
häftpistol och som skrev ut äcklig antibiotika. Man vet ju inte
vilken skithög skithögen Sigge rotat i. Sedan dess leker jag inte med honom, så det så.
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A VSNITT 7

Trimning
En sak till hatar jag. En gång i kvartalet får husse sådan
där sadistisk blick i ögonen och börjar rota i badrumsskåpet
efter trimmaskin och sax. Jag blir bestämt placerad på matbordet och eländet tar sin börja. Att bli maskinklippt på bålen
kan man stå ut med, men skägget och öronen får egentligen
ingen röra. Att man protesterar och utan framgång försöker
komma undan bryr sig husse inte om. Dessutom tar det så
lång tid och till råga på allt blir man badad efteråt. Man får en
känsla att det är bara halva mig kvar, men när jag torkat och
som plåster på såret fått godis blir jag glad igen. Dessutom
känner man sig fri och stilig, som matte säger och andra hundägare, samt en och annan tik intygar.

hunden luktar någonting mitt i mellan, vilket hundägarna förklarar med något som de kallar för kastrering. Jag vet inte hur
det går till, men jag blir ganska förvirrad. Man vill ju inte såra
någon genom att lotsas att det regnar eller visa nonchalans.
Hunden i frågan går för det mesta upp i vikt, har det följaktligen svårt hos tjejer och verkar ha gett upp alla former av kopuleringsförsök. Att leva i celibat bör överlåtas munkarna och vissa präster.

Häromdagen hörde jag elaka rykten att vissa hundägare rycker sina minischnausrar i stället för klippning. Det måste göra
förfärligt ont och jag undrar om det överhuvudtaget är lagligt.
Man får ju inte ens rycka fjädrar på gässen, medan vi hundar
skall behöva utsättas för vissa individers fåfänga utan att någon säger i från. Snart skall de väl också hugga av våra svansar
som på medeltiden.
Vi hundar vet med en gång om det handlar om en hanne eller
en tik som vi stöter på. För min egen del gäller det att skälla
respektive vara trevlig och nosa. Fast i bland händer det att
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A VSNITT 8

Promenader

lys på labbet. Kissa gör jag på varje buske, brevlåda och stolpe
vi passerar för att artigt svara på meddelande och nyheter från
artfränder. Om det luktar inkräktare och hundar som stinker
sopar jag genast undan spåren och för säkerhetsskull morrar
jag.

Med tiden förstod jag att en av anledningarna till att jag
skaffades var att husse skulle gå ner i vikt. Han sitter på häcken hemma för det mesta och hackar på sin dator, vilket kan vara föga hälsosamt. Ungefär fem i tolv gör jag mig därför väl
synlig och hörbar och tvingar husse uuuuuut, vilket är det bästa jag vet.
Vi har ungefär sju slingor, en för varje veckodag att avverka.
Nummer sex och sju är lite längre, vilket resulterar i att husse
blir andfådd och jag får dra lite extra. I skogen får jag för det
mesta gå utan koppel, tills jag får vittring på ett rådjur och sätter efter det. Sedan blir det utskällning och koppel igen.
Bästa promenadslinga är nummer fyra, där de flesta tikarna
bor. Hussen säger att jag drar som en häst och därför använder vi ett speciellt sele i stället för vanligt halsband.
Husse är noga med att jag bajsar ordentligt och galningen kollar även konsistensen. Av någon konstig anledning packar han
skiten då och då i en påse, förmodligen för någon form av ana9

A VSNITT 9

Hemma på gatan

husse torkat levergodis. Hussarna diskuterar hundar, sjukdomar och datorer en stund och sedan går Abbe hem för att
hans husse skall hinna till elvakaffe.

På gatan där jag bor finns det sex tikar och ofta är det någon av dem som vill ha sex, vilket de meddelar med särskilda
feromoner som gör mig galen och får mig att yla. Någon kilometer bort bor det dessutom en tjej som jag är särskild förtjust i. När husse går ut med soporna passar jag då på att smita och sprintar dit. Husse har erbjudit ägaren mina spermier
för bara en krona styck, men damen tackade artigt nej med
motivation att tiken skulle betäckas i Norge om lördag. Personligen tycker jag att det är rena miljöförstöring att bila hela vägen till Norge för några sekunders jobb. Dessutom har det visat sig att hennes valpar luktar fisk och skäller med konstigt
sjungande dialekt som jag har svårt att begripa.
Borta om gatuhörnet bor kompissen Abbe som också är en minischauser. Nästan varje dag kvart i elva promenerar Abbe
med sin husse i släptåg förbi oss. Jag väntar vid ytterdörren
och meddelar min husse att Abbe är på gång, varvid husse
släpper ut mig för att leka med Abbe och för att avkräva hans
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A VSNITT 10

Skägget

När husse klipper mig lämnar han alltid kvar långt skägg
och hår på bröstet, för att min manlighet skall komma fram på
bästa sätt. Rumpan rakar han bar, dels av hygieniska skäl och
dels tycker han att min akterspegel är sexig, som om jag vore
bög.

En gång när jag var liten stötte jag på en zigg-zagg-mönstrad
gren som rörde sig och väste. När jag försökte leka med den
stack den mig någonstans kring gapet. Jag blev yr, fick skum i
munnen och med svansen mellan bakbenen vankade jag till
stugan. Varken husse eller matte såg händelsen, men för säkerhetsskull fick jag sprutat illasmakande vätska i munnen. Sedan sov jag länge och väl och kände mig hängig ett par dagar,
men sedan kom Jösta på besök och allt blev bra igen. I vilket
fall som helst vet jag numera att grenen heter huggorm, som
man absolut inte skall leka med. Kanske har jag skägget att
tacka för att det inte slutat värre.

Ett långt skägg är både stiligt och praktiskt när man sopar gatan och vill ta alla lukter med sig hem. Dessutom utgör skägget en extra säkerhet om någon hund eller råtta skulle vilja bita mig i nosen. För det mesta är det bara skägget de nafsar
rakt genom.
Hunduppfödarna påstår att min ras har tagits fram av tyska
bönder för att jaga råttor på bondgårdar, därav ett långt
skägg. Jag vet inte mycket om tyskar, bortsett från att de gör
god korv, schweinhaxe och knödel, men att jaga råttor tycker
jag är en ren kattgöra.
Att käka något som rör sig sysslar jag inte med. En gång tog
jag en padda i munnen för att gömma den för husse, men det
gör jag inte om. Den smakade illa och åkte ut med en jäkla fart
för att fortsätta med sitt bröstsim i dammen.
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A VSNITT 11

Garderoben

Till övrig utrustning hör ett bilsele som knäpps med en schackel i bilbälte, två korta och två långa koppel, speciella vattenflaskor, samt en ryggsäck för att få plats med all trams när vi åker
längre bort. Tur att man inte behöver bära ryggsäcken själv.

Min matte tycker om att sy och sticka och ofta tvingas jag
att stå modell. Som hämnd brukar jag stjäla någon av hennes
tusentals nystan, dra ut dem över hela huset och trassla in mig
i garnet ordentligt.
Mattes färdigheter har resulterat i att jag äger ett tunnare
hundtäcke i jeanstyg för utetemperaturer mellan 0 och +3°C,
ett annat täcke i maskeringstyg med foder för temperaturer
mellan 0 och -5°C, ett tredje som man kan knappt röra sig i
för temperaturer under -5°C, ett fjärde om det regnar oavsett
temperatur och ett femte i blommigt tyg om vi går bort. Alla
täcken har reflexstripes och har mer eller mindre besvärliga
anordningar att knäppa fast dem med. Till råga på allt elände
var senaste julklappen dels en röd fluga och dels en stickad
kofta som måste dras över huvudet och som kliar som fan.
Men vad gör man inte för att matte skall vara glad och för att
man skall komma uuuuuut.
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A VSNITT 12

Bevakningstjänster

har du inget att frukta. Är du bov bör du akta dig. Har du en
löpande tik tillgänglig så ta den med dig. Vi får väl lukta på
den och se om vi kan göra något för dess välbefinnande.

Med vänlig hälsning,
Walter
Att jaga råttor struntar jag fullständigt i eftersom jag föredrar att kallas för vakthund. Denna uppgift sköter jag med ansvar, tycker jag. Så fort det är något som rör sig, luktar eller
syns utanför vår dörren gör jag rätt för mig och morrar eller
skäller, beroende på slag av intrång i familjens integritet. Matte och husse uppskattar inte alltid mina signaler, men har
man en uppgift i livet att sköta så skall man göra det ordentligt. Grannarna och lösa tjuvar skall veta att jag finns och man
skall ge den en chans att undvika misstag. Därför ha husse
också hängt upp en skylt utanför ingången som skall representera mig när jag är arg och att jag farlig för icke inbjudna gäster.
Visserligen har jag aldrig skadat någon men jag kan mycket
väl tänka mig att bita skarpt när det väl gäller.
Du som läser detta är hjärtligt välkommen att testa mig. Har
du goda avsikter, känner jag det på lukten av din svett. Alltså
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