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Sitter just nu på yttersta kanten av soffan… ganska obekvämt faktiskt… men
så är det här hemma… inte vill jag
väcka hundarna som sover så sött i en
stor trasslig hög för att bryskt ta ner
dem på golvet. Nej jag sitter så här tills
de vaknar, det blir säkert varmt snart å
då vill de ner på golvet och då kan jag
sätta mig mera bekvämt och kanske få
luta ryggen mot ryggstödet.
Nu så, det gick ju relativt snabbt .-) för
varmt tyckte en av dem och halkade ner
på golvet, snabbt förflyttar jag mig till en
mer normal sittställning värdig en människa.. med fötterna på bordet för jag
kan ju inte ha dem på hunden…
Så där ja, då sitter jag här igen och ska
försöka få ihop något att skriva, ibland
är det väldigt svårt att hitta ämnen, ibland finns de bara där, denna gången
tror jag att jag fortsätter på temat ”setter
i möbel” och ser vart vi hanmar..
En setter gillar sköna möbler och då
menar jag inte bara att gnaga på dem,
dra ur stoppning ur dem, äta i dem,
dregla i dem, spy i dem och torka munnen på dem, utöva racing i dem eller
torka sig efter bad i dem… de gillar att
vila med stil och grace också.
En setter kan vara väldigt stor, tung och
fullkomligt omöjligt orörlig som när
de fläker ut sig i absolut hela soffan
och verkligen tar varje millimeter i besittning, benen i vädret och de självklara
små odörpuffarna och som här hemma även ibland ett högljutt rapande…
Ahhh sietsta!!! Försök flytta på den du…
I dessa fall finns inget att äta på bordet
och i dessa fall hör och ser de väldigt,
väldigt dåligt, och som du förmodligen
uppmärksammat så är du totalt betydelselös.

I samma soffa kan en hel flock på fyra
få plats inklusive husse och matte om
det vankas något gott.. då kan de vara så
små, så små..man kan till och med ligga
stilla och fint på ryggstödet. Fredagsmys på hög nivå. Dom hör och ser väldigt bra och du är den mest betydelsefulla personen i hela världen. Om du
så mycket som spiller en smula så fixar
dom det i ett nafs. Ofta slutar detta med
att vi här hemma ger upp husse hamnar
i hund puffen, en saccosäck och jag på
en av fotpallarna… Det går så bra, man
får lite ont i ryggen och man skulle vilja
ha en kudde men någon ligger på dem
så Ähh det får va..
Summa summarum, ingen mat inom
synhåll en stor ignorerande hund, mat
i närheten många små, små nästan enerverande uppmärksamma hundar. De
röda sitter såklart med stor förtjusning
även i pinnstolar, korgstolar, brasse stolar, positions stolar samt baden baden
också… inga som helst problem. Fast det
beror ju på vad som bjuds..
I sängen behöver man inte vara liten och
lyhörd, det kan husse och matte vara
såvida man inte fått sängförbud… för
då tar man väldigt, väldigt liten plats,
man fiser absolut inte och man är otroligt uppmärksam och försiktig. Inget i
världen kan smyga så bra som en liiiten
röd hund på väg upp i den förbjudna
sängen…
Om de nu någonsin ligger på golvet så
är det såklart antingen för att det blivit för varmt eller att maten är slut och
de runnit ur sofforna… då hamnar de
såklart i en stor hög mellan soffan och
soffbordet och du tvingas klättra över
armstödet om du vill därifrån.
Om du lagar mat så ligger de givetvis
i drivor precis framför spisen/kylen/

diskbänken här kan man ibland konstatera att man är fejk-dissad.. detta
märks tydligast när man ska öppna
kylen eller frysen och hunden är totalt
livlös och åker med dörren ut på golvet… man får kliva över eländet och leta
reda på vad man ska ha, när man är färdig och ska stänga så märker du en eller
flera nosar i hyllorna och ibland saknas
något…. Smart manöver.
På golven ligger förutom de röda en del
trasmattor som det ska antingen kissas
eller slängas en spya på vid tillfälle, alternativt äter man upp den.. om de mot
förmodan klarar sig med bara några utdragna trådar så ligger de aldrig som de
ska utan efter väggarna…
Gardiner ligger inte på golven de sitter
i fönstren, men om man har långa så
ser de röda till att de blir så pass långa
att man kan rulla ihop sig och ligga på
dem på golvet. Apropå gardiner en liten
varning vill jag ge er som tänkt sätta
upp trådgardiner som draperi i ett dörrhål…. Gör inte det, dom jäklarna använder det som tandtråd. Röda hundar
tycker att när man passerar ett sådant
superbt draperi tar man en eller flera
trådar i munnen sen går man vidare
och vips så har man rensat tänderna…
Alternativt kan man trassla in sig i den,
dra ner gardinstången och springa ut i
leran med hela skiten……
Nä nu ska jag klättra över en hund och
sedan vidare över armstödet för att
hämta lite kaffe….
// Mariana

