EN POTE I HÅNDEN FORBEDRER LIVET
Små historier fra et ”hundeliv”
af Winnie West Ørngreen

Syng for din hund!!!
Med stor risiko for at i den grad at miste værdighed, vil jeg nu indrømme noget, som hidtil har
været holdt hemmeligt – jeg synger for mine hunde!!!!
Da mine børn var små, sang jeg meget for dem, jeg elsker at synge og har en (ubegribeligt) god
hukommelse for sangtekster. Så jeg sang mine unger i søvn, lige indtil de blev så store, at deres
musikalske sans var færdigudviklet, og så bad de mig om at lade være!!! Jeg har måske nok ikke
den bedste sangstemme i verden, men enhver fugl synger jo med sit næb, og jeg kan ikke lade være
med at synge. Når nu ungerne ikke gad høre på det mere, måtte jeg finde andre ofre, og det blev
hundene. De er jo dejlige, de finder sig i hvad som helst – ja, de ligner endda nogle, der synes det
lyder kønt!
Så jeg begyndte at synge for mine hunde, og tro mig de elsker det virkelig.
Og en tillægsgevinst: Skal I gøre noget ved jeres hundebasse, som den måske ikke synes er så
behageligt: Syng for den - og den finder sig i hvad som helst.
Eller er din hund urolig, når den skal børstes? Syng!
Min veninde var den første, der fandt ud af, at det kan virke beroligende på hunde, at synge for
dem. På et tidspunkt havde hun 2 drabelig rottweiler hanner, som af og til blev uenige om, hvem der
skulle bestemme. Det resulterede ofte i skrammer, som skulle behandles, og især den ene brød sig
bestemt ikke om, at hun legede den barmhjertige samaritan. Den eneste mulighed for at få hunden
til at være rolig, mens sårene blev behandlet, var at Ulla sang imens. Men da min veninde ikke har
min klæbehjerne for sangtekster, så måtte hun ty til julesangene, som er de eneste hun kan huske.
Forestil jer en stor barsk rottweiler, der ligger på gulvet og får behandlet nogle grimme bidsår, mens
ejeren synger den længste sang hun kan: ”Højt fra træets grønne top” – sangen skulle jo helst ikke
slutte før hunde var færdig.

Nå, tilbage til mine noget fredeligere
collier, her synger jeg så ment bare
fordi det er hyggeligt, og hver gang jeg
får en ny hund, så får den sin egen helt
sang, hvilket jeg er overbevist om, at
den sætter stor pris på ☺
F. eks har Nomi ”Du er min øjesten”,
da hun var den mest kælne hvalp, jeg
nogensinde har haft. Når vi sad i sofaen
og jeg sang hendes sang – så var det
ægte råhygge. Daisy fik naturligvis
straks sangen med hendes navn”, og
det er hun ganske godt tilfreds med.
Vonda måtte bare have: ”Det er
hammer, hammer fedt”, den passer
perfekt til hende!
Det er jo herligt at synge, man bliver i
godt humør af det, men når stemmen
hverken er til at leve af, eller fornøje
nærmeste slægt og venner, så er
det befriende at have et 4-benet
publikum. De elsker os endnu højere
når vi synger for dem, uanset hvordan
det lyder – prøv selv!

Se hvor sødt sådan 2 hanner kan dele sengen, når de ta’r
sig en middagslur, men de har også lige fået sunget hver
sin sang: Chevy (forrest) holder mest af: ”Man kan da
ikke gøre for at man har charme”, og Buick (bagerst) fik
sin ynglings: Tina Turners: “Your Simply The Best”

