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Hella blogja (0.) – Az érkezés előtt

Hella  2019. július 13-án született a kétútközi Graefl majorban.
Alig volt néhány hetes, amikor először láttuk a keverék mudit. Aztán
úgy hozta a sors, hogy mi folytattuk a nevelését.

A 11 és fél éves vörös ír szetter mellé befogadtuk a nem egészen
három hónapos fekete mudi  kölyköt.  Tudtuk,  hogy mit  vállalunk?
Nem tudtuk…

Az  érkezése  óta  eltel  nyolcvan  nap  hozott  ezt+azt.  Hogy  mi
mindent, azt most elolvashatja  a  kutyabarát és az is, akinek eddig
nem voltak a kedvencei a négylábúak.

Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a maga Hellája.
Akire  szüksége  van,  akinek  szüksége  van  ránk.  Mindenesetre  ha
eddig nem volt mudid, ezerszer gondold meg, hogy bevállalod-e  az
együttélést! Remélem, ez a könyv segít a döntésben. Ha pedig nem
vagy döntéshelyzetben, egyszerűen élvezd a mini sztorikat!

A történet  természetesen  folytatódik a 80. nap után is, és ha az
égiek  is  úgy  akarják,  Hella  egyéves  szülinapján  következik  a
folytatás. Addig bírd ki valahogy, és olvasd naponta a Facebookon
Hella blogját! (facebook.com/hellablogja)

 

Hella blogja (1.) – Az érkezés



2019. október 8.

Túlvagyunk az első éjszakán. Egy kölyök élete idegen helyen nem
almás pite. Így van ezzel Hella is.

Mondanom sem kell, a szépen megvetett kuckójában eddig csak
annyi időt töltött,  amíg beleraktuk,  majd arrébb léptünk, s  akkor
egyből kipattant.

A megágyazott hely helyett így maradt a kinyitható kanapé alatti
remek búvás, egészen pici nyöszörgéssel. Biztos mudi anyukára és
nem tudom, milyen apukára gondolt, meg az otthon maradt tesókra,
akikkel  olyan  klassz  volt  összebújni.  Szerintem  ennek  az  ideje
hamarosan eljön Mazsival  is,  egy ír  szetter igazán hálás hálótárs
(lehet). Egyébként azt tippeltem, hogy erre már az első éjszaka sor
kerül, de tévedtem, egy mudi ennél sokkal bizalmatlanabb.

A lefekvés előtt persze kajált és végre ivott néhány korty vizet,
majd  hosszas  unszolás  és  udvarlás  után  nagy  kegyesen  pisilt  a
kertben – szerencsére Mazsi jó példával járt (pisilt) elöl.

Csendes éjszaka volt, én óránként felébredtem, pedig nem volt
mire. Mazsi a saját helyén szuszogott, a kicsi pedig a kanapé alatt
nyomta.

Reggel  viszont  percekig  nem  lehetett  kicsalogatni  a
rejtekhelyéről!  Na,  Kétútközi  Hella,  ideje  bátorságot  gyűjteni!
Sejtem,  nemsokára  ő  lesz  a  villám,  aki  majd  fel-alácikázik.  Majd
meglátjuk, mikor jön el az ideje.

Hella blogja (2.) – Papucskutya

Október 9.

Eddig tartott a nyugi. Ha egy pillanatig is azt gondoltam, hogy
Hella gyámoltalan nyuszi, máris kiderült, hogy a kölyöknek gyorsan
kinyílt a csipája.

Mondják, a mudi könnyen tanul. Ja! Először a szőnyeget kezdte el



rágni,  aztán  egy  papucsot.  A  határozott  „nem szabadra”  néhány
percre  abbahagyta  az  akciót.  Aztán  újrakezdte.  Tett  néhány
kísérletet a kanapéra felugrással is, azt hamarabb megunta. Egyszer
az  emeletre  is  felindult  a  lépcsőn,  viszont  az  első  parancsszóra
visszaaraszolt.  Szerencsére  egy  idő  után  elvonta  figyelmét  Mazsi
egyik kiszolgált rongy rágcsája, s annak esett neki ezerrel.

Hellában  valószínűleg  egy  lakberendező  veszett  el.  Nekifogott
módszeresen pakolni a cuccokat ide-oda. A nála négyszer nagyobb
takaróját  például  elszántan,  s  inkább  vigyorogva,  mint  mérgesen
cipeli.

Ez a fotó egyébként a kétútközi majorban készült néhány héttel
korábban,  mára  már  sokat  nyúlt  a  mudi.  Nagyon  illedelmesen
kellette magát, nem csoda, hogy egy röpke látogatás elég volt ahhoz,
hogy befogadjuk. Köszönjük Györgyinek és Péternek a kicsit!

Hella egyre többet figyeli Mazsit, lesi el a nüanszokat, ha már
anyja otthon maradt, Mazsi klassz lesz anyapótlónak és nővérnek.
Szerintem  az  ír  szetter  is  sokat  töltődik,  az  energia-  és
szeretetbombából  jut  neki  is  bőven.  Meg  persze  főleg  nekünk,
kétlábúaknak!

Hella blogja (3.) – Tíz perc magány

Október 10.

Azt  olvastam, hogy a mudik nagyon önérzetesek,  ha szerintük
igaztalan bántás éri őket, nagyon megsértődnek.

Biztos  így  van,  bár  nekünk felnőtt  mudink  eddig  nem volt,  a
kölyökkel  kapcsolatban  azonban  van  némi  kiigazításom.  Hella  is
képes  megsértődni,  ha  valami  miatt  erőteljesen  rászólunk.  Oly
annyira,  hogy  ilyenkor  félrevonul  a  fekhelyére  és  mérhetetlen
magányba  burkolódzik.  Néha akár  tíz  percre  is.  (Vagy  nyolcra.)

Aztán mintha mi sem történt volna, előkászálódik, odaslattyog az
őt  „mélységesen  megsértőhöz”,  és  megbocsájtása  jeleként  elkezd



dörgölőzni.  Ha  nagyon  megbocsájt,  még  a  hasát  is  engedi
megvakargatni.  Biztos,  ami  biztos,  a  kibékülés  után  nyomban
megnézi  a  kajás  tálkáját.

Mudi kisasszony azon nyilván egyetlen pillanatig sem töpreng,
hogy például a mini virágoságy letiprása miatt nekünk is lenne okunk
„megsértődni” – de hát minek tennénk. Hellus amúgy előszeretettel
tépkedi le a virágfejeket – ha egyszer valamit a fejébe vett,  attól
képtelenség eltántorítani.

A kutyaházba például esze ágában sincs bemenni, egyszer-kétszer
beszagolt, oszt jó napot. A kutyaház teteje viszont a kedvenc helye
lett az udvaron, valami miatt nagyon imád onnan nézegetni. Biztos
klassz a kilátás.

Ír szetterünk ebben is különbözik tőle. Mazsi szintén be nem tette
a  lábát  a  kutyaházba,  amióta  megvettük  neki,  de  mélységesen
csodálkozik  azon,  hogy  annak  a  tetején  ugyan  mi  a  csudáért  jó
toporogni.

Hella blogja (4.) – Mazsi

Október 11.

Kérdeztétek, Mazsi hogyan barátkozik Hellával? Vegyes a kép.

Amikor hétfő este megérkezett Hellus (kutyahordóban), Mazsola
hihetetlenül örült. Még ír szetterhez képest is úgy csóválta a farkát,
hogy melegebb időben bevált volna ventilátornak.

Hella meg bőgött. Illetve az első három percben olyan tűhangon
ugatott, hogy a frász jött rám, mit szólnak a szomszédok?! Igaz, a
csaholástól  nem  hallottam  volna,  ha  szóltak  volna  bármit  is.
(Egyébként  nem  szóltak.)  Utána  jött  a  morgás  –  különböző
intenzitással.  Amikor  közelebb  lépett  Hellához,  a  morgás  mini
földrengéssé  erősödött.  De  Mazsi  jól  tűrte.

Később,  amikor  az  ifjú  leányzó  hajlandó  volt  kikecmeregni
búvóhelyéről, Mazsi megint csak nagy lelkesen szagolgatta (volna),



de Hella még annyira félt, hogy ugrott az ismerkedés.

A kedd a békés egymás mellett élés jegyében telt, a felek mintha
nem vettek volna tudomást a másikról.

Szerdán Hella kezdeményezett, ám most Mazsi makacsolta meg
magát, mondván, ja, kisanyám, ha eddig tojtál a fejemre, akkor hiába
sündörögsz.

Csütörtökön Hella már nagy erőkkel ostromolta Mazsit, rohangált
körülötte,  felugrált  az  oldalára.  Mazsi  pedig  a  „Hős  pótanya”
kitüntetés várományosaként tűrt. Délután aztán azt is megengedte,
hogy Hellus egy picit mellé kuporodjon. Tényleg csak egy picit, de
azt klassz volt látni.

Így élünk most. A barátsági szerződés alámancsolása még várat
magára,  de  a  dokumentum  már  itt  fekszik  az  asztalon.  Akarom
mondani: a kutyaágyon.

Hella blogja (5.) – Parizer

Október 12.

Ha tele a pocak, nagyon nagy baj már nem lehet…

Hella  az  első  két  nap  nem nagyon  mutogatta  a  hasát,  azóta
viszont,  ha  nagyon  elégedett  vagy  hízelegni  akar,  hanyatt  vágja
magát.

Mivel enni imád, egy-egy falatozás után gyakori a fenti kép. Hogy
miket eszik? Állattudománnyal foglalkozók most ne figyeljenek, és
azok sem, akik szakkönyvek alapján etetik a kölyök kutyákat, mert
valószínűleg azonnal infarktusban dőlnek ki a székből.

Szóval: a puppiknak való száraz és konzerv kaják rendben vannak,
bár utóbbiak egyelőre nem igazán jönnek be neki, azokon sokszor
nyámnyog az elején. Aztán belelendül. Vagy nem.

A  szárazat  szívesebben  ropogtatja,  némi  műsor  keretében.



Mazsitól látta, hogy az ételt a tálból kicsit arrébb kell cipelni. Bár
Mazsi ezt leginkább a csirkefarháttal teszi, Hellus lelkes diákként az
apró száraz darabkákat is kicipeli a szőnyeg szélére, ropogtat, aztán
usgyi vissza a tálhoz.

Amúgy a kiskutya rossz útra terelésében kaja ügyileg élen járok.
Két napja előfordul, hogy a száraz darabkákat én pottyantom az orra
elé,  sőt,  egy-egy egy csemegét a tenyeremből majszol ki.  Tudom,
hogy minden szakirodalom szerint ez halálos bűn – egyszer majd
biztos le(csirke)nyakazna érte.

De az igazi bűn csak most jön! A parizerért, a pörcért és a disznó
töpörtyűért egyszerűen rajong a 10 hetes kicsi! A főtt kacsamájat
sem utasítja vissza, igaz, ha utóbbiból nem kap, nem fordul panasszal
állatvédő szervezetekhez. Mivel ezek Mazsi kedvenc falatai közé is
tartoznak, így két kutyát (nem) ütünk egy csapásra.

A főétkezésekre külön-külön kerítünk sort, de a csemegeosztásnál
mindkét  delikvens  egyazon időben van jelen,  jobb kézből  kap az
egyik,  bal  kézből a másik.  S mivel  a pörc e sorok írójának sincs
ellenére, egy-egy darabot én is bekapok belőle. Na, akkor aztán Hella
és Mazsi testvériesen vág nagyon rosszalló pofát a dologhoz.

Hella blogja (6.) – Szetterre vadászva

Október 13.

Bocs, Hella, most belemászok az intim szférádba. Mert pisifronton
van még mit tenned, ház ezért.

Szóval: az, hogy megérkezel egy számodra vadidegen helyre, és
becsurgatsz,  az  rendben  lenne.  De  akkor  pont  nem  pisiltél  be,
annyira  féltél,  hogy  még  erről  is  megfeledkeztél.  Aztán  viszont
csurrant  is,  cseppent  is.

Bár a kétútközi majorban kinti kutya voltál, nálunk szívfájdalom
nélkül bevonultál a házba. Ezt csak azért írom, mert Mazsi (szintén
kinti kölyökként), annak idején semmi pénzért nem akarta átlépni a



küszöböt. Szabályosan be kellett csalogatni, be is csalogattuk, mert
néhány hetes kölyökként nem akartuk kint hagyni a sötét kertben,
ahol mindenféle félelmetes, fenevad macskák kószálták, egészen pici
ír szetterekre vadászva.

Hellának a házzal kapcsolatban nem volt gondjai, azzal viszont
annál  inkább,  hogy  előszeretettel  becsurgatott  az  előtérben.
Mentségére mondom, ezt felfokozott lelki állapotban tette (és teszi
még  most  is  néha),  amikor  képtelen  uralkodni  érzelmein  (és  a
hólyagján), mert annyira örül, hogy mindenről megfeledkezik.

Amikor például hazajövünk vagy vendég érkezik, készülhetünk az
akcióra.  Amúgy készülünk is.  Felkapjuk őkelmét,  és irány a kert.
Néha mi győzünk, néha ő a gyorsabb. Hát így…

Most  egyébként  épp  vendégek  érkeznek,  vagyis  gyorsan
elbúcsúzom,  mert  jön  az  akció.

Ja  még  annyit:  Hellus  kiengesztelésére  van  ez  a  kép,
legkedvesebb helyéről, a kutyaólról. Jó időben ott heverészget, amíg
én az árnyékban olvasok (olvasnék).

Hella blogja (7.) – Csinos piros

Október 14.

Hella időről időre lejelentkezik nálunk, ahogy az egy juhász-terelő
kutyától elvárható.

Mondjuk, előtte és utána szétássa a kert maradékát (amit Mazsi
még nem gányolt össze), de be-bekukkant a házba, hogy ő itt van,
köszöni  jól  érzi  magát,  szájából  fűszálak kandikálnak ki,  Mazsika
frizuráját  kicsit  átrendezte,  ahogy  a  kertet  szintén,  nem is  érti,
hogyan nézhetett ki eddig így. Aztán söpör kifelé. Mert dolga van.

Ha  elfárad,  mert  11  hetesen  időnként  ez  elkerülhetetlen,
általában minden külön értesítés nélkül beballag a helyére és eldől.
Ritkábban  az is  előfordul,  hogy a  változatlanul  belső  használaton
kívüli kutyaház tetején heveredik le, kihasználja a szép időt, sütteti a



hasát.

Vasárnap hevederbe bújva és pórázon (csinos pirosban, passzolt a
fekete  szőréhez és  sötétbarna szeméhez)  életében először  sétálni
ment.  Elkísért  minket  a  választásra,  s  bár  az  urnákhoz  nem
járulhatott  (kutyavilág!),  a  kint  várakozó  gyerekek  legnagyobb
örömére  megmutatta  magát  a  városnak.

A séta egy részét egyébként kézben töltötte, kicsit el is fáradt és
kicsit  nagyon zavarta a rengeteg autó.  Büdösek,  zajosak.  Otthon,
Kétútközben is látott persze kocsikat, na de itt annyi van, hogy az
egy kis kutyának nehezen elviselhető.

Belenéztünk a Graefl major Facebook oldalának videóiba, ahogy
az anyja segít a pásztornak, s ugyanezeket a mozdulatokat fedezzük
fel, amint főleg az ír szettert igyekszik útba igazítani, s egyébként
néha már minket is. Mit tesznek a gének, az ösztön! Hihetetlen!


