Kloka ord av Anders Hallgren
Några texter om människans bästa vän, väl värda att läsa och spara

En kall nos
En kall nos. Ett par fuktiga, runda ögon. En varm blick. En tass som lyfts och ett huvud som läggs på sned.
Öron som försöker uppfatta och förstå... Din hund.
Han bad inte att få komma till dig.
Han bara kom för att du ville ha honom.
Han kom till dig för att ge dig vänskap då andra sviker, sympati då andra är emot dig.
Han kom till dig för att ge dig kärlek då du känner dig utlämnad, sällskap då du är ensam.
Han gör dig på gott humör då du är ledsen, tar emot dig med glädjetjut då du äntligen kom hem.
Han är någon som behöver dig, någon att smeka, leka med och ha roligt tillsammans med.
Han är beroende utav din omtanke och din kärlek.
Han protesterar inte då du missförstår honom.
Han är utlämnad till dig på gott och ont.
Han ger dig sköna promenader.
Han ger dig sällskap.
Han ger dig kärlek och glädje.
Han vaktar och skyddar sig.
Han varnar när främmande kommer.
Han överger dig inte så länge han lever.
Han ger dig trygghet.
Vad ger du tillbaka?

Ge din hund...
Ge din hund ett slag och den ger dig din förlåtelse
Ge din hund dina hårda ord och den ger dig sin underkastelse
Ge din hund av din irritation och den utplånar sig för dig
Ge din hund dina krav och den ger dig sin lydnad
Ge din hund lite av din oro och du får oändligt med tröst
Ge din hund dina tårar och den ger dig balsam med sin tunga
Ge din hund av din ensamhet och den ger dig sin trygghet
Ge din hund lite uppmärksamhet och ger dig sin välvillighet
Ge din hund ett vänligt ord och den ger dig all sin kärlek
Ge din hund lite av din glädje och den ger dig hundrafalt tillbaka
Ge din hund lite av din kärlek och den ger dig hela sin själ

Det du gör mot min hund
Det du gör mot min hund för du också mot mig.
Det du säger om min hund säger du också om mig.
Smeker du min hund smeker du också mig.
Slår du min hund slår du också mig.
Är du hånfull och nedlåtande för att det "bara är ett djur" skär dina ord min själv som en kniv.
Men talar du vänligt och kärleksfullt så visar du även mig din kärlek. Och det du gör mig min hund, visar
vem du är. Det du säger om min hund, säger du också om sig själv. Smeker du min hund är du en vänlig
person. Slår du min hund bär du på en ondska. Är du hånfull och nedlåtande är du osäker på dig själv och
måste se ned på andra för att växa själv.
Men talar du med vänlighet och kärlek bär du vänlighet och kärlek i ditt hjärta.
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