
Vi börjar knata hemifrån kl. 07.15. På ryggen har jag 
min rygga full med vatten, hela tre liter, en helt idiotisk 
ide om ni frågar mej men matte säger att det ska vara 
så och att jag får fina muskler. Ibland önskar jag att jag 
kunde prata eftersom hon numera helt ignorerar mig 
och bara fortsätter att gå när jag försöker klättra upp på 
hennes rygg och påtala orättvisorna här i världen… hur 
blev det så? Vi hade ju dökul brottningslekar förr om 
åren, saknar dem…

OK, helt seriöst hon har ryggsäck hon också… men vart 
är hennes snygga muskler?? 
Kanske måste till vattenflaskor till det, hennes rygga är 
säkert tom. 

Eftersom jag inte 
är långsint kan 
jag ta detta med 
ro och bjuda lite 
på mig själv… 
kanske är jag 
ändå rätt snygg 
i ryggan … det 
säger i alla fall 
alla mina fans 
som slänger 
långa dyrkande 
ögonkast efter 

mig, de brukar säga att jag e cool. Kan inte hjälpa att man 
blir lite mallig och sträcker extra på mig.

Väl framme vid jobbet är det lattjo lajban i hundgården en 
stund, sen frukost. Tänk att man ska behöva jobba så för-
bannat för dessa torra kulor… Ger igen och vägrar kom-
ma in, springer omkring lite och testar deras tålamod… 
ibland sladdrar jag ihop mig och leker dö brax, oj va de 
kämpar med att försöka förflytta mig. Jag brukar flina för 
mig själv, ibland leker jag att jag är en slagen hjälte som 
måste bäras in på bår, helt förlamad.
     

En annan variant är kom och ta mig… hahaha de kan 
de inte!  
De kan äta kulorna själva… tar gärna en matlåda istället, 
varför kan inte vi byta mat när alla andra gör det???

Efter frukost ska jag jobba, släpa runt någon i kopplet… 
vad ska det vara bra för? 

Ibland måste jag ha nosgrimma.. vaddå? Dom får väl 
hänga med liksom… varför ska JAG gå fint och sakta på 
asfalt, tycker att det ska vara mer på mina villkor, tjohooo 
ut i skogen liksom..  Lovar att människan skulle gilla det 
också om de bara vågade prova..

Ibland får jag vara med ute i stora salen och ligga i sof-
forna bland alla hundskötarna, där är jag populär nästan 
som en rockstar. Alla tittar på mig, klappar på mig och 
jag har fullt upp att pussa alla så mycket det går…

En vanlig dag på jobbet!
Av Hugo (Applegrove Million Dollar Look) med viss hjälp av 
matte Eva och kollegan Marianas betraktelser och erfarenheter 
av mig. OBS! copyright me my self and I = HUGO nedskrivet 
av Mariana!



Ibland jobbar jag hårt som modell då ska det visas hur man 
sätter på olika slags koppel, hur man klipper klorna, hur 
man blir borstad och en massa annat… ibland går de ig-
enom alla mina delar…
…herregud, tänk om det var tvärt om, törs inte ens tänka 
tanken att säga till matte att hennes kors tippar lite väl, 
vinklarna är obefintliga och att förbröstet kanske skulle 
kunna vara aningen mindre… Fast å andra sidan har jag 
ju aldrig sett henne på alla fyra… Det är bara två lägen på 
henne antingen upprätt eller liggläge, funderar om det är 
som vår av och på knapp lite… man ska vara på ute och av 
inne. Fast det stämmer inte för när vi gick på lydnadskurs 
låg hon ofta ute på planen. Hon hajjade ligg i alla fall.

Lunch och dessa kulor.. igen.. suck! 
Sedan vila, jag gillar att vila, har enrums lya med egen 
fåtölj och allt, a room with a view, eget fönster med hav-
sutsikt, nåja en smal geggig del av Örsundaån i alla fall… 
luktar hemskt på våren… men vad gör väl det man kan ju 
alltid drömma sig bort en stund… playa de la Heby med 
mig som badhunk.. Pudeltikarna i lägenheten ovanpå drar 
säkert djupa suckar jag brukar nog höra hur de ylar i sam-
förstånd… beror absolut på mig, inte på att deras matte 
lämnat dem..

Sen ska det städas och fejas, roomsevice dyker upp och jag 
åker ut i hundgården igen.. har en rolig lek, ni som sett 
dammsugs reklamen där två hundar rullar sig i sand och 
husse bara älskar att dammsuga efter dem…. Yeah that’s 
me fast jag får sällan uppskattade reaktioner… vad då, är 
inte reklamen sann kan man tänka?? Dom kanske har fel 
slags dammsugare vad vet jag… 

På eftermiddagen är det promenad dags igen, härligt här-
ligt sen är det nästan bara att gå hem kvar, på kvällen är 
jag väldigt trött, efter maten är det siesta i soffan till matte 
kommer igen med kopplet… herregud va de ska ränna 
hela tiden, ibland vägrar jag gå ut enough is enough… det 
kostar att ligga på topp.. // Hugo


