Stil
Bijna niet te geloven want we hebben nog 4 honden, maar het is stil in huis. Onze Teazle was een
spraakzame hond. Je kon altijd een goed gesprek met haar hebben. Zelfs op haar oude dag sprak zij
ons nog toe vanaf haar kussen om vooral niet vergeten te worden als er wat lekkers werd uitgedeeld.
Ze was eigenlijk meer een zeehond, zeer expressief wat haar woordenschat betrof. Daarnaast lag ze
elke avond vredig te snurken als een volwassen vent ( of vrouw). Een heel geruststellend geluid.

De eerst volgende wandeling bij de Merle zonder onze Teaz verschijnt er ineens heel even een mooie
regenboog.
2 Februari vieren we Chandeleur. Het feest van de “chandelles” ofwel de kaarsen. 4o dagen na de
Kerst, voor de Christenen de dag dat Christus wordt getoond in de tempel. Een dag waarop men
crêpes eet. Er zijn verschillende verklaringen voor waarom het specifiek crêpes zouden zijn: Ofwel
doordat Paus Gélase 1 crêpes zou hebben uitgedeeld aan pelgrims die in Rome aankwamen, of naar
een oud romeins gebruik Lupercales: hierbij worden koeken gemaakt van meel van de laatste oogst
geofferd om ook voor het komende jaar de oogst zeker te stellen. Met Chandeleur hoort men alle
in het huis aanwezige huis kaarsen te branden en eigenlijk mag pas vanaf deze dag de Kerststal
worden opgeruimd. Verder zegt men dat de crêpes de zon symboliseren en zodoende dus het
voorjaar aankondigen. Er bestaat zelfs nog een traditie om de crêpes op te werpen en te keren met
de rechterhand terwijl men in de linker hand een geldstuk of een goudstuk houdt om rijkdom en
geluk af te dwingen voor het nieuwe jaar. Wij eten gewoon lekker crêpes, eerst hartige gemaakt met
roggemeel en voor toe de gewone zoete.

Onze Taupe heeft door dat zij de oudste is en daardoor nu gestegen is in de rangorde. Als er nu zich
mensen aan het hek melden schiet Wolf vooruit zoals gewoonlijk gevolgd door een diep blaffende
Taupe. Haar geluid is sedert het verdwijnen van Teazle een octaaf gezakt en daarnaast zet ze bij
onbekenden haar nekharen op. Indrukwekkend!

Ook is het stil omdat Nollie op 7 februari afreist naar Nederland. Om deze winter wat langer van
haar appartement te genieten in Arnhem. We bezoeken nog even de chaisse de monsieur omdat ze
daar nog nooit geweest was en genieten even van het weidse uitzicht over de Bazois. Helaas wordt
ik de dagen voor haar vertrek nog snot verkouden en krijgt zij op de valreep ook nog wat bacteriën
mee. Bij haar is het daardoor minder stil want zij heeft er een bronchitis bij en gonst in haar eentje
als een bijenkast.
Stilte voor de storm : de tiende begint het te stormen met rukwinden van meer dan 120 km per uur.
Menig schuurtje legt het loodje en er gaan ook weer de nodige bomen om. Bij ons blijft de schade
beperkt. Wel verdwijnen ineens, terwijl ik met Laurent sta te praten, de tuintafel en de banken uit
zicht. Gelukkig vliegen ze niet erg ver. Ook het dak van onze terras tent houdt het niet vol. Na vier
jaar trouwe dienst komen de scheuren erin. De kippen zullen even elders moeten schuilen.
Begin van de maand weten we het zeker onze Tjalling gaat vader worden eind deze maand of begin
volgende.

Eind van de maand zit de jacht er weer op. Het quotum van de wilde zwijnen en reeën is gehaald.
Voor onze honden is het jammer dat de jacht erop zit. Want zij kregen elke keer het slachtafval goed
doorgekookt over het eten. Nu is het weer wachten tot buurman Eric Greze weer eens een koe laat
slachten. Ook de poezen doen een moord voor een stukje wild.
Omdat ik wat minder schapen wil houden verkoop ik een aantal drachtige dames. Verder krijg ik een
uitnodiging om schapen in te brengen voor een evenement dat deze zomer in Saint Saulge wordt
georganiseerd; schaap en wol op 16 en 17 juli. Een weekend waarbij de verschillende rassen uit de
omgeving van Saint Saulge tentoongesteld gaan worden en verder activiteiten die met de
schapenhouderij te maken hebben als scheren, schapen drijven, wo verwerking, etc.
Thuis is het ook wat stiller voor de honden omdat ik op het ogenblik 4 ochtenden per week op de
praktijk te vinden ben of ervoor op stap ben. De overname is er door wat kleine strubbelingen nog
niet helemaal door. Maar met enig oponthoud zal het toch wel gaan gebeuren.

Ondanks de regen en de wind loopt de natuur toch wel erg hard van stapel, onze perzikboompjes
staan bijna in bloei en de rozemarijn helemaal. De kweeperen hebben alweer blad. Onderweg kom ik
de eerste bloeiende sleedoorns alweer tegen.

Op 27 februari worden de pups geboren. Het is een erg koude nacht en het gaat bijna fout. Door de
kou koelen ze te hard af. Gelukkig belt de eigenaresse van de teef me in alle vroegte op en met
vereende krachten krijgen we ze op temperatuur en aan het drinken. In het totaal 7 pups, 2 gele en 5
zwarte. 4 heren en 3 dames. Om ze op te warmen nemen we ze op de borst en de rest ligt op een
kruik. Best koud zulke onderkoelde pups in de BH! Gelukkig beginnen ze al snel te drinken als we ze
aanleggen.
En op 28 februari wordt alweer het eerste lam in alle vroegte geboren. De babyfoon wekte me om
kwart over 5. Samen met de honden doen we de eerste controle. De stilte is weer voorbij!

29 februari rijdt ik 150 km voor 2 visites. Het is waterkoud en winderig. Net geen sneeuw in de
Morvan
Koos

