stundene ga hunden hennes ro i sjelen.Til vanlig var han sa medisinert og neddopet, men
akkurat under turene midt pa dagen var han
bare Diesel.
- Etter hvert som mengden medisin ble
justert opp, tok det ogsa bort mye av det som
gjorde Diesel til Diesel. En hund skal ikke
behove a ga pa sa mye medisiner bare for a
klare seg gjennom hverdagen. Han hallusinerte, var slov, han knurret, minnes Erica.
Diesel taklet darlig a vaere syk. Han var en
svaert stolt og stilig hund, og medisinene
gjorde at han ble inkontinent og tisset inne.
Erica forteller om en hund som tydelig skjemtes da dette skjedde, men ogsa at hun selv
aldri sa pa det slik. Hun synes aldri det var for
mye mas med Diesel og hun tok seg daglig tid
til a stelle ham og passe pa at han hadde det sa
godt som mulig. Hun husker samtidig hvordan
valpen ble seg selv da de begynte a trene med
Norske Redningshunder.
- Diesel var aldri redd for noen ting, og han
gikk ned i morke huler uten den minste noling.
Han synes ikke nye ting var noe skummelt, og
forste gangen han var i bat ville han heist ligge
oppa dekk og se pa alt som skjedde, fra mitt
fang. Na i ettertid skulle jeg onske folk kunne
se Diesel som den han var, og ikke som en
hund som var syk. Han er sa mye mer, forklarer
hun.
Erica husker nemlig de sma hverdagslige
tingene best. Lyden av snorkingen hans, hvordan han kom og la seg under beina hennes nar
hun satt i sofaen. Erica ler.
- Han hadde en helt spesiell mate a snorke
pa, og det er nok det jeg savner mest, sier hun,
og jeg kan hore at hun smiler.

"Kan ma virkelig elske deg"
I soken etter flere svar pa alle sporsmalene sine
fortsatte Erica a besoke veterinaeren. I perioden
hun bodde og studerte i Lillehammer ble dyrlegen der ogsa hennes venn og psykolog. Samtidig var radene fra alle veterinaerene hun gikk til
sprikende i alle retninger.
- Noen sa at det var viktig at han ble mosjonert sa leddene ble myket opp, mens andre fraradet det fullstendig. Jeg onsket at han skulle
slutte pa medisinene siden jeg synes de gjorde
mer skade enn nytte, men det ble ogsa fraradet.
Etter utallige rontgen og en hylende Diesel
pa undersokelsesbordet ble det konkludert
med at tilstanden bare ble verre. Panosteiten
hadde gjort beina til Diesel forkroplet, og dyrlegen selv kunne ikke forsta hvordan han hadde
holdt ut med Ericas undersokelser hjemme;
"Han ma virkelig elske deg som har latt deg ta
pa beina hans, for han har virkelig store smerter."

- Han gikk rett inn i alles hjerter. Det er vanskelig a sette ord pa hva han gjorde med meg
og hva han fortsatt gjor med meg.
Og det var da Erica skjonte hvor mye Diesel var
villig til a ga gjennom for sin eier.
- Jeg fikk ganske darlig samvittighet da jeg
skjonte hvor vondt han faktisk hadde det, selv
om han alltid lot meg undersoke labbene hans.
Han stolte pa meg, og jeg fikk gjore det fordi
det var meg. Mot meg var han alltid "min lilla
pojke", sier Erica.
For henne var nemlig Diesel aldri en sykdom.
Panosteiten var noe som var utenfor, en tredjepart, et uvelkomment spokelse som bare hang
der. Erica sluttet a jobbe siden Diesel ikke kunne
vaere alene. Da Diesel skulle fa ettarsvaksinen
sin, gjorde han utfall mot dyrlegen. Han hadde
nadd sin grense.
- Jeg ble kalt inn til veterinaeren men forsto
fort at dette ikke var for a undersoke Diesel,
men for a snakke med meg. Hun fortalte meg at
Diesel mest sannsynlig ikke kom til a bli frisk,
noe som aldri hadde fait meg inn - panosteit er
jo ikke en farlig sykdom, man blir jo frisk av den!
Erica ble sittende a snakke med dyrlegen i to
timer. Hun kontaktet oppdretteren sin og grat
med henne lenge. Den dagen han skulle avlives
lot hun ham gjore akkurat hva han ville.
- Jeg ville at han skulle oppleve hvordan det
var a lope fritt, siden han ikke hadde gjort det
siden han var valp. Smerten etterpa ville han jo
uansett ikke fa oppleve. Diesel hoppet rundt,
lop etter ballen, var lykkelig. Og det var tungt
for Erica. Men samtidig visste hun at hun hadde
gjort alt for ham. Ogsa dyrlegen sa at hun aldri
hadde sett noen kjempe for sin hund slik.
- For alle andre var jo Diesel kun en hund
som ble syk, men for meg sa var han jo alt. Tilsi utt innsa jeg at jeg ikke kunne leve med a
pafore ham enda mer smerter i hap om at han
skulle bli frisk.
Erica blir stille i telefonen. Opplevelsen av a
miste Diesel sitter godt i, spesielt siden det ikke

foltes som om han var borte da tiden var inne
for a la ham ga. Hun husker det som en folelse
av bunnlos sorg, mens Diesel virket helt uberort og rolig de siste minuttene.
- Hunden min sovnet i fanget mitt, det var
slik det foltes. Jeg var hysterisk med min
sovende hund i fanget, ogsa matte jeg forlate
ham der, selv om han ikke var dod, i mine
oyne. De kommende dagene folte jeg at jeg
hadde overgitt ham, og det tok tid for jeg slo
meg til ro med at han na varfri. I ettertid erjeg
glad for at jeg ikke toyde strikken lenger. Han
hadde vondt, og han hadde vondt lenge.
I dag, ett ar etter at Diesel sovnet inn, har hun
den ett ar gamle tollertispen Felice. Det var
med svaert blandede folelser hun valgte a
takke ja til oppdretterens tilbud om a fa en
valp av henne, bare noen maneder etter at
Diesel gikk bort.
- Jeg var engstelig for at folk skulle domme
meg for alle valgene mine, men i dag er jeg
stolt over at jeg kjempet som jeg gjorde og
handlet riktig bade for Diesel, meg selv og
Felice. For meg er Felice Diesels lillesoster og
jeg er like glad i dem begge to,
Og Diesel har pa alle mater satt sitt poteavtrykk pa sin eier. For Erica var stunden hun fikk
med Diesel verdt hver eneste anstrengelse.
Henns Diesel hadde bare ett ar pa seg.
- Jeg har aldri angret pa valgene mine og
jeg ville heller aldri valgt en annen valp om jeg
visste dette. For meg var det alltid Diesel og
Erica.
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