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Päivä lemmikkieni kanssa
Oli aurinkoinen kevätaamu. Olin herännyt varhain, syönyt aamupalan ja nyt olin jo
matkalla tallille koirani Onnin kanssa. Ulkona oli hieman viileää, mutta aurinko paistoi
kirkkaasti. Koirani Onni oli jo tallin ovella, sillä se on juostessaan minua melko paljon
nopeampi. Pian minäkin saavuin tallin ovelle ja avasin sen. Siinä samassa näin hiiren,
joka livahti heti halkopinon taakse ja koirani säntäsi välittömästi perään. Hain koirani
ottaen sitä kiinni valjaista ja vein sen talliin. Avasin valot ja samassa näin kaikki kolme
hevosta, jotka hörisivät minulle saapuessani. Onni hyppeli yhä heinäkasoissa, etsien
hiiriä. Annoin jokaiselle hevoselle pari porkkanaa ja sitten kaadoin niille aamukaurat
kuppeihinsa. Sillä välin, kun hevoset söivät kauransa, vein niille heinät tarhoihinsa ja
sitten kuljetin jokaisen hevosen tarhaan. Humun ja Stellan samaan ja Väiskin omaansa.
Sitten palasin koirani Onnin kanssa sisälle.
Sisällä ollessani kävin vielä pieneksi aikaa sohvalle lepäämään. Koirani Onni makasi
omalla patjallaan ja siinä samassa silitin sitä. Olin hyvin väsynyt. Kouluviikko oli ollut
uuvuttava ja läksyjä oli paljon. Lisäksi minulla oli muitakin murheita. Mietin siinä
ollessani paljon asioita. Vaikka olen hyvin surullinen joskus, niin saan kuitenkin
lemmikeiltäni lohtua. Onni tuntuu olevan aina iloinen koira. Vaikka minulla olisikin
huono päivä.
Loppu aamupäivä kului lounasta odotellessa ja läksyjä tehdessä. Lounaan jälkeen vein
hevosilleni päiväheinät ja sitten lähdin Onnin kanssa kävelylle metsään. Päivä oli kaunis,
joten kävelyllä kului reilusti yli tunti. Palattuani kävelyltä lähtivät äitini ja veljeni
ratsastamaan ja Väiski-hevosen omistaja ajamaan hevosillaan. Sillä välin minä siivosin
tallin, jonne myös Miska-kissani oli saapunut. Leikin kissani kanssa tallilla jonkin aikaa,
kunnes se yhtäkkiä livahti heinien taakse piiloon. Huomasin, että hevoset olivat
saapuneet ja pian ne saisivatkin iltapäiväheinät. Iltapäivää vietin yhä hevosteni kanssa
niitä taputellen ja harjaten. Lopulta illalla äitini vei hevoset talliin ja antoi niille iltaruoat
sekä yöheinät. Sitten palasimme kaikki ihmiset sisälle syömään iltapalaa.
Illalla vielä lepäsin sängylläni Miska-kissani kanssa ja rapsuttelin sitä. Se kehräsi
tyytyväisenä vierelläni. Siinä mietin, että lemmikkini antavat minulle aina rakkautta, niin
kuin minä annan niille rakkautta ja hoidan niitä hyvin. Lemmikeistä on lohtua silloinkin,
kun on surullinen, kunhan vain hoitaa niitä kunnolla ja antaa niille rakkautta. Siksi
lemmikeistä ja muistakin eläimistä on pidettävä hyvää huolta.

	
  

