Neljä tarinaa glennistä
Minkä rotuinen koira meillä on?
(Onni on vehnänvärinen.)
Pieni pentu:
Ai siinähän on karkeakarvainen mäyräkoira.
Onko se semmoinen giffoni?
Meilläkin on tuollainen norfolkinterrieri.
Puolivuotias:
"Onpa ronski dandie. Meilläkin on tuollainen kotona, mutta se on kyllä pienempi. " "Onni on glen
of imaalinterrieri..."
Odotetaan että perustottis alkaisi. Onni istuskelee maassa. "Ei mutta meillä on täällä kurssilla
vehnäterrierin pentu. " Onni nousee seisomaan. "Ai, ei tainnut olla vehnis. "
Nuori:
Nainen vehnäterrierin kanssa.
- Kyllä on samannäköinen. Siinä on varmaan vehnistä?
- Ei, tämä on glen of imaalinterrieri.
- Ai, se on ihan omaa rotua, hyvin pettyneellä äänellä.
Aikuinen:
"Meilläkin on pari dandieta." "Ei tämä ole dandie." "On se, meillä on noita kaksi." "Katsohan
korvia, ovatko dandien korvat?" "Ohoh.."
Onko tuo sellainen karvabasset?

Onko koirani pentu vai aikuinen?
Lenkillä:
Onni kohtaa toisen pennun.
– Tämä meidän koira on vielä pentu, siksi se on niin leikkisä. On vasta 10 kuukauden.
– Joo, Onnikin on vasta puolivuotias.
– Ai minä luulin että se on aikuinen.
Junassa:
Viereisellä penkillä nainen yrittää pitää pentuaan aloillaan.
– On niin hankalaa liikkua pennun kanssa. Ei millään meinaa saada pysymään paikalleen kun
tämäkin on vasta puolivuotias.
Onni nukkuu lattialla.
– Niin.. Onnikin on vasta 5 kuukautta vanha.
– Ai, luulin että se oli aikuinen.
(13.2.2002: 8 kk) On masentavaa kuinka moni erehtyy luulemaan Onnin rauhallista olemusta
aikuiseksi. Varsinkin kun se oli puolivuotias, niin sitä järkyttyi, kun kaikki luulivat sen olevan
aikuinen.

(24.8.2002) Nyt se on jo aikuinen, joten enää ei tarvitse ärsyyntyä, että luulisivat pentua aikuiseksi.
Nyt jokainen iän kysyjä yllättyy siitä, ettei Onni olekaan kymmenenvuotias vaan vasta vuoden..
(8.2.2003) Sattumalta kun Tessa oli ollut meillä vasta muutaman päivän ja olin niiden kanssa
erikseen lenkillä, ensin Tessaa luultiin pennuksi ja seuraavaksi eräs lapsi kutsui Onni hyvin
vanhaksi ja raihnaiseksi koiraksi. Tessan tultua on Onni kuitenkin muuttunut hiukan
leikkisämmäksi ja nykyisin sitä harvemmin luullaan vanhukseksi.

Miltä glenni ihmisten silmissä näyttää?
•

Se näyttää lamppuharjalta

•

Hirveän isopäinen ja tuommoinen pötkö

•

Karvainen makkara

•

Tuollainen taistelumakkara

•

Voi miten ihana.

•

Onpa se söpö ja rauhallinen

•

Tuollainen pörröpää

•

Ihanat silmät, voi saako sille antaa jotain...

•

Oi kun sillä on isot tassut, todella suloiset

.. ja miten glen of imaalinterrieri sanotaan?
Minkä rotuinen se on? – Glen of imaalinterrieri
•

gle, glö... Mikä se olikaan?

•

Jaa terrieri, no se on näköinenkin (yleinen, kun henkilöllä ei ole aavistustakaan)

•

Onpa outo. Noita ei taida olla paljon.

•

Miten se kirjoitetaan?

Miten ostaa glennille kurapuku?
– Teidän täytyy katsoa tästä taulukosta minkä rotuiselle puku on suunniteltu.
- Siitä ei löydy glenniä.
– Kyllä varmasti löytyy.
Hetken tutkiminen.
– No ottakaa joku joka on aika samannäköinen. Sehän on tuommoinen pitkäselkäinen. Tässä olisi
mäyräkoiran puku.
– Se on liian pieni.
– No miten olisi dandien puku.
– Se näyttää hiukan pieneltä.
– Kokeilkaa nyt vaan.
Puoli tuntia ähellystä. Lopulta emäntä luovuttaa ja Onni saa jatkaa uniaan kaupan lattialla.

– No oliko hyvä
– Ei saatu edes päälle, tassut eivät mahtuneet.
– Ehkä teidän pitäisi tilata joltain ompelijalta.
– Niin..
(Tapahtui syksyllä 2001, jolloin yritimme ostaa vielä puolikasvuiselle Onnille pukua)

