Neljä tarinaa pikkupodengosta
Minkä rotuinen koira meillä on?
Tessaa on luultu rotuina chihuahuaksi ja jackrusselinterrieriksi. Yleisin olettamus on, että se on
pentu. Eräs mummo jopa luuli sitä jopa Onnin pennuksi. Suloisin oli keskustelu bussipysäkillä, kun
olin viemässä Tessaa rokotukseen ja muuan mummeli sanoi sen muistuttavan lassieta. Näytin
varmaan melko hölmistyneeltä, koska hän nopeasti totesi, että noin värin perusteella.
Olen myös tavannut pari ihmistä, jotka ovat tienneet rodun. Jotenkin se lämmittää sydäntä, kun joku
tunnistaa.

Onko koirani pentu vai aikuinen?
Tessaa kolmetoista vee on usein luultu pennuksi. Pienen kokonsa ja sirpakan olemuksensa vuoksi
monilta jää huomaamatta kuinka harmaantunut se on. Pienen koiran hyvä puoli – se on pentu koko
ikänsä.

Miltä pieni podengo ihmisten silmissä näyttää?
•
•
•
•
•
•
•
•

tuollainen rotta
voi miten suloinen pikkukoira
ihanan pieni
hirveä rääpäle
osaako noin pienet koirat edes ajatella
kauhea räkyttäjä
suloista, sehän puolustaa sinua, anna sen vaan haukkua, kun se on noin pieni
voi kun sillä on isot ja nätit silmät

Matkustaminen pikkupodengon kanssa
Kasvattajan luona Tessa oli liikkunut vain auto kyydissä, mutta koska minulla ei sellaista ole, sen
oli totuteltava muunlaisiinkin matkustusvälineisiin. Hakiessani sen se matkusti ensimmäistä kertaa
junassa. Kanssamatkustajat eivät olleet uskoa tämän olevan Tessan ensimmäinen kerta. Se istui
koko matkan nätisti sylissäni.
Pikkupodengon kanssa on helppo liikkua niin junassa, bussissa kuin autossakin, jos se ei ole
matkapahoinvoinnista kärsivää tyyppiä. Se on pienen kokonsa vuoksi täydellinen matkakumppani.
Junassa sen voi ottaa helposti syliin, jos tilaa on vähän tai järjestää sille paikan istuimelle (mistä
oikeastaan pitäisi maksaa puolen matkalipun hinta) tai lattialle. Bussissa se menee yhtä kätevästi
sylissä kuin istuimella.
Tessa yleensä nukkuu matkat. Jos samassa vaunussa tai bussissa on muita koiria, se joskus intoutuu
ärhentelemään, mutta on tähän mennessä rauhoittunut melko nopeaan. Pahin ongelma Tessan
kanssa matkustaessa on siinä, ettei sitä voi jättää yksin vaunuun, jos haluaa esimerkiksi käväistä
vessassa. Jos se kadottaa minut näkyvistä, se alkaa haukkua ja lopettaa vasta saadessaan minut
silmiinsä. Pieni koira kyllä kulkee kainalossa vessaankin, mutta kovin miellyttävää se ei ole.

Verrattuna Onnin kanssa matkustamiseen Tessa on helpompi pienempänä, mutta Onni on
luotettavampi matkakumppani, sillä Tessaa ei voi jättää yksin ja se on taipuvaisempi rähisemään
muille.

