SANNAN JUTTUJA
Edellisestä kirjoituksesta vierähti puoli vuotta, nyt on taas aika hieman päivittää tilannetta.
Alkuvuodesta vielä oli paljon toiveita ja suunnitelmia tämän vuoden varalle, kaikki vaikutti olevan
oikein hienosti. Työkiireet tosin vaivasivat, mutta niinhän ne aina. Carun kanssa on tullut
muutamassa näyttelyssä sekä match showssa käytyä vaihtelevalla menestyksellä Carua ei oikein ole
kehässä liikkuminen kiinnostanut, eikä vieraiden koirien seuraa ole poika näyttelypaikoilla arvostanut,
mutta eiköhän näissäkin asioissa edistystä tapahdu, kunhan tämä iiiihana murkkuikä joskus loppuu ;)
Metsässä tosin Carua voi edelleen pitää vapaana! Aina Caru ei ehdi huomata, kun sitä nimeltä
kutsuu, mutta huutaessa ”namu, namu, namuuuuu” tulee poika aina täysillä luokse! :D
Rocky on saanut viettää rauhallista vapaaherran elämää ja saa jatkaa sitä edelleen. Maaliskuun
lopulla kun poika Heavy oli hoidossa, innostui iskä kunnolla leikkimään lapsostensa kanssa! Sitä oli
todella hieno katsella ja niitä hetkiä edelleen tulee muisteltua hymy huulilla. Kun leikit olivat ohi, piti
Heavyn vähän väliä käydä iskää pusuttelemassakin. Tietyllä tapaa niin samasta puusta veistettyjä
nuo lapsoset iskänsä kanssa. Toki erojakin on niin ulkonäössä kuin luonteessa, mutta tunnistaa kyllä
kenen jälkeläisiä ovat!
Xena ja Lucy Luz

Heavy ja Rocky

Alkuvuodesta Lucy Luz sai toisen Cartrophen-pistossarjan ja tyttö alkoi syömäänkin paremmin.
Maalis-huhtikuun vaihteessa Lucyn käytös alkoi pikkuhiljaa muuttua; Lucy alkoi vahtia huomattavasti
voimakkaammin kuin aikaisemmin sekä tunteet kuumenivat vahtiessa. Ei siinä vielä mitään, mutta
yllättäen Lucy alkoi myös ontua vasenta etujalkaansa ja samoihin aikoihin tuli mm. muutama
yllättävä yhteenotto tyttöjen välillä. Pelkäsin heti pahinta, koska kyseessä oli Lucyn ainoa terve jalka
ja tyttö oli aina ollut luonteeltaan niin ihana, iloinen ja energinen sekä rakasti kaikkea ja kaikkia.
Pelkäsin pahinta siksi, koska luonne muuttui niin yllättäen ja olin melko varma, että nyt ei ole kaikki
hyvin ja Lucy varmasti kipuilee. Olin yhteydessä Lucyn leikanneeseen ortopediin ja saimme ajan noin
viikon päähän. Muualle en halunnut mennä, koska tämä ortopedi kuitenkin tiesi jo kaiken Lucysta ja
oli oikean kyynärnivelen tähystänyt 8 kk aikaisemmin.
Viikko on pitkä aika odottaa, varsinkaan kun ei tiedä mitä tuleman pitää. Lucy oli kipulääkityksellä ja
tuntui nauttivan elämästä kuten aikaisemminkin. Keskiviikkoaamuna, jolloin olimme lähdössä
ortopedin luokse, kävin vielä Lucyn kanssa joenrannassa kävelemässä. Lucy katseli rauhallisena
tyynelle joelle, kaikkialla oli aivan hiljaista ja rauhallista. Otin kuvan, jonka ottamista kaduin heti
kuvan katsottuani. Tuli nimittäin sellainen olo, että kuvaan sopisi liian hyvin tekstiksi ”kun on aika
lähteä”, jonka voi ymmärtää monella tapaa.
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Ortopedin luona tehtiin kliininen tutkimus sekä ontumatutkimus. Tämän jälkeen Lucy rauhoitettiin ja
ennen nukahtamistaan ajattelin hyvästellä Lucyn, ihan varmuuden vuoksi. En ole laskenut monesko
hyvästelykerta tuo oli, kun aina peläten pahinta on rakas tyttö tullut hyvästelyä ennen rauhoitusta.
Kuvausten odottelu oli hyvin tuskallista, onneksi sain Lucyn kasvattajan puhelimen päähän, jolloin
aika meni nopeammin. Kun minut pyydettiin tutkimushuoneeseen takakautta, tuli huono aavistus.
Ortopedi heti ensimmäisenä esitti pahoittelunsa ja kertoi, että viimeinenkin terve jalka on
valitettavasti ihan rikki. Uutisen kuullessani tuntui kuin koko maailma olisi romahtanut, en voinut
uskoa sitä todeksi. Miten niin nuori ja energinen, elämäniloinen koira voi olla niin rikki, joka paikasta!
Ortopedin mukaan 8 kk aikaisemmin operoituun kyynärniveleen oli jo muodostunut nivelrikkoa sekä
luupiikkejä ja nyt toinenkin kyynärnivel oli rikki (OCD). Tiesin mitä pitää tehdä, mikä on järkevin
ratkaisu tässä tilanteessa, mutten pystynyt sitä heti sanomaan. Sain aikaa miettiä ja hengähtää.
Tilanne vain oli niin järkyttävä, ettei sitä voinut uskoa todeksi. Sitten Lucy lähti viimeiselle matkalleen
sylissäni nukkuen.
Tuo päivä ja matka jäivät Lucyn viimeisiksi. Lucysta tuli oikea enkeli. Lucy pääsi paikkaan, jossa sen
ei enää tarvitse tuntea kipua. Lucy sai vihdoinkin tavata ”kadonneen” sielunkumppaninsa Mödan.
Siellä ne kaksi riiviöpentua nyt leikkivät ja juoksevat yhdessä, ikuisesti.

Lucy Luz

Lucyn menetys tuntuu edelleen hyvin epätodelliselta, vaikka kyllä tytön puuttumisen todellakin
huomaa. Liian rauhallista ja aivan liian tyhjää. Kestää oman aikansa, että tästä pääsee yli. Sitä tulee
ihan vainoharhaiseksi muidenkin koirien kohdalla ja miettii sanontaa ”ei kahta ilman kolmatta”, mutta
ei niin huono tuuri voi olla. Vai voiko? Se jää nähtäväksi. Tosin tuonkin sanonnan voi ymmärtää
monella tapaa.. Saa nähdä, mitä tämä vuosi tuo tullessaan.
Kaikesta huolimatta tahdon toivottaa lukijoille oikein mukavaa kesää!
Caru

Sanna Rantalainen
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