
FotoKass Astridi esimene koolipäev. 

Eile Rakvere põhikoolis toimunud lemmikloomapäev andis meie

pere volaskile võimaluse diivanil lesimise asemel traksidesse pugeda

ja pererahvaga koos kooli minna.

Põhikooli juba traditsiooniks saanud lemmikloomapäeval ongi kohal

olnud kõige rohkem koeri ja kasse. Ka meie pere kuninganna Astrid sai

lõpuks näha, kuhu üks tema inimestest päevaks kaob.

Enamasti saadab karvakera pereliikmed hommikul uksest välja ja võtab

õhtul esikus uuesti vastu. Vahel on näha, et kassimürakal on päeva

jooksul igav hakanud ning ta on mõne oma mänguasja välisukse juurde

toonud lootuses, et inimene tuleb temaga mängima.

Eile läks Astridil terve päeva pikkuse mõnusa uinaku plaan vett vedama.

Juba eelmisel nädalal käis ta korraks perenaisega kaubanduskeskuses ja

töö juures, et koolis ei tuleks üllatusena, et maailmas on tegelikult palju
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rohkem inimesi, kui seni nähtud. Kooli saabudes oli elukal silm vähe

punnis küll, aga suuremat vastumeelsust hulga silitajate ning teiste

kasside ja koerte vastu ta üles ei näidanud.

Küllap oli kaasa võetud vaid hästi kasvatatud loomi, sest ükski koer ei

sakutanud ühtegi kassi ja ka hamster pääses terve kasukaga koju.

Kass Astrid sai taas kuulda, kui ilus ja suur ilves ta on. Hoolimata kurjast

näoilmest on ta tegelikult jube hell pussakas ning jätab hambad ja

küüned tarvitamata ka kaenla alla tekkinud pusade harutamisel.

Teised elukad jätsid kassi täiesti külmaks. Kuniks Astrid kohtus oma

tütrega. Tema pesakonnast on üks suur ja kirju tüdruk leidnud elupaiga

Rakveres ning oli samuti lemmikloomapäevale tulnud.

Tütar pikutas oma kandekotis ja piidles imetlejaid pika pilguga. Astrid

läks teda kohe läbi õhuaukude nuhutama. Kui mõlemad kassid süles

teineteisega üle pika aja taas tutvust said teha, pistis Astrid susisema.

Maha panduna ei läinud olukord sõbralikumaks ning ka tütar Hope

näitas, kui ilusasti tema susiseda oskab. Kaks kuningannat ikka kõrvuti

olema ei mahu.

Koertel oli lemmikloomapäeval kõvasti nuhutamist. 

Küllap oli kaasa võetud vaid hästi kasvatatud loomi, sest ükski
koer ei sakutanud ühtegi kassi ja ka hamster pääses terve
kasukaga koju.
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Köögitädi tunnistas, et tema koer N-Euro tahab alati kooli tulla. 

Koerad said suurteks sõpradeks. 
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Kõige rohkem oli lemmikloomapäevale saabunud inimese parimaid

sõpru. Läänesiberi laika ja kuldne retriiver said lausa sõpradeks: piigad

mürasid nii suure isuga, et perenaistel oli jalutusrihmade sättimisega

paras tegu. Koerad ju väänlesid ja pöörlesid igatpidi ning vedasid

oheliku kogu aeg ümber uudistajate puntrasse.

Kõige tillukesema looma autasu oleks väärinud hamster. 

Lemmikloomapäeva kõige pisem osaline oli hamster. Tema oli

inimestega suur sõber ja nõus iga huvilise pihus istuma.
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Lemmikloomapäeva kõige eksootilisem külaline oli maisi-roninastik Nuudel. 

Lemmikloomapäeva eksootilisim külaline oli maisi-roninastik Nuudel. 
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Kõige eksootilisem külaline oli maisi-roninastik Nuudel. Üheksakuune

tegelane oli juba saapapaelamõõdust välja kasvanud ning oma

peremehele, 8. klassi õpilasele Robinile paras pihutäis. Noormees

tunnistas, et on eluaeg endale madu soovinud. Kuna ema ei olnud

tahtnud sellest plaanist midagi kuulda, oli Robin atraktiivse välimusega

roomaja endale maale võtnud. Maisi-roninastiku rahulik loomus, mõistlik

suurus (1,2–1,8 m), vahva välimus ja väga lihtsad pidamistingimused

teevadki nendest loomadest populaarsed koduloomad.

Peale lemmikloomapäeva koju jõudes tahtis Astrid kiiresti elutuppa

putkata. Harilikult kaotab ta traksides liikumisvõime ja viskab igal

võimalikul juhul end pikali. Pärast tralli olid tal seljas olevad rihmad

sootuks ununenud. Eks nüüd ole näha, mis nägu ta järgmisel hommikul

trakside peale teeb: kas tahab kooli või tööle kaasa saada või paneb

putku.

Kass ja tema kosmosesüstik. 


