Történetek a lovardából

Perle és
barátai

E

gy nap Perlének az jutott eszébe, hogy vajon mikor
látogatja meg őt Bori a lovardában. Azon gondolkodott,
hogy Bori ismeri-e az összes fóti lovacskát?
- Lehet, hogy Bori még nem ismer mindenkit? Esetleg
nem tudja, hogy hívják a barátaimat? Hát ezen könnyen
segíthetünk- gondolta.
- Levelet írok Borinak és bemutatom neki a barátaimat,
akikkel együtt szoktam játszani, kergetőzni, legelészni.
Lássuk csak, nézzük sorjában őket!
Lüszike a legidősebb közülünk, onnan lehet megismerni,
hogy teljesen szürke a szőre. Nyáron tiszta fehérnek látszik,
de tudod Bori, mi lovak ezt a színt szürkének nevezzük.
Lüszike nagyon kedves kis lovacska, mivel már nem fiatal,
nem szeret annyira ficánkolni, inkább a pihenést, napozást
és legelészést kedveli. Lüszike nagyon régóta itt lakik a
lovardában, 1997-ben született ez a
kis kancahölgy, aki az idén már 24
éves. Nagyon sok kisgyerek Lüszikén
kezdte a lovaglást. Mindenki nagyon
szereti
őt
békés,
vidám,
kiegyensúlyozott természete miatt.

A lány lovak közül nagyon jóban vagyok Scarlettel, ő is
igazán régi barátnőm.

Ő sem fiatal már, az idén lesz 19 éves. Mostanában
kevesebbet dolgozik, készülődik a nyugdíjra. Egyébként
nem is hiszed Bori, hogy ez a Scarlet mennyire ügyes ló.
Nagyon szépen megy futószáron, egy élmény vele
dolgozni, mert nagyon szorgalmas, készséges, finom és
kedves. Két szinte felnőtt gyereke (csikója van). Az
idősebb egy kislány, neve Szivárvány, ő 10 éves. Nagyon
hasonlít az anyukájára, könnyű összetéveszteni őket, mert
mindketten fekete- fehér foltosak.

A testvérére sincs panaszom, mert ő is nagyon jólnevelt
udvarias és szófogadó csikó fiúcska, a neve Ben, az idén
lesz 9 éves. Hát ő sem tagadhatja le a rokonságot, nagyon
hasonlít anyukájára és nővérére Szivárványra is. Ben is jó kis
ló, szépen dolgozik hosszúszáron, és futószáron is. Nézd
csak ő is fekete-fehér foltos!

Na ki is legyen a következő?
Hát bevallom neked Bori, nagyon kedvelem azt a két kis
lovat, akik a mellettünk lévő karámban laknak. Jókat
szoktunk beszélgetni egymással. Pamela kicsit félénk, de
nagyon kedves. Ő a legkisebb méretű ló a lovardában. Ő is 9
éves, kis shetlandi kanca. Tudod a kanca lónyelven azt
jelenti, hogy kislány. Pamelát nagyon szeretik a gyerekek
ápolgatni, sokszor lekefélik a szőrét, megfésülik a sörényét,
könnyű vezetgetni is, nagyon együttműködő és hálás kis ló.

Pamelának a legjobb barátja Tónika, mindig együtt vannak.
Tónika sokszor védelmezi Pamelát. Ha egyiküket kihozzák a
legelőről a másik nyerít utána, nagyon ragaszkodnak
egymáshoz. Tónika, mint azt a neve is mutatja- fiúcska- 15
éves, kissé tömzsi testalkatú, de mondhatom, hogy nagyon
erős. Nem is gondolná az ember egy ilyen kistermetű lóról.
Képzeld, el tudja húzni a kiskocsit is, a nyári táborokban ő
szokta a gyerekeket kocsikáztatni. Ezen a képen éppen a
fodrásztól jött, most csinálták meg a frizuráját. Szerintem jól
áll neki!

Aztán még kiről is nem meséltem neked? Ja, hát a három
Hafiról. A Hafi azt jelenti, hogy haflingi, ez a fajtájuk.
Olyanok, mint 3 tojás, amiből az egyik tojás kicsit
soványabb. Sokan irigylik a szép halvány színüket, a szőke
és dús sörényüket és farkukat.

A legidősebb közülük Robika, ő a „professzor doktor”, mert
mindent tud. Képzeld el olyan okos, hogy még az órát is
ismeri. Amikor letelik egy fél óra azonnal megáll. Hát ami
igaz, az igaz, állni, pihenni, nagyon szeret . Rendkívül
nyugodt ló, szinte soha nem ideges, nem kapkod, nem izgul,
épp ezért szeretik nagyon a gyerekek. Mindenki megbízik
benne, nagyon kiszámítható, biztonságot ad, és empatikus a
gyerekekkel……. és hát amit még nem mondtam, nagyon
kedves és aranyos is. Tudom, hogy Gabi néninek ő az egyik
kedvence. Képzeld, még a sírós, kiabálós kisgyerekeket is
nagyon szereti, mindig nyugodt marad. Néha már kitalálja az
emberek gondolatát is. Ő is régóta a fóti lovarda lakója,
2005-ben költözött ide Kaposvárról. Most 20 éves, igazán
tapasztalt ló.

Robikának van egy testvére, ő Muki. Muki kicsit fiatalabb
nála, 19 éves. Alakra, méretre is nagyon hasonlóak, úgy
lehet a legkönnyebben megkülönböztetni őket, ha megnézed
az arcukat. Robikának vékony fehér csík (hóka) van a fején,
Mukinak pedig egy széles. Muki is nagyon kedves és ügyes
ló, de van, hogy néha kicsit elkalandozik, ábrándozik és nem
figyel. Ezzel együtt is nagyon jószándékú, együttműködő
lovacska.

A harmadik és egyben legfiatalabb haflingi ló Aldó, ő még
csak 11 éves. Ő a mi karámunkban lakik, de kicsit
zárkózottabb, kevesebb barátja van, sokszor egyedül
eszeget, vagy legelészik, ő kicsit magányosabb típus. Én
kedvelem őt is, mert mindenkivel nagyon előzékeny,
udvarias. Mivel ő még fiatalabb, szeret játszani, munka
közben imádja rágcsálni a vezető szárat, vagy bármit, ami a
szájába kerül. Ő is jólképzett lovacska, nagyon szépen
dolgozik nyereg alatt, de futószáron és hosszúszáron is.

Aztán vannak még a nagyok, akikről eddig nem meséltem.
Velük kevesebbet találkozom, mert távolabbi karámban
laknak, így nem vagyunk együtt minden nap. Úgy hallottam,
hogy mindketten kedvesek, helyesek.
Escudo 11 éves (herélt). Rajta
nemcsak gyerekek, hanem felnőttek
is
szoktak
lovagolni.
Magas
akadályokat is át tud ugrani és
néha versenyekre is jár. Kicsit
irigylem ezért. Én a rövid kis
lábaimmal
csak
egész
kicsit
akadályokon tudok átugrani…. de
az igazat megvallva, az utóbbi
időben magamra kaptam pár kilót
így az is nehezemre esik. Pedig alig
eszem valamit, de hát egy bizonyos
kor után a levegőtől is hízik az
ember….., hát még a ló. Szóval itt
van Escudo fotója, szerintem elég
jókiállású, jóképű lovacska!

Mokka hozzám képest egy nagytermetű, sötét színű ló, 12
éves. Jellegzetessége, hogy az orrán egy ferde orrcsík
látható. Felépítése kissé robosztus, mozgása sem túl
könnyed, de kedves, barátságos lótársam. Ő még csak pár
éve költözött Fótra, de szerintem jól érzi itt magát.

Végül, de nem utolsó sorban mesélek kicsit magamról és a
családomról is.
Engem már ismersz Bori, Perle vagyok, barna fehér foltos
póni néni. A szőrömben még kis pöttyök is vannak, a
gyerekek nagyon szeretik, hogy ilyen szép tarka a színem.
Viszonylag kicsi a termetem, és amint azt előbb is
említettem, kissé kigömbölyödtem az utóbbi időben. Már
nem vagyok annyira fiatal, idén leszek 17 éves. Nagyon
szeretek dolgozni, mindig szorgalmas és figyelmes vagyok,
soha nem lustálkodok. Azt hiszem ezért is kedvel engem
nagyon Gabi néni, mert mindig számíthat rám. Amit én
megígérek, azt teljesítem is.

A gyerekeket nagyon szeretem, főleg a kicsik kedvenceim.
Erről jut eszembe, mikor jössz ki Fótra és csücsülsz fel majd
a hátamra Borika? Ígérem, hogy nagyon fogok vigyázni Rád,
nagyon óvatosan bánok majd veled. Jó lenne mihamarabb
találkozni. Ha jössz hozzám, hozzál nyugodtan répát, vagy
almát, mert azt nagyon szeretem.

Képzel el Bori, van egy fiam is, ő Danika és 13 éves.
Szerintem nagyon hasonlít rám, ő is barna-fehér tarka.
Büszke vagyok rá, mert kedves és okos ló, néha ugyan nincs
kedve futószáron futni, de az összes többi feladatban
kiválóan teljesít. Sok barátja van, szeret kergetőzni, játszani
a
többiekkel,
nagyon
vidám
kis
fickó.

Na Bori, Neked
melyik lovacska
tetszik a legjobban?
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