
Ginger 

A családunk másik kutyusa Gigi, nagyon játékos, aktív kiskutya. Yorkshire 

terrier a fajtája. 

  Június hatodikán született, most lesz hatéves, még anyukám kapta a 

születésnapjára apukámtól. Tenyésztőktől hoztuk. Arany, fekete és szürke színű, 

kicsi termetű, nagyon mozgékony, barna szemű, nőstény kutya. Kiskorában sötét 

fekete színű volt, de idővel a szőre színe arannyá vált. Reggel és este kap tápot, 

főtt ételt nem ehet, mert kényes a gyomra. Nagyon szeret futkosni kint és bent is. 

Fajtája miatt azt hittük, hogy nagyon kényes természetű kutyus lesz, de nagyon 

szeret a sárban fetrengeni, aminek mi nem nagyon örülünk, mert olyankor meg 

kell fürdetni, ami vele elég nehézkes. Bent lakik a házban, havonta egyszer visszük 

kozmetikushoz. Amikor először bevittük a házba, akkor egyből leült a lépcsőnk 

elé, és nem ment onnan sehova. Nagyon félős volt, de azóta, ha úgy érzi, nála 

sokkal nagyobb kutyáknak is nekimegy. Egyébként igazi hercegnőnek érzi magát, 

a csupasz parkettára nem ül le. Van egy puha, meleg plédje, de hogyha épp 

mosásban van, akkor képes a kanapéról elcsenni egy párnát. Nagyon okos kutyus, 

betartja a szabályokat, így tudja, hogy a szüleim hálószobájába nem mehet be, a 

kanapéra pedig nem ülhet fel. Nagyon jól megy neki a kunyerálás, mikor eszünk, 

ő a székünk mellett ül, és nagy bociszemekkel reménykedik, hogy megsajnáljuk és 

adunk neki valami finomságot. Már a hazaérkezésünk előtt órákkal vár minket. A 

kedvence egy gumicsirke, amivel rengeteget szokott játszani. Mikor esik az eső 

vagy a hó, nem hajlandó kijönni az udvarra, ölben kell kivinni. Ügyesen 

megtanulta, hogy kell ülni, pitizni. Róla is van egy kedvenc történetem. Amikor 

szeptemberben a családunk tagja lett, furcsa volt, hogy soha nem ugatott. 

Viccesen azt mondtuk, hogy nem is tudja magáról, hogy egy kutyus. Aztán amikor 

karácsonykor apukám egy sapkát kapott ajándékba, és azt felpróbálta, Gigi 

megijedt tőle, elkezdett Apa körül körözni, és ugatni, nagyon jót nevettünk rajta. 

Orionnal, a másik kutyusunkkal az elején nagyon nehezen jött ki, de most már 

elviselik egymást, és néha még játszanak is együtt. Kedvenc elfoglaltsága az, hogy 

anyukám árnyékát játssza, mindenhova követi. Nagyon szeret a napon feküdni, 

sütkérezni. Ha az udvaron van és jön az utcán egy ember, ő egyből rohan és 

megugatja. A baj az, hogy a kapu rácsai között Ginger pont kifér, ezért csak akkor 

mehet ki, ha valaki figyel rá. Amikor hazaérek, egyből megyek és játszom vele. Ő 

mindig nagyon boldog, és engem a rossz napokon is fel tud vidítani. Rendszeresen 

visszük sétálni, és nagyon élvezi. Orion érkezésekor lett ivartalanítva, az orvos azt 

mondta, hogy nagy szerencsénk volt, hogy elvittük, mert ha nem ivartalanítják, 

akkor egy év múlva nagy valószínűséggel meghalt volna, mert daganatot találtak 

nála. Imádja elcsenni az apró mütyüröket és szétrágja őket, de a zsebkendőt is 

sokszor szétcincálja. De mi így is nagyon imádjuk. 



        Gigi nagyon régóta a családunk tagja, és remélem, hogy ez sokáig így is lesz, 

mert biztos, hogy vele egy igazi kincs, és egy hercegnő tűnne el az életünkből. 
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