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os viike tylinä
ry toida ömpärä
la ruovo ummuton
om eelto ohteena
nee yitty juratsa
sou ointi jolkala
aal kippe miilera
oin juspa nirukas
jup pölve oiskare
tös enkke eistalli
ont yrttä aksonttu
ark tyrppy teejaro
tään pohdat hoppilus
rois tarses kyttynen
pyrs ymmel eljakko
tulp kistaa muisala
ive silkaa äämetys
öli vyystö kolpatu
iko taarme vekaasi
vysy raitso mellikas
asto miisus juuvikko
etus täikky tormokko
eman kiirtyy syymyinen
imot marous horvehdus
jonu vyrski noittamo
törä korttaa jesennus
jeki sengaus hornustaa
rives veiraus syrkkelö
nepos etava joiksetin
sitaa pusema meispautus
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MARSU

Marsua sopii silittää ja pitää sylissä. Se nimittäin pitää kovasti hellyydestä 
ja kosketuksesta. Lisäksi se pitää myös juttelusta ja huomiosta. Se on hyvin 
toimelias ja kaipaa paljon tekemistä. Luonnossa marsuja elää villinä korkeissa 
heinikoissa Etelä-Amerikassa. Intiaanit ovat pitäneet niitä lemmikkeinään. 
Espanjalaiset toivat marsut mukanaan Eurooppaan löytöretkiltään. Niistä tuli 
suosittuja lemmikkejä, koska ne ovat helppohoitoisia ja somia. 
     Marsu on laumaeläin, ja siksi niitä pitäisi aina olla vähintään kaksi. 
Parhaiten yhteen sopii kaksi naarasta tai samasta poikueesta olevat kaksi 
urosta. Marsu on puuhakas eläin. Se on hereillä suurimman osan päivästä 
ja valvoo yölläkin ruokaansa mutustellen. Marsu on utelias lemmikki ja 
tutkii innokkaasti ympäristöään. Marsu onkin hyvä päästää jaloittelemaan 
päivittäin vähintään tunniksi. Sille voi rakentaa erilaisia leikkipaikkoja tai 
keksiä muuta toimintaa häkin ulkopuolella. Jaloittelun lisäksi myös häkkiin 
kannattaa järjestää tekemistä ja liikkumatilaa, jotta marsu ei lihoisi liikunnan 
puutteen takia. Leikkikaluja voi vaihdella ja pitää esillä vain muutaman 
kerrallaan, jotta marsun kiinnostus esineisiin säilyy. 
     Hajuaisti on marsulle tärkeä, mutta se ei näe kovin tarkasti. Marsun 
kuulo on parempi kuin ihmisen, eikä se siedä kovia korkeita ääniä. Marsu 
voi itsekin äännellä monella tavalla, vaikka se yleensä onkin hiljainen. Se 
voi laulaa” visertäen, viheltää tai äännellä matalalla äänellä. Useimmiten 
se ääntelee, kun se saa ruokaa. Marsun ruuan perusta on tuore ruoho tai 
kuivattu heinä. Lisäksi marsulle syötetään vihanneksia ja hedelmiä, joista se 
saa tarvitsemiaan vitamiineja. Marsun ruuan voi laittaa eri puolille häkkiä, 
jotta se saa liikuntaa ja virikkeitä etsiessään ruokaansa. Lisäksi marsulle 
tarjotaan hedelmäpuun oksia ja muuta kovaa syötävää järsittäväksi, jotta 
sen hampaat pysyvät lyhyinä ja terveinä. Marsu voi elää viisivuotiaaksi tai 
kauemminkin, jos sitä hoitaa huolella.


