Jag och min sambo Nils köpte katterna Måns och Gina på Fiahemmet den 18
februari i år. De går bra ihop med varandra och leker och jagar varandra i
vår 3:a på 82 kvadrat i ett gammalt sekelskiftshus. Gina har vi döpt om till
Mysan, då det finns ett ”s” med i namnet och passar bra ihop med Måns. Sen
gillar hon förstås att mysa väldigt mycket, därav kom Nils på namnet.
Måns har sin favoritplats i det höga fönstret i arbetsrummet med utsikt över
strömmen. Mysan tycker om soffan i vardagsrummet. Men sedan vi köpte en ny
fåtölj, gillar Måns att ligga där på dagarna när Mysan ligger i soffan precis
bredvid. Det händer också att båda ligger i soffan bredvid varandra.
Båda katterna går på lådan skötsamt. Måns har varit lös i magen, egentligen
ända sedan vi hämtade honom. Nu tror vi att det beror på att vi antingen gett
honom för mycket mat åt gången, då han äter väldigt snabbt, dels att vi
provat att köpa lite olika sorters mat i djuraffärerna för att de ska få
omväxling. Nu går han på diet-mat ett tag för att få ordning på magen och så
hård i magen som han är nu, har han inte varit sen vi hämtade honom, så det
är ett gott tecken på att han mår bra. Han hade tidigare öronskabb som
följdes av en öroninflammation, som vi fick behandla honom för. Det var
jobbigt några dagar, då han var så ny i vårt hem. Men till slut verkade det
som han förstod att han blev bättre av att bli sköljd i öronen och få
örondroppar, så han stretade inte emot så mycket till slut. Ibland petar vi
hans öron med tops och det har han inga problem med utan tycker snarare att
det är skönt. Men nu är han i alla fall fri från skabb och inflammation, så
det är skönt.
Måns och Mysan har även fått varsin egen försäkring hos Agria. Båda katterna
är kelsjuka och vill gärna vara i knät. Måns gillar även att sova på min mage
på natten. När man kommer hem från jobbet, står de båda bredvid varandra och
väntar. Mysan får ha en egen matskål på köksbordet så hon får äta egen mat
ifred och slipper trängas med Måns.
Det går bra att klippa klorna på Mysan, men det är svårare med Måns. Jag
kallar oftast Måns för Måsse, medan Nils säger Måns. Han reagerar på båda.
Mysan är för stirrig för att reagera på sitt namn alls. Hon är det stora
energiknippet här hemma, medan Måns hellre tar det lite lugnare. Ibland biter
han henne löst i nackskinnet när hon börjar leka med hans svans om han vill
visa att han inte är på humör för lek. Kissarna verkar fungera bra ihop och
trivs nog i sitt nya hem. Dom har i alla fall inte sagt något annat till oss.
Husse och matte har också berättat för Måns och Mysan att dom inte tänker ge
tillbaka dom eller bort dom för allt i världen.
/Nils och Mikaela

