Hej alla volontärer och Kattkompisar på FIA-hemmet!
Jag Milhouse/Milos, är en 2-årig Ragdoll-korsning som vill skicka en hälsning
och några rader från mitt nya hem. Min matte är volontär på Fiahemmet (vilken
tur jag har). Hon var där tisdag och onsdag i förra veckan och hon fick då se
mig. Jag hörde henne säga att hon gillade mig och att jag hade vackra blå
ögon, då var det bara till att börja charma så mycket som det bara gick. Hon
sa att hon hade 2 gamla kattfröknar hemma som nog inte skulle tycka om att
jag flyttade in. Så fel hon hade. Lite nytt liv i familjen och tillvaron
skadar aldrig.
På torsdagsmorgonen talade matte om för husse att hon blivit störtförälskad i
mig. De tittade på Fia:s hemsida och husse tyckte också att jag var vacker.
Då ringde matte och tingade mig. Hon kom redan samma kväll och köpte mig,
vilken tur, phuuuuu, jag hade suttit och väntat att det skulle ske ett under
och så hände det.
Så nu förstår Ni har jag blivit Söderköpingskisse. Först åkte matte till sin
mamma och visade upp mig och hon bara älskade mig direkt hon bjöd mig på ost
och skinka, så henne gillade jag med detsamma. Hon berättade att vi skulle
bli sängkompisar när hon kom på besök, det låter ju vara toppenbra innan jag
ens har flyttat in. Sen stoppade matte mig i kattburen igen och vi åkte i
bilen till den stora metropolen Söderköping. Vi kom hem och de första som
mötte mig var husse och pensionärskatterna Cissi och Sanna, de är 12 och 14
år, tyvärr förstår de sig inte på lek. De fräste åt mig hela tiden så lite
rädd var jag, sen började de att springa och det tyckte jag var kul så jag
efter dem. De fräste och sprang i 5 dagar men nu har de nog fattat att det är
på riktigt att jag ska bo här så de har slutat. De går ju inte runt och
jublar precis över att jag flyttat in men nyfikna är de på mig i alla fall,
så det artar sig.
Huset som jag flyttat in i är på 150 kvm, som har 4 rum, 2 stora hallar ett
kök och en STOR härlig inglasad altan, den gillar jag skarpt, massor att
titta på. Fåglar bla och barn som sparkar fotboll det är ju sådant som vi
killar tycker om. Det finns en massa olika liggplatser överallt, men jag tog
ett stort gammalt ekskåp i besittning redan första natten. Man går upp
halvvägs i trappan och hoppar genom spjälorna och pang är man på skåpet, nu
har matte ställt en skön mjuk kattkorg där så bättre kan det ju inte bli.
Fast idag ligger jag ute på altanen i en annan skön kattsäng. Mattes säng är
också bra men det gillar inte Sanna för den är tydligen hennes favoritplats.
Igår lurades jag med matte, hon var ensam hemma med oss 3 med svans, så helt
plötsligt kunde hon inte hitta mig, jag hörde henne gå runt och leta men jag
låg helt stilla, 3:e gången hon kom upp på övervåningen tittade hon under
sängtäcket i sin säng, där hade jag gömt mig på Sannas favoplats. Husse och
matte har nämligen ulltäcken och det är hur mysigt som helst, jag förstår
Sanna att hon gillar den platsen, vi får nog se vem som i framtiden gör upp
om den domänen. Huset räcker ju till och är MYCKET större än det där lilla
rummet på FIA-hemmet. Datarummet är inget mysigt och gästrummet som mormor
ska ligga i när hon kommer stänger de dörren till jag har bara varit inne och
luktat det verkar jättemysigt så hoppas mormor kommer snart så kan jag få
prova att vara sängkompis med henne som hon lovade när jag besökte henne. Det
ser jag framemot det är ganska tyst i huset, men jag är ju en cool kille som
tar det lugnt så det passar mig bra.
Leksaker har de jättemånga som verkar helt oanvända, Cissi o Sanna är ju inte
mycket fart på så det förstår jag. På kvällarna brukar husse och matte leka
med mig med en röd laserprick som far omkring i mattorna, den tycker jag om
att jaga, jag blir helt slut, sen sover jag så gott hela natten. Jag kan inte
förstå vart laserpricken kommer ifrån, Cissi och Sanna sitter bara och glor
på mig när jag jagar runt, de skulle aldrig underlåta sig att leka, det gör
tydligen inte pensionärer.

Maten i huset är helt OK, Hills orginal ligth med kyckling, i helgerna
serveras det Whiskas med gele det tycker vi alla 3 om. Men nu har de visst
fattat galoppen att jag är en gourmetkatt, jag vill nämligen ha lite godbitar
till frukost också. Idag på morgonen serverades det skivbar leverpastej och
häromdagen fick jag helgskinka och små ostbitar. Jag har tydligen dragit en
riktigt storvinst som charmade matte där på Fia-hemmet.
Husse gosar jag med varje kväll när han lägger sig i soffan och glor på en
låda med en massa människor i, det kommer ljud ifrån den också. När husse
sitter vid datorn vill jag gosa också men han är lite mera svårflörtad än
matte. Men det ger sig nog med tiden, jag har ju åkt räkmacka ännu så länge
och mycket bättre kan det nog inte bli. Jag har blivit väl mottagen av alla
husets släkt och vänner de har nämligen tagit en massa kort på mig och
skickat mail och visat upp mig, och det blev bara lovord, jag börjar nästan
känna mig som en riktig superstar.
Cissi och Sanna brukar vara på ett kattpensionat när husse o matte reser
bort, även dom gillade mig och tyckte jag var supersöt. Jag var också
välkommen sa de och det låter ju toppen.
Till sist lite om mitt nya namn, jag blev ju döpt till Milhouse på Fia, men
det var för långt tyckte matte och husse. De tog bort några bokstäver och
helt plötsligt hette jag Milos, som är en ö i Grekland och den har de varit
på. Ön har kritvita klippor på en sida och den andra sidan av ön har vackra
terakotta-färgade klippor och stenar, den är vulkanisk också och de tyckte
att Milos var ett passande namn på en så vacker kille som mig. Ja, det är ju
bara att gilla läget när man fått ett så bra hem. Matte kallar mig Ragge
Melli Milos, melli på grekiska betyder honung, hon säger att jag är söt som
honung, hon gillar Cissi och Sanna också för hon både borstar och kammar oss
varje dag. De gillar det mer än jag, när hon hållit på för länge biter jag
ifrån, då slutar hon. Med andra ord har jag det bra och har verkligen fått en
andra chans som ser riktigt bra och lovande ut.
MJAUUUUUU från Milos till alla Er som tog hand om mig på Fiahemmet och hoppas
att de andra katterna snart får det lika bra som jag, övriga här i huset
hälsar också så mycket.
Skickar med några kort också.

