IGOR EN ANNORLUNDA BIRMA!

En dag i början av Augusti så stod dom där,två tjejer i 20:e årsåldern, med en
hamsterbur i famnen. Tyvärr så tar vi bara katter var min kommentar.
Fia-hemmet är ju ett katthem, för övergivna och oönskade katter.
Det är en kattunge, men vi vet inte ifall han lever, sa tjejerna! Han hittades på
en soptipp, och syskonen låg döda,brevid.Försiktigt lyfte jag på locket, och
där låg han, så liten och så sårbar, han var pytteliten, knapt två veckor
gammal.Någon mamma hade tjejerna inte sett till. När hade han fått mat,
senast det var frågan? Han var mager och ynklig, men han levde nätt och
jämt! Hans chanser var ju inte lysande!
Vår ordförande Inger, fick ta hem honom, och jag vet själv vilket jobb det är
med nappning dygnet om. Dessutom skulle Inger börja jobba på Måndagen,
så det var ju inte helt lätt. Läget var minst sagt akut!! Inger är en eldsjäl, men
det finns ju gränser! För vad man orkar!
Själv hade jag två fina Birmatjejer c:a 1 vecka gamla, och så en
Birmamamma.Vårberget´s Lady Scarlet. Skulle jag våga att göra ett försök,
kundeScarlet tänka sej att adoptera lilla IGOR?? Chansen var ju inte så stor!!!
Honor tar sej inte ofta hand om andras ungar, dessutom som han var så
annorlunda både i färg och utseene. SvartSilver tabby.

På söndagen kom Inger och lämnade honom, och vi trodde säkert att det
endast skulle bli över dagen, och att hon skulle få ta tillbaka Igor till kvällen,
Men då hade vi i alla fall försökt!

Försiktigt presenterade jag Igor för Scarlet, hon fnös och luktade om och om
igen. Vad var nu detta. Sedan började hon slicka honom från nos till svans.
Om och om igen! Igor hade fått en fostermamma!! Scarlet skötte magen på
honom, hon tog honom till sitt hjärta, och kom att älska honom som sin egen.
Allt handlar inte bara om matning, det är så oerhört mycket mer som en späd
kattunge behöver av sin mamma, allt det klarade min fantastiska Lady Scarlet
av! Utan henne hade denna lilla undernärda späda kattunge varit död idagVid
vet.besöket på Fia-hemmet, skämtade jag med veterinären, och satte ett
Hjärta och sidenband med texten ”JAG ÄR EN BIRMA” om halsen på honom!!
Snacka om succe!! Han är ju svart-silvertabby, ingen Birmalock där inte!! Men
Scarlet bryr sej inte att han inte har fin stamtavla, för henne är han hennes
unge!
Min historia om Huskatten IGOR och hans Fostemamma Vårberget´s Lady
Scarlet kunde sluta här, men!!!!
Liten har blivit stor nu, och den 28/10 flyttade IGOR tillsammans med sin
fostersyster Birman Noppeligan´s Indra till samma familj i Norrköping. Som
köpte båda.
Kunde slutet ha blivit bättre så säg?

Allt tack vare en fantastisk Birmahona IC Vårberget´s Lady Scarlet.
Jag känner en oerhörd stolthet och en ödmjukhet för denna fantastiska hona!
Noppeligan´s Heliga Birmor
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