Hej!
Tussan heter så fortfarande och är en pratsam katttjej som gillar att vara ute. Och förstås även
inne. Vi har en härlig trädgård där hon brukar hålla till men ibland går hon i vidare cirklar
också.
Två halsband har försvunnit men vi vet inte om hon själv krängt dom av sig eller vi förlagt
dom. Det tredje sitter än så länge kvar och hon verkar inte besvärad av några såna saker. Inte
heller kopplet hon fick stå ut med första två veckorna gjorde henne något.
Hon verkar väldigt lugn och trygg. Jag har haft tre katter tidigare i mitt liv och tycker att den här verkar må
jättebra.
Hon har inte fräst en enda gång, inte ens lagt öronen bakåt och sett irriterad ut, trots att hon får stå ut med en hel
del bärande och annan uppmärksamhet från vår sjuåring. Vi har en tioårig kille också som tar det mer lugnt med
henne. Men båda killarna för ett fasligt liv hemma och det smälls i dörrar och hojtas och bråkas vilt nån gång
varje dag - utan att Tussan bryr sig! Skönt för henne att vara så van vid barn, tänker jag.
Det verkar som hon är lugnet och harmonin själv. Jag är faktiskt förvånad.
Efter en vecka hos oss kom dessutom en familj med stor hund och hälsade på.
Det gick också överraskande bra. Tussan och hunden ville nosa på varann från första ögonkastet. Ingen krökt
rygg, ingen oro eller misstänksamhet. Hon verkar tro gott om alla och att världen är en underbar plats att leva i.
Ändå är hon inte oförsiktig eller oförberedd. Hon både hör och ser bra och kan snabbt förflytta sig i säkerhet om
det skulle behövas.
Första dagen hemma trodde vi hon hade försvunnit, alla letade överallt i grannskapet men hon syntes inte till. Vi
letade inne också, förstås. Men det fanns ingen katt där.
Trodde vi.
För det gjorde det.
Efter en timme kom hon fram bakom en skrivbordshurts.
Hon vet väl var hon bor, hon kommer när man ropar hennes namn och vet var låddan är och maten och vad man
får och inte får (gå på matbordet t ex). Det verkar någon ha talat om för henne tidigare kan jag tänka.
Däremot vässar hon klorna i vår nya matta, och jag funderar på vad man ska göra åt det? Finns det spray som du
kan rekommendera eller kan man göra något annat. Klösleksakerna hon har verkar inte intressera henne, vi har
tvåvåningspelare med avsatser och koja men där är hon aldrig. Vi har en klöskartong också, men mattan är bäst.
Hon pratar (jamar) nästan jämt. Det verkar var "hej hej" och "jag vill ut" och "hej hej" igen så fort man ses efter
bara nån stund utan ögonkontakt. Hon dricker vatten ur kranarna eller slickar vatten från duschgolvet fast hon
har full vattenskål vid sin matplats. Hon tvättar sig regelbundet och jo - hon SPINNER hela tiden. Går hon
omkring och trivs med livet för jämnan.
Eller spinner katter av andra orsaker också?
Det låter i alla fall trevligt.
Tack för att du frågade,
mvh! Jonas

