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Tordis fra Narvik på besøk,
Fido elsker oppmerksomhet,
men ikke akkurat nå!

Snøhvit og Svarten slapper av.
Det gjør Nøste og Mimmi også.
Hun kom seg utenfor kattegården
og jeg kunne ikke forstå hvor hun
var, før hun svarte fra garasjetaket i
Gamlegården. Det regnet og var
mørk kveld. Mitt barnebarn hentet
stigen, men nei, Mimmi ville ikke
ned.
Vi satte opp en stor porsjon med
Tunfisk og det kunne damen spise.
Om natta regnet det i bøtter og
spann, men hun satt under ei stor
grein som hang over garasjetaket
og holdt seg tørr. 3.natta var hun
utenfor døra og jeg fikk lokket
henne inn med – Tunfisk.
Så bodde hun i 1.etasje noen dager
sammen med Fido og plutselig
hadde hun funnet veien opp i stua
Igjen.
Det har blitt bra med pusene igjen.
Noen hostet og nøys og Musse ble
ikke bra, så jeg var redd for
lungebetennelse og sendte bud på
legen.

Samtidig oppførte Droni seg så rart, hun forsøkte krabbe over hodet mitt, noe
hun aldri hadde gjort før, og hun dunket bort i vegger og stoler da hun kom
ned fra senga.
Legen mente hun hadde hatt et drypp. Men det gikk bra både med Musse og
Droni, noen dager senere virket de friske igjen som før. Droni er nå 21 år og
sover mye. Men synet kom tilbake. Her er hun i senga med Sussi som er
blind, men klatrer og klyver og går over alt. Inne. Til høyre vasker Droni sin
datter Lille på 13 år.
For et par uker siden reiste min eldste sønn Kåre og jeg til
Fiskumvannet for å se etter Veslefrikk. Folk der oppe hadde ikke sett
han, men mannen på den gamle skyss-stasjonen der vi satte
VesleFrikk ut i vannet sa: - Kanske han er i Vestfossen elva, det er
mange hus med brygger langs den elva.
Og dette måtte være midt i blinken for VesleFrikk som var så glad i å
se mennesker, på litt avstand, vel og merke.
Jeg følte meg med ett mye gladere og håper han er der. Kari i
Eikerbladet ville skrive en liten epistel for å høre om leserne der oppe
har sett han.
Nå har også vepsen gått i hi, det har vært en del av dem. Da sønnen
min skulle skru opp ”snekkergleden” på verandaen vrimlet vepsen ut
av et bol i veggen og han måtte bare stoppe drillen. Den summingen
tålte de ikke!
En dag surret og brumlet det i vasken på kjøkkenet.
En veps hadde kommet nedi sluket! Hvordan skulle jeg få reddet
den? På verandaen vokste noen planter med lange strå, et av stråene
stakk jeg ned i sluket og vepsen grep tak. Den klatret oppover helt til
hodet stakk opp av et av hullene i sluket. Og så var den reddet!
Det var et under. Og jeg ble glad. Men sommeren er over for lengst.
Nå er det meldt snø, 15-oktober. Det synes jeg er tidlig.
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Enkveld,
kveld jeg
meg
ringte
En
jeghadde
haddelagtlagt
meg,
ringte
telefonen. En familie hadde latt et
vindu stå oppe mens de var ute en tur.
Da de kom hjem hadde en fremmed
kattemor med 4 unger kommet inn i
huset og slått seg til.
De ringte meg.
Her er 24 kattepuser og av hensyn til
kattene og meg selv, kan jeg ikke ta
inn flere nå.
Ikke har jeg noe eget rom til nye
kattepuser heller. Pga smittefare og
sykdommer bør nye katter være isolert
i 4 uker.
De fikk telef nr. til Dyrenes Hus,
Dyrehjelpen, Fod, Dyrebeskyttelsen i
Drammen og Hønefoss.
Har ikke hørt noe mer.
En dag virket Fido forskrekket da jeg
kom ned i 1.etg til han. Vann på
gulvet! Men jeg klarte ikke finne ut
hvor det kom fra og så ble det borte,steingulv med sluk.
Men lørdag 16.10 svømte det av vann!
Og det kom opp av sluket!
Kåre sønn forsøkte stake opp uten hell.
Jeg var vettskremt for alle bøkene som
sto i første etasje. Søndag snakket jeg
fortvilet med en dame i Oslo som sa:Du må ringe etter hjelp med en gang,
de har vakt døgnet rundt!
Visste ikke det, men ringte IF straks.
I løpet av vel en time kom de. Bar ut
det som kunne flyttes, stor sugebil
kom, men det hjalp ikke!
Det viste seg at et stort jordras hadde
gått ned mot bekken der den
kommunale ledning lå, og tatt med seg
mine rør som lå på kryss og tvers, ca
60-70 m unna.
Men heldigvis, det er nå saga!
Det er snakk om å rive noen vegger
hos meg, for de må tørke, bagatell sier
jeg.

Men Musse ble borte!
Om kvelden hørte jeg noen ynkelige pip,
men klarte ikke finne ut hvor lyden kom
fra.
Ropte ute og inne, lette i alle rom.
Ingen Musse.
Under trappa kunne hun i alle fall ikke
være, for der hadde sønnen min satt opp
et bord for at de ikke skulle komme
dit.Det var bare noen få cm klaring der.
Så jeg la meg, full av bekymring og
engstelse da natten kom. Hun var ikke å
se.
Neste morgen ropte og lette jeg igjen.
Åpnet døren til trappe boden igjen.
Der var Musse! Måtte flytte et tungt
skap, hvordan hun hadde kommet inn
der, får vi vel aldri svar på!
Tante Pose.
For noen år siden var hun borte i 14
dager. Plakater og besøk hos naboer
uten resultat. En dag ringte baker
nabo:- Du jeg tror katten er hos meg
likevel, for det blir stjålet lefser her!
Og der satt ”tante Pose” god og trinn
blant avlagte bakerimaskiner i en
mørk bod! Men om natten var hun
ute i bakeriet og hentet seg pakker
med lefser!
Hønsesuppe.
På en bondegård ble mannen i huset
syk og lege budsendt.
- Siden han er så slapp, får du gi han litt
hønsesuppe, sa legen til kona.
Noen dager etter kom legen igjen.
- Hvordan går det med pasienten, har
han blitt bedre?
- Å, nei, men fysj hvor han er sint!
Han spytter og bruker seg når jeg vil gi,n
hønsesuppa, han er umulig! Og den som
hønsa er så glad i! Potetskrell,
oppvaskvann og matrester, skal si hønsa
eter og trives! Forstår meg ikke på mann
min!
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Konto for gave til pusene
O540 80 17 809, Karin M. Woll, Bruvn. 5,
3055 Krokstadelva .tlf 47240023

Så ønsker jeg dere alle en

Karin Margareth Woll
Nytt opplag

Det gamle loftet.
Dokumentar 1890- 1998
385 sider kr 349,- fraktfritt tilsendt
les kritikken: www.loevetann.no

Karin Margareth Woll

Bestemor forteller
Historier for små og store
18 historier om dyr og et eventyr

Gledelig jul!
Og et Godt
Nytt år!
Med takk for
det gamle!

205 A4 sider, kr 298,- fraktfritt
les kritikken: www.loevetann.no

Bestilles hos

Løvetann forlag. Litteratur.
Bruvn. 5 3055 Krokstadelva.
Tlf. 47 24 00 23

Hilsen Abbas,
Barten, Burre,
Clio, Droni, Fido,
Gråpus,’
Lille, Mia,
Mimmi,Missi Musse
Tekst og foto Karin Woll,
Bruvn. 5, 3055 Krokstadelva

