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Nå er det ekte, norsk vinter
med masse snø og kulde. Jeg
klarer meg uten begge deler.
Et døgn kom det 48 cm og jeg
maktet ikke måke. Min eldste
sønn, som hjelper meg med alt
mulig og er fantastisk snill,
kom med traktoren sin og fikk
snøen unna.
Men det har jo lavet ned.
Vakkert er det. Helt nydelig.
I kattegården er det stille, bare
noen få som tar en rask luftetur
før de stormer inn i huset
igjen. Jeg har tatt noen foto,
det er mye soving på pusene
nå.I stolen ligger Snøhvit og
Svarteper, Mimmi sitter på
gulvet, Burre ser på barne-tv.
Han freser når han ser
apekatter! Han tar seg gjerne
en lur der det faller seg.
Smurf er tankefull, men drar
på smilebåndet før han tar en
gjesp.Droni og Snøhvit spiser,
for en gangs skyld står Snøhvit
ved siden og lar Droni spise
først! Snøsokk ligger på ryggen
og vokter på Snøhvit som vil
ha en liten slåsskamp.På
stativet sitter Fido, Snøsokk og
Mimmi, mens Sussi og Smurf
slapper av i senga.
Det har vært slitsomt med
kulda, Veslefrikk har måttet
skynde seg å spise før maten
har frosset. Det har den gjort
gang på gang.
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Kulda tok på meg, jeg ble syk
da jeg var ute i kulda.
Min fantastiske svigerdatter
kom hver dag og slapp Vesle
Frikk ut av buret og ga han mat
og vann.
Skulle jo bare hatt han i 14
dager, men nå har han vært her
siden 4. august i 2009- 7 mndr.
En dag fant vi ut at han måtte få
komme på badet i 2.etasje, dette
var for kaldt for han. Men da alt
var gjort i stand til å bære han
opp, krøp han langt inni
hundehuset og nektet komme.
Sønnen min kom med masse
høy som jeg dyttet inn og han
fikk det nesten som prinsessen
på erten! Nå koste han seg godt
og fikk mat og vann i buret.
Også det frøs. Det har vært et
ekte slit og vil ikke ta på meg et
slikt oppdrag en gang til.
Før kunne jeg ta det litt med ro
søndagene før jeg sto opp,
kattene har både mat og vann
stående døgnet rundt. Etter at
Vesle Frikk kom fikk jeg dårlig
samvittighet hvis jeg lå litt
lenger, så da smakte verken
kaffe eller mat på senga.
Men han er fantastisk koselig,
jeg kommer selvfølgelig til å
savne han. FuglePelle som er
på Canariøyene om vinteren,
skal hente han i mars- april.
Da skal han til Randsfjorden
hvor det er sangsvaner.
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På grunn av kulda har jeg stengt
katterommet i 3.etasje. Det var
bare Mimmi som bodde der nå. De
andre oppholdt seg i senga mi og i
stua i 2.etasje, noen nede i gangen i
1. etasje, for der er det også
varmekabel.
Om morgenen liker jeg ha
opptelling.
Det kan foregå slik: Lille sitter på
gulvet ved siden av meg og venter
på ledig fangplass. Gråpus på lille
glassbordet ved stolen min og ser
meg dypt inn i øynene. Lille og
Droni fant seg en stol og ligger tett
sammen, og Lille 12 år, vasker
Droni på 20 år i ørene. Rulle sitter
på kjøkkenbordet, Shans på
salongbordet, Abbas sover i
sofaen, Pippi på toppen av tønna
som har 2 huler under. Svarten og
Svarteper i hver sin, Barten på den
pelsforede plata under.
Missi drikker vann, Burre under
en stol,Clio i kurven på gulvet.
Sussi under trappa, der er godt og
varmt, senere opp i senga mi.
Snøhvit, Sheiken, Snøsokk og Mia
i senga mi. Mimmi under
kjøkkenbordet, duken henger ned
på 3 sider så hun kan se ut av
vinduet på den 4.siden. Der liker
hun å følge med på fuglene på
verandaen. Sølvpilen kom opp
trappa, like etterpå Nøste, de kan
begge ta en kjapp tur ut.
Smurf sover på det blå stativet,
Musse i kurven på bordet. Fido
nede i Galleri Pus.
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Fremmed katt på Viking Trelleborg.
En dag kom en fremmed mann og ringte
på. Han hadde fanget inn en katt på
fabrikken hvor det var for farlig og la en
katt gå løs. Sjefen hadde bedt han ta
seg av pusen på beste måte.

Dyrevernet kunne avlive pusen! : - Du
må aldri kontakte dem, sa jeg, - for de tar
seg ikke av dyrene og gir dem opphold til
de får nytt hjem, de bare avliver!
Det hadde han sagt nei til. Men fant han
ikke eieren, var det en på fabrikken som
kunne ta pusen til seg.
En nydelig pus i tigrete lys grått og hvitt
kikket tillitsfullt på meg da jeg fikk
se den. Den var ukjent. Men jeg har ikke
helse til å ta inn flere nå. Kreftene er ikke
hva de var.
Dessuten tisser kattene i senga mi når jeg
gjør noe de ikke liker. Og å ta inn flere
kattepuser , det går ikke! 24 er nok!
Håper pusen fikk et godt hjem.
Det var så koselig å høre at sjefen ba
denne mannen ta seg av pusen .
Det blir aldri for mange dyrevenner!

     

Påsken står snart for døren,
tiden flyr av sted. Jeg takker
for alle gaver til pusene og
ønsker deg en riktig
Glad påske med sol, deilig vær
og mye hygge!
Beste hilsen Dyra og Karin.

     

Tekst og foto Karin Woll. Konto for gaver til
pusene: - 0540 80 17809.
Adresse: Karin Woll, Bruvn.5, 3055 Krokstadelva
Tlf 47 24 00 23 www.haandtverk.no/burreposten
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