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Honkom genast springande och strök

sigrunt minaben och iamade-Visst
kAnde honigenmig! Det uarbara att
tyft" in henie ibilen och höra hem. ' '

I as hade sett henne i bYn

I dår iag bodde då' Hon
LJ hade ett jättestort revir
och eick långa rundor även
utan]for bynlHon såg fin och
välmående ut, men tanken
slog mig att hon kanske var
hemlös.

En kväIl när snön 1åg djuP
och vinden tjöt kom hon och
strök runt huset. Jag började
ge henne mat Påaltanen och

iag bäddade i en kartong med
filtar och min gamla dun-
iacka. Hon var skYgg, men
äfter några veckor vågade
hon sig in i huset och snart
var hon en kelig huskatt som
gick ut och in som hon ville.

I början kunde hon vara
borta?lera dagar i sträck och

Plötsligt korn det ett telefonsamtal från en
kvinna som hade setten katt som lknäOå min.
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en gång såg jag he-nne-släPa
en kanin mellan frambenen,
orecis som de stora katterna
ior. Ho.r var uppenbarligen
en skicklig iägare.
Det gick några år och jag

skullJflytta. Lisa skulle
siälvklart med. Efter några
veckor i det nya huset hade
Lisa börjat bekanta sig med
de nva omgivningarna.

En-onsdagskväll i maj ville
hon ut och hon kom inte in
på hela natten, vilket var
ävanligt. Dagarna gick och
Lisavai bortä. Jag letade
överalh, ropade och kallade,
satte upp läpPar och Pratade
med grannarna. Så många
människor som hörde av.sig,
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Forts trån föregående sida

och så många "falsklarm" jag
åkte pål Jag blev både förvå-
nad och väldigt tacksam över
den uppmärksamhet mina
lappar väckte.
En annons på Blocket rul-

lade på men ingen hörde av
sig. Jag letade mig tillbaka
till där hon kom ifrån och
veckorna'blev till månader.
Ibland kom tanken att jag

kanske letade efter en katt
som inte längre levde. När
sex månader hade gått och
det månatliga 'vill du för-
länga din annons" från
Blocket kom på min e-post
tänkte jag: "Det är kanske
dags att ge upp", men ok - en
omgång till. En månad till,
sedan skulle jag nog få inse
att Lisa var borta.
Ytterligare ett par dagar

gick och en kväll ringde tele-
fonen. En ring tjej från en
grannby sa att hon sett Lisa.
Jaha, tänktejag - ännuen av
alla dessa snälla människor

12

som sett en trefärgad katt.
Men när hon beskrev Lisas
halsband, som var tvåfärgat
och inte heltvanligt, f0rstod
jag att den här gången var det
verkligen min katt. Byn hon
ringde från består mest av
haistgårdar och en och annan
villa- Honhade sin hlistdär
och hade sett Lisa i stallet.

Jag kastade mig iväg med
bilen men hittade inte Lisa
och då slog det mig att hon
kanske blivit förvildad. Jag
kanske inte skulle få tag i
henne. Tankarna skenade
iväg och jag låg sömnlös och
funderade på hur jag skulle
göra.
Varje morgon före jobbet

och varje kväll åkte jag till
byn och gick och kallade på
Lisa. Inget svar. Det var no-
vember, snön 1åg djup igen
och det hade börjat bli or-
dentligt kallt.
När det blev lördag åkte jag

dit igen, denna gång i dags-
ljus och med ett foto på Lisa.

Knackade på vid den första
gården längs byvägen och
fick napp meddetsamma.
Jodä henne k2inde de igen,

"hon håller till i huset där
borta", sa de och pekade tvärs
över ängen mot en av villorna.

Jag gick dit och knackade
pi men ingenvar hemma.
Till huset hörde en carport
och där inne i dunklet iåg jag
en katt som satt på några
säckar. Satte mig på huk och
ropade lågt 'är det du Lisa?"

Då kom hon springande
och strök sig runt minaben
och jamade. Visst kände hon
igen migl Det var bara att
lyfta in henne i bilen och
köra hem. Hon verkade väl-
digt glad att vara hemma
igen. Hon såg både fin och
välmående ut, men åt som en
liten häst och gick sedan in i
sängen och lade sig. Dagen
efter åkte jag till byn igen
och knackade på i villan.
Mannen som bodde där hade
matat henne i två veckor.

Vad hon gjort de andra sex
månaderna har hon inte be-
rättat.

Det är 1,5 år sedan Lisa
kom hem igen och sedan
dess har hon aldrig velat gå
ut på natten.

Lisa var chipmärkt och om
man hittar en katt som ver-
k4r haett hem kan man all-
tid gå till en veterinär och
kolla om det finns ett chip.
Svenska Kennelklubben har
ett kattregister med chip-
nummer och ägarens adress
och telefonnummer. Lisa var
i deras register.

Jag lärde mig också att kat-
ter inte alltid hittar hem och
inte alltid går tillbaka till sitt
gamla område igen. Hon hit-
tades i en by bara några kilo-
meter från vårt nya hern och
i motsatt riktning till.där
hon kom ifrån. Så ta inte för
givet att katten hittar hem
igen. Och ge inte upp om din
katt försvinnerl r
MATTE
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