
En musig historia från verkliga livet!

För många år sen då min yngsta son var i nioårsåldern så ville han så gärna ha ett eget husdjur. Vi

hade huset fullt med hundar på den tiden efetrsom vi var hunduppfödare, men han ville så gärna ha

ett eget djur som han själv fick ta hand om. Eftersom hans storebror hade fått ett marsvin när han

var liten och jag själv hade haft både undulater och marsvin som liten så sa jag självklart ja!

Det skulle vara en stor husdjursmässa nära där vi bodde så vi siktade in oss att välja husdjur den

helgen.

När lördagen kom var vi förväntansfulla båda två, vad skulle det bli för djur som fick flytta hem till

oss?

Tänk om jag då hade vetet att denna dag skulle förändra hela mitt liv!

Det var så mycket fina djur överallt så vi gick bara tyst och tittade. Men när vi hade gått några varv

så hade han bestämt sig, han ville ha en kanin! Jag sa till honom att tyvärr tyckte jag att en kanin var

för stor att ta in i vårt lilla hus med alla hundar. Du vill väl kunna ha djuret uppe och kela med det,

sa jag. Ja, det ville han förståss. Jag tittade mig runt igen och min blick stannade på en stor skylt där

det stod Svemus med svarta bokstäver, en mus då sa jag! Nja, sa Gabriel jag är ju lite rädd för möss

(vi bodde på landet och hade ibland vildmöss inomhus) vi går fram och tittar sa jag.

Väl framme vid bordet så kunde jag inte ta blicken ifrån ett stort akvarium som det sprang runt en

massa möss i olika färger och hårlag i. Det kom fram enkille som var några år yngre än mig och

började prata, jag berättade som det var och han berättade allt han visste om möss, han sa också att

hon som ägde mössen i akvariet snart skulle komma tillbaks. 

Det gjorde hon och vi fick hålla i några av mössen, vilken lycka! Nånting hände inuti mig då, jag

blev helt besatt av de små underbara liven jag höll i handen. Jag ville veta mera! Och det fick jag,

bättre musambassadör kunde jag inte ha hittat, hon delade med sig om allt hon visste (eller kanske

inte allt...det hade ju tagit veckor)

Vi fick veta att tre mushonor var perfekt att börja med, Gabriel fick välja ut tre honor ur flocken i

akvariumet (det var ju trots allt HAN som skulle ha nya husdjur...men åh, vad det kliade i

fingrarna!)

Så senare på dagen flyttade det hem tre fina mustjejer till oss (det fick inte säljas djur på mässan så

vi fick träffas efter mässan var slut)

Hur gick det sen då?

Jo, Gabriel älskade sina små mustjejer och höll på med dom varje dag i några månader...men nån

som var helt betuttad i dessa små djur var jag! Jag ville lära mig allt, jag åkte till Stockholm och

köpte några fler möss, två veckor senare åkte jag till Stockholm igen och gick en PC-kurs, flera

möss följde med hem...och så där har det fortsatt.

Jag har nu runt 60 möss och mössen har blivit en stor del av mitt liv! Jag skulle aldrig kunna vara

utan dom eller mina fina musvänner!




