Jeg Tøsen: Klip fra min dagbog
Jeg hedder Tøsen og er 2 år. Da jeg var lille, vandt jeg guldmedalje på en katteudstilling. Jeg var meget smuk, og min
mor sagde, at der skulle være andre katte i mit nye hjem.
Så blev Fister min bror. Han boede i buret ved siden af. Han
fik kun sølv på udstillingen, vistnok fordi han er vokset op i
en lomme og ligner en hund. Men han er meget sød og varm og
han passer på mig. Fister siger, at han kan tæve de andre
katte, men jeg synes nu, at han er bedre til at spæne. Det er
jeg også. Hunden til venstre på billedet herunder er Fister.
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Jeg kan godt li’ at se “Tom og Jerry”.
Måske kan jeg lære noget af ham Tom?
Smager mus ligesom Whiskas? Er det
derfor, at Tom ikke bare stikker Jerry
en på bærret og æder den lille tyran?
Jeg håber jeg finder ud af det.
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Jeg er go’ til at se kær ud.
Se bare her. Ret kær, ikke?
Jeg er også go’ til rigtige siamesermiav. Det er Fister ikke. Han
taler et mærkeligt fuglesprog,
der lyder som en sulten måge,
der har fået øje på et pølsebrød
i Storebælt. Måske er han slet
ikke en kat?
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Så nu er jeg en fri kat. Jeg kan gøre lige hvad jeg vil. Lige nu er jeg sprunget op på et plankeværk
for at holde øje med verden og se til, at den opfører sig ordentligt. Hvis den ikke gør det, springer
jeg ned igen og går roligt ind i stuen og larmer lidt. Som hobby vil jeg interessere mig for livets
goder i form små snurrende bæster med de mange ben. De spræller lidt på tungen, men de smager
godt - nærmest ligesom lakridser.
Det var ellers en ordenlig basse den her. Den ser ret fed ud. Måske skulle jeg hellere lade være?
De kalder mig også Trunte. Jeg bøffer den lige én, lægger den til tørre og går på slankekur.

Jeg kan blive noget
så tosset, hvis Fister
stikker en klo i mig,
når jeg vil op og sidde på skødet.
Eller når han vil slås,
mens jeg bare vil ligge og slappe af eller
sove skønhedssøvn.
Jeg er ikke bange for
ham, men nogle gange
er det lettere at tæve gulvtæppet. Jeg
forstår ikke, hvorfor
de taler om at udskifte gulvtæppet? Der
kan da ligge mange
flere tæv på det.
Engang fandt de på
at lade os gå rundt i
haven i sele og snor,
som var fastgjort til
en stram line spændt
ud gennem haven.
Jeg er sgu’ da ikke
en sporvogn.
Her sidder vi i sele
og snor og venter på
mor. Vi har hørt hendes bildør smække.
Men så aftalte vi at
filtre snorene sammen så snart de havde sat sig ved havebordet, eller også
gik vi baglæns og lod
som om vi var ved at
blive kvalt. Så gav de
endelig op og satte
os fri.

Sidste jul blev jeg
jeg opdaget ef en
fotograf, som bare
havde sans for mine
kære sider.
Så nu har jeg fundet
mig en agent, som
kan varetage mine
model-interesser.
På billedet sidder
jeg med en rar varm
radiatorrumpe og er
ret vinterkær, mens
jeg venter på, at han
skal ringe.
Jeg har klaget over
maden. Man kan sgu’
da ikke være kær,
og samtidig stinke
af Whiskas.
Katte ville fravælge
Whiskas. Føj hvor
det stinker.
Jeg ved ikke rigtigt
hvad jeg bedst ka’ li’.
Jeg lader min mundskænk smage først.
Hvis Fister ikke dør,
så kan det spises.
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