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Kapitel 4 

 

Parningsakter 

 

En dag när matte och jag hälsade på vår 

granne som bor i stugan bakom oss tyckte 

jag att Matilda (som är en blandras), 

luktade så gott. Hennes matte sa att hon 

löpte. ”Det gör inget”, sa min matte, 

eftersom jag var kastrerad. Så vi kunde få 

leka ändå. Men vad inte matte förstod var 

att mina känslor för Matilda blev för starka 

så jag hoppade på henne, och trots att jag 

var kastrerad kunde jag fullfölja vår 

kärleksakt. Jag tyckte det var jättekul, det 

blev ju liksom inget resultat. Under min 

tredje sommar passade jag på att betäcka 

både Selma och Zasha också. Det ni killar 

som aldrig får chansen utan får sitta och 

yla och tråna efter flickor. På det viset var 

det bra att matte lät mig bli kastrerad, jag 
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kan göra som jag vill. Jag tycker synd om 

er, som måste gå och lukta och kissa 

överallt och ändå inte få vara med om 

något roligt. 

Denna sommar har det börjat att klia så i 

min päls, matte badade mig med olika 

schampon men det hjälpte inte så det fick 

bli en tur till veterinären. Hon sa att jag var 

för tjock och att mina hundproblem kunde 

komma av att jag fick för mycket protein i 

mitt foder. Vad hon inte viste var att husse 

och jag åt kakor och bullar också, men det 

sa inte matte något om. Matte såg nog att 

jag hade blivit tjock men varje gång hon 

nämnde det sa husse att det var muskler 

som jag fått för att jag får springa och röra 

mig så mycket. Jag törs inte tänka på hur 

jag skulle se ut om jag inte motionerade 

som jag gjorde. Men nu sa veterinären att 

jag skulle banta. 6 kilo skulle jag gå ner! 

Så nu var det nästan slut med kakor och 

bullar. Jag fick små, små bitar och ett 

hundfoder som innehöll lite kalorier men 
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jag behövde inte gå hungrig ändå då jag 

fick äta ganska mycket av detta. Det enda 

var att jag bajsade mycket mer, det var ju 

så fiberrikt och passerade magen fortare än 

Frolic som jag åt förut. Men matte och jag 

kämpade, så efter fyra månader hade jag 

nått min vikt på 23kg. Då var matte 

jättestolt! Jag blev även av med mina 

hundproblem. Som belöning fick vi en 

säck foder av veterinären. Han sa att det 

inte var många som klarade av att gå ner så 

i vikt. 

 

  


