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Hva er følelser?

Alle mennesker har følelser. Følelser er noe du kjenner inni
deg. Du kan være glad. Du kan være sint.
Hvordan har du det inni deg akkurat nå? Kan du navnet
på andre følelser enn glad og sint?
Tenk om vi ikke hadde følelser. Tenk om du aldri var
glad. Tenk om du aldri ble lei deg. Tenk om du aldri ble
stolt.
Da hadde det vært så stille, så stille inne i oss.
Uten følelser hadde vi vært nesten som en robot. Eller en
datamaskin. Eller et tre. Eller …?
Ansiktet ditt ville sett likt ut hver dag. Ingen ville se om
du var trøtt eller glad eller trist. Om mamma spurte deg:
«Hvordan var det å miste katten din?» kunne du bare svare:
«Jeg vet ikke. Jeg kjenner ingen ting.» Om vennen din
spurte: «Var det gøy på tivoli?», kunne du bare si: «Ha’kke
peiling!»
Det er jammen bra vi har følelser!
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Glad
Hva gjør deg glad?
Hvordan kjennes det inni deg da?
Hva gjør du når du er glad?
Hva er det motsatte av å være glad?

PÅLINES KATTUNGER
Anders er fire år. Han har en katt som heter Påline. I går fikk
hun to kattunger. De har bare streker til øyne og kan ikke se
noen ting. De har silkemyk pels og bitte, bitte små klør som
de ikke kan trekke inn i potene sine ennå. Vilde er vennen til
Anders. Hun er fem år. Hun løfter opp en av kattungene.
Den har sort, bustete pels. Den er så lett! Den hyyyler med
den høye, pipete stemmen sin. Kattemoren ser urolig på
Vilde. Men inne i hendene til Vilde slutter kattungen å pipe.
Påline roer seg igjen og begynner å male. Hun kjenner Vilde.
Vilde er snill.
Det ringer på døren. Det er faren til Vilde som kommer
for å hente henne.
– Pappa, se! Vilde viser ham hva hun har inne i genseren
sin.
– Så fin den er! sier pappa og stryker kattungen på hodet
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med pekefingeren sin. – Kan jeg få den? spør Vilde. – Jeg har
så lyst på en kattunge!
– Men hva gjør vi med den når vi reiser på ferie, da? spør
pappa.
– Vi kan jo bare ta den med! Vilde ser på pappa med store
øyne. Hun vil så veldig gjerne eie et dyr! Og aller helst en
bløt, leken og varm kattunge. Hun har allerede funnet navn
til den: Kim. Da spiller det ingen rolle om det er en gutt eller
jente. Kim kan alle hete.
I bilen hjem sier pappa: – Vi får spørre mamma hva hun
synes.
– En kattunge? spør mamma når de kommer hjem. – De
er søte når de er små, men de blir så fort store, sier hun.
– Da er de ikke så nusselige lenger.
– Joda, sier Vilde. – Påline er kjempesøt. Og hun fanger
mus. Den musen vi hadde i skapet den gangen, vil aldri tørre
å komme igjen hvis vi får Kim.
Mamma og pappa ler. Så ivrig har de aldri sett Vilde før.
– Pappa og jeg snakker om det i kveld, sier mamma.
– Når du våkner i morgen, skal du få et svar.
Vilde legger seg. Hun er urolig i kroppen. Først ligger
hun på magen. Så snur hun seg på ryggen. Det er ikke lett
å sove, for hun er så spent. Det dirrer og surrer inni henne.
– Kjære Gud, sier hun. – La meg få en kattunge. Vær så, vær
så, vær så snill!
Pappa sitter på sengekanten til Vilde når hun våkner.
Mamma er gått på jobb.
– Får jeg den!? er det første Vilde sier når hun slår øynene
opp.
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– Ja! sier pappa.
Vilde blir så glad. Først hopper hun opp og ned i sengen,
så stuper hun plutselig rett i pappas fang. Begge mister
balansen og detter ned på gulvet. Pappa får vondt i rumpa,
men han klarer så vidt å le. – He, he, hø, hø. Så, så, Vilde
min, sier han og kravler seg på beina igjen.
Når Vilde ser Anders i barnehagen, roper hun: – Jeg får
den, jeg får den! Hun løper mot ham i full fart. Anders blir
også glad. Han smiler, og øynene hans lyser. Nå vet han at
Kim kommer til et hus med snille mennesker. Og hver gang
han besøker Vilde, kan han kose med Kim.
Dagen er kommet. Vilde og pappa skal hente Kim. De har
fått vite at hun er jente. Hun skal bli en ordentlig jakt-katt!
Ingen mus vil være trygg i Vildes hus!
Denne gangen bryr ikke Påline seg om at Vilde tar
kattungen hennes. Påline er lei av å være mamma.
Hun hveser til broren til Kim som vil leke
med halen hennes.
– Takk! sier Vilde til Anders når
hun går. – Vær så god, svarer
Anders. Han er litt trist. Han er
blitt så glad i Kim.
Når Vilde setter seg i bilen,
tenker hun at hun er den gladeste
jenta i hele verden. Kim sover i
fanget hennes. Hun har Kim, og
Kim har henne.
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Hva gjør deg glad?
Du kan bli glad når …
du får en klem eller gir en klem
noen sier
du er snill
du får godteri
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Du kan bli glad av …

å gå på tivoli
bestemor og bestefar
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