
Sveiki! Aš esu Kšysius. Ir noriu papasakoti jums apie savo kates. Katės 
yra nepaprastos būtybės, tai žinojo net ir senovės egiptiečiai. Bet mano katės, 
patikėkite, – ypatingiausios būtybės šioje žemėje!

Visi žino – katės ne tik labai meilios, bet ir gudrios bei išdykusios. Net 
viena katė gali prikrėsti tiek išdaigų, kad užteks visai šeimai. O kai namuose 
pūkuotos nenaudėlės net septynios? Ohoho!

Tiesa, dar vienas dalykas. Kšysiaus katės – ne šiaip švelniakailės rainės. 
Jis nemeluoja, kai sako, kad jo bičiulės – išties ypatingos. Jos įsigudrino ne 
tik išmokti kalbėti, bet ir rasti itin išradingų būdų krėsti išdaigas. Kartu su 
kačių šeimynėle nuobodu tikrai nebus!
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Mažoms ir didelėms katėms,
kurios man padėjo šią knygą rašyti ir

nuolat teikė įkvėpimo
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Pirmas skyrius
Kuriame mano namuose atsiranda kačių šeimynėlė 

ir viskas neatpažįstamai pasikeičia

Sveiki! Aš esu Kšysius. Ir noriu papasakoti jums apie savo kates. Katės yra nepap- 
rastos būtybės, tai žinojo net ir senovės egiptiečiai. Bet mano katės, patikėkite, – 
ypatingiausios būtybės šioje žemėje! Ir niekada to nebūčiau sužinojęs, jeigu ne vienas 
Kūčių vakaras.

Tą dieną niekaip negalėjau sulaukti šventinės vakarienės ir dovanų po Kalėdų 
eglute. Tad šiltai apsirengiau ir išėjau iš namų žiūrėti, kada danguje pasirodys pirmoji 
žvaigždelė. Bet dangų temdė debesys, iš kurių pradėjo snigti. Buvo tylu ir iškilminga.

Jau ketinau grįžti namo ir pasakyti tėvams, kad šį kartą Kūčias teks pradėti be pir-
mosios žvaigždelės, nes dangus debesuotas, bet ūmai išgirdau tylų cypimą. Įtempiau 
ausis ir supratau, kad šis garsas sklinda nuo tvenkinio, kuris yra netoli mūsų namų. 
Nubėgau į tą pusę, net sniegas sugirgždėjo po mano kojomis. Kas galėjo cypauti prie 
užšalusio tvenkinio? Nejau karpis? Ar karosas arba ešerys? „Gal žuvims po ledu šalta 
ir trošku?“ – pamaniau sau.

Bet kai praskleidžiau meldus, pamačiau ne žuvis, bet iki gyvo kaulo sušalusius tris 
nuostabius mažyčius kačiukus. Jie žvelgė į mane savo graudžiomis akytėmis ir ėmė 
glaustytis prie mano rankas dengusių storų pirštinių. Juk negalėjau jų ten palikti!  
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Nedvejojau nė akimirkos, nors žinojau, kad mama nebus patenkinta tuo, ką ketinu 
daryti. Juk ir be jų turėjome net keturias kates. Vis dėlto pasirinkimo nebuvo, turėjau 
išgelbėti tuos tris trupinėlius. Prasegiau striukę, susikišau į užantį nelaimėlius, kad nors 
kiek sušiltų, ir kuo greičiau nunešiau namo.

– Pažiūrėkite, ką radau prie tvenkinio! – parodžiau mamai dar nesušilusius, dre-
bančius kačiukus.

– Ak, vaje! – mama pasilenkė prie mano prasegtos striukės, iš po kurios į ją gailiai 
žvelgė trys poros akyčių.

Priešingai, negu būgštavau, mama manęs neapibarė, tik atnešė pintinę ir švarų 
paklotėlį ir sukėlė ten rastinukus. Jie jau buvo tiek ūgtelėję, kad mokėjo patys ėsti, tad 
mama greitai pašildė pieno. Pastačiau kačiukus prie dubenėlio ir jie po truputį, iš pra-
džių šiek tiek negrabiai, pradėjo lakti.

O tuo metu iš kambario išėjo mano suaugusi katė Pūkė ir smalsiai apžiūrėjo naujus 
įnamius. Netrukus iššoko ir jos vaikai, du vikrūs kačiukai: Kaskadininkas ir Ūsočius.

– Pūke, privalai globoti tuos mažylius, – pasakė katei mama. O Pūkė, kuri buvo 
labai protinga, pritūpė šalia kačiukų ir leido jiems glaustytis prie jos kailiuko.

Dar po valandėlės pasirodė ir Pilkė, Kaskadininko ir Ūsočiaus teta. Pilkės kailiu-
kas dryžuotas, pilkai rusvas, ji labai išdidi. Nesileidžia bet kam ją glostyti, svetimam 
žmogui sunku įgyti jos palankumą. Kartais ji išeina kelioms dienoms ir tada niekas 
nežino, kur ji pradingsta. Turi savo paslapčių, bet puikiai sutaria su Pūke ir jos 
kačiukais. Dabar, pamačiusi naujus mažylius, ji stabtelėjo ant virtuvės slenksčio ir 
neryžtingai stebėjo juos ilgoką valandėlę. Baiminausi, kad jų nepamils ar įsižeis, vėl 
kur nors išeis kelioms dienoms, bet ji pripažino rastinukus ir, kaip ir Pūkė, rado jiems 
širdies gerumo. Ir abi juos labai rūpestingai ėmėsi globoti.



Mažyliai, pavalgę ir sušilę, susisuko į pūkuotus rutulėlius, prisiglaudė prie savo nau-
jų netikrų mamų ir saldžiai užmigo. Atrodė nuostabūs. Tik dabar galėjau juos kaip 
reikiant apžiūrėti. Vienas kačiukas buvo juodas su baltomis kojinaitėmis ant letenėlių 
ir baltu kaklaryšiu po kaklu. Antro pilkas kailiukas buvo šiek tiek dryžuotas, su švelniu 
melsvumo atspalviu, jis tyliai murkė. Jų sesutė turėjo rudą kailiuką su juodomis dėme-
lėmis ir baltą trikampėlį ant snukučio. Jos letenėlės irgi buvo baltos, lyg avėtų baltus 
batelius. Iškart supratau, kad tie kačiukai bus nepaprasti!

– Turėtum juos kaip nors pavadinti, – pasakė tėtis, o aš net pašokau iš džiaugsmo.
– Leisite man juos pasilikti? – paklausiau.
Tėvai susižvalgė.
– Galų gale šiandien Kūčios ir tu juos išgelbėjai. Kai jau turime keturias kates, kaip 

nors išmaitinsime ir dar tris, – pasakė mama ir lengvai atsiduso. – Gal tai koks ženklas, 
kad radai juos būtent šiandien...

Ir mama buvo teisi, tai buvo ženklas. Nuo tos dienos mano gyvenimas apsivertė 
aukštyn kojomis. Tik paklausykite...
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Antras skyrius
Kuris yra apie tai, kad geriau nežiūrėti per daug televizijos laidų, 

ypač kartu su katėmis

Kačiukai diena iš dienos augo kaip ant mielių. Daviau jiems vardus: pilkšvai mels-
vą pavadinau Murkiu, jo sesutę – Meilute, o brolį – Juodžiu. Greitai paaiškėjo, kad 
Murkis, Juodžius ir Meilutė, be vien katėms būdingų žaidimų su siūlų kamuoliu, 
mėgsta žiūrėti televizorių. Maža to, užkrėtė tuo pomėgiu ir kitas kates. Mama tie-
siog negalėjo atsistebėti, kokie tie mano augintiniai mandagūs ir gerai išauklėti. Su 
jais tapo mandagesnis net ir Kaskadininkas, kuris vis demonstruodavo įvairius akro-
batinius numerius ir mėgdavo užsikabaroti ant sietyno. Ūsočius, kurio mėgstamas 
užsiėmimas buvo kopimas į kalnus užuolaidomis, irgi išmoko gerų manierų. Dabar 
visi kačiukai kartu su Pūke ir Pilke kiekvieną popietę drauge su manimi įsitaisydavo 
ant sofos ir mes žiūrėdavome įdomias laidas apie medkirčių darbą.

Kai baigėsi šventinės atostogos ir reikėjo vėl lankyti mokyklą, dėl savo gyvūnėlių 
buvau visai ramus. Mama ir tėtis irgi važiavo į darbą nesibaimindami, kad jie nutrauks 
sietyną ar suplėšys užuolaidas. Nenuogąstavo, kad mums nesant atsitiks tokių nelai-
mių, kokių pas mus pasitaikydavo, kai dar neturėjome Meilutės, Juodžiaus ir Murkio.

Pamokų metų įsivaizdavau, kaip mano kačių šeimynėlė maloniai ir saugiai leidžia 
laiką.
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Vieną dieną, kai grįžau namo, nerimą sukėlė keisti, skardūs garsai. Jie, o siaube, 
buvo panašūs...

Į benzininio pjūklo garsą!
„Namuose siautėja koks nors pamišėlis! – išblyškau pamanęs. – Ką jis padarė mano 

vargšams kačiukams?!“
Žengiau žingsnį atgal ir pagriebiau prie durų stovėjusį grėblį. Šitaip apsiginklavęs 

tyliai ant pirštų galų sėlinau į didįjį kambarį, kur siautėjo pamišėlis. Netrukus išgirdau 
kažkokį pokalbį. Tad pamišėlių, matyt, buvo ne vienas. Išsigandau dar labiau, kai 
mano ausis pasiekė siaubą keliančių sakinių nuotrupos:

– Įkalk pleištą! – šaukė vienas balsas.
Paskui pasigirdo kalimo garsai.
– Taip bus gerai? – paklausė kitas. – Ar pataisyti?
Aš suvirpėjau.
– Hm, iš kur galiu žinoti, – atsiliepė trečias, panašus į mergaitės, balsas. – O į kurią 

pusę nuvirs?
– Tiesiai pirmyn, – atsakė kažkokia savimi pasitikinti ypata.
Ir tada pasigirdo baisus trenksmas, dūžtančio stiklo žvangėjimas ir džiugūs šūksniai:
– Valiooo!
To jau buvo per daug. Kas ten vyksta?
Pravėriau duris ir netekau žado.
Kambaryje nebuvo jokių pamišėlių. Tik visos mano katės! Su dubenėliais ant galvų 

vietoje šalmų. Kaskadininkas laikė letenėlėse nedidelį mano tėčio pjūklą, o ant grindų 
tarp sudužusių žaisliukų šukių gulėjo nupjauta eglutė.

Iš nuostabos plačiai pravėriau burną.
– Sveikas! – pasakė katės ir lyg niekur nieko ėmėsi pjauti stalo koją.
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