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Pirmas skyrius

– Laura! Laura!  – mojo Tija bėgda-
ma iš mokyklos namo.

Jos kaimynė atsitiesė ir taip pat pa-
mojavo. Laura kažką sodino, o nuos-
tabusis jos katinas Čarlis tupėjo šalia 
įtariai spoksodamas į suverstas žemes.

Tija pribėgusi persisvėrė per mūri-
nę tvorą, o netrukus atpūškavo ir jos 
sesutė Kristė.



– Tu taip greitai bėgi, negaliu tavęs 
pavyti!

– Atsiprašau, – tarė Tija paimdama 
sesei už rankos. – Laura, atspėk kas?

– Kas? – šypsojosi Laura. – Regis, 
kažkas gero.

Tija linktelėjo.
– Geriau ir būti negali. Mama ir 

tėtis leido mums laikyti katę!
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– Laikyti katę! Katę! – net dainuo-
dama striksėjo Kristė.

– Oi, kaip nuostabu,  – nušvito 
Laura.  – Jūs puikiai ja pasirūpinsi-
te. Kaip ir mano Čarliu, kai buvau 
išvykusi. Kai grįžau, jis atrodė labai 
nepatenkintas – panašu, kad nesirū-
pinu juo taip gerai kaip judvi,  – ir 
nustebusi pasisuko į Čarlį, o jis stai-
ga stryktelėjo ant žemės krūvos.  – 
Ei, Čarli! Liaukis! Tau tai nepatiks, 
kvailas katine.

– Kas ten? – Tija stengėsi įžiūrėti, 
ką Čarlis plekšnoja letena.

– Kirminas. Ne, neėsk! Fuuui!
Laura pakėlė Čarlį, nuvalė žemes 

jam nuo letenų, ir kirminas tučtuojau 
spruko šalin.
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– Jis ėda kirminus?  – Kristė per 
tvorą įsistebeilijo į Čarlį.

Laura susiraukė.
– Jis ėda viską. Ypač tai, kas kruta. 

Tikras smalsuolis.
– Ar Čarlis veislinis katinas? – rim-

tai paklausė Tija. – Nesu mačiusi kito 
tokio. Jo kailis kaip leopardo.

– Taip, – linktelėjo Laura ir užkėlė 
Čarlį ant tvoros, kad mergaitės galė-
tų juo pasigrožėti. Jis atsitūpė uodega 
užsiklojęs letenas ir iškėlęs nosį, tar-
si pozuodamas.  – Bengalinės katės 
kilusios iš leopardinių kačių  – mažų 
laukinių kačių, gyvenančių Azijoje. Jų 
kailis dėmėtas, kaip ir leopardų, bet 
būna ir banguotais dryžiais.

Tija ištiesė ranką link Čarlio ir 
pakštelėjo oro bučkį.



Čarlis įdėmiai dėbsojo į ją. Jis buvo 
pusiau prisimerkęs ir atrodė labai pa-
sipūtęs, bet tikriausiai todėl, kad jam 
neleido suėsti kirmino, pamanė Tija.

Katinas dar kelias sekundes rimtai 
spoksojo į mergaitę, tada pakilo ir 
atsargiai nutipeno prie jos, kad pa-
glostytų.
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– Tu gražiausias katinas pasauly-
je,  – sumurmėjo Tija ir nusišypsojo 
Laurai. – Jo kailis tiesiog spindi, kai 
žiūri į jį šviečiant saulei.

– Tai vadinama žvilgesiu,  – link-
telėjo Laura glostydama Čarliui au-
sis.  – Dauguma bengalinių kačių 
žvilga. Jų kailis vietomis permatomas 
ir atrodo kaip apibarstytas aukso dul-
kėmis. Brangus katinėlis.

– Sveika, Laura. Ar mergaitės tau 
neįkyrėjo?  – priėjo Tijos ir Kristės 
mama.

– Ne, viskas puiku. Jos tik pasa-
kė nuostabių naujienų, – nusišypsojo 
Laura. – Jei jūs įsigysite katę, tada jie 
abu galės tupėti ant palangių ir žiūrė-
ti vienas į kitą.
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Tai įsivaizdavusi, Tija sukikeno. 
Lauros namas buvo priešais jų perėjus 
gatvę, taigi katės tikrai galėtų stebėti 
viena kitą. Čarlis mėgo tupėti ant pa-
langės ir žvalgytis. Praeidama Tija vi-
suomet jam pamodavo.

Mergaitė dar kartą perbraukė ran-
ka per šilkinę Čarlio nugarą.

– Mama, ar galėtume turėti tokį 
katiną kaip Čarlis?

Jos mama pakasė Čarliui pasmakrę.
– Kažin, Tija. Čarlis nuostabus, bet 

jis veislinis katinas, tikriausiai labai 
brangus,  – ir šiek tiek sutrikusi pa-
žvelgė į Laurą. – Atsiprašau!

Laura surimtėjo.
– Nesirūpinkite. Jis buvo brangus. 

Bet aš visą laiką norėjau bengalinio 
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katino. Man patiko jų išvaizda, buvau 
skaičiusi, kad jie linksmi. Taigi susi-
taupiau jam.

– Galbūt mes nueisime į kačių glo-
bos draugiją ir paklausime, ar jie turi 
kačiukų. – Bet vis tiek tu nuostabus, 
tiesa?  – švelniai tarė ji Čarliui, ir jis 
vėl nutaisė išdidžią miną.

– Liusė parsinešė Pirštinaitę iš 
kačių globos draugijos. Ji geriausia 
mano draugė mokykloje,  – įsiterpė 
Tija.  – Liusė pasiėmė tikrai mielą 
juodmargį kačiuką su baltomis piršti-
naitėmis ant priekinių letenėlių. Ne-
sijaudink, Pirštinaitė nėra tokia nuos-
tabi kaip tu, – pridūrė ji Čarliui, kuris 
atrodė įsižeidęs. – Kartais pagalvoju, 
jis, matyt, supranta viską, ką sako-
me, – tarė ji Laurai.
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– Tokie jau tie bengaliniai kati-
nai,  – atsakė Laura.  – Jie labai pro-
tingi. Daugelis jų moka visokių triu-
kų, tarkim, atidaryti duris. Čarlis taip 
pat tai moka. Tačiau dėl to juos gana 
sunku prižiūrėti. Nuobodžiaudami 
jie ima išdykauti. Negalėčiau laikyti 
Čarlio, jei dirbčiau ne namie. Jis jaus-
tųsi vienišas, jei visą dieną nebūčiau.

– Katėms reikia draugijos, – pritarė 
Tijos mama. – Bet aš dirbu tik vaka-
rais, taigi viskas bus gerai. – Ji dirbo 
ne visą dieną Tijos ir Kristės moky-
klos raštinėje. – Bet mums laikas pa-
likti tave ramybėje. Eime, mergaitės.

– Iki, Čarli, – Tija dar kartą meiliai 
jam pamojo. – Pasimatysim rytoj, kai 
grįšime iš mokyklos!
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– Ar nenusiminėte, kad negalime 
turėti tokio katino kaip Čarlis? – pa-
klausė mama rakindama duris.

Tija atsigręžė ir apkabino mamą.
– Ne! Aš tiesiog noriu turėti savo 

katę, ir viskas. Gal juod margę 
kaip Liusės? Ar mums 
pavyks išsirinkti iš dau-

gybės kačių?
– Tikrai išsi-

rinksime... – tarė 
mama.  – Paskam-

binsiu kačių glo-
bos draugijai. Liusės 

mama pasakojo apie Pirštinaitę, man 
rodos, jos paėmė ją iš moters, kuri 
priglaudė keletą kačiukų. Nemanau, 
kad draugija turėtų didelę prieglaudą.
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– Katėms taip turbūt geriau, – nu-
sprendė Tija nusiaudama batus.

– Kada gi parsinešime katytę?  – 
paklausė Kristė. Jai buvo tik ketveri 
ir ji nelabai įsivaizdavo, kiek kas už-
trunka.

– Jau netrukus, pažadu,  – atsakė 
mama, ir Tija iš laimės atsiduso. Kaip 
gerai, kad neteks ilgai laukti...

– Tija! Tija!
Eidama į mokyklą Tija užsisva-

jojo, kokią gi katę jie pasiims, todėl 
pašaukta net krūptelėjo. Laura stovė-
jo tarpdury, o Čarlis glaustėsi jai apie 
kulkšnis.


