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kanten af sengen eller sofaen og vågnede ved, at han faldt ned. Så måtte hans 
tobenede ind og samle ham op, så han kunne sidde og blive nusset lidt, indtil 
han var blevet helt vågen og selv kunne klare at ligge og lure, til han var frisk 
nok til at komme ud på køkkenskriverstolen, hvis det nu var der, der var gang i 
noget. Og det var det ret tit.
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Operakatten møder Li Miauv
Hans bedste dag var den dag, da han kom hjem fra tur sammen med sin to-
benede. Han havde rejst i sin transportkasse, men det meste af vejen i toget 
tog hun ham selvfølgelig ud af kassen, så han kunne sidde på skødet, se ud af 
vinduet og hygge sig med de andre passagerer. En lille operakat er altid umå-
delig populær i den slags situationer. Åh, han elskede det – nus og kram og 
godbidder - og så var de selvfølgelig så imponerede af hans elegante pels, og 
de var vilde med hans katteopera. Han blev både træt og lykkelig af at tænke 
på det, og nu var de snart hjemme, så han kunne slappe lidt af i sin bedste stol.

Men så skete det, at hans tobenede lige skulle ind og ønske en ny nabo vel-
kommen til, og så måtte han sidde i kassen på gulvet og vente på det. Og hvor 
længe skulle det så tage? Han var ved at blive lidt kattesur, men så fik han øje 
på 2 kuglerunde natblå hinkesten på oval lidt skrå baggrund, der stirrede på 
ham. Bag ved hinkestenene kunne han se en hvidgrå pels og en koksgrå pufha-
le, der næsten var lige så flot som hans egen, når han sådan virkelig hidsede sig 
op over noget. Og blev han svimmel? Det måtte være, fordi han var så udslidt.

Hold da op en overraskelse. ‘Hvad med lige at tage det lidt roligt, ‘ sagde han 
til hinkestenene, ‘jeg sidder jo bare her i kassen og venter på min tobenede. Vi 
har været på tur hele dagen, så jeg er fuldstændig udslidt, og jeg gider altså 
overhovedet ikke skændes.’ ‘Nå, nej, ‘ sagde katten med hinkestenene til øjne, 
‘det behøver vi vel heller ikke. Jeg lægger pufhalen lidt ned; men lover du så, at 
du ikke bare kommer brasende her over, så en kat aldrig kan have lidt privatliv.’ 
Jo, det skulle operakatten gerne love. Han satte så ganske afgjort selv pris på 
privatliv, navnlig uden alle dem der kom på besøg hos hans tobenede, så hun 
nærmest helt glemte katten. ‘Hvad hedder du, ‘ spurgte operakatten ‘for vi kan 
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vel nok lige sige vores navne, uden at det bliver for meget for privatlivet – eller 
hvad?’ ‘Jeg hedder Li Miauv, ‘ sagde den lille nye nabo ‘og jeg kommer fra Kina. 
Hvad hedder du?’ ‘Jeg er operakatten, men jeg hedder også Archimedes efter 
en meget klog mand, der sagde, at hvis man gav ham en løftestang, der var 
lang nok, så kunne han løfte hele verden. Min tobenede kunne straks se, da 
hun så mig, at jeg nok skulle komme til at løfte mange svære opgaver, så derfor 
gav hun mig altså det navn. Og nu kan du jo se, at hun havde ret. Du skulle bare 
høre mig synge katteopera.’ ‘Katteopera’ sagde Li Miauv ‘det må jeg sige.’ Hun 
sad og så meget tænksomt på operakatten.

Så pludselig kom de tobenede til at sidde ned og grinede og snakkede, og så 
blev de enige om, at operakatten jo sagtens kunne komme ud af kassen og 
hilse på. Så okay da, tænkte operakatten, selvom han faktisk var for udslidt til 
at være på visit. Men hans nye nabo var jo rigtig meget interessant, det måtte 
en kat indrømme. Li Miauv og operakatten satte sig ganske pænt side om side 
ved døren ud til terrassen, for de var jo helt enige om det der med privatlivet. Og 
så kunne operakatten sætte hende lidt ind i omgivelsernes beskaffenhed, det 
vil sige, hvordan det var for en kat at bo dér på stedet. Han skulle jo nok vise 
hende rundt, så hun ikke for vild, men hun ville rigtignok gerne lige orienteres 
lidt på forhånd. ’Det er virkelig meget stressende for en kat at flytte. Man ved 
aldrig, hvad ens mennesker finder på, ‘ sagde Li Miauv.

Ah, operakatten var nu vant til, at hjemme hos ham snakkede man om tingene. 
De tog for eksempel aldrig på tur, før han var helt parat til selv at gå ind i sin 
transportkasse. Hans tobenede talte altid meget med ham om tur og al den 
slags, og hun lagde en godbid ind i kassen. Det vidste han for sikkert. Li Miauvs 
øjne var kuglerunde og blå som nordlyset i tusmørke. Det var første gang ope-

rakatten fik set det, og han følte, hvordan haven udenfor begyndte at svæve 
rundt, imedens han selv prøvede at få fodfæste. Hun var noget helt særligt 
hans nye nabo.

Li Miauv syntes også, at hun var nok flyttet til et helt særligt sted, for i hendes 
familie spurgte man aldrig katten om noget. Hun måtte bare følge med, uanset 
hvad. De interesserede sig mest for, at hun passede i farven, og at hun passe-
de med sin slanke spinkle form til de tobenedes yderst elegante og funktionelle 
møbler, som den ene af dem sad og tegnede på hele dagen hver eneste dag. 
‘Det er altså meget svært for en kat at skulle passe til en hel masse møbler og 
at skulle sidde og se dekorativ ud evigt og altid, når de tobenede har gæster, ‘ 
sukkede Li Miauv. Og så var det ligegyldigt, at hun fik en masse komplimenter. 
Hun orkede ikke at høre på alt det møbelsnak. Hun fik ondt i ryggen af at sidde 
og se fornem ud ved siden af en sort læderstol. Hun hadede den stol. Nu var 
det Li Miauvs tur til at drukne i et par store kuglerunde sorte øjne på en varm 
cognacfarvet baggrund. Operakatten havde aldrig hørt noget lignende. Et liv 
som dekorativ kat. ‘Jamen, hvad med lure, og det med at tælle hjerteslag hos 
sin tobenede, imedens man slumrer. Og hvad med at nusse kinder om mor-
genen og blive rost for sin skønne katteopera-hymne.’ Det vidste Li Miauv slet 
ikke, hvad var. 

Jamen, det var jo frygteligt, tænkte operakatten. En forfærdelig skæbne for 
en ellers meget smuk kat. Operakatten følte sig så gruelig rystet både af det 
smukke syn og den sørgelige skæbne. ‘Men i morgen så kommer du over til os, 
så du kan se, hvad lure det er, og så du kan høre mig kurre opera, når vi nusser 
kinder, hjemme hos os. Du kan lære det med det samme. Det er helt sikkert.’ 
Ah, måske ikke lige det med operaen, tænkte den lille operakat...  
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