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Tämä maatila on ollut katin koti niin 
pitkään, kuin se muistaa. On aamu, ja aika 
katin maatilan tarkistuskierrokselle.



Ensimmäiseksi katti suuntaa ka-  
nilaan. Siellä asustavat kanisiskot 
Mörkö ja Hertta. 

Mörkökani on katille kuin toinen 
äiti. Kun katti oli aivan pieni, ne 
leikkivät Mörkökanin kanssa piilosta 
ja hippaa. 

Mörkökani on aika päättäväinen täti. 
Se ei nyt ole leikkituulella ja pis- 
tääkin katin riekkumiset heti kuriin. 

Istu alas, nyt syödään! Se komentaa 
ja laittaa katin eteen outoa pöperöä. 
Katti haistelee ruokaa kohteliaasti, 
mutta tyhjentää kupin salaa pör- 
heän häntänsä alle piiloon.  
Herttakani kyselee kuulumisia sa- 
malla, kun Mörkökanin häärää ym- 
pärillä. 

Katti jatkaa matkaa kanalalle. Siellä on kova touhu 
ja potpotus käynnissä, kun kanat siirtelevät maata ja- 
loillaan ja järjestelevät heinänkorsia nokillaan. Kanojen 
touhuja vahtii hurjan näköinen kukko, Ritari nimeltään. 
katti kuitenkin tietää, ettei siitä ole vaaraa, sillä se on 
luonteeltaan hyvin lempeä. Kanarouvat taas hermostuvat 
herkästi ja saattavat nokkaista, jos katti liikaa in- 
nostuu niitä leikittämään! Parempi siis seurata kauempaa, 
katti tuumii, kokemuksen viisastuttamana.  

Katilla on tärkeä työ, jonka ihmiset ovat sille 
osoittaneet, Nimittäin hiirulaisten pyytäminen! 
kanalallla niitä yleensä riittääkin. 

Auts! Katti muistaa kyllä, miksi kanoja 
ei kannata härnätä!



Katti löytää hiiren 
syömässä kanojen 
rehuja. sitä vaanies- 
saan se oikein tuntee, 
kuinka tiikerin veri 
sen suonissa alkaa 
kuohua! Hiirenpyynti 
on katin lempipuuhaa 
maailmassa!  

Seuraavaksi katti käy tarkastamassa laitumen hiiritilan- 
teen. siellä on katin ja hiirten lisäksi myös vähän isompia 
nelijalkaisia, nimittäin hevoset Slepe ja Saffe.



Pöö! 
Lähellä hevosten jalkoja Katti lopulta syöksähtää niiden ohi niin, että hevoset….. no, säpsähtävät. 
Ne ovat jo ihan tottuneita katin touhuihin.

Katti saa vinkeän idean ja hiipii lähemmäksi kuin savannilla saalistaan vaaniva leijona.

Katti vaanii....

Ja lähestyy....



Katin päiväkierrokseen kuuluu myös vierailu vanhalla riihellä Sipi supikoiran luona. Sipi on 
kova juttelemaan ja kertoo aina tarinoita seikkailuistaan Kipa ketun ja Ilkka ilveksen 
kanssa. Kattia tarinat alkavat pelottaa, niin hurjilta kuulostavat Sipin kavereiden touhut. 

Kattia hevosten säikäyttely jaksaa viihdyttää! 



Hämärä saapuu ja katin mielessä pyörivät vielä Sipin tarinat, joten se 
päättää suunnata kotia kohti. 

Sisällä katti löytää lämpimästä pedistä vanhan 
koirakaverinsa Duppa papan. 



 
Hetken tuhisevaa koiraa seuraillen Katin on kuitenkin toteutettava vielä 
yksi päivän tihutyö ja härnätä Duppa hereille. On iltariehan aika! 

Katti! Ei saa herättää! 
Voi hyvänen aika mikä mekastus! Tuhma Katti!

Duppa herää, suuttuu, ja alkaa jahdata Kattia ympäri asuntoa! 



Ruoan jälkeen Kattia alkaa 
kovasti väsyttämään.

Täydellä mahalla on mukava käper- 
tyä Dupan viereen pehmoiseen sänkyyn 
nukkumaan. 

Ihmiset havahtuvat remuamiseen ja hyvä niin, Katilla olikin 
jo kova nälkä! 

Huomenna on uusi päivä Katti kultasilmän kujeiluille!






