
DEN UNGE MANNEN OG KATTEN 
 
I et lite hus i byen lever den en pen, ung mann sammen med en stripet katt. Han var alltid snill 
mot henne, gav henne nok av melk å drikke og fersk fisk og godt kjøtt å spise. Hun fikk leke i 
haven om dagen, og om natten kunne hun gå og komme som hun ville, for han lot alltid et lite 
vindu på baksiden stå oppe fore henne.  

Til takk var hun påpasselig og holdt huset fritt for rotter og mus, hun satt i fanget hans 
og malte om kvelden, og malte ved hodeputen for å vekke ham om morgenen. 

Den unge mannen var helt alene, bortsett fra katten, han hadde verken far eller mor, 
verken søstre eller brødre, knapt nok noen venner.  
 ”Du er min eneste venn,” pleide han å si, mens han strøk katten over pelsen foran 
peisilden om kvelden. ”Var det ikke for deg, ville jeg forkomme av ensomhet i denne 
ugjestmilde byen.” 
 ”Jeg skulle ønske jeg kunne snakke med ham,” tenkte katten. ”Tenk om jeg kunne si 
til ham hvor høyt jeg elsker ham! Hadde jeg vært en ”hun” av menneskeslekten, så er jeg 
sikker på at jeg skulle få ham til å elske meg igjen! Da skulle han aldri bli ensom mer!” 
 Men alt hun kunne gjøre nå, var å male og gni snuten sin kattemykt mot armen hans.  
 Men nettopp da kom kjærelighetsgudinnen Venus til å kikke ned mot dette huset, for 
hun hadde lenge pønsket på hva hun skulle gjøre for den unge, ensomme mannen. Nå hørte 
hun kattens tanker. 
 ”Kanskje det,” tenkte Venus, ”ja, kanskje jeg skulle – jo, jeg vil prøve det!” Og da 
katten gikk ut i haven den natten, kastet gudinnen sin trolldom over henne, og omskapte 
henne til et menneske.  
 Da den unge mannen lukket opp døren om morgenen for å se hvor det ble av hans 
kjæledegge, stod det en ung, vakker pike utenfor. Det varte ikke lenge før han ble vilt 
forelsket i henne. Han hadde aldri sett noen som var lik henne. Håret hadde mange farver, fra 
brunt til gyllent, og hennes store øyne vekslet mellom grønt og gult.  
 Hun hadde lange, spisse fingre, og beveget seg så lett og smidig på føttene at det var 
nesten som hun svevet over gulvet. Merkelig nok virket det som hun var godt kjent i huset, 
enda han var sikker på at han aldri hadde sett henne der før. Det gikk ikke lang tid før de ble 
gift.  
 De var meget lykkelige sammen. Om dagen, mens han var på arbeidet, stelte hun 
huset, laget mat og sydde tøy. Om kve lden satt de sammen foran peisen og talte om alt det de 
skulle gjøre sammen.  
 Av og til kom han til å huske på noe, og sa: 
 ”Jeg skulle ønske at du hadde fått sett min lille katt. Før du kom var hun den eneste jeg 
hadde. Jeg tror nok dere ville likt hverandre.” 
 Da smilte den unge konen og tenkte sitt, hun husket fjernt noe fra sin tidligere 
tilværelse, som mannen ikke visste noe om. 
 Ett år var gått siden bryllupet, da så gudinnen Venus atter en gang ned til huset, og sa: 
 ”Det ser jo ut til å gå godt med dem, men jeg undres på om det kan vare. Jeg vil prøve 
henne!” 
 Og sammen natten, efter at de to i huset var gått til ro, slapp Venus en liten, vettskremt 
mus inn på soveværelset deres. Den skrapte febrilsk langs gulvlisten for å finne et hull å 
forsvinne i, av og til gav den fra seg et lite pip. 
 Med ett satt den unge kvinnen oppreist i sengen, med dirrende nesebor, og så med 
vidåpne øyne ut i mørket. Akkurat da løp musa fort over gulvteppet. Den unge kvinnen smatt 
lynsnart ut av sengen, grep musa med sine lange fingre og førte den til munnen.   



 Mannen hadde våknet, og så på med forferdelse. Det kom et lynglimt og en 
skingrende, høy lyd. Da han kunne se bedre, var kvinnen borte, og i hennes sted stod det en 
stripet, liten katt. Musa var også borte. 
 Katten rystet litt på hodet, som om hun ikke skjønte noe av det hele. Så hoppet hun 
opp i sengen til ham, og gned snuten sin mot ham. 
 ”Jeg vet ikke hva som er hendt,” sa sen unge mannen, jeg i alle fall glad over å ha deg 
tilbake, du min kjære lille katt!” 
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