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גברת טרוט טיילה יום אחד עם הכלב טרוי הנאמן
שלה ,כשפתאום שמע קול מוזר ,כאילו מישהו בוכה
מאחוריה.
היא הביטה אחורה וראתה חתולה קטנה שחורה
כמו פחם ,בעלת פנים אומללים וקול "מיאו!" חלוש,
כאילו מבקשת "קחי אותי אליך".

גברת טרוט לקחה את החתולה על ידיה .החתולה
נהמה בהנאה כאילו היא מרוצה מאוד ,וגברת טרוט
אמרה "הי! הפרווה שלך רכה כמו קטיפה".
היא החליטה לקרוא לחתולה "מופי" ,נתנה לה
קערת חלב טעים והחתולה התחילה מיד בציד
עכברים בכל הבית.

יום אחד הלכה גברת טרוט העירה ,כדי לקנות לה
תה וגם למדוד שמלה חדשה .לפני שיצאה אמרה
למופי ולטרוי הכלב "תתנהגו בהעדרי כמו ילדים
טובים".
הכלב אמר "האו ,האו" והחתולה אמרה "מיאו"
כאילו הבינו כל מילה שאמרה .גברת טרוט יצאה
שקטה ,בטוחה שהחיות ישמרו יפה בפני גנבים.
אך כשחזרה הביתה הופתעה מאוד! ממש לא
האמינה לעיניה! שם ,באמצע החדר ,בקלות של
נוצות ,החתולה והכלב רקדו ביחד.
"ובכן חמודים" אמרה גברת טרוט "אם אתם כאלה,
צריך להמשיך לחנך אתכם" .ומאז טרוי ומופי למדו
לשבת ליד השולחן לארוחה .מופי אכלה יפה
מהצלחת ,ונהנתה מדגים וצדפות .היא שתתה חלב
מהקערה שלה ולא שפכה אף טיפה.
גברת טרוט תפרה שמלה קטנה לחתולה שלה ,עם
סרטים ותחרה ,ואפילו כובע שמאוד התאים לה.

במשך הזמן מופי למדה לסדר את המיטה שלה
וגם אפתה יפה מאוד לחם ועוגות .היא ידעה לנקות
את חדרה ,לאבק ולטאטא כאילו הייתה רגילה לכך
כל החיים.
אלא שהייתה לה מגרעת אחת :היא אהבה בגדים
יפים ולעגה לאנשים שלא התלבשו בהידור .היא
חקרה את האופנה החדשה וחשבה על בגדים
במשך ימים.
ויום אחד ,כשגברת טרוט יצאה לבקר אצל חברים
ושכנים ,מופי חבשה כובע מפואר עם נוצה ויחד עם
הכלב טרוי עזבה את הבית.

כשגברת טרוט חזרה מביקורים שלה ,כמעט נפלה
מהשתוממות כשפגשה את החתולה והכלב שלה.
כי טרוי שימש כסוס ועל גבו ישבה עלמה מופי
בשמלתה השחורה .גברת טרוט פרצה בצחוק כה
רם עד שקהל התאסף סביב.
"את גברת מכובדת ,עלמה מופי" אמרה גברת
טרוט .והחתולה צחקקה "הי-הי" כאילו למפוארת
כזו לא נאה להגיד "מיאו".
אלא שטרוי לא היה שקט .הוא אמנם נהנה מהפאר
והכבוד ,וגם העריץ את מופי היפה ,אך הוא רצה
לברך את הגברת שלו .לכן הוא קפץ לצידה של
גברת טרוט והפיל מעליו את החתולה .היא נפלה
לארץ ובגדיה נקרעו והתלכלכו ,ועוד לא נראה יצור
כה מסכן ועלוב כמוה.

"חתולה יקרה" אמרה הגברת "האהבה כמו שלך
לבגדים יפים מעבירה את האנשים על דעתם,
ובמהרה תביני שזו תכונה מהסוג הגרוע ביותר.
את חתולה יפה ואני מוכנה להודות שאני מעדיפה
אותך בבגדים הטבעיים שלך".
ומופי ,כאילו רצתה לדבר ,הרימה את כפה וליטפה
את לחיה של הגברת.
גברת טרוט החזיקה את החתולה בחיקה ,כדי
שיהיה לה נוח ונעים ,ואחר כך הורידה אותה על
כריות רכות.
"אני עייפה ורוצה לישון" אמרה האישה "והגיע זמן
שנלך כולנו למיטות .אז לילה טוב!"
"ואו ,ואו" אמר הכלב טרוי" .מיאו ,מיאו" אמרה
החתולה .והם ישנו עד למחרת.

