Z narození koťat se radovala celá farma. Bětka je chodila několikrát denně
navštěvovat. Pečlivě se starala o jejich mámu Kiki, a dokonce jí nosila
smetanu.
Maličká koťátka rychle rostla a za několik týdnů začala prozkoumávat
stodolu.
„Můžu jim dát jména?“ zeptala se Bětka maminky.
„Samozřejmě že můžeš, a pořádně si
je předtím rozmysli, protože jakmile
koťata jednou pojmenuješ, už to
nebudeš moct změnit.“
Bětka usilovně přemýšlela
a nakonec se kocourky
rozhodla pojmenovat Kryštof
a Kryšpín. Holčička koťátka
zbožňovala a zdálo se, že teď už
chodí do stodoly jen kvůli nim.
Obyvatelé stodoly si toho všimli
a líbilo se jim to čím dál míň.

Kryštof a Kryšpín pořád vyváděli nějaké darebnosti, až se jim
podařilo rozzlobit všechna zvířata. Slepici Stázce rozházeli její pečlivě
vytvořené hnízdo. Bezstarostně dováděli ve žlabu kravičky Kláry. Jindy
vyklouzli za deště ze stodoly, vrátili se zablácení od oušek po tlapky,
potom se připlížili ke Kazimírovi a schválně si na něj otřepali srst. Bláto
samozřejmě zašpinilo parádivému kohoutovi lesklé peří. A někdy začali
v noci hlasitě mňoukat, takže probudili všechna zvířata. Ovšem nejvíc
všechny rozčilovalo, že malí uličníci občas počurali čerstvou a čistou
slámu. Karel toho měl plné zuby.
„Už toho mám dost!“ zamečel rozzuřeně. „Jak dlouho to ještě budeme
muset snášet? Vyženu ta dvě zlobivá koťata na dvůr! Tam si můžou
vyvádět, jak chtějí!“
Pomocí rohů zvedl petlici a vystrčil koťata ven. Ostatní ho podpořili,
jen husičce Hance lumpárny kočičích kluků nevadily. Měla také děti
a věděla, že všechna mláďata jsou rozpustilá. Chvíli dávala na dovádějící
koťata pozor, ale kolem poledne Kryštof s Kryšpínem zmizeli.
Bětka jim přinesla k obědu teplé mléko. „Kryštofe! Kryšpíne!“ zavolala,
ale po koťatech jako by se slehla zem. Holčička se smutně vrátila domů.
Obyvatelé stodoly si brzy začali dělat starosti.
„Kdo viděl koťata jako poslední?“ zeptal se Pepíno.
„Asi já. Celé dopoledne si hrála na honěnou,“ odpověděla husička
Hanka.
„Musíme je najít, protože Kiki se každou chvíli vrátí domů a bude mít
o ně strach,“ oznámil Pepíno.
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Kde jsou koťata?

