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ManÅ¾elka se pokou&scaron;ela dceÅ™i vysvÄ›tlit, proÄ• v tmavém obleÄ•ení je na slunci vÄ›t&scaron;í horko neÅ¾ v obleÄ•e
svÄ›tlém. BohuÅ¾el, nachází-li se v &scaron;uplíku nadepsaném "Znalosti z fyziky" prázdno, tÄ›Å¾ko se z nÄ›j bere. "Na mÄ› s
nekoukej," Å™ekl jsem jí, kdyÅ¾ pohledem hledala záchranu. Já &scaron;uplík s nápisem "Znalosti z fyziky" ani nemám.
To v&scaron;ak dítÄ›ti nevysvÄ›tlíte. Ba co víc, nesmíte mu to ani pÅ™iznat.Rychle by se vám to vrátilo pÅ™i výtkách za
&scaron;patnou známku ve &scaron;kole. Ale - jsou i hor&scaron;í vÄ›ci na vysvÄ›tlování. KonkrétnÄ›? TÅ™eba vlkodlaci.
"Mohl by být z krysaÅ™íka vlkodlak?", ptá se dcera. Logiku to má. Ve filmu je v&scaron;ak vlkodlak vÅ¾dy zpodobÅˆován jako
malé tele. ProÄ• nikdo nepouÅ¾ije malého ratlíka? Nebo alespoÅˆ jezevÄ•íka? "Malého vlkodlaka by se nikdo nebál,"namítá
manÅ¾elka s váÅ¾nou tváÅ™í. NauÄ•ila se odpovídat na dceÅ™iny dotazy z oblasti nadpÅ™irozena bez úsmÄ›vu. "Malého
vzteklého vlkodlaka?" odpovídá dcera otázkou a hledí pÅ™itom na na&scaron;eho krysaÅ™íka, stateÄ•nÄ› bojujícího s obsahem
misky.
"Velikost je u vlkodlakÅ¯ dÅ¯leÅ¾itá. ÄŒím vÄ›t&scaron;í vlkodlak, tím vÄ›t&scaron;í zuby. ÄŒím vÄ›t&scaron;í zuby, tím v
koÅ™ist." KrysaÅ™ík mezitím vylízal misku do blýskava, vyskoÄ•il na gauÄ• a zhroutil se mezi pol&scaron;táÅ™e. "Vlkodlak bÄ
za svou koÅ™istí. Musí mít výdrÅ¾, protoÅ¾e takový lov trvá tÅ™eba celou noc. Nesmí polevit, ani se na okamÅ¾ik zastavit."
KrysaÅ™ík tluÄ•e do paniÄ•ky s jediným poÅ¾adavkem: "Drbej!" Nezajímá ho, Å¾e paniÄ•ka nechce, prostÄ› se domáhá svého
dlouho, aÅ¾ paniÄ•ka rezignuje a zaÄ•ne drbat krysaÅ™íkÅ¯v vyvalený pupek. Zkou&scaron;ím si ho pÅ™edstavit jako vlkodlak
krvavý pohled, tesáky výhruÅ¾nÄ› vycenÄ›né a temné hrdelní vrÄ•ení, které vám zmrazí krev v tÄ›le a to jediné, co budete
doopravdy cítit, je strach aÅ¾ do morku kostí...
PaniÄ•ka na okamÅ¾ik pÅ™estala masírovat naditý bÅ™ich. Ozvalo se zavr
takové temné, hrdelní. Ruka okamÅ¾itÄ› pokraÄ•uje v díle. Vlkodlaci patÅ™í do literární tradice spí&scaron;e anglosaských zem
Páni nocí a lesÅ¯.V Ä•eské tradici by to byl &bdquo;Pán gauÄ•e a po&scaron;táÅ™Å¯". KrysaÅ™ík se pod paniÄ•Ä•inou drbající
rukou natáÄ•í tak, aby si to drbání vychutnal aÅ¾... do morku kostí, Å™ekl bych.
Minulou nedÄ›li jsme vyrazili na
náv&scaron;tÄ›vu. Známí nás jiÅ¾ nÄ›kolikrát zvali, ale znáte to... vÄ›t&scaron;inou do toho vlítne spousta
dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ích vÄ›cí... (tÅ™eba ... tÅ™eba leÅ¾ení na gauÄ•i). Nakonec jsme se rozhodli jet, neboÅ¥ jsme mÄ›li uÅ¾
vyÅ™e&scaron;ený problém "co s krysaÅ™íkem". "VezmÄ›te ho sebou," Å™ekla neprozÅ™etelnÄ› Zuzana. Na její omluvu bud
Å¾e krysaÅ™íka zahlédli jen jednou, letmo.
PÅ™i jejich náv&scaron;tÄ›vÄ› u nás se nízkoletící krysaÅ™ík u nich zastavi
trochu je "voÅ¾ebral" (to je výraz na&scaron;í dcery) a opÄ›t letÄ›l dál kamsi do prostoru. "Nemáte náhodou koÄ•ku?" namítla
manÅ¾elka. "To je v pohodÄ›, Ricky je flegmatik, ten psy a my&scaron;i prostÄ› ignoruje," pokusila se nás uklidnit známá.
A tak jsme tedy vyrazili.
KrysaÅ™ík do bytu znamých nakráÄ•el jako domÅ¯, pÅ™iÄ•emÅ¾ z okna ho upÅ™enÄ› pozoroval Ricky. KrysaÅ™ík, sotva
zaÄ•al mu nadávat, aÅ¾ z toho kukaÄ•ka v hodinách dostala &scaron;kytavku. Kocour se pomalu spustil z okna a
&scaron;el se podívat blíÅ¾. Odkdy my&scaron;i &scaron;tÄ›kají? Nebo Å¾e by to byl pes?
Jak pomalu houpavÄ› do&scaro
aÅ¾ ke krysaÅ™íkovi, &scaron;tÄ›kot umlknul. Kocour na tom oknÄ› vypadal pÅ™eci jen men&scaron;í...
A pak najednou fr
krysaÅ™ík byl schovanej za paniÄ•kou. "Je to my&scaron;," uzavÅ™el dilema kocour a vrátil se zpÄ›t na svoje okno a pokraÄ•o
v hypnotizování na vÄ›tvích poskakujících vrabcÅ¯. O krysaÅ™íka ztratil zájem. Ten se rozebÄ›hl pÅ™ímo do bytu. NeÅ¾ jsme
staÄ•ili rozkoukat, seÅ¾ral Rickymu v&scaron;echny koÄ•iÄ•í granule z misky (nesleduje reklamy na koÄ•iÄ•í Å¾rádlo a neví, Å¾
nemají chutnat). Poté se vydal blíÅ¾e zkoumat na stolku leÅ¾ící chlebíÄ•ky, ale to jsem ho uÅ¾ drÅ¾el pod krkem...
TÅ™
nacpané v kÅ¯Å¾i pro dvoukilového psa, se to zjevnÄ› nelíbilo, leÄ• já mám vÄ›t&scaron;í sílu neÅ¾ on. Tak se alespoÅˆ uloÅ¾
mezi námi na gauÄ•i a usnul (na jedno oko urÄ•itÄ›, u toho druhého si nejsem jist, jestli jím nesledoval ty chlebíÄ•ky). A tak
jsme sedÄ›li a mluvili Å™eÄ•i. No, jak uÅ¾ to tak lidi dÄ›lají.
Stalo se to neoÄ•ekávanÄ›... Jako první zpozornÄ›la známá. Na
pÅ™esnÄ› takový ten výraz, jaký nasazují lidé, kdyÅ¾ chtÄ›jí nÄ›co ignorovat, ale jejich obliÄ•ejové svaly mají opaÄ•ný názor. J
druhá zpozornÄ›la manÅ¾elka. Na ní ov&scaron;em uÅ¾ bylo zÅ™etelnÄ› poznat, Å¾e ví, co se stalo. Pak jsem to ucítil já.
Dodnes je pro mÄ› záhadou, jak tÅ™íkilový krysaÅ™ík dokáÅ¾e vyprodukovat zápach, za který by se nemusela stydÄ›t rota
vojákÅ¯ po fazolích. Hutný, tÄ›Å¾ký zápach, který ná&scaron; krysaÅ™ík vyprodukoval, lehl jako tÄ›Å¾ká peÅ™ina na celý pros
gauÄ•e. KoneÄ•nÄ› se probral i Pán vÄ›trÅ¯. Lehce nakrÄ•il Ä•umák, pohlédl na mÄ› a zatváÅ™il se lehce znechucenÄ› (já vím,
psi kvÅ¯li absenci mimických svalÅ¯ nedokáÅ¾í, ale jde o to, jestli to vÄ›dí i ti psi), zvedl se a ode&scaron;el na druhou stranu
gauÄ•e. V&scaron;ichni se podívali na mÄ›. Ale já pÅ™ece...!
A potom, doma, uÅ¾ o samotÄ›, jsem sdÄ›lil krysaÅ™íkovi, Å
hnusné, co provedl, a vÅ¯bec, drÅ¾el jsem k nÄ›mu velmi pouÄ•nou pÅ™edná&scaron;ku o slu&scaron;ném chování. PozornÄ›
mne vyslechl a poté na mÄ› vyplázl jazyk.
PevnÄ› vÄ›Å™ím, Å¾e jen proto, Å¾e mu bylo horko. Jón Kixx
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