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JAK SE Å½ILO KOÄŒKÃ•M U PUNTÃ•KATÃ•
ÃšterÃ½, 13 Å™Ã-jen 2015

Mám koÄ•iÄ•ího nalezence, PÅ¯vodnÄ› ten kocour patÅ™il nÄ›komu jinému - není to zas aÅ¾ tak divoké zvíÅ™e. Ale z nÄ›jak
dÅ¯vodu se domníval, Å¾e u nás je daleko vÄ›t&scaron;í sranda a rozhodl se, Å¾e bude Å¾ít s námi. Tak mÄ› to hodnÄ›
potÄ›&scaron;ilo. ProtoÅ¾e, kdyÅ¾ si vás koÄ•ka dobrovolnÄ› vybere, mÄ›lo by to dokazovat, Å¾e va&scaron;e morálnÄ› voln
vlastnosti jsou pÅ™inejmen&scaron;ím pÅ™íkladné.
KdyÅ¾ se k nám jednou - jako je&scaron;tÄ› kocour na volné noze - snaÅ¾il vprsit, odchytila jsem ho a spolu s
kamarádkou jsme ho v jejím autÄ› odvezli do &Scaron;tÄ›chovic na veterinu, kde ho vykastrovali. Mám doma dvÄ› dospÄ›lé
koÄ•ky a nehodlala jsem Å™e&scaron;it pÅ™ípadné sexuální Ä•i partnerské spory svých koÄ•ek. Kocour tedy "zaplatil vstupné
stal se trvalým Ä•lenem domácnosti. Je tu viditelnÄ› &scaron;Å¥astný a sly&scaron;í na jméno Kocour - pÅ™estoÅ¾e uÅ¾ vlas
kocour není.
Má svou misku a své místeÄ•ko na kÅ™esle, v TV kouká rád na pÅ™írodopisné filmy; tuhle dávali nÄ›co o
levhartech obláÄ•kových a on na to dost fascinovatÄ› zíral. Dostává se mu jídel, které by v pÅ™írodÄ› neochutnal - vÄ•era se
napÅ™. naprásknul bramborovou ka&scaron;í, co zbyla od obÄ›da. VÅ¯bec miluje brambory. Tuhle mi ohlodal vaÅ™ené
brambory ve slupce, co jsem je mÄ›la pÅ™ipravené na druhý den na salát. I rýÅ¾e, Ä•oÄ•ka a knedlíky mu chutnají. OmáÄ•ky
v&scaron;eho druhu miluje. S hovÄ›zím vývarem s játrovými knedlíÄ•ky se taky v pÅ™írodÄ› - kde Å¾il tolik opÄ›vovaným volný
Å¾ivotem - dozajista nesetkal. Zítra bude gulá&scaron;, tak uÅ¾ se tÄ›&scaron;í.
ÚplnÄ› nejdÅ™ív se spÅ™átelil s fenkou
která je na koÄ•ky zvyklá a povaÅ¾uje je za podivné malé pejsky. Kocour samosebou chodí ven - vÅ¾dyÅ¥ byl jiÅ¾ pÅ™edtím
svoboden a kdykoli se s Fífou v pÅ™írodÄ› setkají, tak se bouÅ™livÄ› vítají, jako pÅ™íbuzní, co se tÅ™icet let nevidÄ›li a setka
pohÅ™bu prababiÄ•ky. Drcají do sebe Ä•umáÄ•ky a hlaviÄ•kami a tÅ™ou se o sebe. KdyÅ¾ jdu s Fífou na procházku, tak jde k
s námi, kdyby se zas dÄ›lala nÄ›jaká sranda, tak aby o to nepÅ™i&scaron;el. Tak se kocourek Kocour nauÄ•il chodit domÅ¯
hlavním vchodem, coÅ¾ povaÅ¾uje nyní za své privilegium a tvrdÄ› se ho doÅ¾aduje. PÅ™edtím chodil ven a domÅ¯ balkone
stejnÄ› jako koÄ•ka Prdlou&scaron;ka, takto zaslouÅ¾ilá matka mnoha koÅ¥at.
Tuhle jsem si na Kudlance postÄ›Å¾ovala,
mu musím chodit otvírat barák, protoÅ¾e se odmítá vracet domÅ¯ balkonem a sedí pÅ™ed domovními dveÅ™mi a jeÄ•í jak
podebranej, takÅ¾e se &scaron;iroké okolí domnívá, Å¾e tu nÄ›koho vraÅ¾díme. A jedna z vás mi poradila, abych uÅ¾ koneÄ
dala tomu kocourovi Kocourovi klíÄ•e. Tuhle ode&scaron;la kamarádce Hance televize a chtÄ›la se dívat na Superstar, tak
za&scaron;la a pÅ™inesla lahvinku bílého, pÅ™i&scaron;la i KvÄ›ta (ta se zlomeným loktem), no a já jsem jsem jim u toho vína
vyprávÄ›la o tom nápadu s klíÄ•i. Kocour Kocour totiÅ¾ pÅ™i&scaron;el domÅ¯ uÅ¾ s Hanou, pak jí sedÄ›l na klínÄ› a sledova
Superstar.
No a Hana je skuteÄ•nou dcerou svého národa, který - jde-li o nÄ›jakou legraci - nezná odpoÄ•inku.
Je&scaron;tÄ› ten veÄ•er (má auto) se k nám vrátila a pÅ™ivezla malinké klíÄ•ky od dÄ›tské pokladniÄ•ky, které jsme
pÅ™ipevnili Kocourovi na protiklí&scaron;Å¥ovej obojek. Bála jsem se, Å¾e mu to bude vadit - ale naopak - on je na to
hrdej!!!! A ostatní koÄ•ky mu to ti&scaron;e závidÄ›j.
TakÅ¾e teÄ• chlapec chodí venku volným krokem s hlavou vztyÄ•enou,
KAÅ½DÝ VIDÄšL!!!! - a závidÄ›l - pochopitelnÄ›. A protoÅ¾e tím - dle svého názoru - získal nÄ›co jako "zelenou kartu", zaÄ•al
chodit domÅ¯ v pohodÄ› balkonem - jako kaÅ¾dá správná koÄ•ka. No, chápete to? ALENA PUNTÍKberte to jako
vzpomínku na AÄºu, která tu uÅ¾ mezi námi není;touhle dobou, zaÄ•átkem Å™íjna pÅ™ed dvÄ›ma léty, odletÄ›la na svÅ¯j oblá
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