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MÃ•TE DOMA KOCOURA?
ÃšterÃ½, 04 Ä•ervenec 2017

My ne, my máme doma koÄ•ku. KdyÅ¾ si ji mladí brali z útulku, mÄ›la jméno Freya. Prý je pojmenovaná po nÄ›jaké nÄ›Å¾né
víle, protoÅ¾e to je milouÄ•ká a hodÅˆounká koÄ•iÄ•ka. (ChlupáÄ•i, co u nás naleznou domov, bývají vÅ¾dy z druhé ruky a tak
jsou uÅ¾ pojmenovaní. Ale vÄ›t&scaron;inou si vyslouÅ¾í nÄ›jaké jiné jméno.) U Frey se Ä•asem ukázalo, Å¾e to je víla zlovoln
a tak se jí neÅ™ekne jinak neÅ¾ PiÄ•ulína.

V pátek ráno jsem na ÄŒRo2 poslouchala ranní glosu Jana Hru&scaron;ínského o jejich kocourovi a jsem zjistila, Å¾e
na&scaron;e PiÄ•ulína v tom není sama.
Jen si to pÅ™eÄ•tÄ›te. PÅ¯l roku jsem pevnÄ› odolával naléhání své
nejmlad&scaron;í dcery, abychom si poÅ™ídili kotÄ›. Mám tÅ™i psy a vím, Å¾e pÅ™idat k nim je&scaron;tÄ› koÄ•ku, by bylo n
nesmyslné. ProtoÅ¾e ale nepatÅ™ím k lidem, které touÅ¾ebnÄ› upÅ™ený dÄ›tský pohled nechává zcela chladnými, souhlasil
abychom se &scaron;li na taková dvoumÄ›síÄ•ní koÅ¥ata alespoÅˆ podívat. Odcházeje z náv&scaron;tÄ›vy, pÅ™ekvapenÄ› jsem
zjistil, Å¾e kotÄ› do auta nesu já.
První týden se zdálo, Å¾e na&scaron;e tÅ™i feny kocourka rozcupují a bude klid. Uplynu
ov&scaron;em dal&scaron;í týden a kocour se s pÅ™evahou vítÄ›ze rozvaloval v psím ko&scaron;i, kolem nÄ›hoÅ¾ na dlaÅ¾bÄ
feny a odevzdanÄ› ho pozorovaly.
Dnes je Fipsovi, neboÅ¥ tak se ten malý niÄ•ema jmenuje, osm mÄ›sícÅ¯ a na&scaron;el
si bájeÄ•nou zábavu. KaÅ¾dý den, mezi 4. a 5. hodinou ranní, skoÄ•í nejprve na moji hlavu, kde se ov&scaron;em
pÅ™íli&scaron; nezdrÅ¾í a pokraÄ•uje na hlavu mojí manÅ¾elky. V okamÅ¾iku, kdy otvíráme oÄ•i, bleskurychle kamsi mizí. Do
jsem se, Å¾e na koÄ•ky nejvíc platí, postÅ™íkáme-li je studenou vodou. Usínám tedy vyzbrojen rozpra&scaron;ovaÄ•em na
kvÄ›tiny a vÅ¾dy k ránu kolem sebe stÅ™íkám témÄ›Å™ bezprostÅ™ednÄ›. ManÅ¾elka se s promáÄ•eným, ba dalo by se Å™
obliÄ•ejem ptává, jaký Å¾e pÄ›kný nápad jsem to teÄ•, v pÅ¯l páté ráno zase dostal.
Kocour nás odnÄ›kud
&scaron;kodolibÄ› pozoruje a nevzru&scaron;enÄ› plánuje dal&scaron;í pÅ™ebÄ›hnutí nebezpeÄ•ného území. JistÄ› si pÅ™itom
pÅ™ipadá jako levicový fracek, pokou&scaron;ející svÅ¯j osud tím, Å¾e zavÄ›&scaron;en mezi vagony, jezdí od stanice ke stan
praÅ¾ským metrem. MoÅ¾ná se také vsadil se sousedovic koÄ•kou, Å¾e dnes pÅ™es ty lidi, tedy pÅ™es nás, pÅ™ebÄ›hne
to ov&scaron;em obyÄ•ejný vejtaha, ponÄ›vadÅ¾ dnes se mu to podaÅ™ilo jen tÅ™iadvacetkrát.
Tak mne napadá, Å¾e nic
nemá pÅ™ehánÄ›t, ani láska ke zvíÅ™atÅ¯m.
Hned, jak si mladí tu &bdquo;na&scaron;i&ldquo; koÄ•ku pÅ™inesli z útulku,
rozhodli se, Å¾e bude mít pÅ™ístup po celém bytÄ›. PÅ™ece jí nebudou omezovat. A tak do v&scaron;ech dveÅ™í vyÅ™ízli ot
cm a do otvorÅ¯ nainstalovali prÅ¯chozí koÄ•iÄ•í dvíÅ™ka.
PiÄ•ulína jim sice po ránu nechodí skákat po hlavÄ›, ta má jiný tr
se brziÄ•ko ráno chodí dívat, jestli jí páníÄ•kové v noci neumÅ™eli. VyskoÄ•í na postel a packou je jemnÄ› &scaron;Å¥ouchá do
oÄ•í, dokud jim Å¾ivot nevrátí.
A tak byla dvíÅ™ka (alespoÅˆ do loÅ¾nice) zalepena. Ráno PiÄ•ulína dvíÅ™ka nedokáÅ¾e o
do nich vztekle mlátí packou tak dlouho, dokud jí nÄ›kdo dveÅ™e neotevÅ™e. SpokojenÄ› pak skoÄ•í do postele, usadí se nÄ›k
na hrudníku, chvilku po nÄ›m &scaron;lape, aby si hrudník zmÄ›kÄ•ila, a koneÄ•nÄ› uléhá, zaÄ•ne pÅ™íst a funí dotyÄ•nému do
Po chvíli jí to pÅ™estane bavit a zaÄ•ne známá hra na oÅ¾ivování mrtvol. A uÅ¾ jsem napsala, jak mydlí mého psa? Ne? Ta
teÄ• to víte. Jak spolu pÅ™ijdou do styku, koÄ•ka se odnÄ›kud vynoÅ™í, pohlavky a syÄ•ením ho zaÅ¾ene nÄ›kam do kouta
vyskoÄ•í nahoru a zlobnÄ› na nÄ›j zírá. Ale není to výjimka, uÅ¾ dávno není pravda, Å¾e bÄ›Å¾nÄ› psi útoÄ•í na koÄ•ky. DÅ
koÄ•kám pÅ™i setkání se psy zjeÅ¾ila srst a rychle vzali do zajeÄ•ích.
SvÄ›t je naruby. KoÄ•ky jsou schopny terorizovat psa
kterém si usmyslí, Å¾e to není pes lidí, ale jejich vlastní pes, kterého dostali na hraní. I mnohem vÄ›t&scaron;í pes má strach
kolem roztomilé koÄ•iÄ•ky jenom projít, aby nÄ›jakou nekoupil pÅ™es Ä•umák. Mne PiÄ•ulína na&scaron;tÄ›stí nemlátí, mne
jenom ignoruje. Na vÄ›domí jsem vzata jen tehdy, kdyÅ¾ mladí odjedou a já se stanu vrchním krmiÄ•em. PÅ™ijdu k ní domu,
abych jí pÅ™edloÅ¾ila Å¾rádlo. PiÄ•ulína vyskoÄ•í na linku a oÄ•ekává, co jako bude. Kdyby to umÄ›la, tak luskne prsty a zvolá
"Garsóón!"
Pokud vytáhnu na prouÅ¾ky nakrájené syrové kuÅ™ecí maso, zaÄ•ne mi ho rvát z ruky, s dÄ›sivým mruÄ•ením
které by se nestydÄ›l ani tygr, a celou mne zeslintá. Ale bÄ›da, kdyÅ¾ pÅ™edloÅ¾ím pouze pa&scaron;tiÄ•ku. Vztekle prskne,
zaÄ•ne mrskat ocasem, a kdyÅ¾ mne nemÅ¯Å¾e za tu neuvÄ›Å™itelnou drzost seknout, alespoÅˆ vrhne zniÄ•ující pohled a vy
nÄ›kam do vý&scaron;in, protoÅ¾e to je koÄ•ka stromová.
A tak i mne napadá, Å¾e nic se nemá pÅ™ehánÄ›t, ani láska ke
zvíÅ™atÅ¯m. DEERES, v&scaron;ech kytiÄ•ek i zvíÅ™átek znalkynÄ› a velká kamarádka
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