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Na to, proÄ• jsme letos vyrazili na dovolenou na Slovensko, existují dva názory. Obecný, rodinou uznávaný, je ten, Å¾e je
potÅ™eba Ä•as od Ä•asu se pÅ™ipomenout pÅ™íbuzenstvu &ndash; kvÅ¯li soudruÅ¾nosti a pÅ™ípadnému dÄ›dictví; druhý ná
zastávám já, je ten, Å¾e krysaÅ™ík poté, co staÄ•il poÄ•Å¯rat v&scaron;echny myslitelné patníky, popelnice a dÄ›tské hraÄ•ky v
na&scaron;em okolí, potÅ™ebuje nové cíle.

StejnÄ› jako Napoleonovi byla malá Francie, stala se na&scaron;e víska malou krysaÅ™íkovi.
Nebudu se rozepisova
náv&scaron;tÄ›vÄ› zvÄ›rolékaÅ™e za úÄ•elem "výjezdní doloÅ¾ky" pro krysaÅ™íka. Bylo by to pÅ™íli&scaron; bolestné, zvlá&
pro mÄ›, který ho drÅ¾el celou dobu v náruÄ•í a prostÅ™ednictvím jeho drápkÅ¯ poznal, Å¾e krysaÅ™ík pana doktora opravdu
nemá a nikdy mít nebude.
Nebudu ani psát o pÅ™epravní bedýnce, kterou jsme si pÅ¯jÄ•ili, vÄ›domi si faktu, Å¾e pouze ta
být ve vozidle zvíÅ™e pÅ™epravováno. Av&scaron;ak teprve pÅ™i pokusu do ní krysaÅ™íka nacpat, jsme pochopili, Å¾e to pÅ
pouze a) za popÅ™ení nÄ›kolika fyzikálních zákonÅ¯ a b) svázání krysaÅ™íka do kozelce. Bedýnka byla tudíÅ¾ spolehlivÄ› jed
místem, kde se krysaÅ™ík potkat nedal.
VyráÅ¾eli jsme kolem Ä•tvrté hodiny ranní a krysaÅ™ík byl jediným Ä•lenem rodiny, který projevoval radost. ObÄ•Å¯ral
v&scaron;echna Ä•tyÅ™i kola (pÅ™idal i nÄ›kolik kol u aut sousedÅ¯) a nacpal se na klín k paniÄ•ce. To je jeho místo. PÅ™edn
packama se opÅ™e o palubní desku a otoÄ•í se na mÄ›: "VpÅ™ed, pilote", Å™íká jeho pohled a mÄ› nezbývá, neÅ¾ "kapitána
uposlechnout. Ze svého sedadla smrti se krysaÅ™ík vzdaluje pouze, kdyÅ¾ se na sedadle zadním vybalí nÄ›co k jídlu. Jinak se
vpÅ™edu a soustÅ™edÄ›nÄ› pozoruje cestu.
Jako spolujezdec je (na rozdíl od paniÄ•ky) klidný, nekritizuje ani rychlost jízdy
zpÅ¯sob Å™azení a brzdÄ›ní. RozÄ•ilují ho pouze cyklisté, které pÅ™edjíÅ¾díme a chodci na pÅ™echodech. To vÅ¾dy sklopí
dozadu a zaÄ•ne &scaron;tÄ›kat dost podivným tahavým &scaron;tÄ›kotem. Vzhledem k tomu, Å¾e tytéÅ¾ pazvuky vydává i kd
leÅ¾ím na jeho oblíbeném místÄ› na gauÄ•i, budou to patrnÄ› psí nadávky zvlá&scaron;Å¥ sprosté.
Kolem poledního
koneÄ•nÄ› byli v cíli. KrysaÅ™ík se z auta vyÅ™ítil jako první a okamÅ¾itÄ› si "pÅ™ivlastnil" sloupek branky. Vcházíme do dvor
proti nám se Å™ítí... jak jen to popsat... vezmÄ›te skÅ™íÅˆku na boty pro Ä•tyÅ™Ä•lennou rodinu a polepte ji chlupama. Potom
vystÅ™elte asi tÅ™icetikilometrovou rychlostí proti náv&scaron;tÄ›vÄ›. Té pak tvrÄ•te, Å¾e se jedná o &scaron;tÄ›nÄ›
sala&scaron;nického psa. Jejich pochybnosti ignorujte. ProÄ• má rodina Å™idiÄ•e autobusu, Å¾ijící v rodinném domÄ›,
sala&scaron;nického psa, to nevím (no, já ani nevím, proÄ• my máme krysaÅ™íka, to ov&scaron;em souvisí s mými tÄ›Å¾kými
hÅ™íchy v minulém Å¾ivotÄ›), ale strýko &Scaron;tefan ho nazývá DrobÄ•ekem a tvrdí, Å¾e by kuÅ™eti neublíÅ¾il. ManÅ¾elk
vydÄ›&scaron;enÄ› sledovala, jak DrobÄ•ek povalil krysaÅ™íka do trávy a pokou&scaron;el se ho zamáÄ•knout do hlíny, z Ä•eh
prý vyplývá, Å¾e budou kamarádi.
Dal&scaron;í dÄ›j: vybalujeme ta&scaron;ky s pÅ™í&scaron;ernou hromadou vÄ›cí a kolem nás se co chvíli mihne krysaÅ™í
DrobÄ•ekem v tÄ›sném závÄ›su. Úprk je to jediné, Ä•ím krysaÅ™ík mÅ¯Å¾e zabránit DrobÄ•ekovi, aby mu projevoval svou
náklonnost. A kdyÅ¾ uÅ¾ je vybaleno a vypita první runda "Tatranského Ä•aje", náhle zji&scaron;Å¥ujeme, Å¾e psi zmizeli. To
jsem byl nervózní i já. &Scaron;tefan tvrdí, Å¾e se nemají kam ztratit, protoÅ¾e za barákem jsou jenom Tatry. Do míst, kde by
si mohli doopravdy ublíÅ¾it, se nevy&scaron;krábou a do Polska je "StraÅ¾ graniÄ•na" stejnÄ› nepustí.
Objevili se teprve, kd
jsme se vydali obhlíÅ¾et rodinné hospodáÅ™ství. Odkudsi z luk se se &scaron;tÄ›kotem pÅ™iÅ™ítil krysaÅ™ík a vydÄ›&scaro
&scaron;tÄ›kal. Teprve kdyÅ¾ se vydáváme za ním, zji&scaron;Å¥ujeme dÅ¯vod krysaÅ™íkova zdÄ›&scaron;ení: poprvé se Ä•umákem v Ä•umák - setkal s krávou!
Nevím, jaké zku&scaron;enosti s tím máte vy, ale já, co je to kráva, jsem krysaÅ™íkovi vysvÄ›tloval poprvé. Pokud se ale
do té situace dostanete, zkuste to pÅ™es Å¾rádlo. U nás se to osvÄ›dÄ•ilo.
"Podívej, taková kráva, to je jako kapsiÄ•ka s
hovÄ›zím." Na klíÄ•ové slovo "kapsiÄ•ka" krysaÅ™ík sly&scaron;í (stejnÄ› jako na "Å™emínek", "Ä•Å¯rat" a "která bestie udÄ›lal
louÅ¾i!") zcela spolehlivÄ› a hned vrtí ocáskem.
"JenÅ¾e tahle kapsiÄ•ka je trochu vÄ›t&scaron;í," pokraÄ•uji a snaÅ¾ím se nevnímat udivené pohledy pÅ™íbuzenstva. Staví
krysaÅ™íka zpÄ›t na zem. Ten krávu obÄ›hl ( za jejího nemÄ›nného nezájmu) a poté na mÄ› pohlédl. V tÄ›ch dvou malých
Ä•ernohnÄ›dých korálcích posazených nad Ä•umáÄ•kem se stkví jedna jediná otázka: "JestliÅ¾e je to hovÄ›zí kapsiÄ•ka, odkud
to Å¾ere?" Jón Kixx
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