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Bude tomu pÅ¯l roku, co jsme si vzali z útulku koÄ•ku. U nás doma jsme mÄ›li jen potkany, ale v manÅ¾elovÄ› rodinÄ› koÄ•ky
vÅ¾dy byly a já jsem pro kaÅ¾dou &scaron;patnost (a kromÄ› toho manÅ¾el není potkanÅ¯m pÅ™íli&scaron; naklonÄ›n), bylo
na mÅ¯j návrh rozhodnuto, Å¾e osvojíme koÄ•ku.
V útulku jsem tedy nakladla své poÅ¾adavky (bytová krátkostrstá koÄ•ka k dítÄ›ti) a byla nám vybrána vhodná
kandidátka. Na jinou koÄ•ku jsme se podívat ani ne&scaron;li a pÅ™i první náv&scaron;tÄ›vÄ› bylo rozhodnuto. Na&scaron;e
koÄ•ka je v barvÄ› Å¾elvovinové. KdyÅ¾ jsem tuto skuteÄ•nost oznamovala své mamince, pravila maminka radostnÄ›: "Nojó, to
znám, to jsou takový ty vo&scaron;klivý, co vypadaj jako pra&scaron;ivý!"
Snem kaÅ¾dého majitele koÄ•ky jistÄ› je, aby
náv&scaron;tÄ›vy po spatÅ™ení opeÄ•ovávaného zvíÅ™ete vydechly úÅ¾asem. MajitelÅ¯m Ä•istokrevných koÄ•ek, jejichÅ¾ ro
visí zarámován v pÅ™edsíni, se to skuteÄ•nÄ› daÅ™í.
Poprvé náv&scaron;tÄ›vy vydechnou pÅ™i spatÅ™ení vykrmeného a
vykartáÄ•ovaného zvíÅ™ete, trÅ¯nícího monumentálnÄ› na gauÄ•i, podruhé zpravidla po sdÄ›lení ceny, za kterou byla koÄ•ka
poÅ™ízena.
Na&scaron;e koÄ•ka ov&scaron;em netrÅ¯ní na gauÄ•i, nýbrÅ¾ chodí náv&scaron;tÄ›vy vítat ke dveÅ™ím. Na
nejprve pohled plný nevinnosti (viz obrázek), z nÄ›hoÅ¾ se slab&scaron;ím povahám dÄ›lá mdlo a hosté ze sebe
vÄ›t&scaron;inou vypraví pouze: "Eeeee... co to je??"
Po tomto prohlá&scaron;ení se k nim koÄ•ka otoÄ•í druhým koncem a
se vztyÄ•eným ocasem se dÅ¯stojnÄ› vzdálí. Poté, co jsou hosté uvedeni do obývacího pokoje se pak koÄ•ka rozhoduje pro
dal&scaron;í strategii. NeomylnÄ› rozpozná Ä•leny rodiny od cizích osob a to i v pÅ™ípadÄ›, Å¾e je nikdy pÅ™edtím nevidÄ›la.
prvním okamÅ¾itÄ› za hlasitého pÅ™edení vleze na klín a doprovází je i na toaletu, druhé velkoryse ignoruje tváÅ™íc se, Å¾e j
ohromnÄ› zajímá, co se dÄ›je za oknem.
Samostatnou kapitolou je na&scaron;e tÅ™íletá dcera Majda a koÄ•ka. ZpoÄ•át
koÄ•ka samozÅ™ejmÄ› pla&scaron;ila pÅ™i nervy drásajícím Å™evu na téma "Neci pyÅ¾amo", "Neci Ä•istit zuby", "Neci mlíÄ•
ov&scaron;em po pár týdnech jiÅ¾ pÅ™i tÄ›chto scénách s bohorovným klidem sledovala pÅ™imhouÅ™enýma oÄ•ima, co je to
za kravál. Majda samozÅ™ejmÄ› peÄ•uje o dobrou bÄ›Å¾eckou kondici koÄ•ky. Kdykoliv se koÄ•ka nÄ›kde usadí k odpoÄ•inku
ní Majda a s oznamovací vÄ›tou "MÅ¯Å¾u pohladit Ä•iÄ•inku" jí zaÄ•ne muchlat u&scaron;i, drbat proti srsti a jiné roztomilosti.
KoÄ•ka je skuteÄ•nÄ› moudrá. Místo, aby tomu nezvedenému lidskému mládÄ›ti nafackovala, jak by zaslouÅ¾ilo, urychlenÄ›
místo opustí.
Dal&scaron;í oblíbenou MagdalenÄ•inou zábavou je hulákat na koÄ•ku z bezprostÅ™ední blízkosti. KoÄ•ka sed
dostateÄ•né vzdálenosti, aby unikla MagdalenÄ•iným v&scaron;eteÄ•ným praciÄ•kám, svoje paciÄ•ky má sloÅ¾ené pod sebou a
pÅ™imhouÅ™enýma oÄ•ima, jak jiÅ¾ zmínÄ›no, sleduje, co je to zase za kravál. BohuÅ¾el se zdá, Å¾e na&scaron;e domlouv
napomínání a hulákání Magdalenku pouze podnÄ›cuje k vÄ›t&scaron;ím výkonÅ¯m. Svou autoritou jsme prosadili pouze to,
aby neru&scaron;ila koÄ•ku pÅ™i jídle. Funguje to ale jenom nÄ›kdy.
Pokud koÄ•ka pÅ™i sezení na oknÄ› nechá ocas vise
uÅ¾ je u ní Majda a jako zvoník u Matky BoÅ¾í ji za nÄ›j zaÄ•ne tahat. Ve&scaron;keré pokusy o civilizované hraní s koÄ•kou k
tím, Å¾e se Majda koÄ•iÄ•ími hraÄ•kami do ubohého zvíÅ™ete strefuje. Protikladem tomuto chování je skuteÄ•nost, Å¾e se Ma
zhruba pÅ¯ldenním odlouÄ•ení po koÄ•ce stýská. Stýskání po koÄ•ce po del&scaron;í dobÄ› pÅ™eroste do monotónního skando
"Já ci domÅ¯ za Ä•iÄ•inkou".
Uvidíme, jak se tento vztah koÄ•ka x protivné mládÄ› bude vyvíjet - doufám, Å¾e Majda Ä•asem
zmoudÅ™í (tzn. Å¾e na&scaron;e pÅ™edná&scaron;ky typu "Je to Å¾ivé zvíÅ™átko! Nech ji! Etc." padnou pÅ™i dvousté osm
repríze na úrodnou pÅ¯du). Odhaduji, Å¾e k tomu dojde v téÅ¾e dobÄ›, co koÄ•ce vyroste svatozáÅ™.
KoÄ•ka se jmenuje Å
Vím, není to originální, ale je to krátké a výstiÅ¾né. A sly&scaron;í na to.
Los evropský
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