
V Kocourově 27. 2. 2015 

Milá Micko, 

děkuji Ti za přáníčko k narozeninám. Moc mě potěšilo. Nejdřív jsem si myslela, že je od Mourka. 

Promiň, ale naškrábala jsi ho jako kocour. 

 Mrzí mě, že jsi nepřišla na mou narozeninovou oslavu. Samozřejmě to chápu. Od čerstvě 

narozených koťat nemůžeš jen tak odejít. 

 Oslava se opravdu povedla. Byla to kočičí jízda. Kocourům vstup zakázán! Pozvala jsem 

všechny kočky z okolí a nesměla chybět ani Minda z hájovny. Má to daleko, proto u nás přespala. Ani 

se neptej, kdy jsme šly spát. Do pelíšků jsme sice zalezly už před půlnocí, ale pořád jsme něco 

probíraly. Hlavně kocoury. Představ si, že Minda má nového nápadníka. Jmenuje se Mates a je černý 

jako uhel. Moc velký fešák! Teď má bohužel natržené ucho a chybí mu pár chlupů. Pral se totiž o 

Mindu s jinými kocoury. To je romantické, viď? 

 Ještě se vrátím k té oslavě. Sešlo se nás devět a moc jsme si to užily. Připravila jsem mou 

specialitu – myši na česneku. Kočky se jen oblizovaly. Popíjely jsme čerstvou smetanu, vyhřívaly se na 

sluníčku a klábosily. 

 Moc jsme se nasmály, když jsme zjistily, jak kolem mlsně obcházejí kocouři. Z jabloně nás 

pozoroval Zrzek, za plotem číhal Macek a po střeše se nenápadně procházel Mikeš. Mikešovi se asi 

líbím… Pořád po mně kouká a minulou neděli mi dokonce chytil myš. Myslíš, že bych si s ním měla 

něco začít? Já pořád nevím. Je pěkně tlustý. Jen se válí v pelíšku a cpe se dobrotami od svého pána. 

Za chvíli máme sraz na zídce, tak budu muset končit. 

 Moc Tě zdravím a těším se, až se uvidíme. Co nejdříve přijdu na návštěvu, abych viděla Tvá 

koťátka. 

Líza  
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