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V tom má úplnú pravdu. Ale zrazu len mierne zne-

istie.

„A čo Winston? Veď aj on bude určite chcieť ísť 

s nami!“

Ja? Ale kdeže! V nijakom prípade. Najlepší mačací 

hotel na svete je u pani Hagedornovej. So mnou si 

nerobte nijaké starosti, mám v tom jasno.

Werner teraz nesúhlasne pokrúti hlavou.

„Nie, Kira, Winston musí ostať tu. V hoteli Luna nie 

sú povolené žiadne zvieratá. Na nejaký čas som preň-

ho zabezpečil pobyt v mačacom penzióne. Moja mat-

ka bude, bohužiaľ, tiež niekde preč, ale taký penzión, 

kde bude výlučne s inými mačkami, mu asi celkom 

dobre padne.“

Sardinkáňoš! Počul som dobre? S nejakými inými 

mačkami? CUDZÍMI? A deliť sa s nimi o pohovku 

či o misku? Všetko sa vo mne odrazu búri. Werner, 

to predsa nemôžeš myslieť vážne! Prisahám teraz 

na môj škrabací strom: Ja veru v žiadnom prípade 

nebudem dovolenkovať v dákom mačacom penzióne!

Dvorné dámy a srdcové dámy

Teraz sa jednoducho musím niekde skryť. Zmiznúť. 

Zašiť sa. A von vyleziem, až keď sa celá rodina vráti 

z lunaparku. A čo tak napríklad stráviť nejaké tri-šty-

ri dni vonku, na čerstvom vzduchu? Napokon, aj moji 

mačací priatelia Odeta, Karamel a Drsniak sa denne 

zdržiavajú väčšinou vonku, najmä na zadnom dvore 

nášho domu. To predsa nemôže byť až také náročné 

a azda by som sa na ten nie veľmi dlhý čas mohol 

pridať k ich dvornému spoločenstvu. Myslím, že je to 

dobrý nápad. Hneď to tým trom pôjdem navrhnúť. 

Skôr než by ma Werner nasledujúce ráno stihol 

strčiť do mojej prepravnej mačacej klietky, prešmyk-

nem sa bytovými aj domovými mačacími dvierka-

mi a o pár minút už som na kontajnerovom stojisku 

zadného dvora. Tu je naša dvorná mačacia centrá-

la, naše stanovište, kde sa Odeta, Karamel a Drsniak 

motajú najviac. Nie div: strecha stojiska je viac-me-

nej jediné slnečné miesto na dvore. A keďže tam ani 

Dvorné dámy a srdcové dámy
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nefúka vietor, býva tam príjemne teplo, môžem si 

tam natiahnuť všetky labky a jednoducho si užívať 

pohodlie a zotavovať sa. Prečo takto trávievajú toľko 

času a zotavujú sa aj Odeta a spol., to mi aj napriek 

nášmu priateľstvu nie je celkom jasné. Nuž hej, nie-

kedy spolu so mnou lapajú kriminálnikov. Ale čo ro-

bia inokedy?

Teraz tu však nie sú. Vyskočím na strechu kontaj-

nerového stojiska a rozhodnem sa počkať na nich. 

Medzitým sa trochu vyhrejem na slnku. Slnečné lúče 

mi dopadajú rovno na nos a svrbí ma to. Určite to tu 

však tie najbližšie dni vydržím.

Zisťujem, že som unavený. Nečudo, mám za sebou 

dosť rušný deň: najprv správa o výlete, potom plá-

ny na pobyt v mačacom penzióne a potom… ehm… 

mňau, no, dobre, dnes sa ešte nič iné neprihodilo. Ale 

unavený som aj tak. Je čas zdriemnuť si. Onedlho ma 

čosi jemne pošteklí na nose a opäť som hore. Pootvo-

rím oči – a hľadím rovno do prekrásnych čiernych očí 

Odety. Zapradie a tým sa mi vlastne prihovára.

„Ahoj, Winston, vďaka čomu máme teraz česť pri-

vítať ťa tu?“

Odeta si drží odstup, no inak je to najfantastickejšia 

mačacia dáma na svete a ja mám neuveriteľné šťastie, 

že sa s ňou kamarátim. Hoci takmer celé dni trávieva 

na ulici, prípadne na dvore, má hodvábne jemnulin-

kú bielu srsť a celkove je nádherná. Spočiatku o mňa 

nejavila veľký záujem. Časom však pochopila, že nie 

som nijaký úbohý izbový tigrík, ale že vo mne drieme 

pravá šelma, vlastne priam lev.

„Ahoj, Odeta, som rád, že ťa vidím. Nebudeš mi 

veriť, ale ja skutočne uvažujem o tom, že by som sa 

na pár dní presťahoval sem k vám, na dvor.“

Odeta sa k tomu nevyjadrí, len sa na mňa zahľadí 

svojimi veľkými očami. Kdesi za ňou sa vzápätí ozve 

hlasité prskanie. To sa sem dotiahol Drsniak a prská 

tak, až sa celý trasie. Zdá sa, že ten tučný tigrovaný 

kocúr sa celkom dobre baví. Na čom tak asi?

„Ahoj, kamoško. Čo si si to zmyslel? Že tu budeš 

s nami pár dní bývať? Dobrý vtip!“

Trochu ma to podráždi a zlostne naňho zagánim.

„Hej? A čo je na tom, prosím ťa, také smiešne?“

Drsniak sa zatvári pohŕdavo, potom si ku mne pri-

sadne a bez okolkov zívne.

„Veď to je celkom jasné: Jeho Veličenstvo Winston 

Churchill na stojisku kontajnerov – a ešte k tomu vo 

dne v noci? To je predsa nielen smiešne, ale priam 

komické!“

Drzosť! Obrátim sa k Odete. Mala by sa teraz pred-

sa postaviť na moju stranu. Ale ona si len polihuje 

a k týmto nehoráznym urážkam sa vôbec nevyjadru-

je. Vtom sa odkiaľsi vynorí ešte aj Karamel, aby tiež 

prilial trochu oleja do ohňa.

„Drsniak má pravdu. Si široko-ďaleko najvznešenej-
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ší kocúr – a zrazu chceš podstúpiť divoký život a ne-

bezpečenstvo. To je ako humorná vložka v programe.“

„Neznižuj sa k takým nízkym spôsobom, Winston,“ 

poznamená potom ešte aj Odeta. To sa ma teraz na-

koniec predsa len akože „zastala“. Vyznieva to však 

trochu mdlo a nie celkom presvedčivo. Uvedomujem 

si, že toto mi teraz stačí ako posledná kvapka.

Bez slova sa otočím a poberám sa preč. Keď si ma 

tu mienia všetci doberať, nuž potom tu ani nemusím 

byť. Zoskočím zo stojiska a rozbehnem sa k východu 

zo dvora.

„Hej!“ volá za mnou Odeta. „Kamže si sa tak zrazu 

vychytil?“ Ignorujem ju a bežím ďalej. No ona sa vzá-

pätí rozbehne za mnou.

„Winston, veďže nebuď taký vzťahovačný. My sme 

to nemysleli v zlom. Musíš predsa uznať, že ten tvoj 

nápad vyznieva dosť nezvyklo. Doposiaľ si nikdy 

nechcel na dvore tráviť dlhší čas, vždy ťa to po kaž-

dom dobrodružstve ťahalo domov.“

Zastanem. 

„Čo tým chceš povedať? Aké ťahalo? Ja tu predsa 

bývam!“

„Veď dobre, nenamietam. Ty sa skrátka odtiaľto za-

každým vraciaš domov. To len posilňuje môj dojem: 

život tam doma je pre teba čosi, čo máš podstatne 

radšej. Lepšie ti je,keď nemusíš chytať myši a máš 

k dispozícii pohovku.“

Mňau! Teraz sa ma vážne dotkla. Jasné. Nebyť toho 

hroziaceho pobytu v mačacom penzióne, nič také 

ako dovolenka na dvore by mi ani len na um nezišlo. 

To však teraz určite nebudem Odete vešať na nos. Na-

miesto toho sa zhlboka nadýchnem a teatrálne jej od-

povedám: „To len ukazuje, ako zle ma poznáš, Odeta! 

Už by som naozaj rád strávil zopár dní iba s vami, ale 

ty si mi nič také ešte nenavrhla, a aby som sa vnuco-

val – nuž také čosi predsa Winston Churchill nerobí!“

Pri posledných slovách si dávam záležať, aby sa mi 

dramaticky zachvel hlas a aby v ňom zaznela výčit-

ka. Napokon, útok je najlepšia obrana.

Odeta prižmúri oči a zahľadí sa na mňa. No, ktoho-

vie, čím ma ohúri teraz.

„Ty občas naozaj bohapusto trepeš do vetra, Win-

ston.“ Po tejto hláške sa opäť vráti ku Karamelovi 

a k Drsniakovi a mňa tam necháva stáť ako nejaký kôl 

v plote. Sardinkáňoš! Teraz mi teda riadne naložila!

S pocitom krivdy sa ťahám nazad domov. V ústrety mi 

práve kráča Werner, popiskuje si, zastane a prikľak-

ne si ku mne. Vôbec sa nenamáham zdvihnúť k nemu 

pohľad. To, že ma mieni pokojne odložiť do mačacie-

ho penziónu, je mi teraz celkom jedno. Na mne aj tak 

nikomu nezáleží. Ani len mojim domnelým mačacím 

priateľom zo zadného dvora.
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„Winston, kamarát, je všetko v poriadku? Vyze-

ráš nejaký… sklesnutý,“ usúdi Werner rozhodným 

tónom. Až teraz k nemu zdvihnem hlavu a žalostne 

zamňaukám.

„Ach, to veru znie hrozne! Budem hádať, dobre? 

Vari nezhody s istou mačkou? S istou bielou mača-

cou dámou…? Podľa všetkého s tou tvojou dvorovou, 

vlastne dvornou dámou. Presnejšie: s tou tvojou srd-

covou dámou? Či ešte presnejšie: s tou mačacou dá-

mou tvojho srdca?“

Jasné. Môjmu najlepšiemu otváračovi konzerv, sa-

mozrejme, neuniklo, že moje srdce patrí Odete. Veď 

zopárkrát už aj bola u nás. Ale bohužiaľ, zdá sa, že 

napriek všetkým našim dobrodružstvám som pre 

Odetu stále iba akýsi rozmaznaný bytový kocúrik. 

Keďže mám teraz stále zvesenú hlavu, Werner ma 

berie na ruky a hladí ma po šiji.

„Ach, úbohý môj kamarát, strasti lásky sú naozaj 

zlá vec! Ale myslím, že si to ešte dáte do poriadku. 

A keď nie, tak ti to vyjde s dákou inou!“

Mňau! Také dačo nechcem ani len počúvať! Chcem 

byť hrdinom pre Odetu – a nie pre nejakú inú mačku!

Werner ma neprestáva hladkať.

„Pozri, aj ja som sa už dávno vzdal nádeje, že si náj-

dem dámu svojho srdca. No môžem ťa upokojiť: teraz 

som síce už starý chren – a predsa som sa bezhlavo 

zamiloval. Anna je naozaj ženou mojich snov!“

Povzbudivo sa na mňa usmeje, ja však, bohužiaľ, 

nezdieľam jeho radosť. Napokon, ja predsa nie som 

nijaký starý chren, ale kocúr v najlepších rokoch, no 

ani tak si nerobím žiadne nádeje, že by Odeta v do-

hľadnom čase zistila, že som pre ňu ten pravý. Ne-

spokojne si len tak sám pre seba pomňaukávam, ale 

Werner ma ďalej chlácholí.

„Veď to pekné ešte len príde, kamoško. Teraz si naj-

samprv zopár dní pobudneš v tom mačacom penzió-

ne, a azda to bude pre teba aj celkom dobre. Potom 

uvidíš: keď pre ňu budeš nedosiahnuteľný a vzácny, 

ono sa to medzi vami zvrtne.“

Sardinkáňoš! Čo tým vlastne chce povedať? Ja sa 

predsa tými ich človečími hláškami riadiť nemôžem, 

to by som sa ako kocúr celkom domotal. Čo sa má 

kam zvrtnúťa čo mi v tom môže pomôcť mačací pen-

zión? Pohodím chvostom na jednu i druhú stranu 

a pokúšam sa dať Wernerovi na vedomie, že mu ne-

rozumiem. On ma opäť pohladí po hlave.

„Pozri, Winston – keď tu zopár dní nebudeš, určite 

budeš Odete chýbať a ona si to aj uvedomí. No a keď 

sa potom vrátiš, bude nesmierne šťastná, že ťa opäť 

vidí. Určite!“

Zamyslene sa zahľadím na Wernera. To, čo teraz 

povedal, má istú logiku. Až na takú maličkosť, že ja 

do toho mačacieho penziónu nepôjdem v žiadnom 

prípade. Niekde však musím tie najbližšie dni preč-
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kať. Azda sa mi podarí dostať sa s nimi do toho zá-

bavného parku. No a keď sa potom vrátime, Odeta si 

možno uvedomí, ako veľmi som jej chýbal. Je to dob-

rý plán! 

„A teraz ti ešte poviem jedno tajomstvo,“ otvorí zra-

zu Werner pošepky a sprisahaneckým tónom novú 

tému. „Ale nesmieš to nikomu prezradiť!“

Ha-ha-ha! Smiešne, Werner! Vari si zabudol? Ja som 

predsa kocúr. Ako by som už len ja mohol niekomu 

prezradiť tvoje tajomstvo?

Werner znova vytiahne z vrecka tú mne už známu 

čiernu škatuľku a tentoraz mi ju strčí priamo pod  

nos.

„Hádaj, čo je to!“ vyzve ma. Opäť hľadím na škatuľ-

ku. Tentoraz je mi už jedna vec jasná: nie je tam ukry-

tá nijaká maškrta, ktorú by som mohol vyňuchať.

„Okej, trochu ti napoviem,“ veľkoryso mi vychádza 

v ústrety Werner. „Má to niečo spoločné s tou našou 

témou. Láska.“

Sardinkáňoš, ten Werner asi blúzni. Veď čo už môže 

mať nejaká čierna škatuľka spoločné s láskou? No te-

raz začínam byť trocha zvedavý a opäť k tej veci pri-

čuchnem. V tej chvíli Werner počuteľným kliknutím 

škatuľku otvorí a odhalí mi jej obsah. Vnútri je prsteň 

s jagavým očkom. Nechápavo sa otočím k Wernerovi. 

A čo už má prsteň spoločné s láskou? Werner vzápätí 

zavrie škatuľku a usmieva sa na mňa.

„To žasneš, čo? Týmto prsteňom, kamarát, požia-

dam Annu o ruku.“

Čo to má Werner vlastne v úmysle urobiť? Nerozu-

miem ani slovo.

„Až budeme všetci v tom oddychovom parku, vyč-

kám si na mimoriadne romantický okamih. Možno 

pôjdem s Annou na ruské kolo. No, a keď budeme cel-

kom navrchu, zrazu len vytiahnem tento šperk, po-

kľaknem pred ňou na kolená a opýtam sa jej, či chce 

byť mojou ženou. Potom z nás konečne bude riadna 

rodina. Anna, Kira, babuška, ty a ja. Čo ty na to?“

Aha, toto teda Werner zamýšľa? Má v úmysle takto 

si Annu označkovať, aby každý hneď poznal, že je 

jeho. A čo ja na to? Celkom jednoducho:

MŇAU! Skvelý nápad. Ale teraz je už jednoznačné, 

že s nimi musím ísť aj ja do toho lunaparku. Keď už sa 

máme stať jednou rodinou, tak ja ako rodinný kocúr 

pri tom rozhodnutí v žiadnom prípade nemôžem 

chýbať…


