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 „Čičí, čičí,“ zaznělo krátce před půlnocí tichem horkého srpno-

vého večera. Něžné volání štíhlé jednatřicetileté ženy s dlouhými 
rozpuštěnými vlasy v lehké prosvítající noční košilce se neslo nejen 
zahradou moderního rodinného domu, ale i po blízkých okolních 
pozemcích. Uprostřed pěstěného trávníku vypadala skoro jako 
zatoulaná víla. Rosa ji příjemně studila do bosých chodidel, světlo 
ozdobné lampy stojící na dlážděné terase kousek od zadního vchodu 
i přes značnou vzdálenost prostupovalo jemnou látkou jediného 
kousku oblečení, které měla na sobě a odhalovalo její dokonalou 
postavu. Udělala další dva kroky chladnou travou směrem k hradbě 
ještě ne zcela dorostlých tújí a znovu zavolala: „Čičí, číčíku, kdepak 
jsi?“ Chvíli pozorně naslouchala a rozhlížela se kolem v naději, že  
i v té troše světla zahlédne malého zrzavého kocoura s bílou nápor-
senkou, který nevěděl, kdy má přijít domů. „No tak Macíku, Ma-
cíčku!“ zavolala ho jménem, „Čičí, kdepak se schováváš?“ Teď už 
její hlas zněl trošičku posmutněle. „Dostaneš dobrůtku a vezmu tě 
k sobě do pelíšku,“ zkoušela přivolat svého mazlíčka lákavým 
slibem. Minimálně slovu dobrůtka ve své kočičí mazanosti rozuměl 
dokonale. Zaslechla slaboučké zaharašení za jedním z keříků, ale 
neviděla nic. „No tak Macíčku, ozvi se, ať vím kde jsi.“ 

 „Mňau,“ uslyšela tiché zamňoukání od plotu. 
 „Pojď ke mně ty tuláku jeden, ať pro tebe nemusím až tam. Přece 

mě nenecháš lézt do těch mokrých keřů v noční košili. Ještě si ji tam 
někde roztrhnu. Tak nenech se prosit.“ Přemlouvání nezabralo. 
Nasadila co nejněžnější odstín svého hlasu, aby čtyřnohého nezbedu 
ujistila, že mu opravdu nehrozí ani malé plácnutí přes zadek. „Čičí, 
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dobrrrůtka, čičí,“ zavolala mazlivě. Nepomohl ani tón hlasu, ani 
drnčivě protáhlé heslo pro pamlsek. A to moc dobře věděl, že takhle 
vyřčené slovo znamená opravdu něco neodolatelně báječného. 

 „Mňau,“ ozvalo se pouze tiše ze stejného místa. Odhodlaně tím 
směrem vykročila, rozhrnula dvě túje, aby viděla, kde se neposlušné 
zvíře schovává a s dušeným výkřikem uskočila zpět. 

 „Fuj sousede, já se tak lekla! Co tady uprostřed noci blbnete?“ 
řekla vyčítavě. Zároveň si uvědomila co má na sobě, stydlivě couvla 
ještě o několik kroků nazpět a překřížila ruce na hrudi. Nemohl její 
prsa pod slabou košilkou v té tmě vidět, ale neuvědomila si, že stojí 
přesně mezi lampou a mužem přidřepnutým za plotem. Světlo 
nestydatě vyrýsovalo siluetu její krásné postavy do nejmenších 
detailů. Vnitřní strana ženiných mírně rozkročených nohou vytvářela 
vysoký světelný trojúhelník s vrcholem v nejlákavějším místě jejího 
těla. Nevítaný pozorovatel noční scény měl skoro dojem, že vidí  
i nepatrnou mezírku sousedčiny sladké broskvičky. Rychle se zvedl  
a konečně pozdravil: 

 „Dobrý večer, sousedko. Pozoruju tady kouzelné zjevení v podo-
bě lesní žínky. Nechtěl jsem vás vylekat. Promiňte,“ připojil omluvu. 
Sjela ho zamračeným pohledem. 

 „Ale vylekal, a pořádně! Vůbec mě nenapadlo, že hned u vlast-
ního plotu narazím na škaredého lesního muže. Máte strašit v lese, ne 
tady skoro uprostřed vesnice.“ V tomhle zas tak moc pravdu neměla, 
jelikož k lesu to odtud rozhodně bylo blíž než na náves a soused 
nevypadal natolik odpudivě, aby připomínal zmíněné strašidlo. „To 
jste mňoukal vy?“ zeptala se káravě. 

 „No,“ přiznal bez okolků rozverným tónem, „myslel jsem, že 
voláte mě.“ Ucítila otření kožíšku o nohy. Rychle se shýbla a při-
tiskla si oběma rukama zrzavé zvíře na ňadra. Kocourek se tvářičkou 
třel o její hebkou pokožku na důkaz, že se na svou paničku ani trochu 
nezlobí za to, že ho musela hledat. 

 „To teda ani náhodou. Jak vás mohla napadnout taková hloupost,“ 
odsekla. Nezlobila se však doopravdy. 

 „Volala jste Macíku, Macíčku, a to jsem celej já. Pak jste nabízela 
společný pelíšek, čemuž se rozhodně nedalo odolat. Taky se rád tu-
lím, vrnět umím naprosto bezvadně a ještě byste na mně ušetřila tu 
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dobrůtku, protože já bych se s vámi šel mazlit zcela nezištně bez 
nároku na sebemenší odměnu,“ odpověděl s drzostí roztomilého 
uličníka. Snažila se zachovat přísný výraz, ale moc jí to nešlo. Stejně 
proti světlu neviděl, jak se zatvářila na jeho v podstatě neskrývanou 
nestydatou nabídku. 

 „Máte svůj pelech a přitulit se v něm máte taky ke komu. Tak 
nesliďte po nocích za cizíma kočkama a mazejte domů jako správně 
vychovaný kocour. Tady můžete dostat leda klackem přes záda, jako 
spousta jiných kocouřích záletníků, co má chuť na cizí smetanu.“ 

 Dalšímu hovoru zabránilo nespokojené zvíře v jejím náručí. 
Namísto aby panička ocenila, že jí odpustil podle svého názoru 
naprosto zbytečné přerušení svých nočních kočičích toulek, pořádně 
ho za odměnu alespoň podrbala za ušima a promptně dodala onu 
slíbenou mlsku, raději se tady vybavuje s dalším člověkem. Stejně 
tomu jejich divnému mňoukání není rozumět. Za celé dva roky svého 
života pochytil akorát několik slov, co dávala trošku smysl, ale jinak 
škoda mluvit. Tedy mňoukat. Lidi se prostě nikdy nenaučí řeči svých 
mazlíčků, marná kočky snaha. Kocour nejprve několikrát vyzval 
svou majitelku drcnutím roztomilého růžového čumáčku, ať se raději 
věnuje jemu, ale když to nepomohlo, začal se nespokojeně vrtět ve 
snaze běžet zase za svojí vlastní zábavou. Chytila ho pevněji. 

 „Budu muset jít, nebo mi uteče. Určitě má hlad. Dobrou noc,“ 
řekla napůl omluvně. Soused taky popřál dobrou noc. Z tónu hlasu 
poznal, že se na něho krásná sousedka nezlobí pro jeho nevhodné 
chování. Domů se vracel se vzrušujícím obrazem odcházející ženské 
postavy obkroužené světelnými paprsky v mysli a lítostivým vědo-
mím, že od té své v manželské posteli dostane leda tak šťouchanec 
loktem do žeber, když začne otravovat s intimnostmi. 

 Mladá žena za sebou potichu zavřela domovní dveře a otočila 
klíčem. Odnesla mazlíčka do kuchyně, kde dostal na misku dobrotu v 
podobě kapsičky s příchutí, kterou měl moc rád. Sedla si na židli 
nedaleko něho a sledovala, jak se nenasytně cpe. Nevychovaně 
mlaskal, ale pro kočičí národ pravděpodobně patří k dobrému 
bontonu dát tímto způsobem najevo svou spokojenost s předloženým 
pokrmem. Zavřela oči. Skoro jako kdyby nevěděla co dělá, vyhrnula 
si košilku nad slabiny, sesunula se zadečkem na okraj židle a zajela si 
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rukou mezi roztažené nohy. Chvíli váhala, ale opravdu jen malou 
chvíli, pak vnořila dva prsty do své horké roztoužené štěrbinky  
a začala se uspokojovat. Byla krásně mokrá. Cítila jak začíná vlhnout 
už během rozhovoru se zvědavým sousedem. Proto najednou utekla. 
Kocourův neklid byl jen vítanou záminkou. Víc se bála, aby na ní 
nepoznal stoupající vzrušení. Poslední dobou se několikrát přistihla, 
jak ho sleduje při práci na zahradě nebo u domu a myslí při tom na 
sex. I teď si představovala souseda klečícího mezi jejími stehny.  

 Nemusela vyvinout mnoho úsilí, orgasmu dosáhla rychle. Hřbet 
druhé ruky si stiskla svými bělostnými zoubky, aby náhodou 
nevykřikla do ticha domu příliš hlasitě. Když skončila, trochu 
vylekaně otevřela oči a rozhlédla se poplašeně kolem. Zrzavý kocour 
pravděpodobně zmohl plný talířek už před chvílí a teď vykulenýma 
očima pozoroval, co panička vyvádí. Usmála se na toho malého 
roztomilého šmíráčka. Přitom si zase stáhla noční košili přes boky. 
Způsobně usedla, pohladila zrzounka po kebulce a vzala ho na klín. 
Svoje packy opřel o její ňadra a upřeně koukal své paničce do očí, 
jako kdyby se dožadoval vysvětlení. Co mu měla vysvětlovat? Jen se 
na něj smutně usmála a dala mu pusu na růžový čumáček. Chtěla 
kocourka podrbat pod bradičkou, jenomže ve chvíli, kdy se prsty 
přiblížila k jeho tlamičce, začal je hbitě olizovat. Měla je ještě mokré 
od toho, co dělala předtím. Cítila drhnutí na bříškách prstů. Měl  
v papulce stejně jako všechny ostatní kočky malinkou ohebnou raš-
pličku v podobě růžového roztomilého jazýčku. Jako kdyby jí po 
prstech přejížděl smirkovým papírem, ale stejně to bylo příjemné. 
Dával tím najevo, že ji má rád a patří k sobě. Po chvilce se stočil  
v jejím klíně, dvakrát zívnul a usnul. Úplně zapomněl, kolik měl 
ještě před chvílí energie i plánů na běhání venku přes celou noc. 

 Splnila i druhou část svého slibu. Nevzala sice kocoura do svého 
pelíšku v ložnici, ale vytáhla deku a uložila se s ním na kanape  
v obýváku. Po chvíli opatrně spící zvířátko o kousek posunula, aby si 
taky mohla pohodlně lehnout. Byl vláčný jako kus hadříku. Přivoněla 
k jeho kožíšku a ucítila slabou vůni sena. Kdoví co vyváděl, tulák 
jeden. Třeba se někde jenom vyválel v posekané trávě nebo má 
nějakou kočičí slečnu a užívali si spolu v kupce sena. Docela 
zatoužila vědět jaké je kočičí milování a zalitovala, že není kočka, 
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aby si to vyzkoušela. Musí v tom být nádherná divokost. Jednou  
v nějakém českém filmu viděla, jak si holka namazala něčím pipinu, 
roztáhla nohy a její malý pejsek ji lízal. Líbilo se to oběma. Možná 
by zrzka něco takového taky naučila. Jenomže on má jazyk opravdu 
jak smirek a kdoví jestli by ji neměla akorát celou odřenou. Až se 
lekla, nad jakými blbostmi uvažuje. Vážně se z ní stává cvok. Přitom 
nikdy dříve neměla pocit, že je nějak přehnaně posedlá sexem. To až 
teď v posledních letech čím dál tím častěji touží po milování. Jenže 
namísto nadrženého chlapa vedle ní leží dvouletý kocourek, který je 
schopný poskytnout své paní nanejvýš pár kočičích něžností. I za ty 
mu však byla nesmírně vděčná.  

 Macík se ve spánku nestydatě labužnicky rozvalil. Podrbala ho na 
bílém bříšku. Trošku se probral, pootevřel oči a převrátil se na bok. 
Položila svou hlavu vedle jeho a zblízka mu koukala do rozespalých 
oček. Jako kdyby ho chtěla pomocí hypnózy změnit v krásného 
prince. Vlastně nepotřebuje prince, stačil by docela obyčejný chlap  
s trochou lásky nebo alespoň touhy. Znovu zlehka políbila mazlíkův 
růžový čumáček. Co když na těch pohádkách přeci jen něco je. Nic 
nevyslyšelo její bláznivé přání. Zrzek po dotyku hebkých rtů jen 
zamžoural, dvakrát jí olízl špičku nosu a zase usnul. Pořád zůstal 
zvířetem. Chvíli pozorovala jak spí, pak si lehla na záda a ve slabém 
světle lampičky zírala do stropu. Přemýšlela o sobě. Už je natolik 
zoufalá, že tady leží s kocourem a uvažuje o něm skoro jako o milen-
ci. Ještě ke všemu snad skoro uvěřila, že ho opravdu polibkem 
změní. Jestli to takhle bude pokračovat dál, stane se z ní opravdu 
cvok. Tu samotu už nedokáže vydržet. 

 „Tak něco už konečně udělej,“ ozvalo se důrazně. „Nebo se 
opravdu zblázníš.“  


