Zrzka, Míca, Ježíšek a pes

Za okny hustě sněžilo a foukal silný vítr. Vítr byl tak silný, až bylo slyšet, jak v komíně skučí meluzína. Bylo právě takové počasí, kdy se nechce psovi vystrčit ze
dveří domku ani kousek čumáku. Kočka Míca ležela před krbem a poctivě si čistila
kožíšek. Přitom myslela na to, jak bude asi vypadat zítřejší Štědrý den. Poslední
dobou měla pocit, že jsou Honzík a Alenka dost smutní. Dokonce slyšela, jak Honzík prohlašoval, že Ježíšek neexistuje. No představte si to. Taková hloupost!
A Míca to ví nejlíp, vždyť se s Ježíškem zná OSOBNĚ! …

9. A
Minulý rok, o Štědrý večer, se Míca potulovala po ulicích, třásla se zimou a měla
velký hlad. Byla tma, ani v domech už se nesvítilo. Míca byla velmi osamělá. Vylezla na střechu jednoho z domů, zadívala se na hvězdnaté nebe a začala si v duchu
přát: „Milý Ježíšku, moc bych chtěla mít svoji rodinu, vím že jsem zvíře a ne člověk,
ale prosím, slituj se nade mnou a pomoz mi.“
6. A
V tu chvíli se objevilo na obloze něco velmi neobvyklého. Obloha se zbarvila – najednou byla zelená, červená, třpytila se a zlatě svítila. Polární záře. „Cože? V Praze?

Záře? Zdá se mi to, nebo je to pravda?“ pomyslela si překvapená Míca. „To má být
nějaké znamení?“ zarazila se. A právě myšlenka na znamení dodala Míce hodně
odvahy k tomu, aby si začala hledat někoho, kdo by ji měl rád.
4. A
Skočila ze střechy a vydala se na cestu za svou vysněnou rodinou. Rozchumelilo se
a Míca se rozklepala zimou. Nutně se potřebovala schovat před sněhovou vánicí.
Rozeběhla se směrem k Vltavě, tam vždycky našla nějaký úkryt a něco k jídlu. Už
jí také kručelo v bříšku. „Ha, loď!“ šla blíž a zahlédla Zrzku. Hned se k ní rozběhla,
aby se jí svěřila se svým rozhodnutím. Zrzka ji vyslechla, ale její nadšení nesdílela. Míca z jejího chování byla udivená a zároveň smutná. Říkala si: „Mít rodinu je
přece úžasné.“
1. A
V tu chvíli se vedle Míci objevil obrovský štěkající pes. To byla mela. Míca vystartovala a utíkala, co jí nohy stačily. Pes za ní. Míca už nevěděla kudy kam. Rozběhla
se na lávku vedoucí k zaparkované lodi. Ta byla však namrzlá. V tom spěchu a chaosu Míca uklouzla a žbluňk, spadla do vody. Už si myslela, že je to její konec, když
najednou uslyšela hlas, který odháněl psa.
3. A
Ještě nikdy ve svém smutném kočičím životě takový hlas neslyšela. To byla poslední věc, kterou si Míca z příhody na namrzlé lávce pamatovala. Když pak otevřela
oči, překvapeně vymňoukla: „Ježíšku na křížku, kde to jsem? Jak jsem se sem dostala a kdo mě vůbec zachránil?“ Míca nevěřila svým očím. Ležela v teploučkém
pelíšku a vedle ní byla plná miska kočičích dobrot. Nikoho v místnosti neviděla,
ale cítila, že tu není sama. „Může to být on? Ježíšek?“
2. A
Míca se rozhlížela po místnosti a najednou si všimla stínu za oknem. „Ježíšku, jsi
to ty?“ zeptala se udiveně a pro jistotu si promnula packou oči, jestli se jí to nezdálo. Před oknem stál veliký, nazdobený vánoční stromeček a u něj stály dvě děti,
kterých si napoprvé nevšimla a povídaly si. Míca jim nerozuměla, ale nebála se
jich, cítila, že jim může důvěřovat. Najednou se otevřely dveře a v nich stál člověk,
který promluvil povědomým hlasem.
8. A
„Vstávej, vstávej, Míco!“ V ten okamžik se probudila, promnula si oči a spatřila Zrzku

(její kočičí kamarádku). Rozhlédla se kolem sebe a uvědomila si, že to všechno byl
pouhý sen, byla promrzlá, vystrašená a nevěděla, kde je. Zrzka jí chtěla pomoci, tak
ji vzala k sobě domů na loď. Byla to loď, kde bydleli chudí lidé, ale měli dobré srdce.
V koutě si našla deku, do které si lehla a usnula vyčerpáním.
5. A
Když se Míca probudila, tak už na ni čekala Zrzka s rybou, kterou ulovila. Míca
hltala rybu a vtom zaslechla: „Vyplouváme!“ Vyděsila se, pustila nedojedenou rybu
a vylítla z lodi jako blesk. Míca bloudila přístavem až do večera. Smutná a hladová
narazila na restauraci. Vůně smažených jídel ji přinutila oknem vlézt do kuchyně
a pustit se do voňavého stejku. Ozvalo se: „A mám tě!“ A Míca se zmítala v cizích
rukou. „Ty chlupatá mrško, krást jsi chtěla? No, musíme ti pomoct. Zatím ale zůstaneš v bedýnce.“ Ráno se Míca vzbudila a okolo ní ležely další kočky. Byl to útulek! Než vymyslela, jak utéct, nějaký pán s ošetřovatelkou vstoupil do dveří…
7. A
„Tak pojď, musíme si tě prohlédnout,“ říká ten muž. Vzali Mícu do nějaké bílé
místnosti, kde byl velký studený stůl a velké světlo nad ním. Pán s ošetřovatelkou

Mícu chvíli prohlíželi. Něco si mezi sebou mumlali. Najednou Mícu něco píchlo,
až vymňoukla. Dostala injekci… Když se probudila, skláněl se nad ní onen muž.
Míca zamňoukala. Pán zašeptal: „Míco, vím, že sis přála mít vlastní rodinu a tvá
rodina už na Tebe netrpělivě čeká“. Míca na něj překvapeně koukala. Jak to, že jí
rozumí? A že ji zná? Záhadný muž odnesl Mícu ke dveřím. „Běž“ a znovu se ocitla
na ulici. V tu chvíli opět uviděla polární zář. Tentokrát jí ale připadala trochu jiná.
Zůstala tedy zaraženě stát na místě. Ze záře najednou vystoupila postava. Nebyla to polární záře, ale světla auta, ze kterého vystoupila žena. „Pojď, neboj se, já ti
neublížím“, říkala a vzala Mícu pomalu do dlaní.
Když paní přinesla Mícu domů, rozhlédla se Míca po pokoji. Tenhle pokoj už přeci
někde viděla – okno, před ním veliký nazdobený stromek a u něj dvě děti. Začala
hlasitě mňoukat a děti se s trhnutím otočily. Holčička zakřičela: „To je krásná kočička!“
Na tohle všechno si teď Míca vzpomínala, když ležela před krbem a pozorovala
Honzíka s Alenkou. A doufala, že i jim Ježíšek splní jejich přání a oni opět uvěří
v kouzlo Vánoc.
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