TELEVÍZNE NOVINY
Teta Agáta má veľmi rada zaľúbené ﬁlmy. Každý deň si presne o piatej
popoludní zapne televízor a napäto sleduje, či sa krásna Esmeralda vydá
za švárneho Armanda. Najradšej má také ﬁlmy, ktoré sa končia svadbou.
Občas si pri nich aj poplače a zavzdychá: „Ach, aké krásne...“
Keď teta Agáta sleduje svoje obľúbené seriály, nik ju nesmie rušiť.
Mačky a kocúri to dobre vedia, a tak ticho ležia a čakajú na večeru.
Po skončení romantického ﬁlmu dávajú v televízii správy.
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Správy teta Agáta nemá až tak rada, no aj tak si ich pozrie, aby vedela,
čo je vo svete nové.
Počas televíznych novín vyskočí na gauč k tete Agáte kocúr Pondelok.
„To je zvláštne,“ vraví si teta Agáta. „Čo toho kocúra na tých správach
tak priťahuje?“
Kým teta Agáta premýšľa, kocúr Pondelok pozorne sleduje dianie na
obrazovke.
„Možno ho zaujíma politika,“ húta teta Agáta. „To by bolo super, keby
sa z môjho kocúra stal politik. Poslanec alebo minister. Možno priamo
prezident...“ poškrabká Pondelka medzi ušami.
„Mňau,“ súhlasí Pondelok.
Teta Agáta pozná rozprávku o kocúrovi v čižmách, ale ešte nikdy nepočula o kocúrovi prezidentovi. Kocúr Pondelok by bol určite prvým mačacím
prezidentom na svete.
„Mňau,“ ozve sa znova Pondelok, akoby komentoval správy z televízie.
Po televíznych novinách vysielajú predpoveď počasia. Aj tú si teta Agáta pozrie. Je predsa dôležité vedieť, či zajtra bude svietiť slnko alebo
bude pršať. Potom dávajú správy zo športu.
Šport teta Agáta nemá vôbec rada, a tak ide do kuchyne, aby mačkám
a kocúrom prichystala večeru. V tej chvíli Pondelok zoskočí z gauča a pribehne k televízoru. Sadne si na zadné labky a čaká, kedy sa na obrazovke
objavia zábery z nejakého futbalového či hokejového zápasu.
„A je to tu! Naši útočia priamo na bránku!!!“ rozohňuje sa moderátor.
Kocúr Pondelok zaútočí tiež a labkami sa pokúša chytiť maličkých hráčov,
ktorí mu stále unikajú.
Doposiaľ nechytil ani jedného, ale Pondelok sa nevzdáva. Raz tie malé
potvory, ktoré žijú v ich televízore, určite uloví.
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VOTRELEC
Kocúr Piatok si vykračuje po chodbe, keď tu zrazu zbadá čosi čudné.
Čoby čudné, zbadá niečo hrozné. Oproti nemu stojí akýsi cudzí kocúr.
„Cudzí kocúr v mojom byte?!“ prebleskne Piatkovi hlavou. „Ako sa sem
dostal?“
Teraz však nie je čas na premýšľanie. „Mňau!“ povie nahnevane Piatok.
„Mňau!“ odvetí rovnako zlostne cudzí kocúr.
„Tak ty si aj drzý?!“ pomyslí si Piatok a škaredo sa na cudzieho kocúra
pozrie svojím jediným okom.
Cudzí kocúr mu zamračený pohľad opätuje.
To Piatka ešte viac nahnevá. Piatok je bitkár a každého, kto sa mu postaví do cesty, zmláti.
Kedysi, keď žil na ulici, patrili mu všetky dvory v celom okolí. Beda
tomu kocúrovi, ktorý by vstúpil na jeho panstvo! Piatok by ho poriadne
vyzauškoval a vyprášil by mu kožuch.
Len raz sa stalo, že tam zablúdil obrovský prúžkovaný kocúrisko. Bol
velikánsky. Väčší než ostatní protivníci, s ktorými sa Piatok stretol a s ktorými bojoval. Cudzinec vyzeral ako tiger. Mal pichľavé žlto-zelené oči,
špicaté zuby a ostré pazúry.
Prúžkovaný kocúr sa rozhodol, že sa usadí na jednom z dvorov, ktoré
patrili Piatkovi. To však Piatok nemohol dovoliť. V tejto časti mesta bol
predsa pánom on!
Raz v noci si teda na prúžkovaného počkal a zaútočil naňho.
Bola to bitka, o ktorej sa ešte dlho rozprávalo.
Obaja kocúri prskali a mravčali a škriekali. Škriabali a hrýzli jeden druhého. Srsť lietala všade navôkol.
Čierny kocúr Piatok bol rýchly ako blesk, no prúžkovaný bol zas silný.
Chvíľu vyhrával jeden, potom zas druhý.
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Napokon zvíťazil Piatok, hoci práve v tejto bitke prišiel o oko.
Pruhovaný kocúr utekal kadeľahšie a v meste sa už nikdy neukázal.
Teraz už Piatok nežije na ulici, ale u tety Agáty. Práve stojí v chodbe jej
bytu a prská na cudzieho kocúra, ktorý sa bez dovolenia votrel na jeho
panstvo.
Urobil dva kroky ku kocúrovi, cudzí kocúr zas urobil dva kroky k nemu.
Piatok sa prikrčí, aj cudzí kocúr sa pripraví na skok. Piatok skočí a cudzí
kocúr sa tiež vymrští do vzduchu. Obaja letia. Už sú skoro pri sebe. Teraz!
Piatok zasekne pazúry do kožucha toho votrelca, no odrazu narazí hlavou do čohosi tvrdého a zosype sa na zem.
V tej chvíli z kuchyne vyzrie teta Agáta.
„Piatok, celý deň premýšľam, čo som ti chcela povedať. A konečne som
si spomenula,“ usmeje sa. „Kúpila som do chodby nové veľké zrkadlo.“
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