Ahoj teto,
píše ti Lazárek. Představ si, že už tady budu rok! No, fakt rok. A
moje maminka (teda je to divný, já myslím, že to není moje
maminka, protože ta by určitě měla daleko hezčí ouška a hlavně by
měla ocásek! A tahle nemá vůbec žádnej, představ si to! Takže to asi
nebude moje maminka..., Ale říká si tak, a zase mi nosí jídlo,
dobrůtky a stará se o mě, tak se na ní nezlobím. Taky mi vyčesává
kožíšek, to mám moc rád. A čistí mi ouška. To už moc rád nemám,
ale vydržím to. Ona říkala, že jinak se mi do nich dají breberky, a ty
já nechci. Taky mi dává pusinky na čumáček, a to mám taky rád.
Někdy mě taky bere do náruče. Jako ne, že by se mi to nelíbilo, ale
přeci jenom jsem radši tlapkama na zemi, abych mohl utéct, kdyby
něco. Tady se teda nikdy nic nestalo, abych musel utíkat, ale nikdy
nevíš, tak pro jistotu.), jo a ta říkala, že to musíme oslavit. Tak ti
píšu, abych tě pozval na svoji oslavu. Bude dort a spousta dobrůtek a
schovám ti půlku myši, jo? Já vím, že máš spoustu práce s mýma
bráškama a ségrama, který na tom jsou stejně jako jsem byl kdysi já,
ale maminka říkala, že prej bude hnusný počasí a tak budeme slavit
úplně celej víkend a možná i ten další, aby se z toho aspoň nějakej
den povedl. To bude báječný, myslíš, že budu dostávat dárky celej
tejden?? Já se stejně rozdělím s bráškou Vojtíškem, on je moc
hodnej a mám ho rád. Papáme spolu z jedný misky a taky spolu
spinkáme v košíku. Taky je tady Princezna, ta je taky hodná, ale ta
se se mnou mazlit nechodí. Škoda, je to docela pěkná číča, ale asi
čeká na nějakýho prince a já se jí nelíbím. Ale jednou mi nechala
celou svoji mističku, tak třeba to jen dělá a potom mi vletí do
náruče. Mám svoje kvality, ne? Jo, a taky sem začal chodit novej
kamarád, je z ulice a je celej černej jako já! Představ si to. Jmenuje

se Bertík a je taky moc hodnej, akorát spapá všechno, co vidí, asi
měl taky dlouho hlad. A taky toho strašně nakecá, ještě, že jsem
skoro hluchej. Mě tím svým vyřváváním nevzbudí, ale třeba
Princezna už mu dala pěkně tlapkou za uši. Jo, a já jsem ti teda
vlastně chtěl říct, že kdybys našla chvíli čas, tak ať se klidně stavíš,
úplně kdykoliv! A kdyby ti to nevyšlo, tak ti tu myš schovám do
mrazáku, jo? A pošlu ti fotky z oslavy! A taky děkuju, že ses o mě
postarala, když jsem byl nemocnej a našla mi novej domov. Jsem
tady moc rád. Fakt. Posílám čumáčkovou pusu a pohlazení tlapkou
a pozdravy všem do Kocourkova!
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