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A ještě podivnější je příběh, ktery
vám povím teď. Nebudete mu asi
věřit, ale je to čiročirá pravda. Yždyť
to vyprávěla mé babičce babička její
babičky!
U jednoho hřbitova žil kdysi dávno
stary hrobník Se SVou ženou. ŽíIi
sami, děti neměIí, zato však měli
velikého kocoura s lesklým černým
kožichem a zIaté svítícíma očima.
Řikali mu Tomáš.
Všichni tři žili v dobré shodě.
Hrobník se staral o hroby, jeho žena
doma vařila a poklízela a kocour
Tomáš vysedával u ní a předl hodně
nahlas, aby jí nebylo samotné smutno,

když se muž dlouho nevracel z práce.

Jednoho zimního večera čekali na

starého hrobníka zvlášť dlouho. Už
se dávno setmělo, už i oheň v krbu
dohoříval, a hrobník pořád nikde.
Teprve k půlnoci se najednou otevřely
dveře a hrobník vešel.

,,Kde jsi tak dlouho, muži?" přivítala
ho žena.

,,Hned ti to povím, jen co si sednu,"
řekl hrobník, přihodil na oheň pár
polínek a uvelebil se na židli.

,,Tak povíd"j," vyzvídala žena.

,,Však už povídám," řekl hrobník
a zapáIi| si dýmku. ,,Jak víš, měljsem
dnes plno práce, musel jsem připravit
tři hroby na zítÍek. Když jsem kopal
t!etí,lž se setmělo. Viděl jsem sotva

na špici Úč..Najednou ale jako

kdybych za sebou slyšel mňouknout
velikánskou kočku!"

,,Mňau!" ozval se kocour Tomáš.

,,Ba, zrovna tak! ohlédnu Se' a co

nevidím? Po cestičce š1o devět

černých kocourů a neslo malou rakev
potaženou černým suknem. Na rakvi
leželo zlaté žezlo a zlatá koruna.
A ti kocouři na každém třetím kroku
smutně mňoukali."

,,Mňau!" ozval se kocour Tomáš.

,,Ba, zrovna tak! A ti kocouři šli s tou

rakví pořád bliž ablíž a oči jim svítily
pořád víc a víc, až mé začala obcházet
hrťlza. Když došli ažke mně, zastavili



se a jeden z nich, ten největší, předstoupil přede mě
ahtozné mňoukl."
,,Mňau!" ozval se kocour Tomáš a nahrbil hřbet. oči mu hořely
jako dvě lampy.

,,Ba, Zrovna tak jako teď náš Tomáš! A když ten kocour přede mě
předstoupil a hrozně mňoukl, povídá najednou lidským hlasem:
,Řekni Tomášovi Tumášovi,žeTumáš Tomáš umřel.'A znovu
mňoukl."
,,Mň'at)," ozval se kocour Tomáš a vyskočil na všechny čtyři. Srst se
mu leskla jak hermelín, oči mu svítily jako dvě zlaté koule.
Starý hrobník a jeho žena se polekali: ,,Co ti je, Tomáši?"
A tu kocour lidským hlasem pověděl: ,,Cože? Tumáš Tomáš umřel?
Tak to jsem tedy ode dneška kočičím kráIem já!"
A jedním skokem zmízel v komíně a už ho nikdy neviděIi.
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