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ÃšterÃ½, 09 Ãºnor 2016

KdyÅ¾ nás jednou oba, tedy mne i docenta H., na jedné podzimní procházce protáhl ná&scaron; milovaný Mufánek
oranicí, aÅ¾ jsme oba vypadali jako podzimní snÄ›huláci, pardon, blátiváci, (Muf mÄ›l totiÅ¾ právÄ› zcela sobeckou chuÅ¥
pola&scaron;kovat s roztomilým zajíÄ•kem), prohlásil docent H. nekompromisnÄ›: Tak &ndash; a dost! Musíme ho zaÄ•ít cviÄ•it!
V pÅ™ekladu to znamenalo: PÅ™ihlas se na cviÄ•ák a zaÄ•ni s drezúrou dÅ™ív, neÅ¾ nám ten lamsák pÅ™eroste pÅ™
TÅ™ebaÅ¾e Mufánek bouÅ™livÄ› souhlasil, po prvních lekcích jsem se zaÄ•ala obávat, Å¾e jsme s &bdquo;drezúrou&ldquo; z
pÅ™íli&scaron; pozdÄ›. Mufánek totiÅ¾ nÄ›jak ne a ne pochopit, Å¾e je Ä•lovÄ›k pánem tvorstva, (aÄ• mu to docent H. pÅ™i k
pÅ™íleÅ¾itosti dÅ¯raznÄ› pÅ™ipomínal) a na cviÄ•áku Å¾e je foÅ™tem pan cviÄ•itel BuÅ™t, jehoÅ¾ pokyny je tÅ™eba brát v
BuÅ™t vlastnÄ› ani moc buÅ™t nebyl, ale Å™íkalo se mu tak, protoÅ¾e chodil neustále obalený rÅ¯znými filcy a papundekly, vÅ
pÅ™ipraven na boj zblízka. ÄŒasto se ukázalo, Å¾e dobÅ™e dÄ›lá. Na cviÄ•áku se totiÅ¾ v té dobÄ› se&scaron;la Å™ada ne
bláznÅ¯, jako jsou dobrmani, belgiÄ•tí ovÄ•áci, rotvajleÅ™i a podobní hysterikové, kteÅ™í neustále zbÄ›sile jeÄ•í a jsou na
poÅ¾ádání ochotni rozsápat tÅ™eba i samotnou paní starostku. K takové chásce Mufánek nikdy nepatÅ™il. KdyÅ¾ mÄ›l dobr
náladu &ndash; a tu mÄ›l stále &ndash; nechal by se porcovat tupým noÅ¾em. NepÅ™etrÅ¾itÄ› stínal svou ocasní &scaron;avl
v&scaron;e, co mu pÅ™i&scaron;lo do cesty, ale tam jeho nebezpeÄ•nost konÄ•ila. Dokonce, pokud se mu chtÄ›lo, umÄ›l i bez
odmluvy vykonávat povely, jejichÅ¾ výuku pÅ™ikazovaly osnovy. UÄ•ivo si dokázal osvojovat bleskovÄ›, ale do vlastních
závaÅ¾ných rozhodnutí si bohuÅ¾el nikdy mluvit nenechal.
Jednou se pÅ™ihodila podivná vÄ›c. PrávÄ› jsme trénovali zad
nepÅ™ítele, coÅ¾ spoÄ•ívalo v tom, Å¾e se jednotliví zbÄ›silci stÅ™ídavÄ› vrhali na pana cviÄ•itele BuÅ™ta a s nepÅ™íÄ•etný
v&scaron;ecko, Ä•ím se obalil. Pan cviÄ•itel BuÅ™t je v jejich hysterii vydatnÄ› povzbuzoval, dokonce vzal proutek a
nejvÄ›t&scaron;í vzteklouny jím &scaron;vihal, Ä•ímÅ¾ je vyprovokoval k je&scaron;tÄ› vÄ›t&scaron;í zbÄ›silosti. Chválení neb
konce, dokud nepÅ™i&scaron;el na Å™adu Mufánek, který do té chvíle na celou komedii pohlíÅ¾el s pový&scaron;enÄ› ospalým
zájmem. Na výzvu bÄ›Å¾! ChyÅ¥! Sice bÄ›Å¾el a chytil, ale kdyÅ¾ se mu pan cviÄ•itel BuÅ™t zaÄ•al &scaron;kubat a cukat, s
dvakrát &scaron;avlí a poslu&scaron;nÄ› ho pustil v domnÄ›ní, Å¾e to, co dÄ›lá, dÄ›lat nemá. KdyÅ¾ mu ov&scaron;em pan Bu
znovu vnutil do tlamy vatovaný rukáv, sevÅ™el ho sice neochotnÄ› v zubech, ale jakmile pan BuÅ™t pro vÄ›t&scaron;í
na&scaron;tvání a vzteklost mávl po Mufánkovi proutkem, otrávenÄ› rukáv pustil a znechucenÄ› klusal ke mnÄ› pro
vysvÄ›tlení. Pan BuÅ™t ne&scaron;etÅ™il pohrdáním a uráÅ¾kami: Je to lemra, sleÄ•no. Ten by vás nechal znásilnit i
zamordovat naráz, jen by to fiklo &ndash; a je&scaron;tÄ› by pÅ™i tom vrtÄ›l ocasem. Lemra se na mne tázavÄ› dívala a
vrtÄ›la ocasem, kdyÅ¾ tu pan cviÄ•itel BuÅ™t pÅ™ikázal: Zkusíme to jinak. Já zaútoÄ•ím pÅ™ímo na vás. NevidÄ›la jsem to j
nejlep&scaron;í nápad. PÅ™eci jenom Mufánek byl uÅ¾ veliký kluk a mÄ›l obrovskou sílu. Sice nosil na cviÄ•ák obojek
propletený ocelovými krouÅ¾ky, sice jsme ho pÅ™ipínali na dvojité vodítko se dvÄ›ma karabinami, ale to jen pro pÅ™ípad, Å¾e
chtÄ›l na cviÄ•áku bavit po svém s nÄ›kterým ze svých psích kamarádÅ¯. Jinak chodil venku zcela volnÄ›, dokonce bez obojku.
Mimo ná&scaron; dÅ¯m a zahradu to byl opravdu moudrý pes a vÅ¾dycky vÄ›dÄ›l, jak se chovat. Nikdy se nepral, byl-li
napaden slab&scaron;ím nepÅ™ítelem &ndash; obvyklá zábava sousedovic &scaron;pice &ndash; jen zvedl vysoko hlavu,
non&scaron;alantnÄ› uhýbal packami a dÅ¯stojnÄ› kráÄ•el domÅ¯.
- Podívejte se, vysvÄ›tlil mi situaci pan cviÄ•itel BuÅ™t. V
jdete se psem &ndash; a já jako do vás strÄ•ím. StrÄ•il do mne. Mufánek zpozornÄ›l. Pan cviÄ•itel BuÅ™t do mne strÄ•il
je&scaron;tÄ› jednou. Mufánkovi v oÄ•ích zahoÅ™ely plaménky, jaké jsem neznala. - Je to lemra, mávl beznadÄ›jnÄ› rukou
pan cviÄ•itel BuÅ™t a já jsem zaprosila: RadÄ›ji toho necháme, ano? JenÅ¾e s tím nemohl pan cviÄ•itel BuÅ™t souhlasit. Já, Å
jsem dokázal vycviÄ•it kaÅ¾dého psa. Nevím, proÄ• by tenhle balík mÄ›l být výjimkou! &ndash; Ha! Dupl proti mnÄ› pan cviÄ•ite
odkudsi &ndash; snad aÅ¾ z hlubin zemÄ› &ndash; se ozvalo temné zavrÄ•ení. KdyÅ¾ jsem si vzpomnÄ›la, jak Mufánek svými
bílými tesáky rval ze starého kanape cáry popruhÅ¯, které by udrÅ¾ely vola, uleknutÄ› jsem mu nasadila náhubek a
zaprosila znovu: Myslím si, Å¾e pro dne&scaron;ek bylo výcviku dost. Myslím, Å¾e to staÄ•ilo. - StaÄ•ilo? zasmál se pan BuÅ™
popadl prut a mávl jím proti mnÄ›. V tu chvíli se stalo nÄ›co, co nikdo neoÄ•ekával, nejménÄ› ov&scaron;em pan cviÄ•itel BuÅ™
Lemra skoÄ•ila. Jsem sprintérka, mám rychlé reakce, a tak se mi podaÅ™ilo bleskem otoÄ•it dvojité vodítko kolem
betonového sloupku. MarnÄ›. Ocelové krouÅ¾ky z obojku odlétaly, jako by je pÅ™esekal mistr &Scaron;aolín, karabiny se
rozskoÄ•ily, dvojité vodítko bylo na cucky a Mufánek jediným mocným skokem dostihl prchajícího pana cviÄ•itele BuÅ™ta, aby h
nekompromisnÄ› skolil do &scaron;ípkové hou&scaron;tiny plné kopÅ™iv. NeÅ¾ jsem Mufánka s nÄ›kolika Nebojsy dostihla, uÅ
staÄ•il náhubkem u&scaron;tÄ›dÅ™it panu cviÄ•iteli BuÅ™tovi pÄ›kných pár ran na pamÄ›tnou. Jakmile jsem ov&scaron;em své
milované &scaron;tÄ›Åˆátko koneÄ•nÄ› chytila za kÅ¯Å¾i na krku a zaÄ•ala ho chlácholivÄ› drbat mezi u&scaron;ima, zjihl,
naposledy varovnÄ› zavrÄ•el a pak uÅ¾ se bez odporu a se slastným vrnÄ›ním, bez obojku i vodítka, pÅ™itulil k mé ruce. Obdiv
pohledy v&scaron;ech psích cviÄ•encÅ¯, vÄ•etnÄ› je&scaron;tÄ› nezadaných sleÄ•en, se ani nedají popsat. Myslíte si, Å¾e tím
v&scaron;ecko skonÄ•ilo? NeskonÄ•ilo. Mufánek mÄ›l ve zvyku za horkých dnÅ¯ chodit se koupat k blízkému rybníku. NÄ›kdy
jsme ho doprovázeli, jindy odbÄ›hl sám a vrátil se vykoupaný. Tolerovali jsme mu to. Husy ani kaÄ•eny nehonil, Å¾iváÄ•kovi
by neublíÅ¾il, nikdy si na nÄ›j nikdo nestÄ›Å¾oval. Jednou se ov&scaron;em nevracel podezÅ™ele dlouho, a tak jsem se za ním
vypravila, jako Å¾e se také vykoupu. Nevykoupala. Naskytla se mi zvlá&scaron;tní podívaná. Mufánek bez hnutí sedÄ›l u
zdi FoÅ™tikovic statku a zíral vzhÅ¯ru. KdyÅ¾ jsem se podívala stejným smÄ›rem &ndash; ustrnula jsem. Na samé &scaron;piÄ
stÅ™echy, aÅ¾ u komína, sedÄ›l pan cviÄ•itel BuÅ™t a zle se na mne osopil: SleÄ•no, kde se flákáte!? Ten vá&scaron; hajzlík
zahnal na praseÄ•í chlívky. Myslel jsem, Å¾e to staÄ•í. Kdepak! Skákal na stÅ™echu dva metry vysoko, takovej je to prevít!
Pamatováka má jak africkej slon, zmetek jeden! Musel jsem teda aÅ¾ sem, ke komínu. Ale sed si dole a Ä•íhá! UÅ¾ tu
dÅ™epím nejmíÅˆ dvÄ› hodiny! To si zodpovíte na úÅ™adÄ›! A s tímhle pacholkem, ukázal roztÅ™eseným prstem dolÅ¯, mi uÅ
cviÄ•ák nikdy nechoÄ•te! Jakmile jsem si v&scaron;imla jeho kalhot v rozkroku provlhlých, hned mÄ› napadlo, Å¾e pan cviÄ•ite
BuÅ™t nedrÅ¾el v klínÄ› u komína nevycválané &scaron;tÄ›nÄ›, ale pár pÅ¯llitrÅ¯ piva z blízké hospody. To, Å¾e s tím pacholke
cviÄ•ák uÅ¾ nikdy nepÅ™ijdu, jsem mu pochopitelnÄ› ochotnÄ› slíbila.
KdyÅ¾ teÄ• náhodou s Mufánkem nÄ›kdy pana cviÄ•
BuÅ™ta potkáme, nikdy nás nezdraví. Nevíme, proÄ•. MARCELLA MARBOE Z knihy &bdquo;Utrpení docenta H.&ldquo;
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