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PES LAMSÃ•K A DOCENT H. - 2
NedÄ›le, 14 Ãºnor 2016

Minule jste tu Ä•etli o Å¾ivotÄ› s ponÄ›kud víc neÅ¾ velkým pejskem - o Mufánkovi. Paní autorka souhlasila s publikováním úvo
kapitoly, ve které se mÅ¯Å¾ete dozvÄ›dÄ›t, jak vlastnÄ› k tomu jejich &bdquo;drobeÄ•kovi&ldquo; pÅ™i&scaron;li&hellip;. Co
nevidÄ›t tato kníÅ¾ka vyjde a budete si moci o &bdquo;Utrpení docenta H.&ldquo; pÅ™eÄ•íst víc&hellip;

Jak nádherné je poÅ™ídit si &scaron;tÄ›nÄ›! Snad v nedalekém budoucnu bude moÅ¾né vzít kreditní kartu, nákupní
ko&scaron;ík a k bÄ›Å¾nému nákupu &ndash; chleba, máslo, mléko, sýr &ndash; prostÄ› jen tak navrch pÅ™ihodit jedno
&scaron;tÄ›nÄ› (není mínÄ›n pivní sud, to lze jiÅ¾ dnes). U pokladny zaplatíme, nákup hodíme do auÅ¥áku, a tradá domÅ¯.
Tak takhle jsme si tedy my &scaron;tÄ›nÄ› nepoÅ™ídili. Po svatbÄ›, lépe Å™eÄ•eno po bouÅ™livé svatební noci, kdy euforie
budoucího docenta H. je&scaron;tÄ› trvala, jsem smÄ›la vyslovit tÅ™i pÅ™ání, která budou neodkladnÄ› splnÄ›na. Zaprosila jse
ChtÄ›la bych pejska, koÄ•iÄ•ku &ndash; a je&scaron;tÄ› tak, co pÅ™ijde, tÅ™eba i dÄ›tiÄ•ky. PÅ™ikývnutí docenta H. bylo
non&scaron;alantní a velkorysé: V&scaron;ecko má&scaron; mít! A tak jsem si na&scaron;la inzerát: Daruji tÅ™ímÄ›síÄ•ní
&scaron;tÄ›Åˆátko. Zn.: Do dobrých rukou. KdyÅ¾ jsme zodpovÄ›dnÄ› zváÅ¾ili, jsou-li na&scaron;e ruce dostateÄ•nÄ› dobré,
do&scaron;li k závÄ›ru, Å¾e i tak by se to dalo Å™íct, odhodlali jsme se k Ä•inu a s na&scaron;ím Dedýnem &ndash; nejde o dít
kdyÅ¾ se k nÄ›mu docent H. tak chová, ale o bohatÄ› kytiÄ•kovaný auÅ¥áÄ•ek) jsme t na onu misi vyrazili. (Drobné vysvÄ›tlení:
pokaÅ¾dé, kdyÅ¾ se DedýnÅ¯v Ä•umák mou vinou trefil do nÄ›Ä•eho, Ä•i nÄ›kam, nalepila jsem na zdeformované plechy kytiÄ•
nadÄ›ji, Å¾e budoucí docent H. nic nepozná. Mýlila jsem se, ale to je zcela jiná historie). Po úmorném trmácení
v na&scaron;í superkáÅ™e znaÄ•ky wartburg jsme zastavili pÅ™ed domem s nápadnÄ› vysokým plotem; chvíli jsme nevidÄ›li n
Ale jenom proto, Å¾e nám výhled stínil jakýsi kÅ¯Åˆ, kopyty opÅ™ený o vr&scaron;ek plotu. ShlíÅ¾el na nás se shovívavou
pÅ™evahou. MÄ›l psí hlavu a na konci tÄ›la &scaron;avli, kterou stínal hlavy kvetoucích jiÅ™inek. - Barunko, ke mnÄ›! NaÅ™íd
od zápraÅ¾í. KÅ¯Åˆ natáhl psí Ä•enich, lízancem upravil docentu H. neposlu&scaron;né vlásky, a pak se poslu&scaron;nÄ›
odhoupal k dámÄ› stÅ™edního vÄ›ku, která halasila: Jen pojÄ•te dál! Vy si jedete pro Mufánka, Å¾e? Já Barunku rad&scaron;i
zavÅ™u. Ona nemá ráda, kdyÅ¾ na jejího mazánka nÄ›kdo sahá. To víte, máma! V té chvíli by se v docentovi H. krve
nedoÅ™ezal, neboÅ¥ stále doufal, Å¾e dáma je&scaron;tÄ› nÄ›kde tají pokojové pinÄ•e Ä•i praÅ¾ské krysaÅ™íky. Ale ztratit p
mnou tváÅ™ nechtÄ›l. OdhodlanÄ› tedy otevÅ™el vrátka. KÅ¯Åˆ Barunka byl skokem u nÄ›j, nejprve jej pÅ™átelsky políbil Ä•en
v Ä•enich, a pak mu &scaron;avlí usolil pÅ™es záda nÄ›kolik na pamÄ›tnou, protoÅ¾e co jiného si takoví ublíÅ¾ení hezouni zas
Mezi tím dáma popadla ko&scaron;tÄ›, zahnala konÄ› za jakési pancéÅ™ované dveÅ™e a teprve pak otevÅ™ela. Nastavila jse
náruÄ•. Mufánek vystartoval z kvÄ›tované peÅ™iny a napasoval mÄ› do kÅ™esla, které mi prozíravÄ› jeho majitelka podstrÄ•ila
Pak mi opÅ™el pracky na ramena a radostnÄ› mÄ› oslintával, kam jen dosáhl. Dosáhl v&scaron;ude. Jeho majitelka zatím
roz&scaron;afnÄ› rozkládala: Bylo jich pÄ›t. A jak se rvali, utrhli Mufánkovi kousek ou&scaron;ka. No a kdo koupí dogu
s ukouslým uchem? - S ukousnutým uchem? zdÄ›sil se docent H. Dáma ho sjela vraÅ¾edným pohledem: Å˜ekla jsem s
&bdquo;ukouslým&ldquo;! Doga s ukouslým uchem na výstavy nemÅ¯Å¾e, i kdyby mÄ›li její rodiÄ•e tisíc cacibÅ¯. Musela bych t
Ä•umáÄ•ka nechat utratit. - Aha, Å™ekl docent H. vylekanÄ›, aniÅ¾ by mÄ›l pÅ™i ve&scaron;keré své vzdÄ›lanosti o cacibech
sebemen&scaron;í ponÄ›tí. Také jeho pÅ™edstava o významu slova &bdquo;utratit&ldquo;, byla mlhavá. PÅ™i&scaron;lo mu
ov&scaron;em, Å¾e &bdquo;utratit&ldquo; má nÄ›co spoleÄ•ného s penÄ›zi, a tak se hned zdvoÅ™ile zeptal: Kolik jsme za
&scaron;tÄ›Åˆátko dluÅ¾ni? - Ale nic! rozzáÅ™ila se dáma. PÅ™ece jsem psala: Do dobrých rukou &ndash; zdarma! StaÄ•í, k
pÅ™ispÄ›jete na krmení. Takových Ä•tyÅ™i, pÄ›t tisíc za ty tÅ™i mÄ›síce bude akorát. Docent H. mírnÄ› zatuhl, mÄ›l asi jinou
významu slova &bdquo;zdarma&ldquo;, ale pÅ™ece jen - slib je slib &ndash; hned po zaÄ•átku se mu zpronevÄ›Å™it nechtÄ›l:
dobrá, zavrÄ•el, sáhl do náprsní kapsy a s nadÄ›jí v hlase dodal: MoÅ¾ná ani jako jeho maminka nevyroste, Å¾e?! - Ale
nebojte se! Pejsci bývají obecnÄ› vÄ›t&scaron;í, ujistila radostnÄ› dáma a nenápadnÄ› nás, i s Mufánkem, postrkovala ke
dveÅ™ím. Snad abychom si ten skvÄ›lý obchod je&scaron;tÄ› nerozmysleli. Nerozmysleli.
- BohuÅ¾el, naÅ™íkal docent
Mufánek právÄ› decentnÄ› blinkal do mého výstÅ™ihu. BohuÅ¾el! volal docent H., kdyÅ¾ Mufánek postupnÄ› zvracel i do
v&scaron;ech kapes auta. BohuÅ¾el, kÅ™iÄ•el, kdyÅ¾ si vzpomnÄ›l na vý&scaron;i plotu i pÅ™íspÄ›vku na krmení. - Bohudík
jsem já a tiskla toho uslintaného desetikilového &bdquo;Ä•umáÄ•ka&ldquo; na klínÄ›, protoÅ¾e &ndash; co to je? Utratit
&scaron;tÄ›nÄ› jenom proto, Å¾e má &bdquo;ukouslé&ldquo; ucho!? KdyÅ¾ jsme se blíÅ¾ili ke Kolínu, po stehnech se mi zaÄ
&scaron;íÅ™it podezÅ™ele vlhké teplo. OpatrnÄ› jsem poÅ¾ádala docenta H., aby zastavil u obchodu, Å¾e potÅ™ebuji koupit
k veÄ•eÅ™i. Jakmile se tak stalo, poloÅ¾ila jsem Mufánka nÄ›Å¾nÄ› na klín docenta H. a uhánÄ›la obstarat pár rolí kuchyÅˆské
papíru. Lidé se pohor&scaron;enÄ› dívali na mÅ¯j mokrý rozkrok a &scaron;títivÄ› se odtahovali. U Dedýna jsem pak
na&scaron;la docenta H., jak po Ä•tyÅ™ech poskakuje kolem zaparkovaných aut, juká pod nÄ› a Åˆafe. Lekla jsem se, jaký má
na docenta H. ten výhodný obchod zhoubný vliv. - Pustil jsem ho vyÄ•Å¯rat. TeÄ• ho lovím, oznámil. - To je &scaron;koda,
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odtu&scaron;ila jsem su&scaron;e. VyÄ•úraný uÅ¾ byl. Mufánek povaÅ¾oval lov za skvÄ›lou hru. ÚtoÄ•il, rafl tu i tam, ale
navzdory tomu, Å¾e je docent H. chlap, trénovaný atlet a pÅ™edvádí naprosto bravurní robinsonády, se Ä•umáÄ•ek lapit
nenechal. Také jsem si v&scaron;imla, Å¾e z nové ko&scaron;ile docenta H. uÅ¾ visí cáry: Se&scaron; orvanej jak stará
ramlice! kÅ™ikla jsem na nÄ›j prÅ¯povídku babiÄ•ky BláÅ¾i. Sjel mÄ› pohledem mísícím v sobÄ› ublíÅ¾enost s pohor&scaron;e
vyÄ•ítavostí. Pak na Mufánka znovu zle zavrÄ•el a mnÄ› se koneÄ•nÄ› podaÅ™ilo prostÅ™ednictvím taktické kliÄ•ky na&scaron
potÄ›&scaron;ení chytit. V té chvíli mi bylo jasné, Å¾e docent H., pÅ™i své vysoké inteligenci, jiÅ¾ pochopil, jak úÅ¾asnÄ›
zábavné je poÅ™ídit si &scaron;tÄ›nÄ›.
Jak prababiÄ•ka Anna vrlouhala Doma ov&scaron;em vznikl problém, kde bude
na&scaron;e miminko spinkat?! Docent H. ochotnÄ› nabídl, Å¾e mu v zahradÄ› postaví pÄ›knou zateplenou boudu s výbÄ›hem
jsem souhlasila: Ale aÅ¾ pozdÄ›ji. AÅ¾ trochu povyroste. Zatím by se mu bez maminky stýskalo. Zatím bude spinkat s námi v
loÅ¾nici, rozhodla jsem. - V na&scaron;í posteli? zdÄ›sil se docent H. - Kdepak, uklidnila jsem ho. Vedle mé postele
postavíme obrko&scaron;ík, ten z lesních &scaron;kolek, dáme mu do nÄ›j památeÄ•ní pol&scaron;táÅ™ od maminky, tam
bude na&scaron;emu Mufánkovi jako v nebi. Docent H. poslu&scaron;nÄ› snesl s pÅ¯dy obrko&scaron;ík, ten z lesních
&scaron;kolek, a z vlastní iniciativy ho vystlal senem. Asi mu bylo památeÄ•ního pol&scaron;táÅ™e líto. Ó jak bylo náhle
v na&scaron;í loÅ¾nici útulno! Jako na seníku! LáskyplnÄ› jsem Mufánka uloÅ¾ila do jeho nové postýlky a pÅ™ikázala: Tady
bude&scaron; spinkat! Chvilku na mne s pochopením hledÄ›l, pak se ale pÅ™evalil pÅ™es okraj ko&scaron;e, neÅ¾ bys Å™e
&bdquo;&scaron;vec&ldquo;, vymlaskl pÄ›tilitrovou misku speciálního krmení pro &scaron;tÄ›Åˆátka, udÄ›lal na koberec pÄ›t
louÅ¾iÄ•ek velikosti Tálinského rybníka, jednu horu Å˜íp a zadávil mé koÅ¾e&scaron;inové pantofle. Úlovek s dramatickým
vrÄ•ením zanesl do mé postele a ulehl na nÄ›j. NeÅ¾ jsme staÄ•ili zlikvidovat následky &bdquo;napadení&ldquo;, uÅ¾ sladce
spal. SamozÅ™ejmÄ› s hlavou na mém pol&scaron;táÅ™i. - Takhle to nepÅ¯jde! znervóznÄ›l docent H. - Ale pÅ¯jde, snaÅ¾ila
se ho uklidnit a dala do ko&scaron;e veliký pol&scaron;táÅ™ od maminky. Na seno asi není zvyklý. Uvidí&scaron;, do
pol&scaron;táÅ™e se zavrtá a bude mu jako v nebi. PÅ™i pÅ™ená&scaron;ení se Mufánek ani neprobudil. Jen slastnÄ› vzdych
a zadumlal tlamiÄ•kou. Vidí&scaron;, Å™ekla jsem vítÄ›zoslavnÄ› docentovi H. &ndash; a je pokoj.

MÄ›la jsem pravdu. Ov&scaron;em jen Ä•ásteÄ•nou. PÅ™i prvních pokusech o novomanÅ¾elské la&scaron;kování se
Mufánek probudil, s nespokojeným kruÄ•ením se vy&scaron;krabal zpátky do mojí postele a nekompromisnÄ› oddÄ›lil docenta
H. od mého tÄ›la, které od poÄ•átku povaÅ¾oval za svÅ¯j výsostný majetek. Pak se mi stoÄ•il na prsou, Ä•enich zatlaÄ•il pod m
bradu a teprve teÄ• zaÄ•al opravdu spokojenÄ› oddychovat: Takhle se pÅ™ece spí u mámy! Vy, lidi, nic nevíte! Ráno vstal
Mufánek první. OhleduplnÄ› se vytratil z mé postele a skuteÄ•nÄ› dÄ›lal, co mohl, aby nás pÅ™i probuzení mile pÅ™ekvapil.
PÅ™ekvapení jsme opravdu byli, neboÅ¥ jsme se probudili v nebi. Ná&scaron; pokoj vypadal, jako by v nÄ›m vypelichalo
nejménÄ› sto andÄ›lÅ¯ - jenÅ¾e andÄ›lé nikde! To se jen Mufánek, pÅ™esnÄ› podle mého pÅ™ání, zavrtal do maminÄ•ina
památeÄ•ního pol&scaron;táÅ™e. S posledním bílým peÅ™íÄ•kem na Ä•erném Ä•enichu, právÄ› zaÄ•ínal zevrubnÄ› zkoumat h
práci docenta H. Docent H. s vytÅ™e&scaron;tÄ›nýma oÄ•ima, jakkoli mÄ› vÅ¾dycky pÅ™esvÄ›dÄ•oval, Å¾e není vÄ›Å™ící,
jsem mu Å™ekla: PrababiÄ•ka Anna mÄ› nepÅ™etrÅ¾itÄ› varovala - Marcelko, zlobí&scaron; a vrlouhá&scaron;, Panenka Marj
kvÅ¯livá tobÄ› pláÄ•e a ty se nikdá nedostane&scaron; do nebe! Vidí&scaron;, prababiÄ•ka Anna nemÄ›la pravdu,
upozornila jsem docenta H. a spokojenÄ› se po na&scaron;em novém nebi rozhlédla.

MARCELLA MARBOE Z knihy &bdquo;Utrpení docenta H.&ldquo;
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