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Toho jste si uÅ¾, milí Ä•tenáÅ™i, v&scaron;imli, jakým zpÅ¯sobem dáváme jména zvíÅ™atÅ¯m? ÄŒasto podle situace, ve které
jsme mazlíÄ•ka získali, nebo podle dárce, podle vzhledu Ä•i povahy zvíÅ™ete, podle toho, jestli jste na nÄ›j právÄ› &scaron;lápli
nebo se posadili do toho, co udÄ›lal na Å¾idli, nÄ›kdy i podle podobnosti s na&scaron;imi známými.

Znala jsem jednoho kocoura, který se jmenoval Pan profesor. KdyÅ¾ sedÄ›l u nositele státní ceny za literaturu, mého pÅ™ítele
Toníka Bajaji, v nejhoÅ™ej&scaron;í polici jeho knihovny a s opovrÅ¾ením shlíÅ¾el na na&scaron;e nesmyslné lidské hemÅ¾e
jméno by snad Ä•lovÄ›ka ani nenapadlo: Pan profesor. U ToníÄ•ka ve ZlínÄ› se scházela spoleÄ•nost podivných zlínských blázn
kteÅ™í bývají oznaÄ•ováni souhrnným názvem umÄ›lci. PÅ™íleÅ¾itostnÄ› jsme se zúÄ•astÅˆovali i my, &bdquo;PraÅ¾áci&ldqu
Profesor &ndash; s pÅ™imhouÅ™enýma oÄ•ima a pohrdavým despektem na nás shlíÅ¾el ze svých vý&scaron;in &ndash; do d
nezapojoval a vÅ¯bec nedával najevo osobní názory na pÅ™ítomné spisovatele, básníky, redaktory Ä•i výtvarníky &ndash; aÅ¾
jednou. PÅ™ijela totiÅ¾ také JaniÄ•ka &Scaron;troblová. Nejen excelentní básníÅ™ka, ale také pÅ™edsedkynÄ› nadace
Spisovatelé za práva zvíÅ™at, proslulá ochránkynÄ› medvÄ›dÅ¯. Za její tvorbu i aktivity jsme si ji v&scaron;ichni moc váÅ¾ili,
coÅ¾ ToníÄ•ek dával nepokrytÄ› najevo. Mimochodem i tím, Å¾e jí nabídl tu nejlep&scaron;í postel, ve které spával Pan profeso
a také on sám. SamozÅ™ejmÄ› s upozornÄ›ním, Å¾e nebude-li si to Jana výslovnÄ› pÅ™át, oni dva ve stejné posteli za kaÅ¾d
být nemusí. S tím slavná básníÅ™ka nad&scaron;enÄ› souhlasila. Zatímco ToníÄ•ek vzal tento fakt stateÄ•nÄ›, jako úradek osu
Pan profesor ho nesl nelibÄ›. Nakonec vyjádÅ™il svÅ¯j názor velkým provlhlým lívancem uprostÅ™ed prostÄ›radla, coÅ¾ zase n
nesla Jana. Pan profesor byl tedy promptnÄ› povolán k zodpovÄ›dnosti a za opovrÅ¾livého mlÄ•ení celé spoleÄ•nosti
nekompromisnÄ› vykázán ven (prababiÄ•ka Anna by Å™ekla &bdquo;na mráz&ldquo;. Å˜íkala to, aÅ¥ jiÅ¾ mrzlo, nebo ne.) Kdy
byly následky stra&scaron;livého Ä•inu Pana profesora napraveny, klobásky snÄ›deny a v&scaron;ecky lahvinky dopity,
usnula JaniÄ•ka sladce.
Ov&scaron;em, ne tak Toník. Hryzalo ho zlé svÄ›domí. Vypravil se tedy do zahrady a já jsem u okna, se svou poslední
skleniÄ•kou Ä•erveného v ruce, sly&scaron;ela jeho starostlivý, obavami sevÅ™ený hlas: &bdquo;Pane profesore, kde jste?
Omlouvám se! Já vím. Vybojovali jsme demokracii! KaÅ¾dý má právo vyjádÅ™it svÅ¯j názor... Já uÅ¾ se nezlobím ... Pane,
profesore, ozvÄ›te se!&ldquo;
Hlas Pana profesora pÅ™icházel z nebes. Byl opravdu Å¾alostný a vyÄ•ítavý. Kocour balancoval na komínÄ› a dával jasnÄ› n
jak trpí. Byl sice je&scaron;tÄ› stále hodnÄ› uraÅ¾ený, ale uÅ¾ naklonÄ›ný smíru. &bdquo;Pane profesore! Slezte dolÅ¯!&ldquo
volal ToníÄ•ek do noci. &bdquo;Pane profesore, spadnete a zabijete se!&ldquo; PÅ™emlouvání a &scaron;kemrání trvalo do
pozdních ranních hodin. Jak v&scaron;ecko skuteÄ•nÄ› dopadlo, nevím. Usnula jsem. Ale kdyÅ¾ jsem se ráno pÅ™ihrnula do
kuchynÄ› na míchaná vajíÄ•ka se slaninou, sedÄ›l uÅ¾ Pan profesor JanÄ› na klínÄ› a ochutnával z její misky. ToníÄ•ek je totiÅ
narozen ve znamení BlíÅ¾encÅ¯ a ti mají v popisu práce stmelovat a urovnávat spory v&scaron;eho druhu. A ToníÄ•ek je v tom
mistr! Ale proÄ• jsem vlastnÄ› zaÄ•ala psát o jménech? Aha. UÅ¾ vím! KvÅ¯li Samuraji. To jméno, ov&scaron;em v Å¾enském
rodÄ›, jí uÅ¾ zÅ¯stalo, a pozdÄ›ji nás je&scaron;tÄ› mnohokrát pÅ™esvÄ›dÄ•ila, Å¾e je ho skuteÄ•nÄ› hodna. To vám ov&scaro
musím napsat, CO ZAVINILY KOPÅ˜IVY&hellip; Moje maminka Líba, Å™editelka &scaron;koly, je málokdy s nÄ›Ä•ím
spokojená. V&scaron;ichni lidé na svÄ›tÄ› dÄ›lají v&scaron;ecko jinak a lépe neÅ¾li my &ndash; tedy já. Dávno jsem jiÅ¾
mohla být také Å™editelkou &scaron;koly &ndash; tak proÄ• nechci? Mohli jsme bydlet v krásné pohodlné bytovce, ale my
se nastÄ›hujeme do totálnÄ› zdevastovaného statku. Je to nejhor&scaron;í stavení v celé vsi, kdybychom alespoÅˆ
pÅ™ednostnÄ› dali baráku nový kabát! NÄ›jaké argumenty jako Ä•as Ä•i peníze, nebo kolik jsme toho jiÅ¾ udÄ›lali a Å¾e nejde
v&scaron;ecko naráz, moji maminku nezajímají.
&bdquo;Tak to je! Barák potÅ™ebuje nový kabát! Ale kdepak vy! Tedy ty! Docent H. za nic nemÅ¯Å¾e, to je celkem
slu&scaron;ný Ä•lovÄ›k &ndash; ale ty se radÄ›ji zabývá&scaron; nÄ›jakým neuÅ¾iteÄ•ným zvÄ›Å™incem, nebo nÄ›co drápe&s
místo co bys &ndash; pÅ™íkladnÄ› - vysekala za plotem! Nikde ve vsi, a moÅ¾ná, Å¾e na celém svÄ›tÄ›, není tolik kopÅ™iv, ja
na&scaron;ím plotem!&ldquo;
VÄ›t&scaron;inou mamince stateÄ•nÄ› Ä•elím, ale tentokrát jsem projevila dobrou vÅ¯li. Navlékla holiny, vzala kosu
a &scaron;la. Na&scaron;e siamská koÄ•ka Princezna se ov&scaron;em vypravila se mnou, protoÅ¾e v&scaron;ecko, co se
nachází za plotem na&scaron;í veliké nudné zahrady, je nanejvý&scaron; dobrodruÅ¾né a napínavé. Má pravdu. Oháním
se kosou a ona po rozbahnÄ›né cestÄ› pronásleduje motýly, brouky, Å¾íÅ¾aly, housenky a Å¾áby. KdyÅ¾ tu náhle &ndash; vi
jste nÄ›kdy opravdu zlého kresleného psa? SraÅ¾ený Ä•enich, tlama rozcapená od ucha k uchu a vraÅ¾edné tesáky. Obojek
pobitý kovovými hroty, aby ho nÄ›kdo náhodou nemohl zardousit. A pÅ™esnÄ› tohle se na nás s &scaron;íleným Å™evem vyÅ™
Letí, ani se zemÄ› nedotýká, vzdálené hvízdání páníÄ•ka nesly&scaron;í, nebo sly&scaron;et nechce. A kreslený není ani
trochu! Princezna ztuhla uprostÅ™ed cesty jako socha a já jsem vÄ›dÄ›la, Å¾e nám obÄ›ma nejspí&scaron; tiká poslední
vteÅ™inka. Chytnu tedy kosu pevnÄ›ji a zaujmu obranné postavení. Bez boje nás nedostane! A pak, jediný skok od nás, se
udá nÄ›co dÄ›sivého. Vzduchem se mihne &ndash; Samuraj! S ocasem zjeÅ¾eným, drápy tasenými a zuby vycenÄ›nými
pÅ™istane na&scaron;e Princezna mezi ostny obojku toho zuÅ™ivce. A hned se pevnÄ› zahryzne u koÅ™ene jeho pravého uch
Kdepak by pomohlo nÄ›jaké zbÄ›silé tÅ™epání palicí. Princezna se drÅ¾í jako lopucháÄ•. Psí hromotluk zaÄ•ne naÅ™íkat. Sam
ov&scaron;em nepovolí. Naopak. ZapÅ™e se pÅ™edními tlapkami do ostnÅ¯ obojku a úctyhodným chvatem pÅ™i mu&scaron;í
váze svého dvoukilového tÄ›líÄ•ka operaci dokonÄ•í.
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Psisko padne do bláta na kolena a v zoufalé snaze toho zatraceného upíra setÅ™ást se zaÄ•ne válet po hÅ™betÄ›. JenÅ¾e, t
uÅ¾ dobíhá udýchaný pán s pí&scaron;Å¥alkou a jeÄ•í: &bdquo;AÅ¥ ho nechá! AÅ¥ ta mrcha nechá mého ubohého
Fráju!&ldquo; Frája nepÅ™estává bÄ›dovat a pán, ve snaze milovanému uboÅ¾áÄ•kovi pomoci, se pokusí toho Samuraje
skopnout. To ale nemÄ›l dÄ›lat. KoÅ¥átko pustí ucho psího srábka, vylétne vzhÅ¯ru po nohavici, pÅ™esnÄ› tak, jak to
s docentem H. mnohokrát zdaÅ™ile trénovali, a ubalí pánovi pecku Ä•enichovku.
Drápy mu dÅ¯raznÄ› pÅ™ipomene, Å¾e nemá strkat svÅ¯j lidský Ä•enich do cizích záleÅ¾itostí! Teprve pak s výhruÅ¾ným vrÄ
pÅ™eskoÄ•í na mé rameno a ubalí jednu také kose za to, Å¾e jen pitomÄ› Ä•umí a nebojuje, kdyÅ¾ je toho tÅ™eba. Já jsem tr
zbabÄ›lost unikla jen tak tak.
ÄŒokl, &scaron;Å¥astný, Å¾e se bestie zbavil, hvízdání nehvízdání, bere paly a páníÄ•ek, n
zkrvavÄ›lém nose u&scaron;mudlaný kapesník, vyhroÅ¾uje: &bdquo;Tohle si vyÅ™ídíme jinde a jinak! Já si budu stÄ›Å¾ovat! U
starostky. Nikdo nesmí volnÄ› chovat dravá zvíÅ™ata! U paní starostky si budu stÄ›Å¾ovat! A pak uvidíte!&ldquo;

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