
aãalo mû z toho pálit
v krku a slzet levé oko.
¤ekla jsem si, Ïe slezu

z teplouãkého gauãe a dám
jasnû najevo, aÈ uÏ toho
nechá a kouká jít se 
mnou ven. Sama uÏ 
byla nûkolikrát na toaletû,
zato mû nechává napospas

moãovému mûch˘fii.
Sedla jsem si proto rovnou
do koupelny. AÈ mi tfieba
upadne nos z tûch jejích
parfémÛ, já se odsud prostû
nehnu. Leda aÏ po louÏiãce...
Nevûnovala se mi. Dokonce
si mû snad ani nev‰imla.
Trhala si totiÏ pinzetou

oboãí, coÏ jindy dûlá pozdû
v noci a je‰tû k tomu vÏdy
nafiíká, jak ji to bolí. Teì byla
zticha. Divné... Pak vzala
páníãkÛv holicí strojek,
od‰oupla mû o kus dál, 
aby za m˘mi zády zapnula
‰ÀÛru do zdi. Taková drzost!
Copak jsem vzduch?

A zaãala si holit nohy. Teì
ráno! Kdo to jakÏiv vidûl?
Jemnû jsem zavrãela. Paní
nic. Ani pohled. Pfiidala jsem
na síle. Nic. Za‰tûkla jsem.
„Co jsi tak nervózní?“
zasyãela na mû. 
„Musí‰ ãekat!“
A zaãala si lakovat nehty na
nohou. Dal‰í smrad a je‰tû
k tomu zdrÏení, neÏ to
uschne. Teì uÏ mÛÏu jenom
doufat, Ïe si nespletla
lahviãku a natfiela si ty
drápky rychleschnoucím
lakem. Jinak tady 
ztvrdnu do veãera.
Asi za ãtvrt hodiny jsem
koneãnû mûla obojek na
krku. Málem jsme uÏ vy‰ly,
kdyÏ najednou se moje paní
vrhla zpátky do pokoje
k telefonu. Jenom aby
nevolala Evû. To by 
byly dal‰í dvû hodiny.
Byla to ona. Moje paní se
radila, co koupit za alkohol.
To mû tedy podrÏte. Paní
a alkohol? VÏdyÈ nepije!
Ani venku se situace
neuklidnila. Jindy se mnou
tak hezky chodí od stromu
ke stromu, já si v klidu ãtu
ranní noviny, pozdravy
a vzkazy od sousedÛ
i pfiespolních, nikam
nespûcháme. Dnes mû hned
táhla k samoobsluze, pak
zase do lahÛdek, nikde Ïádn˘
pofiádn˘ kandelábr, natoÏ
tráva. HrÛza! Taktak jsem
stihla, co jsem potfiebovala,
a uÏ mû vlekla domÛ.
Urazila jsem se. Takhle se
mnou nezachází ani pán,
kdyÏ spûchá domÛ na fotbal.
Dycinky ãeká, aÏ si v‰echno
v klidu zafiídím.
Zalezla jsem pod kfieslo.
Odtud byl pûkn˘ v˘hled na
v‰echny strany, dokonce aÏ
na dvefie do pfiedsínû. Teì se
odsud nehnu, i kdyby na
kolenou kleãela a prosila mû,
abych si vzala ‰unku. TÛdle.
AÈ si ji sní sama, kdyÏ je
taková! Musí dostat pofiádn˘
strach, co je se mnou. 
Pak snad zmûní chování.
Z kuchynû ke mnû pfiicházela
nebezpeãnû dobrá vÛnû.
Pfiimhoufiila jsem oãi a plnû
se soustfiedila. Ano, nem˘lím
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Divné dopoledne...
Od rána jsem cítila, Ïe je v‰echno jinak. Sotva se totiÏ za
dûtmi zavfiely dvefie a odporouãel se i pán do práce, moje paní
vlítla do koupelny a zaãala její dlouhá oãista. Nûkolikrát jsem
se ‰la na vlastní oãi pfiesvûdãit, co tam proboha tak dlouho
dûlá. KdyÏ skonãila s vodními masáÏemi, pûnov˘mi bublinami
a ‰amponováním v‰eho, co se slu‰í ‰amponovat, zaãala 
na sebe pou‰tût v‰emoÏné vÛnû. MÛj nos úpûl. Takovou 
náloÏ jsem tedy je‰tû nezaÏila, a to ani kdyÏ ‰la na ples!
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se. Je to ‰unka, uherák a to
nasládlé asi ementál.
Vynikající kombinace. 
Copak mám narozeniny?
Nebo snad nûkdo jin˘?
Pfiedstavovala jsem si plnou
misku z tûchto radostí. To
mû pfiivedlo na my‰lenku
odpustit jí dne‰ní ráno. Moje
paní poloÏila na stÛl mísu.
Pak k ní pfiidala talífiky,
skleniãky a je‰tû ubrousky.
Trochu jsem nadzdvihla
víãko. Páni, to budou hody!
Cítím i nûjaké ryby - aha!
Kaviárek, a rÛÏov˘! 
Ten mám obzvlá‰È ráda.
„A ty se teì kliì,“ pohrozila
mi prstem pod kfieslo.
„Nechci o tobû nic 
vûdût, rozumí‰?“
Pevnû jsem zavfiela obû oãi
a vydala ze sebe to
nejupfiímnûj‰í buldoãí
chrápání.
Ozval se zvonek.
Moje paní vyskoãila, jako by
ji píchlo. UÏ uÏ se hnala ke
dvefiím - ale pak - k mému
nemalému údivu - klesla
zpátky do kfiesla. „Ne,“
za‰eptala. „Je‰tû ne. 
AÈ si poãká.“
Pootevfiela jsem levé oko.
Páni, ta byla rozãílená!
BlÛziãka na ní vepfiedu 
jen poskakovala.
Znovu zvonek. DÛraznûji. 
Co udûlá?
Vy‰la z pokoje. Cvakl zámek
u hlavních dvefií. Îádn˘
pozdrav. Zato silná vÛnû
koufie a hofikého parfému.
Co mi ta smûs jen
pfiipomíná? Pán pfiece takhle
nevoní... Úplnû neznám˘
pach to ale taky nebyl. Poãkat
- nemûla TOHLE na sobû
nedávno moje paní na noze?
Nebo Ïe bych to cítila
z vlasÛ? Z pfiem˘‰lení mû
vytrhl její návrat do pokoje.
A za ní - no páni, ONA si
nûkoho pfiivedla! Co to je
zaã? Z jedné strany mi moje
slu‰né chování velelo, abych
se vysoukala zpod gauãe a ‰la
se podívat, kdo to je,
a zaujala urãité stanovisko,
z druhé strany jsem ale mûla
pfiece pfiíkaz, abych o sobû
nedala nic vûdût. ZaÈala jsem
drápy do koberce a zÛstala

na místû. Oba se posadili. On
mnû pfiímo na hlavû, paní
naproti na gauãi. Nikdo
nepromluvil. Ani já ne. Jen
hodiny na stûnû tikaly jak
nikdy. Pfiistihla jsem se, Ïe
tajím dech. Nûjak jsem to
paniããino pfiikázání brala
moc váÏnû.
„Trefil jsi sem dobfie?“ ozvala
se.
„·lo to. Podle tvého návodu
bych tu sice je‰tû nesedûl, ale
já se pro jistotu podíval sám
na mapu.“
No tohle! Moje paní pfiece
vÏdycky najde tu nejrychlej‰í
cestu domÛ. KdyÏ jsme spolu
v lese, nikdy nebloudíme. 
„To ví‰, já nemám dobrou
orientaci, tak mi to odpusÈ!“
omlouvala se. On na to ale
vÛbec nezareagoval. Náfuka
jeden.
„Ale hlavnû Ïe jsi tady. Tolik
jsem se na tebe tû‰ila,“
dorazila to paní.
U‰i mi zãervenaly studem za
ty její fieãi. Takhle se k NùMU
plazit!
„Vezmi si,“ nabízela MOJE
lahÛdky, „ráno jsem letûla
nakoupit, aby bylo v‰echno
ãerstvé,“ a pfiisunula mu
mísu s lososem aÏ pod nos.
Sliny mi z té vÛnû tekly
proudem do koberce. Jestli
jídlo brzy nesní, její
náv‰tûvník bude mít nohy
v louÏi. 
Sáhl doprostfied té naãinãané
nádhery a jen tak bez vidliãky
strãil nejvût‰í plátek rovnou
do pusy. Podivn˘ mrav. KdyÏ
by nûco podobného udûlali
její synové, hned by mûli
pohlavek. A mÛj pán? Ten
kdyÏ hoduje, bere si
i ubrousek kolem krku.
„Chutná ti?“ pípla jako kufie
a upfiela na nûj ovãí pohled.
Tedy v tom se vyznám: ovce
jsou u nás na chalupû a mám
je prokouknut˘. KdyÏ se
objeví beran, civí na nûj jako
na prince, i kdyÏ on je
nevnímá...
„Pamatuji si, jak ti chutnal
ãerven˘ bikaver. Sehnala
jsem ho,“ a podala mu láhev
i s otvírákem.
Jedním tahem vytáhl ‰punt.
Hodil by se mi, byl prav˘,

korkov˘. To by se to
Ïmoulalo!
Vtom mû nûco bouchlo
doprostfied hlavy. Uf, co se to
dûje?
No páni! ONA si pfiisedla
k NùMU do kfiesla. Na mou
hlavu! Takhle spolu sedí mÛj
pán s paní jen jednou t˘dnû.
V pátek v noci. Ale dnes? Je
pfiece stfieda! A s TÍMHLE...?
„Dáme si skleniãku?“ láká
paní. To si pi‰, Ïe bych si
dala, mám ukrutnou ÏízeÀ.
Ale nesmím.
Na rozdíl od náv‰tûvníka. Ten
si paneãku nalívá, jen to do
nûj ÏbluÀká.
Ve mnû ov‰em taky. Safra,
potfiebovala bych si ulevit.
Snad uÏ to moje vûzení
skonãí. BûÏ uÏ domÛ, ty
náv‰tûvo divná! Nacpal ses
lososem, vypil jsi víno, uÏ je
nejvy‰‰í ãas zvednout zadek
a jít. CoÏe? ON tu snad chce
pfiespat! No to si spletl
adresu! Tady nemá‰ pelí‰ek,
ten je jinde! Jdi ho hledat!
Moje paní najednou ztratila
blÛziãku. LeÏela kousek od
mého ãumáku. Podala bych
ji, ale nesmûla jsem
vyru‰ovat.
„Kde tady máte záchod?“
zeptal se.
„V pfiedsíni.“
Vstal a vy‰el z pokoje. Moje
paní také rychle vyskoãila
z kfiesla a roztáhla gauã. Pak
na nûj poloÏila deku. Tak on

tady opravdu bude spát?
Cítila jsem, jak jde na mû
horkost. StûÏí jsem drÏela
jazyk za zuby. Ne, nesmím
pfiece vydat ani hlásku!
Slíbila jsem to paní.
ON se vrátil. Mûl zelené
tren˘rky se Ïlut˘m

prouÏkem. Taková
kombinace! MÛj pán by nûco
takového nevzal na sebe, ani
kdyÏ betonuje!
„Zlato, má‰ dobfie zamãené
dvefie?“ a vrazil si do pusy
pofiádnou náloÏ ‰unky
s ananasem. Pak se pohodlnû
usadil na gauãi, objal mou
paní a dal jí pusu.
Rozbu‰ilo se mi srdce. Cítila
jsem jeho údery v celém tûle
a bylo mi ãím dál víc vedro.
Paniãko moje, uÏ to
nevydrÏím, jazyk musí
z tlamy ven. Snad to moje
d˘chání neusly‰í.
Usly‰eli...
Jedním skokem byl 
u mne pod kfieslem.
„To jsi mi ale zatajila, 
Ïe máte anglického buldoka,“
zvolal vyãítavû.
„No polez ven, kdo tû 
tam takhle uvûznil! Pojì ke
mnû! Ty jsi ale krásná! 
Je to fenka, viì?“
Ani hlavu neotoãil na mou
paní a zaãal mû drbat pod
krkem, pak na hlavû, za
u‰ima...
A ONA? Stála uprostfied
pokoje, bez blÛziãky a celá
jakoby povadlá.
„Pfiekrásná. Tomu fiíkám tûlo.
A ta hruì, paneãku, jak je
vyvinutá! Jedna radost!
Kartáãujete pravidelnû srst?
Tady koukám, Ïe by to chtûlo
dennû a jemn˘m flanelem
je‰tû pfietfiít. Bude pak
lesklej‰í.“ Koneãnû se
dovtípil a sáhl do zbytkÛ na
míse.
„Jak nûÏnû bere z ruky, a ani
nehltá! Je prostû nádherná!“
Vtom kolem nás nûco letûlo.
Instinktivnû jsem zavfiela oãi.
KdyÏ jsem je znovu otevfiela,
uvidûla jsem deku. Moje paní
ji po nás hodila.
„A ven,“ zasyãela a ukázala
prstem na dvefie. “Jestli jsi
sem pfii‰el proto, abys
obdivoval psa, tak jsi
nemusel chodit vÛbec!“
Postavil se, prohrábl vlasy
a sáhl po aktovce.
„PromiÀ,“ fiekl ti‰e.
„Rád bych zase pfii‰el. AspoÀ
toho va‰eho nádherného psa
vyvenãit. PÛjãí‰ mi ho?“

Zuzana Peterová
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„To jsi mi
ale zatajila,

že máte
anglického
buldoka!“

pravil.
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