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1. 
PSÍ ŽIVOT JEDNA BÁSEŇ…

Když lidé pojmenují nějakou etapu svého života jako psí ži-
vot, jedná se většinou o hodně zpackanou dobu, kdy se nic 

nedaří a všechno, co se může pokazit, se pokazí. Je nehorázné, 
že vy, především naši páníčkové, ale i  vy ostatní, jste označili 
něco hodně nehezkého jménem vašeho přítele nejvěrnějšího. 
Ale to je vaše věc. Tady si laskavě hrábněte do  svědomí sami, 
zda váš pocit, že smíte všechno, už nepřekročil přijatelné hra-
nice. Zatím budu dělat, jako že nic, třeba si zdřímnu a počkám 
si, k čemu dojdete.

Uznávám, že jsem v určitých chvílích svého života také neměl 
právě na růžích ustláno, jak říkáte vy, lidé. Ale začněme po po-
řádku. Dovolte, abych se představil: Mé celé jméno zní Alberto 
z Rododendronu. Ačkoliv jsme k šlechticům mívali velmi blízko, 
nepatřím do této společnosti, jak by snad moje vznešeně znějící 
jméno mohlo naznačovat. 

Jméno začínající na „A“ znamená, že pocházím z  prvního 
vrhu, a onen šlechticky znějící přídomek je pojmenování cho-
vatelské stanice. Jsem tedy čistokrevný bígl a doufám, že vše je 
jasné. 
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Protože jsem přišel na světlo světa v pořadí šestý z osmi brášků 
a sestřiček, nebyl jsem nejurostlejší. Spíš jsem byl takový chcípáček 
nemající proti dříve narozeným, a tudíž silnějším sourozencům pří-
liš šancí dostat se k mamince, když nás krmila. Naštěstí jsem byl už 
tenkrát vnímavý. Nešlo si nevšimnout, jak ti silnější sourozenci už 
v tak raném věku házeli rameny mezi sebou.

„Je tady někdo, kdo se chce prrrrát?“ vrčeli a  provokovali 
většinou ty slabší. Dnes už přesně nevím, jestli si jen tak chtěli 
hrát, nebo to měla na  svědomí zvýšená hladina hormonu tes-
tosteronu či samotná matka příroda přející silnějším. Asi to bylo 
nejspíš kvůli lepšímu přístupu k máminu cecíku s životodárným 
mlékem.

Místo aby po takové výzvě slabší bráškové vyklidili pole, bez-
hlavě se pouštěli do boje. Většina ostatních se do půtky ihned za-
pojila a pak z toho byla taková mela, že nikdo nevěděl, kvůli čemu 
začala, zatímco nevelký zbytek ohromeně pozoroval bojiště. 

To byla přesně moje chvíle. 
„Trrrrhněte si všichni prrrrackou,“ zavrčel jsem z  pokud 

možno bezpečného místa a zaujal pozici nezúčastněného pozo-
rovatele.

„Jen si dejte trrrrochu do  nosu!“ ponoukal jsem je, když se 
do  sebe pustili. Pak jsem se hbitě prosmýkl kolem klubka rváčů 
a šup k mámě sát její mléko. To byly mé nejpříjemnější chvíle.

Díky svému důvtipu jsem konečně začal sílit a vnímat psí svět. 
Středobodem všeho dění a mého pachtění byla moje máma. Dá-
vala mi najíst, myla mě jazykem, a  když bylo potřeba, opatrně 
nás štěňata chytla zuby za kůžičku za krkem a přenesla nás. Když 
jsem se k ní přitulil, hřála jako kamínka a sálal z ní kromě tepla 
i naprostý pocit bezpečí. Vždycky jsem ji pokládal za nejvyšší au-
toritu naší smečky. 
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Brzy jsem poznal, že naše máma není šéfkou naší smečky. 
V hierarchii stáli ještě výš její páni. Byli moc hodní a maminku 
měli velice rádi. Jak jen mohli, zastavovali se nad ní.

„Tedy, Bětuš, ty máš tak krásná štěňátka,“ rozplývali se nad 
námi snad posté a hýčkali si ji. 

„A jak se o ně vzorně staráš,“ podstrojovali jí, drbali ji na hla-
vě nebo se u ní zastavili alespoň s příjemným slovem. Vždycky 
se na ně šibalsky, ale přesto oddaně a vděčně podívala a všichni 
věděli, že se mají rádi. 

Mladost, radost. To byl fakt psí život jedna báseň. Pravda, měl 
bych tu a tam reklamaci, třeba když se maminka občas zničehonic 
zvedla a běžela o překot ke svým pánům, jako bychom neexisto-
vali, a nechala se od nich šmajchlovat a na oplátku jim vnucovala 
svoji přízeň tím, že jim neustále strkala čumákem do rukou, když 
ji na okamžik přestali hladit. 

„Mámo, krrrruciš, máš tady svoje rrrratolesti, kterrré nechá-
váš bez dozorrru!“ vrčel jsem a domáhal se od ní větší odpověd-
nosti vůči potomstvu. Jenže to nebylo vrčení, spíš vrčeníčko, ještě 
přesněji jako když kočka přede, protože když jsem ji viděl, jak 
je s těmi svými lidmi šťastná, neměl jsem to srdce ji rušit. I ona 
si zasloužila trochu spokojenosti. Vždyť stejně náhle, jak od nás 
odběhla, se zas vrátila, aby zkontrolovala, že jsme v  pořádku, 
a všechno nám vynahradila.

Jenže idylka našeho psího života neměla mít dlouhého trvání…
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2.
MIZÍ MI SOUROZENCI

Doufám, že jste příjemně usazeni v hlubokém křesle s šálkem 
dobrého čaje, nebo dokonce čokolády. Někdy se zkrátka ml-

sat musí, zvláště když se jeden zasní. Rozhodně se nepokládám 
za hamižného tvora, ale kdybych mohl, určitě bych dávno nějaký 
majetek po  svých předcích restituoval. To bych pak měl psí ži-
vot jedna báseň. Protože patřím mezi lovecká plemena, měl bych 
nejspíš nějaký rodinný zámeček na  venkově uprostřed lesů, luk 
a polí. Joj, to by byl život.

Hned ráno po probuzení bych se kochal pohledem na své 
panství. Proto je důležité, aby nějaký majetek existoval a takový 
každodenní audit nebyl odflinknut za pár minut. Druhým ex-
trémem je, když je majetku příliš a jeho byť i namátková vizuál-
ní inventarizace je časově příliš náročná. Při důkladné obhlídce 
pak hrozí, že by jeden mohl padnout hlady. Po dokochání bych 
se věnoval snídani. Nejspíš bych si od svých dvounohých slou-
žících nechal naservírovat mléko a k tomu nějaké dobré sušen-
ky. Při jídle bych se oddával myšlenkám, co všechno nemusím 
udělat a také neudělám. A pak hurá na procházku. Protože jsem 
smečkový typ, vzal bych s sebou několik dvounoháčů. Učil bych 
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je chodit na  vodítku a  hlavně základní poslušnost, když jsou 
přivoláváni.

Krásně by se to snilo… 
Ale bohužel mezi šlechtice nepatříme, ačkoliv máme tak sta-

robylý původ, že by nám ho nejeden rod honosící se modrou 
krví mohl závidět. Kdo dnes může říci, že kořeny jeho rodu saha-
jí do 14. století, kdy jsme byli vyšlechtěni v Británii? Mimocho-
dem ve stejné době začínal prožívat slasti otce vlasti král český, 
Karel IV. Proto bychom si od lidí zasloužili trochu více úcty. My 
bíglové žádnou legraci nezkazíme, naopak, máme ji rádi a vždy 
se k  těm, kteří tropí alotria, rádi připojíme. Máme to zkrátka 
zakódováno v povaze. Přesto mě však dokáže vyloženě vytočit, 
když mě nějaký člověk z nenadání chytí a  zvedne do výšky. To 
prostě štěňata v  lásce nemají. Nesmí se pak takový dvounoháč 
divit, že jsme zaražení. Ale ještě víc mě rozhodí, když se takový 
člověk nade mnou začne rozplývat:

„Jejda, Bertíku, ty jsi tak krásně flekatý jako ta deka, co máme 
v autě.“

„Jaká zatrrrolená deka?“ chce si mi odštěknout. „Důrrrrazně 
žádám, abyste mi neřřřříkali Berrrrtíku, když jste mě pojmenova-
li Alberrrto. Není to nic moc, ale pořřřřád je to lepší než Berrrtík. 
Jako byste vašeho krrrále Karrrla IV. oslovovali Kadle!“

Vím, že si ty své problémy spíš vymýšlím. Dělám to proto, 
abych na sebe upozornil. Kdo není slyšet, ten jako by nebyl. To je 
odvěká moudrost, a tak se deru na světlo boží, když už jsem nic 
nerestituoval, abych aspoň ukořistil malé místo na slunci a trochu 
všeobecného vlídného zájmu.

Jedna věc mi však dělá starosti. Jako štěně ještě příliš počí-
tat neumím. Zvládnu tak akorát: jedna tlapka, druhá tlapka, třetí 
tlapka, čtvrtá tlapka… Ty ostatní už nejsou moje, tak co bych se 
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o  ně staral. Jak jsem se už zmínil, pocházím z  osmi sourozen-
ců a  po  měsíci a  půl života, když jsme dostatečně zesílili, mám 
neobytný pocit, že se mi bratři a sestry ztrácejí. Určitě se mi ne-
zdálo, že jsem měl bratra Alibabu, který s oblibou dokazoval, že 
je nejsilnější. A najednou nikde není. Napřed jsem si myslel, že 
se jen někam zaběhl, a nevšímal si toho. Pak jsem dokonce jeho 
existenci na pár dnů vypustil z hlavy. Až když zmizela také nád-
herná sestřička Ariana, jejíž jméno zkomolili na „Ari“, znovu se 
mi rozsvítilo v hlavě.

Prosmejčil jsem všechny naše štěněčí skrýše a nic. Pak jsem 
vyrazil za mámou. Seděla v hale a nespouštěla z očí své pány. Byl 
to sice oddaný pohled, ale bylo v něm hodně úzkosti. Páni měli 
na návštěvě jiné dvounoháče, kteří drželi vysoko v rukou bratříč-
ka Andyho a dělali na něj: „Ťuťuťu…“, jako by právě klesli na jeho 
štěněčí mentální úroveň.

„Mámo, nevíš, kde je Alibaba a  Adrrriana?“ dorážel jsem 
na ni. Ani se na mě neotočila. Zato si mě všimla moje panička.

„To je náš Bertík,“ představila mě, a aniž bych o to stál, vy-
zvedla mě a podala těm dvounoháčům.

„Ťuťuťuťu,“ spustil na  mě dvounoháč. Vážně, intelektuální 
úroveň jako Brno. Jenže mě ještě žádný dvounoháč kromě těch 
našich nevzal do rukou. Ti tvorové tak divně voní, každý jinak. 
Pátrání jsem musel přerušit, protože jsem se nemohl ani hnout 
a ke všemu jsem měl hrozný strach. Ten dvounoháč si mě přitiskl 
na hruď a pořád se nade mnou rozplýval, jako bych byl jednohub-
ka a chtěl mě co nejdřív sníst: „Takový krásný kožíšek a ta ouška! 
Podívejte na ty silné packy… a jak krásně mě zahřívá na hrudi.“

Až zjistí, že jsem se zcela nehrdinsky počural, určitě mě pustí 
a já budu moct pokračovat v pátrání po svých sourozencích.
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3.
PRVNÍ VÝPRAVA

Kdo dnes se může pochlubit, že kořeny jeho rodu sahají 
do  14. století, kdy jsme byli vyšlechtěni jako lovecké ple-

meno. Byla nás vždycky pořádná smečka, a protože jsme spolu 
museli žít, a tedy i každodenně vycházet, došlo nám, že je lepší 
si spolu hrát (pakliže jsme právě nebyli na  lovu) než se spolu 
rvát. Jsme určitě tou nejspolečenštější, nejhravější a taky nej-
prožranější psí rasou.

Vyloženě se tetelíme blažeností, když je nás co nejvíc. To je 
teprve radost a legrace. Zvykl jsem si na pocit, že je kolem mě stále 
plno. Mohl jsem si hrát s kýmkoliv na cokoliv. Ale najednou spo-
luhráčů ubývalo. Došlo mi, že mí bráškové a sestřičky nějak mizí. 
Stávalo se to vždycky poté, když k našim pánům přišli na návštěvu 
nějací další dvounoháči. Ti pak hned na nějakého sourozence za-
měřili svoji pozornost. Brali ho do rukou, tahali ho do vzduchu, 
prohlíželi ho, zkoumali mu klouby, oči, jedni chtěli znát dokon-
ce složení i  jeho… A přitom se tak hloupě chichotali. Když pak 
odešli z domu našich pánů, byl pryč i sourozenec. Snažil jsem se 
být ostražitý, ale občas mě přepadl spánek a v té době se většinou 
jeden z nás ztratil. Vězte, že jsem ho hledal jako policejní pes. 
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