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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Tajná dohoda
Čo nám zíde na um pri predstave krátkych nôh? Nám
inteligentom väčšinou slávny maliar Henri de ToulouseLautrec, nám psíčkarom slávny pes jazvečík a nám
moralistom lož – aj tá má predsa krátke nohy, nie?

.t

oulouse-Lautreca preslávili obrazy, lož sa stala populárnou,
lebo je všadeprítomná, nenahraditeľná a prirodzená, a jazvečík zlomil už viac sŕdc ako všetky telenovely dovedna. Ten prvý
historický jazvečík, ktorého duša už dávno šťastne naháňa králikov vo Valhalle, a ktorého kosti odpočívajú kdesi pod starou lipou
na brehoch rieky Rýn, patril starogermánskemu bojovníkovi menom Tannhäuser. Ten nemal s Wagnerovou operou nič spoločné.
Mal však tiež krátke nohy, a možno preto sa k nemu priplichtil aj pes
na celkom kratučkých nohách. Tannhäuser ho v návaloch svojej rúhačskej povahy volal Ódin, a niekedy iba „Hund“ – jazvečík ešte
nebol zavedený ako plemeno. Ódinovi bolo jasné, že krátke nožičky mu pomôžu iba u súcitiaceho Tannhäusera. Iní Germáni boli
vysokí, mocní a hulvátski – väčšinou sa mu smiali a šteniatka od
neho zaručene nechcel ani jeden. (Tannhäuser bol ostatne na tom
podobne.) Krátkonohý Ódin sa už dlhšie kamarátil s jazvecom,
ktorý žil v nore neďaleko a chodieval k nemu (vďaka krátkym nožičkám sa dostal do nory, kam iní psi nemohli) na kus reči. Tannhäuser o tom, prirodzene, nevedel, inak by Ódina prichloštil – na jazveca mali Germáni už dlhšie ťažké srdce, lebo im občas zožral slepačie vajíčka. Ako tak klábosili, dostal náhle Ódin nápad, z ktorého sa zrodila dohoda doslova prevratného významu.

44

21. týždeň z 23. mája 2005

„Počuj jazvec,“ povedal kamarátovi jazvecovi, „urobíme dohodu, z ktorej budeme mať obaja prospech. Tí Germáni ťa už dlhšie chcú
uloviť, ale ešte neprišli na to, ako sa ti dostať na kožuch. Sú veľkí
a hlúpi, a aj ich hnusní dlhonohí psi sú hlúpi, takže tu si v bezpečí.
Ale iba dočasne, lebo raz na to prídu. Zatiaľ nevedia, že sem môžem
vliezť. Ja sem dovediem toho dobromyseľného trpáka Tannhäusera, so štekotom sem vpálim, akože ťa objavím a budeme sa akože
biť a robiť hrozný rámus. Môžeme sa pri tom trochu doškriabať
a dohrýzť. Potom ťa akože vytiahnem von, chvíľu sa ešte budeme
biť a potom ťa pustím a ty utečieš. Môj pán bude dojatý a všetkým
to povie. Začnú si ma vážiť a brávať na poľovačky na teba. To mi
umožní vbehnúť vždy do nory a varovať ťa, že idú. Keď nestihneš
utiecť, môžeme to divadielko s bitkou vždy zopakovať. Čo povieš,
obojstranne výhodné, nie?“ „No, ja neviem,“ pochyboval so zdravou nedôverou jazvec, „doteraz to bolo v pohode, tak načo robiť
rozruch?“ „Je to historická nevyhnutnosť,“ povedal Ódin, „tľapneme si?“ Tľapli si, lebo aj jazvecovi pripadol tento argument nevyvrátiteľný. Jazvec, samozrejme, nemohol tušiť, že je to dohoda výrazne asymetrická.
„O čom sa to tu dohadujete? Na čo si to tu tľapkáte?“ prerušil
ich malý teriér, ktorý sa tiež zmestil do tej nory a občas tiež chodil
klebetiť s jazvecom a Ódinom. Vyzeral tak trochu ako drôtená kefka. „To sa ťa netýka, ty sa choď dohodnúť s líškou,“ poradil budúcemu zakladateľovi plemena foxteriérov Ódin, teraz už zmluvný zakladateľ plemena jazvečíkov, ktorému začali Germáni onedlho
hovoriť „Dachshund“.
S dohodami je to väčšinou tak, že ich napokon jedna strana poruší. Táto nebola určite výnimkou. Podobne ako tá medzi foxteriérmi a líškami. Isté však je, že dohoda splnila, prinajmenej z pohľadu jazvečíkov, svoj účel bezchybne. Dnes prevyšuje počet všetkými Germánmi i Negermánmi milovaných jazvečíkov počet jazvecov exponenciálne. Pravdou je tiež, že aj jazveci sú pred nimi
z
relatívne v bezpečí.

