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Umění
závodit
v dešti
aneb
Jak jsem byl psem

Garth Stein
BRNO 2019
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Vybral si mě z chumlu štěňat, z klubka propletených hemžících
se tlapek, uší a ocásků, za stodolou zapáchající farmy poblíž
města Spangle ve východním Washingtonu. Nepamatuju si moc
dobře, co to bylo za místo, ale pamatuju si svou mámu, podsaditou labradorku s vytahanými cecíky, které se jí houpaly tam
a zpátky, když jsme je s tlupou mých sourozenců honili po
dvoře. Opravdu, naše máma nás asi neměla nijak zvlášť v lásce
a bylo jí dost jedno, jestli jsme sytí nebo hladoví. Zdálo se, že se
jí ulevilo pokaždé, když jeden z nás zmizel. Pro ni to bylo jen
o jednoho pištícího savce, který ji pronásledoval kvůli troše
mléka, míň.
Otce jsem nikdy nepoznal. Lidé z farmy řekli Dennymu, že to
byl kříženec ovčáka a pudla, ale tomu já nevěřím. Takového psa
jsem na farmě nikdy neviděl, a i když paní byla dobračka, vůdce
smečky, farmář, byl darebák, který byl schopen lhát ostatním
přímo do očí, i kdyby mu pravda v té chvíli třeba pomohla víc.
Uměl donekonečna vykládat o relativní inteligenci jednotlivých
psích plemen a byl pevně přesvědčený, že ovčáci a pudlové jsou
ti chytří, a proto budou zajímaví — i finančně — když „se kvůli
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temperamentu zkříží s labradorem“. Blbosti. Každý přece ví, že
pudlové a ovčáci nejsou nijak zvlášť bystří. Umějí dobře reagovat, ale ne nezávisle myslet. Zvlášť ne ti modroocí ovčáčtí psi
z Austrálie, ze kterých lidi šílí nadšením, když chytnou létající
talíř. Jistě, jsou chytří a pohotoví, ale nedokážou myslet jinak;
všechno mají naučené.
Já jsem přesvědčený, že můj otec byl teriér. Protože teriéři
dokážou věci řešit. Udělají, co jim člověk řekne, ale jedině
tehdy, když to vyhovuje tomu, co chtěli udělat stejně. A jeden
takový teriér na farmě byl. Byl to erdelteriér. Velký,
hnědočerný a ostrý. Nikdo si na něj nedovolil. Nebýval s námi
v ohradě za domem. Bydlel ve stodole dole u potoka, kde chlapi
opravovali traktory. Ale občas přišel na kopec a v tu chvíli se
mu každý klidil z cesty. Po farmě se říkalo, že je to rváč, kterého farmář drží zvlášť, protože by byl schopný zabít jiného
psa, kdyby jen zavětřil jeho směrem. Nebo by zakousl jen kvůli
pohledu. A když některá fena hárala, skočil na ni a udělal jí to
a vůbec se nestaral, jestli ho někdo vidí nebo jestli se jí to líbí.
Často jsem si říkal, jestlipak takhle zplodil i mě. Mám podobně
hnědočerné zabarvení a srst mám docela drsnou, lidé často říkají, že je ve mně něco z teriéra. Líbí se mi pomyšlení, že pocházím z takové vitální genetické linie.
Pamatuju si, jak bylo horko ten den, co jsem opustil farmu.
Tedy, ve Spangle bylo pořád horko a já jsem měl za to, že na
světě je prostě pořád všude horko, protože jsem netušil, že existuje něco jako zima. Nikdy jsem ještě neviděl déšť a o vodě jsem
toho taky moc nevěděl. Voda bylo to v kýblech, co pili starší psi,
a taky to, co farmář stříkal hadicí po psech, kteří se chtěli rvát.
Ale ten den, kdy přijel Denny, bylo výjimečně horko. Prali jsme
se s mými sourozenci jako obvykle a vtom nějaká ruka sáhla do
našeho klubka, nahmátla můj kožíšek a najednou jsem se houpal vysoko ve vzduchu.
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„Tohohle,“ řekl nějaký muž.
Pamatuju si první pohled na něj celý život. Byl štíhlý a měl
vypracované svaly. Nebyl příliš velký, ale byl to suverén. Měl
laskavé, ledově modré oči. Střapaté krátké vlasy a vousy tmavé
a drátěné jako irský teriér.
„To je nejlepší štěně z celého vrhu,“ řekla paní. Byla hodná;
míval jsem rád, když si nás brala na klín a mazlila se s námi.
„Nejroztomilejší. Nejlepší.“
„No, ale my uvažujem, že bysme si ho nechali,“ řekl farmář,
který právě vylezl v zablácených těžkých botách z koryta potoka, kde spravoval plot. Tuhle větu říkal vždycky. Bože, byl
jsem sotva tříměsíční štěně, ale tu frázi už jsem slyšel několikrát. Říkal to proto, aby víc vydělal.
„A nerozmyslíte si to?“
„Záleží na ceně,“ ušklíbl se farmář kamsi do dáli, vypálené
sluncem doběla.
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3
„Úplně zlehka. Jako kdybys měl na pedálech vajíčka,“ říká
vždycky Denny, „a nechtěl bys je rozbít. Tak musíš jet v dešti.“
Když se spolu díváme na videa — a děláme to tak od prvního
dne, co jsme spolu — Denny mi tyhle věci vysvětluje. (Mně!)
Rovnováha, předvídání, trpělivost. To všechno je životně důležité. Periferní vidění, zahlédnutí věcí, které člověk nikdy předtím neviděl. Kinestetické zážitky, řízení na pokraji možností.
Ale nejvíc se mi vždycky líbí, když mluví o zmizení paměti. Nepamatovat si, co jsem udělal před vteřinou, dvěma. Ať to bylo
dobře nebo špatně. Protože paměť je čas, který se vrství sám na
sebe. Vzpomenout si, to znamená odpoutat se od přítomnosti.
Řidič, který chce na automobilových závodech vůbec uspět, nesmí na nic vzpomínat.
A proto mají jezdci nutkavou potřebu nahrávat si každý moment, každý závod, mají v kokpitech nainstalované kamery, vestavěné videosystémy a záznamníky dat; pilot sám prostě nemůže být svědkem vlastní dovednosti. Tak to Denny říká. Říká,
že závod je akce. Znamená to být součástí jediného momentu
v čase a neuvědomovat si nic jiného než právě ten jediný
17

(přítomný) moment. Reflexe se musí dostavit až později. Skvělý
šampion Julian Sabella Rosa jednou řekl: „Když jedu závod,
moje mysl i tělo fungují tak rychle a tak skvěle spolupracují, že
si nesmím dovolit přemýšlet, protože pak bych zaručeně udělal
chybu.“
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Denny mě odstěhoval ze Spangle daleko, do čtvrti v Seattlu
zvané Leschi, kde bydlel v malém pronajatém bytě u jezera Washington. Život v bytě se mi moc nezamlouval, protože jsem byl
zvyklý na velký otevřený prostor a byl jsem ještě pořád víc štěně
než pes, ale měli jsme aspoň balkon s výhledem na jezero a to
mi dělalo radost, protože jsem přece částečně — po matce — takový vodomilný pes.
Rostl jsem rychle a během prvního roku jsme si s Dennym
vytvořili hluboký přátelský vztah a stejně hluboce jsme si navzájem i důvěřovali. Takže mě pak docela zaskočilo, když se
Denny tak náhle zamiloval do Evy.
Přivedl ji k nám domů a ona voněla po čemsi sladkém, stejně
jako on. Oba měli v sobě spoustu fermentovaného pití a díky
tomu se chovali docela legračně, věšeli se na sebe, jako by měli
mezi sebou příliš mnoho oblečení a snažili se ho ze sebe navzájem stáhnout, okusovali si rty, hnětli se rukama, tahali se za
vlasy a byli samý loket a prsty a sliny. Sesunuli se na postel a on
ji nakryl a ona řekla: „Víš, moje pole je právě úrodné!“ A on řekl:
„Vítám tu úrodnost.“ A obdělával to pole tak, že až zarývalo
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nehty do prostěradla, vzpínalo se na zádech do oblouku a vyráželo ze sebe výkřiky radosti.
Když pak Denny vstal a šel se do koupelny opláchnout, poplácala mě zlehka po hlavě, kterou jsem držel svěšenou nízko
při zemi — byl jsem přece jen ještě nedospělý, bylo mi teprve
něco přes rok a byl jsem trošku vystrašený tím jejich sténáním
a výkřiky. A ona řekla: „Nebude ti vadit, když ho budu mít ráda
i já, že ne? Nebudu se stavět mezi vás dva.“
Vážil jsem si jí za to, že to řekla, ale věděl jsem, že mezi námi
dvěma stát bude, a fakt, že to předem popřela, jsem pokládal za
známku jisté neupřímnosti.
Snažil jsem se nechovat negativně, protože jsem věděl, jak
poblázněný z ní Denny je. Ale přiznávám, že jsem z její přítomnosti nebyl nijak dvakrát nadšený. A tím pádem ani ona ke mně
nechovala žádnou výjimečnou náklonnost. Byli jsme oba jako
planety kroužící kolem jednoho slunce — Dennyho, věčně soupeřící o gravitační nadřazenost. Ona měla samozřejmě výhodu
svého jazyka a svých palců, a když jsem se na ni díval, jak ho
líbá a hladí, tak na mě občas mrkla, jako kdyby chtěla říct: Podívej, jaké mám palce! Koukej, co všechno s nimi dokážu!
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I opice mají palce.
Je to prakticky nejhloupější živočišný druh na Zemi, řadí se
hned vedle ptakopysků, kteří si kupříkladu stavějí obydlí pod
vodou, přestože dýchají vzduch. Ptakopysk je neuvěřitelně
tupý, ale to vlastně znamená, že je jen o trošku tupější než
opice. A přesto mají opice palce. Ty opičí palce měli správně dostat psi. Navalte palce, vy zatracený opice! (Zbožňuju Al Pacina
v remaku filmu Zjizvená tvář, i když s Kmotrem se to srovnat
nedá, ten je prostě dokonalý.)
Dívám se na televizi až moc. Když Denny po ránu odchází,
tak mi ji zapne a já jsem už na ní závislý. Denny mě sice varoval,
abych se nekoukal celý den, ale stejně to dělám. Naštěstí ví, jak
moc mám rád auta, takže mě často nechává sledovat Speed
Channel. Nejlepší jsou klasické závody a úplně nejradši mám
F1. NASCAR se mi taky líbí, ale lepší je, když se jezdí silniční
okruhy. A přestože závody jsou moje nejmilejší podívaná,
Denny mi řekl, že trochu pestrosti mi neuškodí, a někdy nechává zapnutý jiný kanál a to mě taky moc baví.
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Někdy se dívám na History Channel nebo na Discovery nebo
taky na PBS, někdy dokonce i na dětské programy — když byla
Zoë malá, tak jsem občas strávil i půl dne usilovným snažením
vygumovat si z mozku Goofyho znělku — poznávám tak jiné
kultury a jiné způsoby života, čímž se dostávám k přemýšlení
o svém místě na tomto světě a o tom, co má smysl a co ne.
Hodně se mluví o Darwinovi; skoro každý vzdělávací kanál
má v programu nějaký pořad o evoluci, který je většinou dobře
promyšlený a vědecky podložený. Ale stejně nerozumím tomu,
proč lidé pořád tak vytrvale stavějí evoluci a stvoření proti sobě.
Jak to, že nevidí, že duchovno a věda jsou jedno a to samé? Že
těla se vyvíjejí a duše se taky vyvíjejí a že vesmír je proměnný,
a proto se v něm obojí, tělo i duše, slučuje v jediný obdivuhodný
celek zvaný lidská bytost? Co je na takové myšlence špatného?
Vědečtí teoretikové pořád omílají, že opice jsou nejbližší evoluční příbuzní člověka. Ale to je jen spekulace. Na čem je založená? Na tom, že se zjistilo, že nějaká prehistorická lebka se
podobá té, kterou má moderní člověk? A co to dokazuje? Nebo
to stojí na faktu, že někteří primáti se pohybují po zadních končetinách? Být dvounožec přece není vůbec žádná výhoda. Stačí
se podívat na lidské chodidlo, s těmi ohnutými prsty a s hnisem
ze zarůstajících nehtů, které stejně nejsou dost pevné ani na to,
aby dokázaly hrabat v zemi. (A přes to všechno se nemůžu dočkat chvíle, kdy se má duše zabydlí v jednom takovém mizerně
vymyšleném dvounohém těle a já přijmu za své i člověčí zdravotní problémy!) Takže, co je na tom, že lidské tělo se vyvinulo
z opičího? Z opičího nebo z rybího, na tom přece nesejde. Důležitý fakt je ten, že když se to tělo konečně stalo dostatečně lidským, tak do něj vklouzla první lidská duše.
Nabízím vám takovouhle teorii: Nejbližší příbuzný druh člověka není šimpanz, jak věří lidé podle televize, ale pes.
Sledujte mou logiku:
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Argument č. 1: Paspárky
Jsem toho názoru, že takzvané paspárky, které se mladým
psům na předních nohou často operativně odstraňují, jsou ve
skutečnosti předchůdci skutečných palců. Navíc jsem přesvědčen, že lidé systematicky vyšlechtili některá psí plemena bez tohoto zárodku palce, což je proces, kterému říkají „selektivní
chovatelství“, a to prostě jen proto, aby zabránili případnému vývoji psa ve zručného, a tudíž konkurenčně „nebezpečného“ savce.
Rovněž věřím, že průběžná domestikace (pokud vám ten
směšný eufemismus takhle vyhovuje) psů lidmi je motivovaná
strachem: obavou, že u psů, pokud by byli ponecháni přirozené
evoluci, by se nakonec palce vyvinuly, stejně jako menší jazyky,
a psi by tak získali nadřazenost nad lidmi, kteří jsou ve své
vzpřímené poloze pomalí a nemotorní. Proto musí psi žít pod
neustálou kontrolou lidí, a když se najde pes bez pána, je bez
rozpaků utracen.
Z toho, co mi Denny pověděl o vládě a o jejích vnitřních systémech, jsem nabyl téměř jistotu, že tento ohavný opovrženíhodný plán nebyl zosnován nikde jinde nežli v nějaké zadní
místnosti — ano! — Bílého domu, a to nejspíš nějakým odporným prezidentovým poradcem pochybných morálních a intelektuálních kvalit, a pravděpodobně na základě zcela správného
úsudku — bohužel učiněného spíše ve stavu paranoi nežli duchovního vhledu — že všichni psi progresivně inklinují k sociálnímu chování.
Argument č. 2: Vlkodlak
Je úplněk. Mlha se trhá o nejnižší větve smrků. Z nejtemnějšího
kouta lesa vystupuje člověk a shledává, že se proměnil…
V opici?
Hm, neřekl bych.
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