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O DOCENTU "H", JEHO UTRPENÃ• A VÅ®BEC O Å½IVOTÄš
ÃšterÃ½, 25 Å™Ã-jen 2016

Zdravím vás, milé kudlanky, letos v únoru a bÅ™eznu jsem vám sem poslal pár ukázek z pÅ™ipravované knihy od
spisovatelky Marcelly Marboe. Koncem Å™íjna 2016 bude na pultech Ä•eských knihkupcÅ¯ první díl - Utrpení docenta H.
Posílám tedy k nahlédnutí zase jedno povídání a vyjádÅ™ení nakladatelství. Tato kniha na pultech urÄ•itÄ› dlouho nepobude
a jako dárek k VánocÅ¯m by to byl dobrý nápad, co vy na to?

Prolog Jednou mi pÅ™ítelkynÄ› Lenka Å™ekla: Prosím tÄ›, proÄ• ty poÅ™ád pí&scaron;e&scaron; tak blbÄ› zá-vaÅ¾-né, pr
a kontroverzní kníÅ¾ky, nad kterými se musí pÅ™emý&scaron;let? Copak to mohou lidé Ä•íst? KaÅ¾dý má vlastních starostí do
je&scaron;tÄ› se má otravovat pÅ™emý&scaron;lením nad tvými hlubokomyslnostmi? ProÄ• nenapí&scaron;e&scaron; nÄ›co
veselého, optimistického, co by Ä•lovÄ›ka potÄ›&scaron;ilo a dalo mu chuÅ¥ do Å¾ivota? ProÄ• jednou nenapí&scaron;e&scaro
jenom tak obyÄ•ejnÄ›, jak sama Å¾ije&scaron;?
Úvod
Jak jsem se pozdÄ›ji doslechla, byl docent H. od dÄ›tství vzorn
chlapec. Nikdy se nepral, na vysvÄ›dÄ•ení nosil samé jedniÄ•ky, vÅ¾dycky mÄ›l peÄ•livÄ› umytý krk, vydrbané u&scaron;i i noh
Poslouchal maminku, neÅ™íkal sprostá slova, neodmlouval paní uÄ•itelce &ndash; kaÅ¾dému dÄ›lal jen samou radost. Na
rodiÄ•ovských schÅ¯zkách byl dáván za vzor.
Ne tak já. Prala jsem se, jak Å™íkala prababiÄ•ka Anna, jako hasaÄ•ert,
vysvÄ›dÄ•ení mne nezajímala, drhnutí krku, u&scaron;í a pÅ™edev&scaron;ím nohou jsem se vyhýbala a vÄ›domí, Å¾e bych sn
mÄ›la nÄ›koho poslechnout, bylo pro mne natolik rozÄ•ilující, Å¾e jsem radÄ›ji neposlouchala vÅ¯bec nikoho. Paní uÄ•itelky mi d
Å¾ákovské kníÅ¾ky zapisovaly nelichotivé vÄ›ty o prostoÅ™ekosti a na rodiÄ•ovských schÅ¯zkách mÄ› s výstraÅ¾nÄ› zvednut
ukazováÄ•kem uvádÄ›ly jako odstra&scaron;ující pÅ™íklad.
VÅ¯bec tedy nevím, jak se mohlo stát, Å¾e se budoucí docen
výlupek v&scaron;ech ctností, jednoho dne objevil po mém boku jako Å¾enich, ale opravdu se to stalo. Byla to asi jediná
chyba, kterou tenhle jinak inteligentní a moudrý muÅ¾ ve svém Å¾ivotÄ› udÄ›lal, ale udÄ›lal ji. Anebo tenkrát je&scaron;tÄ› tak
moudrý nebyl? Nebo se protiklady opravdu pÅ™itahují?
Moje matka Libu&scaron;e, vÄ›rna tradici, proná&scaron;ela
vÄ›&scaron;tby nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ího charakteru, a kromÄ› toho &ndash; vÄ›Å™ila v dÄ›diÄ•nost. JenÅ¾e na to, po kom jsem
zdÄ›dila svou lásku ke zvíÅ™atÅ¯m, nikdy nepÅ™i&scaron;la. KdyÅ¾ na pÅ™íklad Macek skoÄ•il mamince na klín, hned tato p
poÄ•ítající se k vesnické &bdquo;lep&scaron;í spoleÄ•nosti&ldquo;, s grimasami hlubokého odporu volala: &bdquo;Fuj, fuj, fuj,
kocoure, nechci tÄ›, teÄ• jsem si myla ruce!&ldquo; Ani tatínek ke zvíÅ™átkÅ¯m pÅ™íli&scaron; netíhnul. KdyÅ¾ mu na&scaron
pipinky vyhrabaly Ä•erstvou sadbu kedlubnÅ¯, nikdy neÅ™íkal, chudinky, aspoÅˆ se napapaly, ale spílal jim nevybíravÄ› a házel
po nich hroudy, odhodlaný skuteÄ•nÄ› se trefit.
Nevím, co zavinila pÅ™itaÅ¾livost protikladÅ¯ a co moje poprsí (pýcha atle
oddílu Dynama Pardubice, jak se o nÄ›m vyjadÅ™oval sám Velký trenér, neboÅ¥ právÄ› o nÄ› jsem vyhrávala v&scaron;ecky
sprintérské závody a získávala tak cenné body pro postup do ligy), ale faktem je, Å¾e k manÅ¾elství do&scaron;lo, tÅ™ebaÅ¾e
moje matka Libu&scaron;e ustaranÄ› varovala: Mám tÅ™i dÄ›ti, ale jen dvÄ› jsou normální. Je&scaron;tÄ› si to rozmyslete, mlad
muÅ¾i, z toho bude malér, vÄ›&scaron;tila.
JenÅ¾e mladý muÅ¾ si to nerozmyslel.
ManÅ¾elství bylo stvrzeno vzá
slibem lásky v dobrém i zlém. Sly&scaron;el to chrám Svaté Barbory v Kutné HoÅ™e, jmenovkynÄ› mé babiÄ•ky z otcovy
strany. Ta, stejnÄ› jako babiÄ•ka z matÄ•iny strany (na rozdíl od maminky) láskou ke zvíÅ™átkÅ¯m oplývala. Takovou vykrmeno
posvícenskou husu, kaÄ•enu, Ä•i králíka na Ä•esneku, si nikdy nemohla vynachválit.
Ano, docent H. mi skuteÄ•nÄ›
dobrovolnÄ› slíbil lásku v dobrém i zlém, bohudík vÅ¯bec netu&scaron;il, co to dobré i zlé obná&scaron;í. Byl svou
mÄ›stskou maminkou vychováván v nedÅ¯vÄ›Å™e k jakémukoli tvorovi ze Å™í&scaron;e zvíÅ™at a v hluboké víÅ™e, Å¾e pÅ™
nebezpeÄ•í. VraÅ¾edné choutky Å¾e mívají nejen bzuÄ•ící tvorové v&scaron;eho druhu, jako jsou komáÅ™i, mouchy, vÄ•ely a
podobná pakáÅ¾, ale dokonce i pavouci. TéÅ¾ je tÅ™eba mít se na pozoru pÅ™ed tvory slizskými, tedy slimáky, &scaron;neky
Å¾ábami a hady, je&scaron;tÄ›rky nevyjímajíc. MimoÅ™ádný pozor je pak tÅ™eba dávat na tvory zá&scaron;kodnické a
potmÄ›&scaron;ilé, jakými jsou my&scaron;i &ndash; brrr! otÅ™ásla se vÅ¾dycky hrÅ¯zou a odporem matka docenta H..
bylo tak.
Matka docenta H., pozdÄ›ji babiÄ•ka Jaru&scaron;ka, slynula svou laskavostí, zejména k dÄ›tem. Ale navzdory
své laskavosti chtÄ›la mít ze svých Ä•tyÅ™ ratolestí vzdÄ›lané a platné obÄ•any na&scaron;í krásné zemÄ›, neboÅ¥ byla i
zapálená vlastenka.V tom smyslu je i dÅ¯slednÄ› vychovávala. Dbala na jejich excelentní prospÄ›ch ve &scaron;kole, dÄ›ti
musely studovat i jazyky a nav&scaron;tÄ›vovat téÅ¾ &scaron;kolu hudební. Docent H. tedy pÅ™ehrával nejen na houslích, ale
i na klavíru, coÅ¾ znehodnocovalo velkou Ä•ást jeho klukovského Ä•asu, který mohl pÅ™íkladnÄ› vÄ›novat tÅ™eba tÅ™ískání
milované kytary. Jakkoli byl docent H. vzorný chlapec, i jemu se Ä•as od Ä•asu &bdquo;vzornost&ldquo; zajedla. Jednou
tedy místo povinného pÅ™ehrávání na klavír, vylezl oknem, aby se mohl zúÄ•astnit domluvené války na plácku.
Matka
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docenta H. tou dobou v kuchyni válela &scaron;vestkové knedlíky a spokojenÄ› si Å¥ukala &scaron;piÄ•kou pohodlné
domácí obuvi do rytmu, kdyÅ¾ tu usly&scaron;ela, Å¾e synek hraje nÄ›jak chaoticky. Vtrhla tedy do pokoje a zdÄ›&scaron;ení jí
sevÅ™elo hrdlo.
V pokoji, kromÄ› ponuÅ™e nebezpeÄ•ného podzimního &scaron;era a hrajícího klavíru &ndash; nikdo!
Zázrak! chtÄ›lo se jí vykÅ™iknout. Ale protoÅ¾e matka docenta H. byla Å¾enou i ve stresu racionálnÄ› uvaÅ¾ující, nevykÅ™ik
skoÄ•ila zpÄ›t do kuchynÄ›. Tam zmobilizovala svoji stateÄ•nost plácaÄ•kou na koberce. Pak se potichu vplíÅ¾ila zpÄ›t. DrÅ¾a
nástroje, který její muÅ¾ Ota pouÅ¾íval nejen na vyklepávání kobercÅ¯, ale i na vyklepávání svých ratolestí, odklopila kryt
kláves. ZdÄ›&scaron;ení jí jako zázrakem hrdlo uvolnilo - a ona se s vehemencí, jaké je Å¾ena schopna jen za takto
prekérních situcí, jala svolávat domobranu. Po klávesách totiÅ¾ sklouzla my&scaron; a &ndash; hrÅ¯za! &ndash;
s vdÄ›Ä•ností vyrazila pÅ™ímo k nohám své osvoboditelky.
Pozn.: Kvílivou sirénu, která svolá k okamÅ¾ité mobilizaci
v&scaron;ecky obranné mechanismy stavení i chlapy ze &scaron;irého okolí (ve srovnání s ní je napÅ™íklad alarm auta
kníkáním Ä•erstvÄ› narozeného podvraÅ¥áka) vyuÅ¾ívá i moje sestra Jana. A je celkem fuk, jde-li o vý&scaron;e zmínÄ›ného
hlodavce nebo pavouka. V podobných situacích (napÅ™íklad, kdyÅ¾ ve spíÅ¾i v platu vajec objevila v jednom dÅ¯leÄ•ku místo
pÅ™ikrÄ•enou my&scaron;ku), nejenÅ¾e je schopna pra&scaron;tit celým platem s takovou razancí, Å¾e spíÅ¾ okamÅ¾itÄ› vy
by se v ní rozcákla celá p&scaron;trosí snÅ¯&scaron;ka, ale Jana se vypne i k výskoku snoÅ¾mo &ndash; nÄ›kdy do
vý&scaron;e aÅ¾ metr dvacet, coÅ¾ se jí pÅ™i &scaron;kolní tÄ›lesné výchovÄ› nikdy nepodaÅ™ilo, aÅ¥ se jiÅ¾ pozdÄ›ji o tak
popud tÄ›locvikáÅ™e Oty H. pokou&scaron;ela nÅ¯Å¾kami, strédlem, nebo horainem. Pozn.: Konec poznámky.
Nyní zpÄ›
dramatickému pÅ™íbÄ›hu matky docenta H. Nebohá Å¾ena se na &scaron;tÄ›stí pomoci dovolala. Chlapi popadli v&scaron;e, c
mÄ›li právÄ› po ruce &ndash; aÅ¥ jiÅ¾ to byla sekera, vidle Ä•i lopata a spÄ›chali za signálem domobrany. ManÅ¾el Ota, který
na místÄ› první, v&scaron;ak zachoval chladnou hlavu a místo sekery vyrval Å¾enÄ› plácaÄ•ku na koberce, s níÅ¾ se jal
zpracovávat pozadí nejstar&scaron;ího syna. A nic tenkrát budoucímu docentu H. nepomohlo ospravedlÅˆování, Å¾e se
nejednalo o my&scaron;, tedy matkou nenávidÄ›ného hlodavce, ale o jen docela obyÄ•ejného hmyzoÅ¾ravého rejska.
Zde se ov&scaron;em naskytuje zcela logická otázka, jestli v dobÄ›, kdy jsem i já je&scaron;tÄ› nekrmila ochoÄ•ené rejsky
ve své rustikální kuchyni, budoucí docent H. rejska od my&scaron;i vÅ¯bec dokázal rozeznat.
Faktem ale zÅ¯stává,
Å¾e nejspí&scaron; odtehdy zaÄ•al docent H. matÄ•ina varování co se nebezpeÄ•nosti pÅ™írody týká s upÅ™ímným pochopen
co zpÅ¯sobil pouhý my&scaron;orejsek), a na mé dÅ¯vÄ›rné vztahy s ve&scaron;kerenstvem pohlíÅ¾el pln pochybností. Ty
mohla pÅ™eklenout snad jedinÄ› &bdquo;v&scaron;epÅ™eklenující láska&ldquo;, o níÅ¾ mÄ› horlivÄ› uji&scaron;Å¥oval.
jsem svého docenta H. jiÅ¾ na zaÄ•átku Ä•estnÄ› upozornila na moje pÅ™írodumilovné ne&scaron;vary, pÅ™esto stateÄ•nÄ› v
není problém! Jsem chlap, trénovaný atlet, nÄ›co vydrÅ¾ím!
PokrÄ•ila jsem rameny: Byl varován, jsem tedy z obliga.

MARCELLA MARBOE
Nakladatelství Oftis prvním dílem tohoto románu pÅ™edstavuje Ä•tenáÅ™i slunnou pohodovou kn
která potÄ›&scaron;í celou rodinu, od babiÄ•ky aÅ¾ po vnouÄ•ata. Radost udÄ›lá zejména pak milovníkÅ¯m zvíÅ™at a humoru,
toho jedineÄ•ného fenoménu, kterým lze pÅ™eklenout v&scaron;echny trable Å¾ivota. NepÅ™etrÅ¾itý tok situací plných vtipu v
nedá vydechnout, kávu si budete vaÅ™it s kníÅ¾kou v ruce.
ObyÄ•ejné pÅ™íbÄ›hy ze skuteÄ•ného Å¾ivota autorky mají
ov&scaron;em i hluboký vnitÅ™ní smysl, neboÅ¥ poukazují na opravdové hodnoty jako je láska, tolerance, obÄ›tavost a úcta
ke v&scaron;emu Å¾ivému. Ov&scaron;em psát takové pÅ™íbÄ›hy není dáno kaÅ¾dému, aÄ• jsou knihy tohoto typu uprostÅ™
krutosti, dravosti a nepÅ™etrÅ¾itých stresÅ¯ doby víc neÅ¾ potÅ™ebné. Je to jako vyjet z rozpálené svi&scaron;tící dálnice na
stinnou lesní cestu. A právÄ› pro tuto schopnost &bdquo;zklidnit rozháranou mysl&ldquo; by román nemÄ›l ve va&scaron;í
rodinné knihovnÄ› zaruÄ•enÄ› chybÄ›t.
PS: PÅ™iznám se, Å¾e jsem se také trochu podílel, aby tato p
napsána - a vÅ™ele ji doporuÄ•uji. Josef Kouba
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