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Tuto knihu vûnuji aplikaci Wattpad
a v‰em sv˘m bájeãn˘m ãtenáﬁÛm
a také Depeche Mode – bûhem mnoha dlouh˘ch nocí
jsem se bez hlasité hudby neobe‰la.
A pﬁedev‰ím ji vûnuji svému bratru Jamesovi.
V této knize jsem tû ztvárnila, brá‰ko,
abys dále Ïil na jejích stránkách.

Tato kniha je fikce. Jména, postavy, místa a události
jsou dílem autorãiny fantazie, pﬁípadnû jsou zasazeny
do fiktivního rámce. KaÏdá podobnost se skuteãn˘mi
událostmi, místy ãi osobami, aÈ Ïijícími, ãi mrtv˘mi,
je ryze náhodná.

Prolog
PromiÀ, nemÛÏu.
PromiÀ, nemÛÏu.
PromiÀ, nemÛÏu.
Mohla jsem na ten naãmáran˘ vzkaz zírat sebedel‰í dobu, ale jeho
v˘znam zÛstával stejn˘. Zvedla jsem ho blíÏ k oãím v nadûji, Ïe sluneãní svûtlo ukáÏe dal‰í slova napsaná neviditeln˘m inkoustem.
Nic.
Jenom ta dvû krátká slova… Pﬁesto mi bûhem vteﬁinky dokázala
zmûnit Ïivot v trosky, roztﬁí‰tit ho v jediné explozi na prach.
Koneãnû se mi podaﬁilo odtrhnout od lísteãku oãi. Pﬁed sebou
jsem spatﬁila vydû‰ené obliãeje – své nevlastní sestry a dvou nejlep‰ích kamarádek. âíhavû mû pozorovaly, jako bych uÏuÏ mûla dostat
hysterick˘ záchvat, oholit si hlavu a pak nûkomu vypíchnout oko
de‰tníkem. Vypadaly hodnû ustra‰enû, jako bych se promûnila v tikající bombu.
Vlastnû mûly pravdu.
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Promûnila.
Tik. Tik.
Balancovala jsem na hranû nepﬁíãetnosti, která mû stahovala k sobû
jako laãná ãerná díra. Zaãínala jsem tomu tlaku podléhat.
A chce‰ se vÛbec bránit?
Co by se stalo, kdybych to vzdala? Uvûdomovala jsem si, Ïe jsem
otupûlá ‰okem, Ïe mi to zdaleka nedochází. Ale k povrchu probublávaly stále nenávistnûj‰í emoce a snaÏily se pﬁevzít kontrolu.
ZamÏikala jsem. Pálilo mû v oãích.
Zkusila jsem promluvit.
V ústech mi vyschlo a nevzmohla jsem se na slovo.
Nehybnû jsem hledûla na nejlep‰í kamarádky Jane a Val, opory, na
jejichÏ pomoc jsem se vÏdycky mohla spolehnout… Ale teì mlãely.
Ani slÛvko, jen ryzí dûs ve tváﬁi.
Pohledem jsem sklouzla k nevlastní sestﬁe Stormy-Rain. Na rozdíl
od svého jména – Bouﬁkov˘ lijavec – byla vÏdy jako pochodující paprsek sluneãní záﬁe. I z toho nejhor‰ího prÛ‰vihu umûla vykﬁesat to
dobré. Ale teì… nic. Zsinal˘ obliãej ztuhl˘ oblbujícím zdû‰ením.
Sklopila jsem hlavu k vlastním rozklepan˘m rukám, v kter˘ch
jsem muchlala rohy lístku. Mûla jsem pocit, Ïe z hrudního ko‰e mi
vystﬁelí srdce s Ïaludkem a plícemi v tûsném závûsu.
Vztek se ve mnû umocnil spoleãnû se ‰okem a drásav˘m Ïalem.
Ruplo to ve mnû. Zahltilo mû to jako vlna, jeÏ se vzedmula z nejprimitivnûj‰ích hlubin mé du‰e, kde logika, spoleãenská pravidla a intelekt nehrály sebemen‰í roli. ZÛstal tam prostor jenom pro doruda
rozpálenou a niãím nespoutanou zbûsilost.
A tak jsem se rozvﬁe‰tûla z pln˘ch plic, dokud jsem neochraptûla
a nezaãalo mû bolet v krku.
„Svlíknûte mû! Svlíknûte mû z tûch hadrÛ! Hned teì!“
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Zoufale jsem ze sebe zaãala strhávat svatební ‰aty, právû ty ‰aty,
do kter˘ch mi kamarádky pomáhaly se dostat zhruba pﬁed deseti
minutami; ten ÏivÛtek ze sloÏitû propleten˘ch stuh bych sama svléknout nedokázala. Uvízla jsem v pasti.
Jane a Val mi pﬁiskoãily na pomoc a zaãaly rozvazovat stuhy, ale
trvalo by to dlouho. TûÏk˘ vzduch byl najednou k neud˘chání, jako
bych se topila.
„Dusím se. Dusím se. Stra‰nû mû to ‰krtí!“
Val popadla nÛÏ, kter˘ hotelová sluÏba pﬁidala na tác s obãerstvením, a bez váhání pﬁeﬁízla spleÈ saténov˘ch stuÏek. Zvuk praskající látky mi pﬁipomnûl skﬁípání nehtÛ o sklo. Naskoãila mi husí
kÛÏe, ale ÏivÛtek se postupnû uvolÀoval, aÏ neÏivû sklouzl na podlahu.
Koneãnû jsem byla volná.
A pak pﬁi‰ly na ﬁadu slzy. Horké slzy se mi ﬁinuly po tváﬁích a surovû mi po nich kreslily ãernou mascarou. Slzy se pﬁetavily ve vzlyky.
Svatební ‰aty se mi válely u nohou jako ubohá louÏiãka stuÏek, saténu a korálkÛ, ale poﬁád jsem se cítila jako v pasti. Moje vlasy! Dokonale vyãesané do volného uzlu, protkaného perleÈov˘mi sponkami.
Najednou jsem cítila kaÏd˘ pramínek vlasÛ, jako by to byl jedovat˘
had. Zaryla jsem do vlasÛ prsty a rvala sponky pryã jako pouta. Pryã
s nimi, ven, ven! Zoufale jsem prahla strhat ze sebe kaÏdiãk˘ náznak
chystané svatby.
Perlové náu‰nice musely dolÛ. ChÀapla jsem po nejbliÏ‰ím kapesníãku a drhla si rtûnku, aÏ mû bolely rty. Rozmázla se mi po tváﬁi
jako odporná vyráÏka.
Kdyby se na mû nûkdo díval oknem zvenãí, povaÏoval by mû za
cvoka. Ne Ïe bych mu to mûla za zlé. Cípkem zbylého zdravého rozumu jsem si uvûdomovala, Ïe vypadám jako uprchlík z blázince,
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co si koleduje o svûrací kazajku a poﬁádnû silné elektro‰oky. Ale jak
jinak jsem se k ãertu mûla chovat…
ProtoÏe on…
Michael Edwards – se kter˘m jsem byla rok zasnoubená, dva roky
jsem s ním chodila – právû poslal k ‰ípku mû, Lilly Swansonovou,
a to pouh˘ch deset minut pﬁedtím, neÏ jsme mûli zamíﬁit k oltáﬁi.
Z toaletky na mû posmû‰nû pomrkávala lahviãka parfému, kter˘
si Michael na dne‰ek prosadil „jako svÛj oblíben˘“. Drapla jsem ji
a mrskla s ní o stûnu, aÏ se roztﬁískla na milion stﬁípkÛ jako mÛj Ïivot. VmÏiku mû udeﬁil poryv sladké jasmínové vÛnû, z níÏ se mi zvedl
Ïaludek.
Ale co ﬁeknu pûti stovkám hostÛ, kteﬁí uÏ na mû ãekali v kostele?
¤ada z nich pﬁiletûla sem do JiÏní Afriky aÏ z Austrálie.
„Ahoj, v‰ichni. Díky za náv‰tûvu. A teì hádejte! APRÍL! Svatba se
nekoná!“
Svatba, za kterou táta zaplatil malé jmûní.
Za naprosto dokonalou svatbu.
Dokonalou? âerta star˘ho, Ïe dokonalou!
Dala jsem si na v‰em záleÏet. Vypilovala jsem i ten sebemen‰í detail. Plánování a pﬁíprava dne‰ní slávy trvaly dlouhé mûsíce, a co
z toho?
A pak jsem uÏ v‰echno vnímala jenom mlhavû. Do pokoje vpadl
mÛj bratr James, ﬁval sprosté nadávky a vyhroÏoval, Ïe ho zabije.
Dokonce jednu vrazil svûdkovi, kter˘ tvrdil, Ïe váÏnû netu‰í, kam se
Michael vypaﬁil. MÛj vûcnû uvaÏující otec hledal logick˘ dÛvod pro
Michaelovo nepochopitelné jednání a stál si na svém, tvrdil, Ïe si
musíme nejdﬁíve promluvit, neÏ se pﬁikloníme k unáhlen˘m závûrÛm.
Následovaly stovky telefonátÛ: Kde je? Kdo ho vidûl? Kam zmizel?
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V jisté chvíli uÏ to ne‰lo utajit pﬁed hosty a rázem se rozjely fámy
a ‰u‰kanda ve velkém…
Má milenku.
Utekl s jinou.
Je to kriminálník na útûku.
Je gay.
Mimozem‰Èané na nûm provádûjí pokusy. (Doufám, Ïe bez umrtvení.)
Lidé pohazovali slÛvky jako parchant, podrazák a lháfi. A vylep‰ovali to slovy ostuda, chudinka a ‰koda. Lámali si hlavu, zda si mají
vyzvednout svatební dary, nebo je tady nechat. Co je v takov˘ch pﬁípadech v souladu s etiketou?
Zatímco svût kolem mû propadal ‰ílenství, na mû padl zvlá‰tní
klid. Nic se mi nezdálo skuteãné a náhle jsem si pﬁipadala jako divák
filmu vlastního Ïivota. Ka‰lala jsem na to, Ïe se na podlaze choulím
jen v kalhotkách a podprsence. Bylo mi fuk, Ïe s obliãejem strakat˘m rozmazanou rtûnkou a mascarou vypadám jako klaun. Na
niãem nezáleÏelo.
O pár minut pozdûji se do dveﬁí vﬁítil mÛj druh˘ bratr Adam
a donutil mû colou zapít bílou pilulku. Tvrdil, Ïe mû to uklidní.
Krátce nato se na scénû objevila moje okázalá matka s dramatiãností divadelní hereãky pﬁipravené na svou Ïivotní roli.
„Proã, proã, proã?“ Pﬁitiskla si ruku na srdce. „Proã tohle? – ‰ílenství, v nûmÏ rozum jasn˘, Ïluã odporná?“ Sevﬁela si spánky s v˘kﬁikem: „Prooooooããããã???!!!“
„Proboha, Ido, uvûdom si ksakru, Ïe teì nehraje‰ Shakespeara!“
Z otcova hlasu sly‰ím neskr˘van˘ vztek. Ani osmnáct let po rozvodu
se k sobû neumûjí chovat zdvoﬁile.
„Pﬁinejmen‰ím vám tím pﬁipomínám, Ïe cel˘ svût je jevi‰tû!“
odsekla matka temnû s hluboce tragick˘m tónem, k nûmuÏ pﬁi13
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hodila je‰tû hlavu zvrácenou dozadu v beznadûjném gestu a zaÈaté
ãelisti.
„PﬁestaÀ uÏ koneãnû s tûmi Ïvásty! Copak ses je‰tû nenauãila odli‰it realitu od fantazie?“
„V pﬁípadû na‰eho manÏelství se mi to rozhodnû povedlo!“
Adam ty dva dÛraznû zarazil. „Nechte toho! Teì k tomu není
vhodná chvíle!“
A vzápûtí vypuklo peklo.
Kmitl se tam knûz s nabídkou duchovní útûchy, ale bleskovû zmizel
cel˘ zrudl˘, sotva mû spatﬁil polonahou na zemi. Do dveﬁí nakouklo
pár zvûdavcÛ z pﬁíbuzenstva s ukﬁivdûn˘m v˘razem nakopnutého
psiska, ale staãil jim jedin˘ pohled, jak leÏím na podlaze s rozhozen˘mi paÏemi jako zastﬁelená, aby rychle zaﬁadili zpáteãku.
A ten pekeln˘ poprask nekonãil, protoÏe vzápûtí do místnosti vlétl
fotograf a zaãal mû fotit – nikdo ho na zmûnu situace neupozornil.
A totální ‰ílenství eskalovalo, kdyÏ moje oblíbená sestﬁenice Annie,
která mi navrhla ‰aty zdarma jako svatební dar, spatﬁila „svÛj dosud
nejlep‰í v˘tvor“ leÏet na podlaze zmuchlan˘ a potrhan˘. Podle v‰eho
mûla na krajíãku.
A najednou se v‰echno kolem mû rozmazalo a zvuky se slily do
podivnû monotonního ‰umu.
Zavﬁela jsem oãi a propadla se do tmy.

1.

P

o probuzení jsem ‰Èastnû zívla, skopla pﬁikr˘vku v bílém na‰krobeném povleãení a rozespale si protáhla nohy. Do bytu
proudilo slunce a na právû rozkvetl˘ch stromech ãiﬁikali ptáci. Vlah˘
ranní vûtﬁík prosytila nûÏná a líbezná vÛnû kvûtin. BoÏe, tomu fiíkám
dokonalé jarní ráno. Dokonal˘ svatební den. Vzru‰enû jsem vyskoãila z postele, abych se stﬁemhlav vrhla do nového dne, a pak jsem
to uvidûla…
Svoje svatební ‰aty pﬁehozené pﬁes opûradlo Ïidle jako mrtvá
kachna s useknutou hlavou.
Vzápûtí se mi vybavila ta dvû slÛvka a pra‰tila mû jako demoliãní
koule pﬁímo na solar. Ta slova, která narychlo na‰krábal na mizern˘
útrÏek papíru a podstrãil ho pode dveﬁmi jako zbabûlec.
Za‰átrala jsem po mobilu, zbûsile rozklepan˘mi prsty jsem sjela
po dotykovém displeji a projela dvaadvacet nepﬁeãten˘ch esemesek.
Byly od pﬁátel, pﬁíbuzn˘ch, spolupracovníkÛ, pedikérky, a dokonce
i od matãina psychologa (kter˘ oãividnû dostane padáka).
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Ale od Michaela nic.
Pﬁihlásila jsem se na Facebook a s bu‰ícím srdcem otevﬁela jeho
úãet. Îádná nová aktivita. Na Twitteru to vypadalo navlas stejnû.
Pﬁesvûdãila jsem se, jestli mû má poﬁád mezi pﬁáteli. Mûl. Mrkla jsem
na jeho Instagram, ale opût, nepﬁidal tam ani Èuk. Jako by se vypaﬁil
z povrchu na‰í planety, coÏ v Michaelovû pﬁípadû bylo nûco nemyslitelného. Neumûl si ani oﬁezat tuÏku, aby o tom netweetnul do svûta.
Nedokázal si koupit ani tkaniãky do bot, aby jejich fotku nevystavil
na Instagramu, a nemohl se ani podrbat na hlavû, aby své pocity nesdûlil na Facebooku. Tohle jediné mû na nûm ‰tvalo hned od zaãátku. Minul˘ ãas. Teì mû na Michaelovi ‰tvalo mnohem víc vûcí.
Mozek mi ve zbûsil˘ch obrátkách ‰rotoval jeden hnus za druh˘m.
Kam se kurvaprácedoprdele mohl vypafiit? Za‰il se v nûjakém pochybném hodinovém hot˘lku s nûjakou striptérkou, co se chlubí
kozaãkami na jehlách, stﬁapci a triplem? UÏívá si teì a oslavuje vãerej‰ek, kdy utekl od oltáﬁe a uhnul pﬁesnû namíﬁené kulce?
Byla jsem ráda, Ïe silná vÛnû kávy a smaÏících se klobás mû prudce
vrátila do reality a umoÏnila mi soustﬁedit se na nûco pﬁízemnûj‰ího,
protoÏe jsem si zãistajasna uvûdomila, Ïe umírám hlady.
Takhle vyhládlá jsem snad v Ïivotû nebyla. Kruãící Ïaludek mû zavedl do kuchynû, kde moji kamarádi a rodina stále je‰tû sedûli kolem
stolu. Sborovû mû pﬁivítali. Vzmohla jsem se jen na mdlé pﬁik˘vnutí.
Vzápûtí se na mû sesypali. V‰ichni na‰i pﬁíbuzní k sobû mají aÏ
pﬁehnanû ochranitelsk˘ vztah. Adam ke mnû pﬁiskoãil se sklenicí pomeranãové ‰Èávy, tabletkou na bolest hlavy a lékaﬁsk˘m receptem
na ty svinské malé bílé pilulky. Kdybych ho nechala, urãitû by mi navíc zmûﬁil teplotu a krevní tlak a napíchl mû na kapaãku. Val s Jane
mû zavedly k Ïidli, Stormy-Rain mávala pod nosem nûjakou vonnou tyãinkou a donesla mi hrnek bylinkového ãaje, v nûmÏ plavaly
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mrtvé utopené kvítky, a dokonce i Tlapka, na‰e obvykle odtaÏitá
koãka, se mi chlácholivû otﬁela o kotníky. Mûla jsem dojem, Ïe mû
provrtávají stovky vyãkávav˘ch oãí, jako by bez dechu ãekaly, aÏ
promluvím. V místnosti zavládlo trapné ticho. Nakonec to Annie
nevydrÏela.
„Jak ses prospala?“ vyhrkla.
Pﬁik˘vla jsem. „Fajn. Hele, s tûmi ‰aty mû to mrzí...“
„Ach boÏe! Ne! Prosím tû, to pusÈ z hlavy!“ Vyskoãila od stolu.
„Kromû toho, moÏná jsi tím odstartovala nov˘ trend… zavrÏen˘ch
svatebních ‰atÛ.“ Usmála se a mû její pokus o vtip dojal natolik, aÏ
mi z koutku oka vyklouzla slziãka.
Kolem mû zvuãnû pﬁecvakaly luxusní stﬁevíãky na jehlách. „Tak
pozor, pusÈte mû ke slovu. Taky bych mohla své klientce doporuãit Ïalobu o náhradu za emocionální újmu. O penûzích vyhozen˘ch
za svatbu ani nemluvû.“
Moje nevlastní sestra Sara, neohroÏená advokátka a majitelka
vraÏednû vysok˘ch podpatkÛ, hulákala v˘hrÛÏky do telefonu. Celé
dopoledne se snaÏila Michaela odchytit, volala naprosto v‰em jeho
pﬁíbuzn˘m, i tûm nejvzdálenûj‰ím. Zatím mûla smÛlu.
Michael nebyl k nalezení a Sara uÏ zaãala vyhroÏovat, Ïe do akce
povolá svoje soukromé oãko Lizzy Brownovou. Opût mi zakruãelo
v Ïaludku, tentokrát uÏ na‰tvanû, Ïe na nûj váÏnû ka‰lu, tak jsem si
pﬁitáhla talíﬁ klobásek. UÏ mûsíce jsem drÏela dietu, abych své pﬁirozenû oblé tvary narvala do svatebních ‰atÛ a taky proto, abych vyhovûla Michaelovi, podle kterého jsem nabrala pûkn˘ch pár kilo navíc.
Za ta muka strávená na bûÏeckém pásu jsem si zaruãenû zaslouÏila
zlatou medaili nebo jiné uznání. UÏ celé tﬁi mûsíce jsem se neocitla
ve stejné místnosti se saturovan˘m tukem ani karbohydráty a teì…
teì jsem si to hodlala vynahradit.
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J O W ATSONOVÁ

Do pusy jsem si laãnû nacpala celou klobásku naráz, spláchla ji sklenicí pomeranãového dÏusu a zazdila bagetkou tlustû namazanou máslem. V‰ichni na mû zírali, ale nikdo se neodváÏil pronést ani slovo.
„Val.“ Klobása mi pﬁi pokusu promluvit málem vypadla z úst.
„Val, okamÏitû zajeì na nákup a dovez mi dvû, ne, pût ãoko tyãinek
Mars, ‰est pytlíkÛ gumov˘ch medvídkÛ a chleba – nepfieÏiju bez
chleba!“
V téhle chvíli jsem potﬁebovala chleba jako ochlasta ranního panáka. Je‰tû jsem ani nedomluvila a uÏ jsem vraÏdila lívanec, namoãila jsem ho do sirupu a cel˘ jsem ho doslova vdechla. Nikdo se mû
neodváÏil upozornit, Ïe bych se váÏnû nemûla pﬁedávkovat neﬁedûn˘m cukrem. Val obÏivla a vybûhla ze dveﬁí.
O deset minut pozdûji uÏ byla zpátky i s nákupem, ale jídlo mi pomáhalo potlaãit emoce jenom do jistého bodu. Vzhlédla jsem k hodinám. Ruãiãky zpomalenû odtikávaly a náhle jsem se cítila jako v bizarním snu, kde se horizont naklonil a hodiny stékaly po stûnû jako
na obrazu Salvadora Dalího. Gumové nohy mû neunesly, vrostly do
psychosomatického betonu a mozek se od nich odpojil.
Doplazila jsem se do ob˘vacího pokoje a doslova stekla na pohovku s ukoﬁistûn˘m sáãkem gumov˘ch medvídkÛ v paﬁátech. Pﬁátelé a rodina nakukovali do dveﬁí. Zﬁejmû mû nechtûli ztratit z oãí.
Potﬁebovala jsem rozpt˘lení. Zoufale. Televizi jsem pﬁepnula na reality show s naprostou jistotou, Ïe tam najdu útûchu. Nûkdo na tom
je urãitû mnohem hÛﬁ neÏ já – jako ten chlápek se ãtyﬁma rukama
anebo ten pokryt˘ kﬁovím z pﬁerostl˘ch bradavic nebo jin˘ t˘pek
zabetonovan˘ v domû pod haldami ãasopisÛ a zubních kartáãkÛ,
které si syslí uÏ od roku 1966. Pﬁípadnû Ïena, kterou porodní bolesti
zastihly na strmém svahu v Himalájích… zkrátka nûkdo s podobnû
morbidním osudem.
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PrÛ‰vih, protoÏe bûÏela show o maníkovi, co pekl koláãe, a to mû
zkrátka nemohlo zajímat – leda by se mu pazoura zachytila v mixéru a on si ji musel uhryzat, aby se vysvobodil.
Byla jsem ‰tûstím bez sebe, kdyÏ poãetn˘ houf blízk˘ch koneãnû
ráãil vypadnout a Jane, Val, Annie a Stormy-Rain se vrátily do ob˘váku ke mnû. Prdlá pûtka. Tak jsme si ﬁíkaly v pubertû, a i kdyby ãert
na koze jezdil, vÏdycky jsme pﬁi sobû drÏely.
„Tak co teì?“ UÏ zase mi vytryskly slzy. „Co si poãnu teì?“
„Nevím.“ Jane mû vzala za ruku. „A píchneme ti se v‰ím, co jen
bude‰ chtít.“
„Jo, komplet se v‰ím!“ potvrdily sborem i ostatní.
Vûdomí, Ïe holky stojí pﬁi mnû, mi pﬁineslo maliãkou úlevu. Vybavila jsem si, jak jsme obskakovaly Jane po tom trapasu, kdyÏ na
veﬁejnosti narazila na svého snoubence s tajnou milenkou. Nebylo
to nic pûkného a tehdy Jane nevûﬁila, Ïe tu bolest a poníÏení vÛbec
pﬁeÏije, ale zvládla to tehdy na jedniãku.
Tﬁeba i já budu v pohodû. Nûkdy za hodnû dlouho.
Ov‰em právû teì jsem hledûla do proklatû ponuré budoucnosti.
„Proã to udûlal?“ Vztekle jsem urafla gumovému medvídkovi
hlavu a drtila ji mezi zuby. Copak jsem si to do prdele zaslouÏila?
SnaÏí se mû trestat osud, nebo co?
Îádná z kamarádek mi nemohla nabídnout odpovûì. V duchu
jsem si znovu a znovu pﬁehrávala svÛj poslední rozhovor s Michaelem. Pﬁed dvûma dny jsme se se‰li u snídanû tûsnû pﬁedtím, neÏ jsem
se ubytovala v hotelu. Dali jsme si espresso. Klábosili jsme o svatbû
a co podnikneme, pokud se moje matka namaÏe a zaãne zpívat muzikálové melodie – coÏ na rodinn˘ch se‰lostech ãinila s Ïeleznou
pravidelností.
Na rozlouãenou mû políbil.
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A ﬁekl mi, Ïe mû miluje.
¤ekl mi, Ïe uÏ se nemÛÏe doãkat okamÏiku, kdy spolu budeme
stát u oltáﬁe.
Tak co se k ãertu stalo?
Îe by mûl milenku? Ale jak? VÏdyÈ jsme Ïili skoro spolu. Nebo jde
o jeho psychick˘ problém? Normálnû se vydûsil? Nechce se mu oÏenit s Ïenou, se kterou zaÏil sex jen nûkolikrát? Pravda, nebyla jsem
zrovna sexuální draãice. Ve ãtyﬁiadvaceti jsem nemûla daleko k pannû.
Tváﬁí v tváﬁ spoustû tûch „moÏná“ a „snad“ mi v‰echny ty dÛvody pﬁipadaly pitomé a ubohé.
Zmrzaãila jsem dal‰ího gumového medvídka, a zrovna kdyÏ jsem
mu amputovala nohy, v‰imla jsem si zásnubního prstenu. Pﬁi pohledu na dokonal˘ dvoukarátov˘ diamant se mi zvedl Ïaludek a já si
ho strhla z ruky tak prudce, aÏ po nûm zÛstal rud˘ otisk. Chvíli jsme
na nûj mlãky koukaly a pak si Val vzala slovo.
„Dej ho do frcu. Prodej ho a kup si nûco frajerského. Tﬁeba sportovní Porsche.“ Michael nikdy neskr˘val, Ïe je prachat˘, a dÛkazem
toho byl i prsten.
„Ne!“ Stormy nadskoãila vzru‰ením. „Spálíme ho na obûtní hranici. Budeme tanãit kolem a zaﬁíkáme v‰echno zlé!“
„Jasnû!“ vypískla Annie. „A vÛbec, spálíme tohle v‰echno. A zaãneme u tûch hnusn˘ch man‰estrákÛ, do kter˘ch tû v jednom kuse cpal!“
„A já bych mu mohla vyãistit zubní kanálky bez umrtvení!“ nabídla se Jane. Studovala zubaﬁinu.
Zkoumala jsem prst˘nek. Byl pﬁenádhern˘. Nenávidûla jsem ho.
Pﬁipomínal mi Michaela a jeho prázdné sliby. V‰echno mi ho pﬁipomínalo, jeho pﬁítomnost se neomalenû podepsala na v‰em, co jsem
mûla. Na pohovce, kde jsem teì leÏela, na televizoru, kter˘ vlastnoruãnû povûsil na stûnu, na koberci, o kter˘ zakopával, i na ‰Èastné
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fotky z na‰í dovolené u moﬁe, které jsem mûla vystavené na konferenãním stolku.
Och, paneboÏe, líbánky!
Právû dnes odpoledne jsme mûli odletût do Thajska! Michael zarezervoval a zaplatil svatební apartmá s plnou penzí ve White Sands
Hotel and Spa! Pﬁi tom pomy‰lení mi naskoãila husí kÛÏe.
„UÏ to déle nevydrÏím. VáÏnû mu musím zavolat!“ Vytáhla jsem
mobil a zaãala vyÈukávat ãíslo, jeÏ jsem mûla zadﬁené aÏ do ‰roubovic DNA. NeÏ jsem to stihla, Annie mi mobil ráznû vy‰kubla
z ruky.
„Moment. Zamysli se na vteﬁinku, jo? Co mu vlastnû chce‰ ﬁíct?“
„Nevím.“
„Nezhor‰í‰ to je‰tû víc?“ varovala mû Jane. „A co kdyÏ to nevezme? Zkontaktovat se s ním zatím nikdo nedokázal!“
„Anebo...“ ozvala se Val soucitnû, „co kdyÏ ti vpálí nûco, na co
momentálnû nejsi dost silná?“
„Tﬁeba co?“ Îaludek se mi stáhl ve rdousiv˘ch uzlech. „Jako Ïe uÏ
má jinou?“
Annie mû objala. „Nemám páru, koãiãko, ale vím, Ïe volat mu
právû teì není dobr˘ nápad. Dej tomu ãas, neÏ se uklidní‰.“
Rozhlédla jsem se po kamarádkách a najednou mi to do‰lo: „Mám
vás ráda, holky, ale jako vztahoví poradci jste fakt ty nejhor‰í na
svûtû.“ V‰echny se zatváﬁily chápavû.
„Stormy,“ zaãala jsem u sestﬁenice, „ty sama s Ïádn˘m muÏsk˘m
nevydrÏí‰ déle neÏ tﬁi t˘dny a ten poslední byl chrliã ohnû.“
„Îonglér,“ opravila mû. „Îongloval s hoﬁícími pochodnûmi.“
„VÏdyÈ to povídám. Val, ty jsi celé roky tajnû zamilovaná do svého
souseda a nikdy jsi mu to neﬁekla.“
Val schlíple pﬁik˘vla. „To je pravda.“
21

J O W ATSONOVÁ

„Jane, poslední maník, s kter˘m jsi ‰la na rande, na tebe mluvil
klingon‰tinou… i v posteli.“
Ostatní zaﬁvaly smíchy. Tohle se nám neomrzelo.
„Ty se moc nesmûj, Annie!“ pohrozila jsem jí. „Pamatuje‰ si na
Xaviera?“
Annie v rozpacích sklopila oãi.
„Ten tvÛj avantgardní módní návrháﬁ byl gay, aÏ to buãelo, a ve
skuteãnosti se jmenoval Jeff.“
„To je fakt,“ uznala Annie.
Hlasitû jsem si povzdechla. Navzdory vlastním mizern˘m v˘sledkÛm v randûní totiÏ holky mûly pravdu. Telefonovat Michaelovi
byla blbost. „Fajn, nezavolám mu, ale potﬁebuju skleniãku.“
„Zamítnuto. Jde o kontraindikaci k tûm tv˘m tabletkám, protoÏe
tabletky i alkohol mají sedativní úãinek na nervovou soustavu,“ pouãila mû Jane.
Nechápavû jsem se k ní obrátila.
„Zkrátka, Ïe bys potom magoﬁila je‰tû víc,“ tlumoãila mi to Stormy laskavû.
„Fajn. Tak mi sem aspoÀ hoìte dal‰í ãokoládu!“

V lidském Ïivotû se objevují okamÏiky, jeÏ zmûní v‰echno od zá-

kladu. Otﬁesou i skálou. Nasmûrují vás jin˘m smûrem, k jin˘m
lidem, místÛm i vûcem. Tyhle okamÏiky nepﬁicházejí ãasto, ale kdyÏ
uÏ ano, postaví vám Ïivot i cel˘ svût na hlavu.
Bylo mi jasné, Ïe tohle je jeden z nich, protoÏe podobn˘ jsem zaÏila je‰tû pﬁedtím, neÏ mi bylo dvanáct.
Od té doby jsem pﬁesnû vûdûla, co chci od Ïivota. Naplánovala
jsem si to do posledního písmenka, do sebemen‰ího detailu. Vtip byl
v tom, Ïe jsem v Ïivém pﬁenosu zaÏila pﬁíklad, jakému Ïivotnímu
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stylu se chci vyhnout – díky své dramatizující matiãce. Byla prÛmûrnû slavná divadelní hereãka, coÏ ráda lidem pﬁipomínala… nepfietrÏitû. V m˘ch ‰esti se rozvedla s otcem a já od té doby Ïila v pekle:
jinak se to totiÏ nedá popsat. V jednom kuse jsme se stûhovali podle
toho, v jakém divadle a jakou hru matka zrovna hrála, kde zrovna
zkou‰ela, s k˘m zrovna spala. Vystﬁídal se u nás hudebník, herec,
ﬁeditel, trenér jógy, hlasov˘ kouã, a dokonce i iluzionista, z kterého
se vyklubal kriminálník. KdyÏ ho zavﬁeli, pﬁísahal, Ïe uteãe, protoÏe
„se dostane ze v‰ech pout“. Pokud vím, sedí dodnes.
Matka mûla údûsn˘ vkus na muÏe. Grázlové ji pﬁitahují stejnû
jako hipíka batikované triãko ãi svûtov˘ mír. Navíc se sama vyznaãuje dost údûsn˘mi koníãky: celkem pravidelnû poﬁádá ãi obráÏí
opilecké mejdany se zpola svleãen˘mi a kokainem zblbl˘mi hosty.
Mnohokrát jsem po návratu ze ‰koly musela kliãkovat mezi nehybn˘mi tûly v bezvûdomí rozvalen˘mi na podlaze na‰eho ob˘vacího
pokoje. KdyÏ mi bylo dvanáct let, vybojoval si mû otec do vlastní
péãe. Tehdy se v‰echno rázem zlep‰ilo.
Pﬁestûhovala jsem se do uspoﬁádaného svûta s dokonale vyváÏenou symetrií a bezchybnû zabûhnutou rutinou. Krásn˘ a uklizen˘
domov s macechou, která mû vozila do ‰koly a fandila mi pﬁi tréninku na hokeji, a dvûma star‰ími brá‰ky, co mû zboÏÀovali. Dvakrát roãnû jsme jeli na dovolenou na stejné místo, do na‰í nádherné
chaty na líbezném pobﬁeÏí v JiÏní Africe. A kaÏd˘ den v t˘dnu mûl
svoje urãité jídlo. V mém novém Ïivotû bylo v‰echno pﬁedvídatelné
a já to milovala. Moje „nová“ rodina mû vzala pod kﬁídlo jako potluãené ptáãe, kter˘m jsem tehdy skuteãnû byla.
Ten nov˘ Ïivot mû okouzlil do té míry, Ïe jsem si pﬁísahala, Ïe
také já budu Ïít navlas stejnû. V‰echno bude mít svoje místo a komplet v‰eciãko pobûÏí podle plánu.
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A Michael byl právû jeho souãástí:
Odmaturovat mezi nejlep‰ími, jít na vysokou, dosáhnout titulu,
pracovat v tátovû auditorské firmû. Vdát se do pûtadvaceti (nejpozdûji). První dítû do ‰estadvaceti. Dva kluci a dvû holky. Bydlení
v jednopatrové vilce v zelené ãtvrti nepﬁíli‰ vzdálené od bydli‰tû
rodiny. KaÏdá dovolená ve srubu. KaÏdou nedûli peãené kuﬁe.
Staãilo v‰ak necel˘ch ãtyﬁiadvacet hodin a cel˘ mÛj plán vyletûl
komínem jako závan smrdutého kouﬁe. Nejenom Ïe se‰lo ze svatby,
ale ztratila jsem v‰echno, co jsem si tak peãlivû plánovala uÏ od dvanácti let. A pak mû napadlo je‰tû nûco. Vzpomínka, z níÏ mû rozbolelo celé tûlo.
„Nebyla by to nádhera, kdybychom na miminko zadûlali právû bûhem líbánek?“ zeptal se jednou veãer Michael.
Dlaní jsem si promnula sevﬁené hrdlo, které mi skoro nedovolilo
polknout.
Znovu jsem se dala do pláãe. Uchopila jsem dálkov˘ ovladaã
a nazdaﬁbÛh maãkala tlaãítka, aÏ jsem se dostala na pﬁírodovûdn˘
kanál…
Rozvíﬁené tyrkysové moﬁe. Bílé písky Ïhnoucí pod nízk˘m tropick˘m sluncem. Statné palmy se svÛdnû kolébaly v pﬁímoﬁském
vánku a pobﬁeÏí olizovaly nûÏné vlnky. V‰echno vypadalo tak mírumilovnû. Tak líbeznû, a – coÏ bylo hlavní – tak vzdálenû.
Tak nekoneãnû vzdálenû od prÛseru, ve kter˘ se momentálnû
promûnil mÛj Ïivot.
A pak jsem dostala nápad. Byl to takov˘ ‰ok, Ïe jsem málem
slítla z pohovky na podlahu. Za cel˘ch ãtyﬁiadvacet let, co jsem byla
na téhle planetû, mû je‰tû nic tak ‰íleného nenapadlo. NapÛl jsem
nevûﬁila, Ïe se to vylíhlo v mé vlastní hlavû.
Vyrazím na líbánky! Sama.
24

HO¤ÍCÍ MùSÍC

Vyskoãila jsem jako politá Ïivou vodou. Vrhla jsem se do loÏnice
a hrábla do zásuvky pro pas a letenku. Ksakru! Za pár hodin to letí
a já je‰tû ani nemám sbaleno. Mozek mi pracoval na nejvy‰‰í obrátky,
jak jsem v duchu sestavovala seznam v‰ech nezbytn˘ch vûcí. Lítala
jsem po bytû a do kufru házela, co mi jen pﬁi‰lo pod ruku. Koãku
Tlapku jsem bleskovû ‰oupla k sousedce, postar‰í osamûlé dámû
s fialov˘m pﬁelivem, která nic nemilovala víc neÏ lakovat mojí ãíãe
drápky a plést pro ni svet˘rky.
Vzpomnûla jsem si na rodinu a pﬁátele, kteﬁí si o mû budou dûlat
starosti. Urãitû by mi cestu neschválili. Rozhodla jsem se, Ïe jim po‰lu
esemesku aÏ z letadla, aÏ bude jisté, Ïe na tom nic nezmûní. Napsala
jsem vzkaz a uloÏila ho, abych ho mûla pﬁipraven˘.
Lidi, vyrážím na líbánky úplně sama. Klídek, budu v pohodě.
Všem posílám pusu a děkuju za podporu.

XoXo

O hodinu a patnáct minut pozdûji jsem uÏ sprintovala terminálem
O. R. Tambo International Airport. Lidi se za mnou udivenû ohlíÏeli,
jako bych se zcvokla. Brána se uÏ zavírala a já byla definitivnû poslední
osobou, kterou pustili na palubu. Vpadla jsem do letadla tak u‰tvaná,
Ïe mi rozhoﬁãené pohledy ostatních cestujících byly fuk. Zﬁejmû jim
ne‰lo pod nos, Ïe kvÛli mnû museli ãekat. Upﬁímnû ﬁeãeno, ka‰lala
jsem na to.
S bu‰ícím srdcem a bez dechu jako dostihov˘ kÛÀ jsem se zhroutila na sedadlo, zapnula si pás a zvrátila hlavu ve snaze uklidnit se.
Marnû.
Klepala jsem se nervozitou, pﬁízraãn˘m pocitem, Ïe mû nûkdo pozoruje. A pozoroval. Obrátila jsem se a pohlédla do tmav˘ch pronikav˘ch oãí, jeÏ patﬁily chlápkovi o dvû ﬁady pﬁede mnou. Uhlovû
ãerné vlasy rámovaly ostﬁe ﬁezané exotické rysy v tom nejzlovûstnûj25
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‰ím obliãeji, jak˘ jsem kdy vidûla. T˘pek byl obleãen˘ kompletnû do
ãerného. âerné tenisky, ãerné kalhoty a stará vyrudlá ko‰ile, z které
doslova ãi‰elo – prdím na v‰echno. Z rukávu mu vykukovala silnû
geometrická linie tetování. Na první pohled to byl feÈák nebo bubeník gotické kapely a kaÏdopádnû se rochnil v depresi a ujíÏdûl
na upírsk˘ch filmech! Tváﬁil se mrazivû a váÏnû, ale pak…
Pak…
Pak si mû prohlédl od hlavy k patû a zase nazpátek a koutky úst se
mu roztáhly skoro do úsmûvu. Doslova mû olízl oãima, jednou, podruhé. Byla jsem kompletnû obleãená, ale v Ïivotû jsem se necítila
obnaÏenûji. Bleskovû jsem se odvrátila, ale i tak jsem na sobû poﬁád
cítila jeho zkoumavé ãerné oãi.
A pak se ve mnû vzedmulo rozhoﬁãení: Co si o sobû myslí, Ïe mû
takhle oãumuje? Usoudila jsem, Ïe nejlep‰í bude znovu se na nûj podívat a vzdornû mu ãelit tváﬁí v tváﬁ. Frajersky jsem se k nûmu otoãila a varovnû mu pohlédla do oãí, zatímco hlavou se mi honily fakt
nebezpeãné vûci.
„A co jako je?“ Tohle jsem si sice jen pomyslela, ale pﬁesto jsem ho
vraÏdila pohledem.
Teì uÏ se zubil od ucha k uchu a v ãern˘ch oãích mu jiskﬁilo pobavení. Proboha, a proã mi ten dûsn˘ t˘pek kouká na nohy? Sledovala jsem smûr jeho pohledu a narazila na dva páry korálkov˘ch oãek,
které patﬁily dvûma rÛÏov˘m chundelat˘m králíãkÛm s rozko‰n˘mi
rÛÏov˘mi ãumáãky a velk˘ma plandav˘ma u‰ima.
Na nohou jsem mûla baãkory!
Obliãej mi zahoﬁel Ïhav˘m rumûncem rozpakÛ. Od baãkor jsem
oãima povyjela v˘‰ ke kalhotám a k topu. A teprve pak jsem si uvûdomila, Ïe nejde jenom o baãkory…
Byla jsem pofiád je‰tû v pyÏamu!

2.

Z

kusili jste se nûkdy uvolnit v situaci, kdy byste nejrad‰i zalezli
do hou‰tí ãi… v mém pﬁípadû… do horní pﬁihrádky na zavazadla a tam do nûãího kufru?
Zkusili jste si nûkdy zdﬁímnout s vûdomím, Ïe vás oãumujou
desítky zvûdav˘ch oãí? Îe se kolem vás desítky úst roztahujou do
úsmûvu, Ïe se tázavû zvedají desítky oboãí? A ze v‰ech stran jsem
sly‰ela ‰u‰kání a ‰epot.
„Propána, Tome, co to má ta ne‰Èastná holãina na sobû?“
„Nejspí‰ jí hráblo.“
„Asi bude nemocná.“
„Ostuda, nechají ji s depresí nebo schizofrenií bûhat úplnû bez dohledu.“
Fajn, tak v tomhle stadiu mi rada od pﬁehnanû starostlivé stevardky „Uvolnûte se a vychutnejte si let“ prostû nepomohla. To je
stejné, jako kdyÏ gynekolog radí pacientce na kﬁesle „Uvolnûte se…
vÛbec to nezabolí.“
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AlespoÀ jsem pod sedadlo za‰oupla ty papuãe. BohuÏel, svítivû
rÛÏové pyÏamo s obrázkem zubící se vidliãky a lÏíce na pﬁedním dílu
s lehce dvojsmysln˘m nápisem jsem schovat nemohla.
Dostala jsem ho od Annie na rozluãce se svobodou. Jú, jak my
jsme se tomu nasmály! Ha-ha-ha-ha.
Ale teì mi do smíchu váÏnû nebylo. Zato v‰em okolo nejspí‰ jo.
Nejvíc jsem se dûsila nevyhnutelné v˘pravy na toaletu. Odolávala
jsem tak dlouho, jak jen bylo v lidsk˘ch silách, ale s kaÏdou dal‰í minutou a s kaÏd˘m dal‰ím nabídnut˘m kelímkem pití to bylo nároãnûj‰í. Dokonce jsem odmítla i alkohol zdarma, jen abych vydrÏela.
Nakonec jsem si po sedmi hodinách letu pﬁiznala, Ïe i mÛj velbloudí
moãov˘ mûch˘ﬁ je na pokraji sil – a je ãas projít uliãkou hanby.
Ohlédla jsem se k toaletám; nemohla jsem od nich sedût dál, ani
kdybych teì balancovala na konci kﬁídla. Od cíle mû dûlilo nejménû
tﬁicet ﬁad sedadel. Zhluboka jsem se nadechla a zkusila se pﬁedem
obrnit – urãitû to tak hrozné nebude. A co má b˘t, Ïe mû stovky lidí
uvidí v pyÏamu? No hele, pﬁece o nic nejde, ne?
Postavila jsem se na roztﬁesené nohy. V puse mi vyschlo. ·inula
jsem se uliãkou a odhodlanû se snaÏila rozdávat úsmûvy v nadûji, Ïe
kdyÏ se budu tváﬁit mile, nikdo si toho v˘raznû rÛÏového pyÏama
nev‰imne. BohuÏel, úsmûvy to zﬁejmû je‰tû zhor‰ily.
Udatnû jsem pochodovala, ale neu‰lo mi, Ïe jedna matka zakryla
synkovi oãi, aby náhodou nezaãal hlasitû spekulovat, co moje pyÏamo znamená. Dal‰í vystra‰ená matka pﬁitáhla dítû ochranitelsky
k sobû. Jeden z muÏÛ ti‰e zamÀoukal a dal‰í na mû mrknul. Pár ﬁad
pﬁede mnou se ohlédla rozhihÀaná dívãina, natáhla ke mnû selfie tyã
a vyfotila si mû. Ale to uÏ váÏnû trochu pﬁehnala, nemám pravdu?
Hrdû jsem vztyãila hlavu a snaÏila se vypadat dÛstojnû, i kdyÏ uvnitﬁ
jsem umírala.
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A kdyÏ jsem koneãnû do‰la k toaletû, sam˘m ‰tûstím a úlevou
jsem se ráznû opﬁela do dveﬁí a vpadla dovnitﬁ…
Plesk! Buch!
Do nûãeho jsem narazila. Do nûãeho hodnû tvrdého. KdyÏ jsem se
koneãnû vzpamatovala, stála jsem tváﬁí v tváﬁ gotickému chlápkovi –
jak jsem si ho tajnû pojmenovala, kdyÏ jsem mu v duchu nadávala
bûhem jeho pﬁedchozího oãumování – kter˘ si tﬁel bouli na hlavû.
„Co se stalo?“ vyhrkla jsem, protoÏe oãividnû trpûl.
„Zrovna mû pra‰tila Ïenská, to se stalo.“
Sykla jsem. „Jé, omlouvám se, nevûdûla jsem o vás!“
„Klídek, mÛÏu si za to sám. Myl jsem si ruce, a tak jsem se nezatûÏoval zamykáním.“ KdyÏ si odtáhl ruku od hlavy, zahlédla jsem
ãervenou skvrnku.
„Kristepane! Teãe vám krev!“ Umírala jsem hanbou.
„V pohodû. Oplatím vám to, aÏ to budete nejmíÀ ãekat!“ usadil
mû s drz˘m úsmûvem.
Zamrazilo mû v zádech. Co to ﬁíká? Îe aÏ usnu, pﬁiplíÏí se a majzne
mû po hlavû? Zkoumavû jsem si ho prohlíÏela. Kdyby mi takhle odpovûdûl kdokoliv jin˘, brala bych to jako vtip, ale v jeho pﬁípadû
jsem si nebyla jistá.
Nejspí‰ mé obavy vycítil, protoÏe ke mnû náhle natáhl ruku.
„Ahoj.“ Mluvil normálním jihoafrick˘m pﬁízvukem jako já, coÏ
mû pﬁekvapilo. âekala bych nûco zlovûstnûj‰ího, tﬁeba slovní projev
v upírském stylu nebo tak.
„Je‰tû se neznáme. Jsem Damian.“
Aha. Tak tohle uÏ zní pfiíhodnûji. Nejmenuje se v jednom hororu
SatanÛv synek právû Damian? Zaãínalo to dávat smysl, i kdyÏ pÛvodnû jsem ãekala zlosynské jméno typu Lucifer nebo Xavier, pﬁípadnû Belzebub.
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„Já jsem Lilly,“ broukla jsem, protoÏe o nûjaké kamarádíãkování
s ním jsem rozhodnû nestála; zvlá‰È kdyÏ jsem si v‰imla, Ïe na zápûstí má koÏen˘ náramek a na pﬁedloktí vytetovan˘ nápis Depeche
Mode. Brala jsem to jako potvrzení svého pÛvodního odhadu.
Opût mi vûnoval maliãko posmû‰n˘ úsmûv. „Tû‰ilo mû, Lilly.“
A odkráãel. Zírala jsem za ním a dumala nad jeho chováním i vzhledem.
Bizarní!
Jedním slovem bizarní.
Nejpodivnûj‰í ãlovûk, na jakého jsem kdy narazila.
Moãov˘ mûch˘ﬁ mi uÏ bublal jako varná konvice, pokud se to
tak dá ﬁíct. Skoãila jsem do kabinky a vûﬁte, v Ïivotû jsem pﬁi pohledu na záchodovou mísu nebyla ‰Èastnûj‰í. KdyÏ jsem se ale nakonec
napﬁímila a v zrcadle zahlédla svÛj odraz, dal se popsat jedin˘m slovem: zrÛda.
Vytﬁe‰tila jsem oãi.
Zaklonila jsem hlavu. Pﬁedklonila ji.
Natoãila jsem hlavu do strany v nadûji, Ïe ten zjev vypadá lépe
aspoÀ z profilu.
Houby.
Obliãej jsem mûla poset˘ ãerno‰ed˘mi pruhy jako zebﬁí bok, rozmazaná rudá rtûnka pﬁipomínala nakaÏlivou vyráÏku a vlasy jsem
mûla tak naãechrané a natupírované, Ïe se v nich klidnû mohlo uhnízdit hejno moﬁsk˘ch rackÛ. Na zátylku se mi bimbala opu‰tûná perlová sponka a zoufale se snaÏila nespadnout.
Hrábla jsem po toaleÈáku a zkusila si tu spou‰È setﬁít z obliãeje.
Ne‰lo to a já se proklínala za nápad pouÏít rtûnku ColorStay se zárukou dvaasedmdesátihodinové neslíbatelnosti. No, ale pﬁinejmen30
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‰ím reklama nelhala jako v jin˘ch pﬁípadech, kdy jsem se nechala
napálit.
„Denní aplikace na fiasy zaruãí, Ïe budou vypadat dvûstûkrát hust‰í,
silnûj‰í a del‰í...“
Hm, a k ãemu to je vlastnû dobré? Aby se make-up nerozmázl pﬁi
bungee jumpingu?
Povzdechla jsem si. Svût nabízí tolik prázdn˘ch slibÛ.

O dvû hodiny a pouze jedinou sklenku vína pozdûji jsem zaãala b˘t

omámená. Hroznû, hroznû moc. Uliãka se pohupovala, letadlo se
naklánûlo a moje sedadlo se zmûnilo v sulc. Velmi znepokojivé. A najednou jsem zaslechla p‰‰‰t.
„Hééj, p‰‰‰t! P‰‰‰t!“
Zvuk se oz˘val od podlahy, tak jsem tam koukla a právû v tom
okamÏiku na mû mrkly dva páry korálkov˘ch oãek. Pfiísahám, pfiísahám, Ïe moje rÛÏové baãkory na mû mrkaly! A pak se dokonce jedna
obrátila k druhé a zaãaly se spolu bavit.
„Nevypadá nijak extra dobfie, co?“
„Kdepak, to ani náhodou,“ odpovûdûl druh˘ králíãek britsk˘m pﬁízvukem. „Je bledá jako stûna.“
Rozhlédla jsem se, jestli nûkdo poslouchá, ale okolní obliãeje zaãaly tát. Zpanikaﬁila jsem – srdce se mi rozbu‰ilo a dlanû mi zvlhly
kluzk˘m potem. Co se to se mnou dûje? Hned jsem se rozpomnûla… bratrovy malé bílé pilulky! Jednu jsem si pﬁedtím vzala!
Do prdele! Jane mû pﬁece varovala pﬁed alkoholem!
Zãistajasna mû zalila vlna prudké nevolnosti. Zmocnila se mû závraÈ, paÏe se mi vzdalovaly od tûla a králíãci se rozhihÀali. Bylo mi
poﬁád hÛﬁ a nakonec jsem to nemohla vydrÏet. Ohlédla jsem se po
toaletû, ale byla pﬁí‰ernû daleko.
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Právû jsem se protrpûla nejpﬁí‰ernûj‰ím dnem svého Ïivota, a je‰tû
se to má zhor‰it? Vztekle a s pocitem absolutní kﬁivdy jsem z posledních sil chÀapla po blicím pytlíku.
Prosím, prosím, prosím, prosím, tady ne…
BohuÏel tady ano.
B˘t to film, tady reÏisér udûlá stﬁih a sjede obliãeje ostatních pasaÏérÛ, aby zachytil jejich emoce.
Îena na sousedním sedadle se ‰títivû odtáhla.
MuÏ v ﬁadû za mnou sly‰itelnû potlaãoval dávení.
Dítû po levé stranû na mû se smíchem ukazovalo.
Star‰í pár po mé pravé stranû se kﬁeãovitû drÏel za ruce a cosi si
‰pital.
A moje baãkory se uÏ nevrtûly. Uvûdomila jsem si, Ïe se cítím líp –
tedy fyzicky. Emocionálnû jsem byla totální troska a propadala jsem
se hanbou. Na moment se mû zmocnilo podezﬁení, Ïe jsem se ocitla
v úplnû nové reality show, kde v‰ichni, tedy aÏ na mû, vûdí, o co jde.
Prostû taková show, kde se v‰ichni lidé proti mnû spikli a zatápûjí mi
ze v‰ech sil. Nebo Ïe by zase ta svinû karma?
Cítila jsem se pﬁí‰ernû osamûlá. Stiskla jsem hlavu v dlaních a pﬁála
si, aÈ letadlo spadne. Nebo aspoÀ aÈ se mu urve vr‰ek a mû to vycucne
ven. Jasnû Ïe jsem nechtûla skonãit jako ta parta v Andách, co po havárii pﬁeÏila jenom díky tomu, Ïe se pojídala navzájem, ale chtûla
jsem odtud zkrátka pryã.
A chtûla jsem Michaela.
TouÏila jsem po nûm tak zoufale, aÏ to bolelo. TouÏila jsem cestovat
na svatební cestu s ním, b˘t vdaná, ‰Èastná a drÏet se s ním za ruku a –
„Lilly, je vám dobﬁe?“ Damian vstal ze svého místa a pﬁidﬁepl si
v uliãce vedle mû. Tváﬁil se fakt ustaranû. Co je mu po tom? A náhle
mi nûÏnû poloÏil ruku na rameno a tím mû úplnû vykolejil.
32

HO¤ÍCÍ MùSÍC

„UÏ je mi kapku líp,“ ‰pitla jsem ost˘chavû.
„Nechcete colu? Na Ïaludek pomáhá...“ Ani neãekal na odpovûì,
zvedl se a uÏ mi ji pﬁiná‰el. Neãekaná laskavost od úplnû neznámého
ãlovûka mû zaskoãila. Uznejte, v celém letadle byl ten poslední, od
koho jsem mohla ãekat zájem! Je‰tû pﬁed minutkou bych ho najisto
tipovala, Ïe mi ãmajzne kabelku, a nah˘ s ní bude tanãit kolem pralesního ohnû.
Vrátil se s lahví coly a hned ji otevﬁel. Usrkla jsem si vychlazené
tekutiny. Jo, mûl pravdu, váÏnû to bylo lep‰í.
„Díky.“ Byl teì tûsnû vedle mû, proto jsem si ho poﬁádnû prohlédla.
VÛbec to nebyl mÛj typ, ani náhodou, ale sv˘m zpÛsobem – takov˘
flákaã/pirát z Karibiku v sobû mûl nûco pﬁitaÏlivého. Na vnitﬁní stranû
zápûstí, kde nemûl náramek, jsem zahlédla tetování; malé rÛÏové
srdíãko, které vedle tvrd˘ch barev a ostr˘ch linií pÛsobilo jako pûst
na oko. Vypadalo skoro roztomile, coÏ se o nûm osobnû ﬁíct nedalo.
„Co je to?“ nevydrÏela jsem to.
Gotik se koukl na ruku. „Za sestﬁiãku. Umﬁela.“
Po tûch slovech ode‰el.
Jednoznaãnû jsem ho urazila. Bylo mi bídnû. V celém letadle jsem
urazila jediného ãlovûka, co se ke mnû choval laskavû.
Vidûla jsem, jak si sedá, v duchu jsem doufala, Ïe se ohlédne, abych
mu aspoÀ na dálku naznaãila omluvu. Ale on si jen nasadil sluchátka
a zavﬁel oãi.

3.

N

elétám ráda.
Nepﬁipadá mi normální vzná‰et se dvanáct kilometrÛ nad
moﬁem zamãená ve stﬁíbrné konzervû.
Vlastnû se bojím dvou vûcí. Za prvé, Ïe spadneme dolÛ a bídnû
zhyneme, a za druhé, Ïe bûhem pﬁistávání selÏou brzdy a my se roztﬁískáme o terminál, vybuchneme a shoﬁíme. Sv˘m dílem k tomu
jistû pﬁispûl televizní dokument o leteck˘ch haváriích, co jsem vidûla.
Na‰tûstí se nám to nestalo. (Ëuky, Èuky na dfievo.)
Co se v‰ak vÏdycky událo v tu danou vteﬁinu, kdy se letadlo dotklo zemû, Ïe lidi vyskoãili a zaãali se sápat po zavazadlech pod stropem, a odstartovali tak mohutnou bitku.
VÛbec mi to ne‰lo do hlavy. Na válku o kufr ani na desetiminutové balancování v uliãce jsem nemûla sílu, tak jsem prostû sedûla.
Gotik vstal, a neÏ jsem mu stihla nûco ﬁíct, byl pﬁíli‰ daleko.
Na leti‰ti Phuket to hluãnû vﬁelo a mnû se náhle opût udûlalo zle.
Opﬁela jsem se o sloup a zhluboka d˘chala v nadûji, Ïe to pﬁejde,
34

HO¤ÍCÍ MùSÍC

abych se neztrapnila zase pﬁed nov˘m publikem. Po chvilce nevolnost zmizela, a tak jsem se koneãnû zaãala rozhlíÏet a orientovat. Podle hodin na stûnû jsem si seﬁídila hodinky. Kyvadlov˘ spoj do hotelu
mûl jet aÏ za hodinu a pÛl, takÏe jsem mûla moﬁe ãasu, abych stihla
projít celnicí, moÏná nakouknout do pár obchÛdkÛ. To v‰echno vypadalo fajn – dokud jsem nemusela k zavazadlovému pásu.
Proã leti‰tû mají na lidi takov˘ divn˘ vliv, Ïe v‰ichni zapomenou
na zdvoﬁilost, trpûlivost a vÛbec v‰echno, co pﬁipomíná slu‰né vychování?
Lidi se strkali, tlaãili, dloubali do sebe lokty a vyvádûli, jako by
urvat kufr o vteﬁinu dﬁív neÏ soused pro nû bylo dÛleÏitûj‰í neÏ objev
léku na rakovinu.
V bublajícím davu jsem zahlédla Damiana. Uvûdomila jsem si, Ïe
teì mám poslední ‰anci s ním promluvit.
Poklepala jsem mu na rameno. „Ahoj,“ usmála jsem se omluvnû,
„nestihla jsem vám ani podûkovat za pomoc.“ Honem jsem dumala,
jak to ﬁíct a neurazit ho.
„V pohodû.“ Upﬁel na mû ãerné oãi, co byly ve skuteãnosti dûsivé.
„Mrzí mû, Ïe jsem tak rychle ode‰el, ale… neãekal jsem to.“
Honem jsem navázala. „Ne, to já se omlouvám. Vyzvídala jsem
opravdu nevkusnû.“
„Nic se nedûje, prostû jste mû zaskoãila. Vût‰inou se o tom s lidmi
nebavím.“
Ta upﬁímnost mû pﬁekvapila a uÏuÏ jsem chtûla plácnout nûco
o jeho právu na soukromí, kdyÏ nás vyru‰ilo pût ãlenÛ ostrahy. Usmála
jsem se na nû, ale moc pﬁátelsky se netváﬁili. Naopak, obkrouÏili nás
jako supi mr‰inu. Nemûla jsem z toho dobr˘ pocit.
„Ukázali byste nám pas?“ vyzval nás chlápek s buldoãím obliãejem.
Rázem jsem pas vytáhla a podala mu ho, ale Damian mûl námitky.
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„Typická ‰ikana. Diskriminace. Nic vám neukáÏu.“
O ãem to mluví? U‰lo mi nûco? Zmatenû jsem tûkala oãima mezi
Buldokem a Damianem.
Buldok znovu zavrãel: „UkaÏte pas!“ Oãi mu útoãnû planuly.
Damian mu ten pohled rozhoﬁãenû oplácel. „Ne.“
Napûtí narÛstalo. Ostatní supové se pﬁiblíÏili o dal‰í krok a zlovûstnû nás probodávali oãima.
„Co se dûje?“ Pekelnû jsem znervóznûla.
Damian se na mû podíval. „Právû se odehrává jasn˘ pﬁípad hlouposti a diskriminace.“
„Ale chtûjí jen vidût pas?“ uklidÀovala jsem ho.
„Ne, to nechtûjí!“ prohlásil Damian dÛraznû.
UÏ jsem nerozumûla vÛbec niãemu a supové se stále pﬁibliÏovali.
A pak se to stalo. A zatracenû rychle. Slétli se na nás, chvat, cvaknutí pout a uÏ nás vlekli z haly ven.
„Héééj!“ vﬁískala jsem. „Co to znamená?“
Sly‰ela jsem hulákání v thaj‰tinû a vzápûtí se pﬁiﬁítili dal‰í supi.
Potﬁetí bûhem jediného dne na mû civûl dav cestujících – obviÀující, zdû‰ené i pohrdavé pohledy, v‰echny namíﬁené m˘m smûrem.
Rozeznala jsem nûkolik tváﬁí z letadla, které si vzájemn˘m pok˘vnutím potvrdily, Ïe mají jasno, Ïe pﬁedchozí podezﬁení se jim
potvrdilo.
„Jako bych to nefiíkala, Tony. Kriminálnice.“
„Prosím, za chvíli pro mû pﬁijede autobus z hotelu. Potﬁebuju si
vyzvednout kufry a ubytovat se. MÛÏete mi vysvûtlit, co se dûje?“
Îádná odpovûì. Ani za pohled jsem jim nestála. Propána, kdybych aspoÀ vûdûla, o co jde, mohla bych se hájit a objasnit, Ïe jsem
nic neprovedla! No, smÛla. Odtáhli nás do mrÀavého hnusného kumbálu, prostû cely pro ty nejtûÏ‰í zloãince.
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„Znám svoje práva!“ jeãela jsem. „Moje ‰vagrová je známá a vlivná
advokátka a aÏ jí zavolám a vysvûtlím, co se dûje, pﬁí‰tím letadlem
je tu a zatoãí s vámi!“ Se zdvoﬁilostí jsem skonãila.
Vytáhla jsem mobil, ale neÏ jsem staãila stisknout jediné tlaãítko,
vytrhli mi ho z ruky a odnesli ho pryã. Pak se ozvalo zvuãné cvaknutí, a kdyÏ jsem se ohlédla, spatﬁila jsem, Ïe celníci mi otevﬁeli kufry
a prohrabují se v nich.
„Moment, co si to dovolujete? To je pﬁece moje obleãení!“ Ohlédla
jsem se po Damianovi, jenÏ s kamenn˘m v˘razem sledoval vykuchávání vlastního batohu.
„Damiane!“ sykla jsem hystericky. „Tak co se dûje?“
„PovaÏují nás za pa‰eráky drog.“
„CoÏe!“ UÏ jsem zase jeãela. „Taková blbost! Jak na to pﬁi‰li?“
„Jak jsem ﬁíkal, diskriminace. UÏ jsem to zaÏil. Jim staãí vidût tetování a ãern˘ ohoz a uÏ jdou do akce.“
Pﬁed oãima mi kmitla rudá ‰mouha. Moje líbánkové spodní prád˘lko. Sexy krajková souprava, která pro mû byla tak netypická!
Zrudla jsem rozpaky, protoÏe prÛsvitná látka proplula vzduchem
a pﬁistála pouh˘ch pár centimetrÛ pﬁed Damianem. Skoãila jsem
po ní a shrábla ji do pûsti, ãímÏ jsem na ty úchylné ãervené hadﬁíky je‰tû upozornila. Damian se na mû usmál, ale to uÏ mi ruply
nervy.
„V‰echno je to va‰e vina!“ Byla jsem vzteky nepﬁíãetná.
„Co je moje vina?“
„Sám vidíte, mû podezírají jen omylem, protoÏe jsem se náhodou
bavila s nûk˘m, kdo vypadá jako pa‰erák drog!“
Poznala jsem, Ïe tímhle obvinûním jsem Èala do Ïivého. „Nerad
vám kopu do kostek, Lilly, ale na pa‰eráka drog bych tipoval spí‰
vás. Mezi námi, v tom pyÏamu a s obliãejem zmatlan˘m od ‰minek
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vypadáte jako fetka v hodnû pokroãilém stádiu. Podle v‰eho jste do
prÛ‰vihu zatáhla vy mû.“
Schlípla jsem.
Damian mû pﬁí‰ernû urazil, ale na druhou stranu mûl pravdu.
Zdrcenû jsem Ïuchla zpátky na Ïidli a pﬁihlíÏela, jak z mého kufru
vytahují jednu vûc za druhou. Nakonec bylo celníkÛm jasné, Ïe nenajdou nic, a ode‰li. Z jejich odchodu jsem byla nad‰ená, ale míÀ mû
nadchlo, Ïe jsem osamûla s Damianem.
Sedûli jsme mlãky a ãekali. A ãekali. A ãekali.
Bylo to k uzoufání.
Cítila jsem se trapnû.
A zuﬁila jsem.
Vûdûla jsem, Ïe ãas od ãasu se Damian po mnû podívá, ale odmítala jsem reagovat. A taky jsem nechtûla breãet, coÏ bylo nároãné,
protoÏe jsem mûla slzy na krajíãku. Náhodou jsem mrkla na hodinky a uvûdomila si, Ïe nás tu drÏí uÏ dvû hodiny. TakÏe pﬁevoz
do hotelu byl v háji.
Trãeli jsme tam snad je‰tû hodinu, neÏ se ve dveﬁích objevili dva
noví supi v celnické uniformû: muÏ a Ïena. Maník drapl Damiana
a odtáhl ho ven, ale Ïena míﬁila ke mnû, vyzbrojená podezﬁívav˘m
v˘razem a latexov˘mi rukavicemi.
Tak to ne! Jen pfies mou mrtvolu! Vyskoãila jsem a utekla do protûj‰ího kouta kumbálu, ale Latexovka se vrhla za mnou. Byla jsem
bez ‰ance.
A uÏ podruhé bûhem dvou dnÛ jsem dostala nefal‰ovan˘ hysterick˘ záchvat.
S vﬁískáním jsem kolem sebe mlátila paÏemi. „Prosím, já nejsem
feÈák ani pa‰erák ani nic takov˘ho! Mám za sebou dva nejposranûj‰í
dny v cel˘m sv˘m Ïivotû! Jako totálnû P-O-S-R-A-N-¯!“ zdÛraznila
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jsem. „Prostû den sraãka, ta nejhor‰í, nejsraãkovitûj‰í. Sraãkovej den,
co si jen mÛÏete pﬁedstavit!“
Jak ﬁíkám, ztratila jsem zábrany.
„Vãera jsem se mûla vdávat a mÛj snoubenec dostal bezva nápad,
Ïe mû nechá stát u oltáﬁe s pûtistovkou hostÛ v zádech. BÏunda, co?
Jasnû, ha-ha-ha!“ UÏ mi bylo v‰echno u prdele, fakt. „A takhle vypadám, protoÏe v posledních ãtyﬁiadvaceti hodinách si pﬁipadám
jako totální kráva. Nezmohla jsem se na víc neÏ leÏet na gauãi a cpát
se cukrem! Od vãerej‰ka jsem musela pﬁibrat nejmíÀ pût kilo! A prozradím vám sladké tajemství, jo? Tahle cesta, to mûly b˘t na‰e líbánky, a vidíte snad nûkde novomanÏela? Ne! Tenhle chlap není mÛj
manÏel a navíc ho ani neznám!“
Totálnû vyãerpaná jsem se zhroutila zády na zeì. „Letût sem bylo
to nejhor‰í rozhodnutí mého Ïivota. Podle v‰eho mi hráblo a mûli
by mû zamknout do blázince. Tak prosím, prosím na kolenou, nehrabejte se mi v –“
A nakonec jsem se rozplakala. UÏ jsem se neovládla a stra‰nû jsem
na sebe zuﬁila, Ïe pﬁed cizí Ïenskou s latexovou rukavicí vypadám
jako slaboch. Îena si mû chvilku zkoumavû prohlíÏela a pak thajsky
pﬁivolala posilu.
Do kumbálu se pﬁiﬁítila dal‰í Ïena a zhrozenû na mû vytﬁe‰tila oãi,
naãeÏ potﬁásla hlavou.
„Parchant!“ prohlásila se siln˘m thajsk˘m pﬁízvukem.
„Prosím?“ To jako mluví o Damianovi?
„Nechal vás u svatby.“ Îena nemluvila nejlep‰í angliãtinou. „UÏ jste
oblékla ‰aty?“
Pﬁik˘vla jsem. Îeny si vymûnily pár slÛvek a opût potﬁásly hlavou.
„Potkalo mou kamarádku. My v‰echny ﬁíkaly jí, ‰patn˘ muÏ. Nesly‰ela. Ale lep‰í vûdût to pﬁed svatbou.“ Mûla pravdu. Pﬁik˘vla jsem.
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Nato se k nám pﬁipojila je‰tû dal‰í Ïena; podle v‰eho jsem hovoﬁila nûjak˘m vesmírn˘m Ïensk˘m jazykem. Zãistajasna se z nás staly
sestry, spojené poutem kolektivního zhnusení a pohrdání nad jednáním muÏÛ.
„Urãitû najdete jiného muÏe. Ten hajzl byl jen ztráta ãasu. Jste
krásná!“ tû‰ila mû Ïena, jeÏ se k nám pﬁipojila jako poslední. Jedna
z Ïen mi podala papírov˘ kapesníãek a pak na mû soucitnû koukaly
a pohor‰enû pomlaskávaly a sykaly a vrtûly hlavou.
Usmála jsem se – toho dne poprvé. Jedna z Ïen mi dobûhla pro
ãokoládu; ãokoláda oãividnû slouÏí jako univerzální lék na zlomené
srdce. Dozvûdûla jsem se, Ïe se jmenují Ang, Piti a Ginjan. V‰echny
tﬁi si s vrcholnou blaÏeností vyslechly cel˘ mÛj tragick˘ pﬁíbûh.
A já zase blaÏenû házela slÛvky parchant a lháfi a podrazácká svinû,
protoÏe mi jednak ulevily a a jednak udrÏovaly zájem obecenstva.
Îeny pﬁikyvovaly, vrtûly hlavou a obãas utrousily nûco thajsky. Po
chvilce, kdy jsem se koupala v slastné Ïenské solidaritû a hlasit˘ch
projevech pochopení, mû dámy propustily.
Rozlouãily jsme se objetím a ãistû pro jistotu jsme je‰tû párkrát
krutû proklely muÏské pokolení.
ProÏívala jsem dvojnásobnou úlevu, protoÏe kromû svobody jsem
navíc získala moÏnost zbavit se koneãnû tûch hnusn˘ch papuãí a pyÏama. Z podlahy jsem sesbírala kousky obleãení a uloÏila je zpátky
do kufru. Vybrala jsem si dÏíny a bílé triãko a zkusila najít nûjaké
místo k pﬁevléknutí. V kumbálu nebyl Ïádn˘ kryt, takÏe jsem to
riskla. Snad nikdo nevejde dovnitﬁ. Bleskovû jsem ze sebe strhala
to ostudné pyÏamo.
„SeÏerte si to, hajzlíci,“ sykla jsem a narvala ho i s baãkorami do
odpadkového ko‰e. Pak jsem se sh˘bla, abych si natáhla dÏíny…
kdyÏ jsem si toho v‰imla.
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