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Pûtasedmdesát

Závidím své vnuãce.
Za nic na svûtû bych to ale nepfiiznala.
¤íká se, Ïe ãím je ãlovûk star‰í, tím je moudfiej‰í. Já si ale

zdaleka tak moudrá nepfiipadám.
Asi bych mûla b˘t za tak poÏehnan˘ vûk vdûãná. No bo-

dejÈ, vÏdyÈ pfiesnû tohle tvrdím ostatním. Vût‰inou to ale
dûlám kvÛli sobû, abych se cítila líp hlavnû já sama. Sna-
Ïím se lidem nakukat, Ïe na stáfií je nejlep‰í moudrost. Ta
pfiichází s vûkem. Po pravdû fieãeno, je to pûkná hloupost.
Ale co máte druh˘m namluvit, aby neupadli do totální de-
prese? Musí si na to pfiijít sami, aÏ se takového vûku doÏi-
jí. Kdyby mi pfied lety nûkdo fiekl, jak stra‰nû budu z té své
pûtasedmdesátky vy‰ilovat, uÏ bych tu dávno nebyla. Ne,
nezabila bych se. BoÏe chraÀ, to rozhodnû ne. Ale pfiestû-
hovala bych se na nûjak˘ opu‰tûn˘ ostrov a strávila bych
tam zbytek Ïivota, aniÏ bych musela ãelit drsné realitû pfii
pohledu do zrcadla.

TakÏe pokud mi je pûtasedmdesát a nabyla jsem oné
moudrosti, jak to, Ïe nedokáÏu vyléãit rakovinu? Pokud jsem
tak chytrá, proã mi nikdo nevûfií, Ïe bych mohla nûjak˘m
zpÛsobem zasáhnout a spasit svût od jeho úplného konce?
Tak aÈ mnû a m˘m stejnû star˘m kamarádkám dovolí na-
v‰tívit zasedání Organizace spojen˘ch národÛ. My uÏ jim
ukáÏeme, jak by se to dalo fie‰it. Jsme chytré hlaviãky, tak
aÈ nás nechají promluvit. Ale kdepak. A víte proã? ProtoÏe
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o té na‰í moudrosti pochybují. Kdyby tomu totiÏ bylo ji-
nak, uÏ by se zaãalo nûco dít.

Vûfite mi, Ïe jsem z té své pûtasedmdesátky dûsnû otráve-
ná. A dnes veãer jsem po Ïádné narozeninové oslavû netou-
Ïila. To v‰echno moje dcera Barbara – ta na ní trvala. Nûkdy
mû dokáÏe skuteãnû pofiádnû vytoãit.

Z toho, co jsem na sebe aÏ doteì prozradila, si asi po-
myslíte, Ïe jsem taková ta nevrlá, zap‰klá stafiena, která na
v‰em hledá mouchy, která vrací do obchodu i jen nepatrnû
naÈuklou broskev, anebo jedna z tûch, které kradou v ka-
várnách pytlíãky s umûl˘m sladidlem. Já taková nejsem a sla-
didla dokonce ani nemám ráda. Moje vnuãka neustále
opakuje, jak jsem skvûlá.  A já myslím, Ïe má pravdu. Sna-
Ïím se b˘t stále v obraze. Sleduju, co fiíkají ve zprávách
a v rÛzn˘ch reality show (i kdyÏ je nesná‰ím). Také se sna-
Ïím chodit modernû obleãená.

Pûtasedmdesát.
Hergot, já jsem ale sakra stará!
(Jen tak mezi fieãí, témûfi vÛbec se nerouhám. Jen hle-

dám zpÛsob, jak to v tuhle chvíli nûjak v˘stiÏnû vyjádfiit.)
S kamarádkami se pokaÏdé uklidÀujeme, Ïe vûk je pou-

hé ãíslo.
„Na pûtasedmdesát se necítím,“ prohla‰uje moje dlou-

holetá nejbliÏ‰í kamarádka Frida.
„Já také ne,“ lÏu a pfiitom vím, Ïe u Fridy je to zrovna

tak. Frida vypadá a chová se na pûtaosmdesát, ale pfiece je-
nom, já tu nejsem od toho, abych jí to fiíkala.

Moje dcera se pfiede mnou chlubí ostatním, Ïe na pûta-
sedmdesát vypadám velmi dobfie. Stra‰nû mi vadí, kdyÏ to-
hle fiíká. Copak to má snad zapotfiebí?

„¤íkám to, protoÏe vypadá‰ opravdu skvûle, a já se chci
trochu pochlubit,“ pfiesvûdãuje mû Barbara.
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Pokud svÛj vûk prozradím já, pak je to v pofiádku, ale
nepfieju si, aby to dûlala moje dcera. Do toho pfiece niko-
mu nic není.

„Dcefii je padesát pût,“ chci se ukázat pfied ostatními
a usmívám se pfiitom.

„Co to mûlo znamenat?“ ptá se mû Barbara, kdyÏ jsme
dostateãnû daleko od ãlovûka, kterého jsme zahrnovaly de-
taily t˘kajícími se na‰eho vûku a jeho to pfiitom vÛbec ne-
zajímalo.

„CoÏe?“ snaÏím se bránit. „Ty pfiece vypadá‰ také dob-
fie!“ Tentokrát pfiesvûdãuju já ji a pokou‰ím se nasadit pfii-
hloupl˘ v˘raz. Moje dcera by mû totiÏ nikdy neobvinila
z toho, Ïe jí nûco pfiedhazuju. Má za to, Ïe na to nejsem
dostateãnû chytrá.

Pokud se na chvilku zamyslím, zb˘vá mi tak maximálnû
dvacet let na to, abych popfiem˘‰lela, jak jsem mûla se Ïi-
votem naloÏit. Upfiímnû fieãeno, neuvûfiitelnû mû to deptá.
Jsem z toho smutná a rozãílená.

TakÏe to vezmûme popofiadû. UÏ bych v‰echny ty roky
netrávila dlouhé hodiny na slunci. Dfiív jsme ov‰em samo-
zfiejmû netu‰ili, jakou ‰kodu mÛÏe sluníãko napáchat. To
bude asi ta moudrost, které pfii‰la s vûkem. Tak teda díky.

Vzpomínám na dobu, kdy jsem leÏela u bazénu namaza-
ná olejem bez ochranného faktoru. Tenkrát jsme ze sluníã-
ka strach nemûli. S odstupem ãasu myslím, Ïe jsme se dfiív
prostû opalovat mûli, Ïe nám opalování prospívalo. Dûti si
celé dny hrály na sluníãku a my jim to dovolili. V té dobû
nás uji‰Èovali, Ïe se to má, a pokud se snad dûti spálily, pfie-
hodili jsme pfies nû nûjak˘ ruãník. Rakovina kÛÏe tehdy ne-
existovala. Nikdy jsem nesly‰ela o ãlovûku, kter˘ by ji mûl.
No a teì je tohle jedno z hlavních témat, které s pfiítelky-
nûmi probíráme. Jedna z nás si objeví tmavou skvrnu na ruce
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a uÏ je z toho pro v‰echny událost na cel˘ den jako vystfii-
Ïená z Dr. House. Ten by na‰i domnûnku urãitû vyvrátil.
V˘jimkou ov‰em byla chudinka Harriet Langartenová. Z to-
hoto dÛvodu jsme v‰echny tak vydû‰ené, no a ze mû se ná-
slednû stala postar‰í dáma, která se po ulici prochází za
slunného dne se sluneãníkem. Za v‰echny ty roky jsem vy-
zkou‰ela vût‰inu dostupn˘ch krémÛ na odstranûní pigmen-
tov˘ch skvrn a vrásek. Rozhodla jsem se pro hloubkov˘
chemick˘ peeling a doufala jsem pfiitom, Ïe mi tak doktofii
odstraní v‰echnu tu napáchanou ‰kodu, kterou jsem si zpÛ-
sobila kvÛli jedné koktejlové party v roce 1972. Chtûla jsem
tenkrát vypadat opálenû a sexy.

Také lituji toho, Ïe jsem dfiív víc necviãila. Zamlada jsme
prostû necviãily. Hrály jsme tenis nebo golf, to ano, ale hlav-
nû jsme chodily do venkovsk˘ch klubÛ na bridÏ a na‰i man-
Ïelé trávili ãas na golfu. JelikoÏ vût‰ina z nich uÏ zemfiela,
cviãení oãividnû také moc nedali. Pfied pár lety jsme s Fri-
dou zaãaly s cviãením, ale v tûlocviãnû jsme byly tak asi
o tfiicet let star‰í neÏ ostatní. Proto jsem to vzdala a koupi-
la si bûÏeck˘ pás. Na té vûci jsem nachodila takov˘ch kilo-
metrÛ, Ïe by se to vyrovnalo v˘letu do âíny tam i zpátky.
Své okolí neustále uji‰Èuju, Ïe se od té chvíle, co jsem za-
ãala cviãit, cítím mnohem lépe. Ale není to pravda. Nohy
mû bolí, klouby mû bolí, prsa mû bolí. ¤íká se, Ïe pro krá-
su se musí nûco vytrpût. Mám pocit, Ïe uÏ jsem si toho
vytrpûla dost, takÏe bûÏeck˘ pás uÏ pou‰tím minimálnû.

VyuÏila jsem také kompletních sluÏeb plastické chirur-
gie. Podstoupila jsem Botox, Restylane, nechala si udûlat
plastiku obliãeje (o BOLESTI radûji ani nemluvím) vãet-
nû povytaÏení oboãí (byly to vyhozené peníze a opût to
bolelo jako ãert). Dále to byly kolagenové injekce, elektro-
l˘za a v‰echno jen proto, abych vypadala mlad‰í. NemÛÏu
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tvrdit, Ïe vypadám pfií‰ernû úplnû celá, ale rozhodnû nevy-
padám na padesát, jak mi doktor sliboval. Brrr.

Existují je‰tû dal‰í závaÏnûj‰í vûci, ke kter˘m bych se ten-
krát postavila jinak, kromû toho, Ïe jsem mûla víc peãovat
o svÛj zevnûj‰ek.

Za prvé bych se snaÏila získat lep‰í vzdûlání.
Za m˘ch mlad˘ch let, coÏ bylo v padesát˘ch letech, pro

Ïenu vzdûlání dÛleÏité nebylo. Vím, zní to ‰ílenû, ale je to
pravda pravdoucí. Rodiãe (tedy alespoÀ moji rodiãe a rodi-
ãe v‰ech m˘ch kamarádek) nás od vzdûlání odrazovali. „Mu-
sí‰ se dobfie vdát,“ udílela mi rady maminka, kdyÏ jsem chtûla
na univerzitû v Pensylvánii studovat jako hlavní obor lite-
raturu. Dala mi formuláfi na nûjakou ‰kolu se zamûfiením na
kanceláfiské práce a první den mû tam spolu s obûdem v kra-
biãce odvezla. V boxu byla dvû natvrdo uvafiená vajíãka,
nûjaké su‰enky a pûÈák na automat, abych si mohla koupit
mléko. TakÏe jsem se nauãila psát na stroji. Do‰la jsem k zá-
vûru, Ïe si klasiky budu ãíst sama pro sebe. Pfiipadalo mi div-
né domÛ tajnû pa‰ovat Jamese Joyce a Dylana Thomase a ãíst
je jen v pfiípadû, Ïe nebude nikdo poblíÏ. BohuÏel jsem to
také nikdy neudûlala. Kdo mûl na to tenkrát ãas?

Místo toho jsem potkala manÏela.
To je druhá vûc, kterou bych udûlala jinak. Nikdy bych

se za manÏela neprovdala.
Znovu prosím o diskrétnost.
Nemyslím tím, Ïe bych manÏela nemilovala. Opravdu

jsem ho milovala. Milovala jsem ho stra‰nû. Byl to dobr˘
chlap. Ale pokud bych skuteãnû, ale skuteãnû mûla b˘t na-
prosto upfiímná, tak si nemyslím, Ïe to byl muÏ pro mû.

Howard Jerome byl v˘znamn˘m právníkem z Filadelfie.
Potkala jsem ho v dobû, kdy jako mlad˘ advokát právû za-
ãínal a já byla ve firmû jedna z jeho sekretáfiek. V té právní
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kanceláfii to ten nejhezãí advokát nebyl, ale chtûl mû. UÏ ten-
krát byl mal˘, ple‰at˘ a obtloustl˘. Já byla ve skuteãnosti po-
bláznûná do Burta Elliota, jiného právníka z té samé firmy.
On mûl oãi ale pro jinou sekretáfiku a oÏenil se s ní.

„Vezme‰ si Howarda,“ nafiídila mi matka po na‰em dru-
hém rande. „Od nûj ti nic nehrozí.“

Tak jsem si ho vzala.
„ZaplaÈpánbÛh. UÏ jsem si myslela, Ïe z tebe bude stará

panna,“ konstatovala matka.
Bylo mi devatenáct. Devatenáct!
Howard byl o deset let star‰í neÏ já. Potkali jsme se v záfií

a brali se v ãervnu. Tenkrát to bylo bûÏné. Prostû nastal ãas
na vdavky, a tak jsem se vdala. Odstûhovala jsem se z domu
rodiãÛ do domu svého manÏela. Nikdy jsem tudíÏ nezkusi-
la, jaké je to Ïít sama. Pfied Barbafiin˘m narozením odjel Ho-
ward na dva dny na sluÏební cestu. A tohle byla jediná chvíle,
kdy jsem byla za m˘ch mlad˘ch let sama. Bûhem Howar-
dovy sluÏební cesty jsem vykoufiila pÛlku balíãku cigaret, coÏ
bylo vÛbec naposled, kdy jsem koufiila, a také jsem ‰la sama
do kina. (Doufám, Ïe nekoufiíte. Nechci nic fiíkat, ale ‰ko-
dí vám to. Já jsem tenkrát díky koufiení pfii‰la o spoustu
pfiátel.) Byla to ta nejvût‰í po‰etilost, které jsem se v Ïivotû
dopustila. Jak ráda bych udûlala nûco ztfie‰tûného teì, je-
nom jednou jedinkrát.

Barbara ‰la mojí cestou – vdávala se mladá. Vzala si zu-
bafie Larryho a mûli spolu Lucy. Nabádala jsem ji, aÈ si se-
Ïene práci a poãká. Ale copak mû poslechla? Kdepak. Mûla
jsem ji mít k tomu, aby si na‰la zamûstnání, stejnû tak jako
má matka pro zmûnu trvala na tom, Ïe já bych pracovat ne-
mûla. Lituju, Ïe jsem jí nedala patfiiãnû najevo, jak je práce
dÛleÏitá. Nejen kvÛli penûzÛm, ale kvÛli ní samé. Jsem stra‰-
nû ráda, Ïe mám dceru, nechápejte mû ‰patnû, ale teì bych
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si pfiála, abych pfied jejím narozením stihla i jiné vûci. V pû-
tadvaceti jsem uÏ mûla dítû a dÛm na Main Line na pfied-
mûstí Filadelfie.

Pfied dvûma lety Howard zemfiel. Pochutnával si zrovna
na hovûzím sendviãi z konzervy v Nate’n Al Delicatessen v Los
Angeles. Jeho smrt pfii‰la jako blesk z ãistého nebe. Mûl nû-
jaké problémy se srdcem, to ano. Mûl nûjak˘ ten bypass,
ale nikdo by si nepomyslel, Ïe se pfiihodí právû tohle. Ope-
race srdce je pro mé vrstevníky tak bûÏná, Ïe to zaãnete po-
vaÏovat za normální vûc.

„Co takhle veãefie v sobotu veãer?“ navrhnu nûjaké své ka-
marádce.

A ona na to zareaguje: „Hm, Alanovi budou v pátek dû-
lat bypass. Îe bysme se se‰li tu následující sobotu?“ odpoví
ona.

To samé s operací prostaty.
Jen tak na okraj, tohle byl mÛj nejhor‰í záÏitek vÛbec. Jeli

jsme do Los Angeles na druhou svatbu dcery mé kamarád-
ky Thelmy Punchickové, která si zrovna brala architekta.
V jednu chvíli jen tak sedíme a dohadujeme se o tom, jest-
li jít do muzea Getty nebo do LACMA, naãeÏ Howard padl
obliãejem pfiímo do salátu coleslaw, na nûmÏ si v tu chvíli
pochutnával. Promluvila jsem na nûj:

„Howarde?“
Neodpovídal, a tak jsem fiekla je‰tû dÛraznûji:
„Howarde?“
Opût Ïádná odpovûì.
Vûdûla jsem, Ïe musí b˘t mrtv˘, kdyÏ leÏí obliãejem na sto-

le. Na druhou stranu jsem v‰ak byla natolik otfiesená, Ïe jsem
si na malou chvíli myslela, Ïe mu moÏná ten coleslaw oprav-
du tak chutná. TûÏko fiíct, kam se v tu chvíli ubíraly moje
my‰lenky. Ten coleslaw totiÏ váÏnû chutnal moc dobfie.
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Potfietí jsem v‰ak zajeãela doopravdy nahlas:
„HOWARDE!“
Vzápûtí celá restaurace ztichla a já vyskoãila ze Ïidle. Dva

pohlední muÏi okolo tfiiceti sedûli u vedlej‰ího stolu. UÏ pfied-
tím jsem si jich v‰imla. V triãku a khaki kalhotách jim to
opravdu slu‰elo, a mnû se v tu chvíli mihlo hlavou, jestli ná-
hodou nejsou od filmu. Obdivovala jsem, jak bleskurychle
zareagovali. Jeden z nich podepfiel Howarda a poloÏil ho na
sedaãku v boxu (díkybohu, Ïe Howard trval na sezení v boxu,
jinak by uÏ v tuhle chvíli leÏel na ‰pinavé podlaze), zatímco
ten druh˘ muÏ zavolal sanitku. Servírka mû k sobû tiskla, jako
kdybychom byly sestry, a já se do ní zabofiila obliãejem. Mûla
jsem jí pak napsat a podûkovat anebo jí alespoÀ dát slu‰né
spropitné. KdyÏ záchranáfii dorazili, chudák Howard byl uÏ
tak jako tak na onom svûtû. A já musela zaãít prom˘‰let, jak
ho dopravit zpátky do Filadelfie. Ani vám nechci líãit, co
v‰echno obná‰í pfiepravit tûlo. Howard leÏel v rakvi dole v ná-
kladním prostoru, zatímco moje kabelka byla poloÏená na
místû, kde mûl sedût Howard. Jen jsem si tak fiíkala, jestli by
nebylo lep‰í nechat tu kabelku leÏet tam dole, víte, abych
tak nûjak uctila Howardovu památku. Na druhou stranu jsem
bez pfiestání ronila slzy, a tak jsem kabelku kvÛli kapesníã-
kÛm opravdu nutnû potfiebovala.

DÛvodem, proã jsem plakala, tedy kromû toho, Ïe mi prá-
vû zemfiel manÏel a já ho opravdu milovala (aãkoli jsem si
ho asi nikdy nemûla brát), bylo to, Ïe se Howard vÏdycky
o v‰echno postaral. Nechávala jsem na nûm ve‰kerá zafiizo-
vání, tak jak mi do hlavy v‰tûpovala má matka. Dopfiál mi
ten luxus nepracovat, zatímco on mûl na starosti v‰echno
ostatní. Co si jen bez nûj poãnu? Tohle bylo vÛbec poprvé,
kdy jsem hofiekovala nad sv˘m osudem. Kdykoli jsem na to
pomyslela, zaãala jsem znovu plakat. Díkybohu za Barbaru.
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ZaplaÈpánbÛh za to, Ïe Barbara vûdûla, jak zafiídit pohfieb.
Na ní bylo postarat se o pfievoz tûla zpátky do Filadelfie.
Nikdy bych jí to ale nefiekla pfiímo (Barbara je totiÏ ten typ
ãlovûka, kter˘ pfiijímá komplimenty rád. Ráda to v‰ak pro-
ti vám pouÏije jako zbraÀ), na druhou stranu, musím b˘t
vdûãná, Ïe je poblíÏ, kdyÏ je potfieba.

Howard mi opravdu chybí, vÏdyÈ jsme byli manÏelé pfies
padesát let. Schází mi víc, neÏ bych si kdy pomyslela, Ïe mi
bude scházet (opût do‰lo na matãina slova). Aãkoli jsme
nemûli nic spoleãného, musela jsem si najít svÛj protûj‰ek,
abych poznala, co je to skuteãn˘ Ïivot. Vybudovali jsme si
spoleãn˘ Ïivot a nebylo to vÏdycky ideální, ale copak je
snad nûco bez poskvrnky? Byl Howard láskou mého Ïivo-
ta? Nebyl. Kdo byl tedy tou láskou mého Ïivota? BohuÏel
uÏ je pfiíli‰ pozdû na to to zji‰Èovat. Barbara si myslí, Ïe
bych mûla randit, ale s k˘m? Hershelu Nealovi jsem se líbi-
la od chvíle, co jsem se nastûhovala do tohoto domu. Pofiád
mû zve k sobû nahoru, Ïe pr˘ spolu budeme poslouchat Cho-
pinovy desky, ale já se tomu vyh˘bám. Co bych z toho mûla,
kdybych si na‰la nûjakého jiného star‰ího muÏe se zdravot-
ními problémy a sledovala ho, jak mi umírá pfiímo pfied oãi-
ma? Dûkuju pûknû.

Howard hodnû pracoval, na druhou stranu si ov‰em rád
i uÏíval. Netu‰il v‰ak, Ïe o tom vím. Po celou dobu na‰eho
manÏelství mûl nûjaké aférky. Myslel si snad, Ïe jsem tak
hloupá a necítím Ïensk˘ parfém z jeho ko‰ile? Opravdu se
domníval, Ïe mu uvûfiím, Ïe musí pracovat v pátek dlouho
do noci?

KdyÏ byla Barbara malá, zvaÏovala jsem, Ïe ho opustím.
Jednou v noci mû napadlo, Ïe sbalím kufry a vezmu Barba-
ru na nûjaké místo, kde nás nikdo nebude znát. âasto jsem
si s tou my‰lenkou pohrávala, kdyÏ byla Barbara mlad‰í a Ho-
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ward mûl ty svoje úlety. Tehdy v‰ak nebylo zvykem, aby Ïena
svého manÏela opou‰tûla.

Víte, jak s tím Ïeny naloÏily tenkrát? Nefiekly ani slovo.
Vûfite tomu nebo ne, ale u muÏÛ byly mimomanÏelské

eskapády pomûrnû bûÏné. Ale jen kdyby to samé udûlala
Ïena! To by prostû ne‰lo! Pamatuju si, jak jsem se svûfiovala
matce: „Howard má nûjakou bokovku.“

Pokrãila rameny a fiekla: „Tvrdû pracuje a o tebe se po-
stará. Teãka.“ A tak to bylo. Tenkrát jsme maminky po-
slouchaly a jejich názory respektovaly. Ne jako teì. Ano,
myslím tebe, Barbaro.

KoneckoncÛ, byl ten mÛj Ïivot zas tak hrozn˘? Ne, ne-
byl. S Howardem jsem se nikdy nemûla ‰patnû, nikdy. Dá-
val mi tolik penûz na utrácení, o kter˘ch se mi nikdy ani
nesnilo. Moje dítû bylo také dobfie zaopatfiené. Jezdili jsme
na dovolené po celém svûtû a stály opravdu za to. Vidûla jsem
v‰echno od Eiffelovky aÏ po Velkou ãínskou zeì. A tûch
diamantÛ, co mi Howard za ta léta koupil! Mohla bych se
s nimi ozdobit od hlavy aÏ k patû. Barbara nikdy netrpûla
nedostatkem. Chodila do nejlep‰ích ‰kol, v létû jela na tá-
bor a potom do Jersey Shore. Co se tohoto t˘ãe, byl Ho-
ward prvotfiídní manÏel a otec. Kdybych ho tenkrát opustila,
jakou bych mûla jinou alternativu? Byla by to ta nejvût‰í
hloupost, které bych se mohla dopustit. Tenkrát se tímto
zpÛsobem situace tohoto typu prostû nefie‰ily, zatímco dnes
je to jiné – Ïena dokáÏe vydûlat spoustu penûz a sama se za-
opatfiit. Víte, Ïe jste tehdy nemohla mít ani vlastní kredit-
ku, pokud vám manÏel nezfiídil úãet? To je pravda! To vá‰
manÏel musel vyplnit Ïádost o kreditní kartu. Va‰e kfiestní
jméno na ní v‰ak nebylo uvedeno dokonce ani potom, co
jste kreditku obdrÏela. Já mûla na v‰ech sv˘ch kreditkách na-
psáno: PANÍ HOWARD JEROMOVÁ.
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TakÏe jsem radûji mlãela.
Ani teì po tûch dvou letech od Howardovy smrti si ne-

musím s penûzi dûlat hlavu. Mám v‰echno, co potfiebuju.
Howard zajistil, abych se stále mûla dobfie, a za to mu vÏdy-
cky budu vdûãná.

Pfiesto si fiíkám, co bych v minulosti dala za nûjak˘ mi-
lostn˘ románek.

Tohle asi bude právû to moudro, které jsem získala díky
své pûtasedmdesátce. To bude bohuÏel ono.

Sex s Howardem nebyl ‰patn˘, tedy alespoÀ si myslím,
Ïe to u‰lo. S nik˘m jin˘m jsem totiÏ sex nepoznala. Ho-
ward byl jedin˘ muÏ, se kter˘m jsem se za cel˘ svÛj Ïivot
milovala. Nikdy jsme nemûli nûjak˘ ‰ílenû blázniv˘ sex, nic
svûtoborného, prostû Howard na mnû, nebo já na nûm, tfii-
krát t˘dnû, nûkdy i ãtyfiikrát, pokud mûl Howard tu potfie-
bu. Mnû se nechtûlo nikdy, já na sex nikdy moc nebyla.
¤íkám si v‰ak, Ïe bych si tfieba sex uÏívala víc, kdybych ho
poznala i s nûk˘m jin˘m. Opravdu jsem v té dobû byla hez-
ká Ïena s pûknou postavou. A kdybych o to stála, mohla
jsem mít spoustu muÏÛ. Jak by bylo nádherné mít v Ïivotû
nûkoho, kdo by mi psal milostné dopisy! Howard nikdy
nic nenapsal. Jeho sekretáfika ho podepisovala dokonce i na
má narozeninová pfiání. Jak moc jsem touÏila po tom pro-
Ïívat onen pocit vzru‰ení! Pocit, Ïe pfiipadám atraktivní i nû-
komu jinému.

Víte, vlastnû se to jednou témûfi stalo. Netvrdím, Ïe bych
si s tím muÏem pfied lety nûco zaãala. Jednou si mû ale pfii
jedné dobroãinné akci na podporu Umûleckého muzea ve
Filadelfii vzal stranou Russell Minden a vysekl mi poklonu,
Ïe jsem jednou z nejkrásnûj‰ích Ïen, které kdy vidûl. Pozval
mû na obûd, bylo to v roce 1962, a úplnû mû tím vydûsil.
Byla jsem si jistá, Ïe v‰ichni na té dobroãinné akci mÛj roz-
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hovor s Russellem sly‰eli. Stydlivû jsem se pousmála a po-
sléze litovala, Ïe jsem s tím po zbytek Ïivota nic neudûlala.
Russell zemfiel pfied pár lety (na tu o‰klivou nemoc zaãína-
jící na písmeno „R“, byla to slinivka). Pfieãetla jsem si to
v nekrologu ve Filadelfském zpravodaji. Chtûla jsem mu nû-
jak nahoru podûkovat, a tak jsem poslala do Umûleckého
muzea na jeho poãest charitativní dar. V tu dobu to bylo
snad uÏ asi dvacet let, co jsem ho nevidûla, ale nikdy jsem
nezapomnûla, jak krásnû jsem se díky nûmu tu noc cítila.

To je dal‰í vûc, která mû ‰tve. Nikdy jsem si pofiádnû ne-
uvûdomila, jak moc jsem atraktivní. Ale teì, kdyÏ se po le-
tech podívám na své fotky... Ach boÏe, Ïe jsem to ale byla
‰Èabajzna! ¤íkávali mi to v‰ichni, ale copak jsem jim vûfiila?
Mrzí mû, Ïe jsem svého vzhledu nedokázala víc vyuÏít. Pa-
rádila jsem se v˘hradnû kvÛli Howardovi. Byla jsem naãe-
saná a jedla zdravû, a to kvÛli obtloustlému, ple‰atému
a nevûrnému manÏelovi. KdyÏ jsem si koupila nové ‰aty nebo
nov˘ parfém, touÏila jsem právû po Howardovû kompli-
mentu. Mûla jsem se v‰ak snaÏit kvÛli sobû a b˘t si své krá-
sy patfiiãnû vûdomá.

TakÏe to pojìme ve zkratce zrekapitulovat – jsem ne-
vzdûlaná, mûla jsem sex pouze s jedním muÏem a nemûla
jsem ani páru o tom, jak moc je sluníãko ‰kodlivé. A aby
toho nebylo málo, byla jsem velmi krásná. Proto teì své
vnuãce Lucy závidím, má pfied sebou cel˘ Ïivot a z hledis-
ka historie Ïije ve skvûlé dobû. Tohle v‰echno se mi bûhem
oslavy m˘ch pûtasedmdesátin honilo hlavou. Já jsem se na-
rodila ve ‰patné dobû. KéÏ bych tak mohla b˘t na místû Lucy.

Mûli jste vidût Lucy na té oslavû. Má takov˘ ten mal˘
pfiístroj na e-maily, díky kterému provolala celou noc s ka-
marády. Bavili se o tom, kam mají po oslavû namífieno, a Bar-
bara neustále dokola omílala: „Ach, ty esemesky.“ Nebo tfieba
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tohle: „Lucy, babiãka má narozeniny, mÛÏe‰ prosím tû alespoÀ
na chvíli pfiestat psát ty zprávy, abychom si mohly s babiãkou
pfiipít?“ Mrkla jsem spiklenecky na Lucy. Pro tohle jsem mûla
pochopení.

Mnû staãilo vûdût, s k˘m se Lucy baví a kam se chystá.
A ty její hadfiíky! Barbara celou noc remcala, Ïe Lucy vy-

padá jako nûjaká lehká holka. Mûla na sobû malinké mini-
‰ateãky, platformové botky a pfies ‰aty pfiehozenou dÏínovou
bundu. Pomyslela jsem si, Ïe vypadá jako nûjaká filmová
hvûzda, a souãasnû si pfiála, abych mohla mít na sobû nûco
podobného. Lucy má tak pûknou postavu a je tak krásnû
upravená. Ne jako její matka, která má ‰iroké boky a velké
poprsí a je vzhledem spí‰e do Howardovy rodiny. A to pfii-
tom drÏí neustále dietu (Haha! Já ji v‰ak podezírám, Ïe o die-
tû spí‰e jen mluví a pfiitom si ráda dopfieje.). My s Lucy
Ïádnou dietu nedrÏíme. Samozfiejmû, postavu si hlídám,
ale mám dobr˘ metabolismus, a tak si mÛÏu dovolit obãas
„ujet“, stejnû tak Lucy. Nûkdy si spolu dáme k veãefii zmrz-
linu. Zrovna minul˘ t˘den jsme snûdly velik˘ kelímek
ãokoládovo-vanilkové zmrzliny Bena a Jerryho s kousky
su‰enek. Po té zmrzlinû jsme se mohly doslova utlouct. Lucy
vypadá stejnû, jako jsem vypadala já zamlada. VÏdycky jsem
mûla nádherné nohy a zadeãek, stejnû jako Lucy. V‰ichni
to fiíkávali. Nevím, co se stalo s m˘m tûlem, prostû... ochab-
lo. Vypadá jako... no... pfiedstavte si, Ïe nanesete pfiíli‰ mno-
ho barvy na stûnu a ona pak zaãne odkapávat. Tak takhle
pfiesnû vypadám. Jsem hubená, ale celá rozplizlá. Zadeãek
jsem mívala vskutku pûkn˘! BoÏe, ten mi tak chybí. Pfii‰la
jsem o nûj nûkdy mezi ãtyfiicítkou a ‰edesátkou a stále se
s tím nemÛÏu smífiit. (A mimochodem, pokud mû dobfie po-
sloucháte a jste mnohem mlad‰í neÏ já, mám pro vás jedno
kouzelné slovíãko: PouÏívejte krémy. Krémy. Sice v pûtasedm-
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desáti stejnû pohromadû drÏet nebudete, ale minimálnû bu-
dete vypadat lépe neÏ va‰e stejnû staré kamarádky. AlespoÀ
já tak vypadám. Fíha! Kdybyste jen vidûli Fridu.)

V kaÏdém pfiípadû jsme si s Lucy dost blízké. Îije jen
ãtyfii bloky ode mû v centru mûsta a já jsem moc ráda, Ïe
bydlíme tak blízko. KdyÏ nás Howard navÏdy opustil, za-
fiekla jsem se, Ïe uÏ v tom velkém domû na pfiedmûstí byd-
let nebudu. Pár mûsícÛ po Howardovû smrti jsem si v‰imla,
Ïe zaãala kapat voda z kotle, kter˘ byl hned za zadními ku-
chyÀsk˘mi dvefimi. Byla to jen malá louÏiãka, Ïádné dra-
ma. KdyÏ jsem v‰ak poloÏila ta‰ku s nákupem na podlahu,
v‰imla jsem si toho. Vyndávala jsem si zrovna klíãe z kabel-
ky a chtûla odemknout. Vzpomínám si, jak˘ jsem tehdy mûla
pocit. Pfiipadalo mi zvlá‰tní, Ïe jsem ani jednou za tfiicet let
na toto místo nic nepoloÏila, a najednou bylo dno mé ná-
kupní ta‰ky mokré. VÛbec jsem netu‰ila, Ïe by z toho kot-
le voda správnû kapat nemûla, to byla Howardova práce. No
a kdyÏ jsem si pak o t˘den pozdûji chtûla napustit vanu,
horká voda najednou nebyla. Paní Lewisové odvedle prová-
dûli nûjakou opravu, a tak jsem vydedukovala, Ïe to s tím
nûjak souvisí. No co vám mám povídat. Zdálo se to b˘t lo-
gické. Je‰tû ten veãer jsem ‰la ven a cel˘ dvorek byl zatope-
n˘, voda úplnû v‰ude. Zavolala jsem Barbafie, která ihned
dorazila a pûknû mû zpucovala za to, Ïe nemám rozum a ne-
volám instalatéra. (Dobfie, zpucovat je moÏná trochu pfie-
hnané, ale chovala se ke mnû jako k dítûti. No tak do toho,
jen do mû. Jak jsem mohla tu‰it, Ïe by to téct nemûlo.) To
byla poslední kapka. Pofiídila jsem nov˘ kotel a je‰tû ten den
podala inzerát, Ïe je dÛm na prodej. Na‰la jsem si pfiekrás-
n˘ byteãek na Rittenhouse Square a prodala auto. Díky tomu
jsem teì mnohem spokojenûj‰í (jen pro úplnost: takové to
„servisní“ svût˘lko na palubní desce tam není na ozdobu).
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Pfies den hraju bridÏ nebo chodím na koncerty do Kimmel
Centra. Veãer nav‰tûvujeme restaurace s kamarádkou Fridou
nebo i s dal‰ími ovdovûl˘mi kamarádkami. Byt jsem si po-
fiídila v tom samém domû, co Ïije Frida, takÏe se neustále
nav‰tûvujeme, coÏ je vlastnû v˘borné. RovnûÏ není ‰patné,
Ïe se takhle navzájem kontrolujeme. Z bytu mám v˘hled
na park u Rittenhouse Square, a pokud je pûkné poãasí, za-
jdu si tam, sednu si na laviãku pod strom a ãtu noviny.

Barbara nechtûla, abych se do centra pfiestûhovala. „Je to
ode mû pfiíli‰ daleko,“ pfiemlouvala mû tenkrát, „proã si ne-
pofiídí‰ nûco na okraji?“ Ale fieknu vám, jsem mnohem ra-
dûji, Ïe Barbara Ïije stále na pfiedmûstí. Jsme si s dcerou sice
také blízké, ale ne tak jako s Lucy, s tou si rozumíme mno-
hem víc. Mezi mnou a Barbarou nikdy velké du‰evní sou-
znûní nebude. Vím, jsem její matka, ale upfiímnû fieãeno,
nemyslím si, Ïe by to byla úplnû jen má chyba.

Na‰e vzájemné interakce s Barbarou pÛsobí jako hádky,
i kdyÏ jsou to jen v˘mûny názorÛ. Zato s Lucy si vÏdycky
pfiíjemnû poklábosíme. Barbara mû hlídá úplnû stejnû, jako
jsem hlídala já ji v pubertû. Reaguju na to tak, Ïe fieknu:
„Safraporte, Barbaro, jsem pfiece dospûl˘ ãlovûk, dokáÏu se
o sebe postarat sama!“ Ale stejnû mû neposlouchá.

„Kdo jin˘ by se o tebe mûl postarat, kdyÏ ne já?“ chce
vûdût.

„Já se o sebe dokáÏu postarat sama,“ uji‰Èuju ji, i kdyÏ si
tím tak úplnû jistá nejsem.

Lucy mû nav‰tûvuje asi dvakrát t˘dnû, nûkdy i víckrát.
V domû prádelnu nemají, a tak si pere prádlo u mû. Bûhem
takov˘ch veãerÛ vÏdycky upeãu bÛãek, pak si na nûm spo-
leãnû pochutnáme a díváme se na Lucyiny oblíbené reality
show. Ona k tomu je‰tû pere, tedy nûkdy, jindy prádlo ne-
chá b˘t a zajdeme do jednoho z tûch lákav˘ch podnikÛ v oko-
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lí, kam si lidé mohou pfiinést vlastní lahev alkoholu. Lucy
mi pak vypráví o svém milostném Ïivotû a o své práci de-
signérky a já ji poslouchám. Vypráví mi, jaké má trápení
s chlapcem, kter˘ ji tento t˘den nejvíce zaujal a zfiejmû se
do nûj zamilovala. Ve sv˘ch pûtadvaceti stále na váÏn˘ vztah
ãeká a já jsem opravdu ráda, Ïe ho je‰tû nemá. V poslední
dobû mluvila o chlapci jménem Johnny, ale nemyslím, Ïe by
to bylo nûco váÏného. Pfiece nemÛÏete brát váÏnû nûkoho,
komu fiíkají Johnny, a ne tfieba Jon nebo Jonathan anebo
John? Barbara naléhá, aby se Lucy s nûk˘m seznámila a uÏ
se usadila, ale já se do toho pokaÏdé vloÏím a fieknu jí, Ïe
na to má je‰tû spoustu ãasu. Vyslechnu si její historky z prá-
ce, s k˘m se setkala, komu prodala nûjak˘ svÛj model a za
kolik to ti lidé koupili. Vychutnávám si kaÏdiãkou minutu.
VÏdycky jsem chtûla pracovat s obleãením, tak jako pracu-
je Lucy. Znala jsem tehdy zboÏí ze Saks Fifth Avenue lépe
neÏ kterákoli jiná Ïena, která tam pracovala. Nejlep‰í ka-
marádka mé matky, Hester Abromowitzová, tam pracovala
léta aÏ do své smrti. PfieÏila mou matku a její pfiítelkynû o pû-
tadvacet let a vÏdycky byla pfiesvûdãená, Ïe dÛvodem byla
práce. Hester jsem opravdu zboÏÀovala a myslím na ni vel-
mi ãasto. Tûsnû pfied Hestefiin˘m pohfibem mû poÏádala její
dcera Diana, která byla mnohem mlad‰í neÏ já, jestli bych
o její matce mohla pronést pár slov. ZmiÀovala jsem se o Hes-
tefiinû pÛsobení v Saks, protoÏe to bylo právû ono místo, kde
jsme se potkávaly nejvíce. Vyprávûla jsem o tom, jak peãli-
vû se vûnovala sv˘m zákazníkÛm. Vût‰ina z nich se dokon-
ce zúãastnila i jejího pohfibu. Hester mûla vynikající vkus,
za coÏ lidé vÏdycky chválili i mû – Ïe mám ‰mrnc. Aãkoli
jsem v tom s nimi byla zajedno, pro mû byla takovou sty-
lovou ikonou právû Hester. Tu a tam jsem zvaÏovala moÏ-
nost najít si práci, ale mûla jsem Howarda a Barbaru, o tu
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jsem se prostû postarat musela. PfiestoÏe nám doma nepfie-
trÏitû pomáhala na‰e skvûlá hospodynû Gladys, která loni
zemfiela, své povinnosti doma jsem musela vyfiídit. Kromû
toho se za m˘ch mlad˘ch let na pracující Ïeny lidé dívali
skrz prsty. âas od ãasu jsem tohle téma nadnesla Howar-
dovi, ale on se tomu vÏdycky jen zasmál.

„Copak jsme snad nûjací chudáci?“ za‰klebil se pokaÏdé.
Po náv‰tûvû u mû se jde Lucy vût‰inou nûkam bavit. Se-

jde se s pfiáteli v baru tady v okolí a já se musím hodnû
drÏet, abych se k nim nepfiidala. Nûkdy si udûlám legraci
a Lucy nadhodím, Ïe se k nim pfiipojím, pfiiãemÏ Lucy mû
v tom je‰tû podpofií: „Byla bys tam naprosto bezkonku-
renãní! Podíváme se, co by sis mohla vzít na sebe!“ Jak ráda
bych s ní alespoÀ jednou jedinkrát ‰la a poznala, jak tako-
vé noci tráví.

Lucy je také mnohem chytfiej‰í a zaslouÏila by si od Bar-
bary v tomto ohledu vût‰í uznání. Barbafiin˘m pfiáním bylo,
aby Lucy studovala práva stejnû jako Howard. Mnû je ov‰em
jasné, Ïe tohle Lucyina parketa není. Aby se Lucy návrháfi-
ství nauãila, ‰la studovat na Parsons – designérskou ‰kolu
v New Yorku. Pracovala dva roky pro samotnou Donnu Ka-
ran jako její osobní asistentka. Loni se potom odstûhovala
zpátky do Filadelfie, aby zaãala provozovat designérství sama
na sebe. Ale to je‰tû není v‰echno. Pfiedstavte si, Ïe si vzala
mé pfiíjmení! Lucy Jeromová zjevnû pÛsobí na znaãkové ce-
dulce mnohem lépe neÏ Lucy Takomorosová. Musíte uznat,
Ïe pfiíjmení jako Takomorosová zní pfiece hrozivû, no ne?
KdyÏ poprvé Barbara pfiivedla domÛ Lucyina otce a on se
pfiedstavil jako Larry Takomoros, blesklo mi hlavou: No tak
to je konec. Pokud to vyslovíte rychle, zní to jako „takov˘ mo-
rous“. Jen to zkuste. No tak, zopakujte Takomoros rychle
desetkrát za sebou a uvidíte, co z toho vzejde. Nakonec se
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ale z Lucy Takomorosové stala Lucy Jeromová, a aãkoli to
její matku malinko ranilo, uÏ se s tím smífiila. Nakonec na-
bízejí Lucyiny ‰aty nûkteré z nejlep‰ích obchodÛ ve Filadel-
fii: Plage Tahiti, Knit Wit, Joan Shepp. A ten nov˘ Barneys
CO-OP na Rittenhouse Square má o Lucyiny ‰aty také zá-
jem. Barneys, pfiedstavte si to!

Já vím. Jsem na svou vnuãku py‰ná.
Lucy se je‰tû kromû pár dal‰ích ãinností nejradûji probí-

rá m˘m ‰atníkem. Z toho si vybírá styly, které by mohla
napodobit. Po celá ta léta jsem v‰echno schovávala a fieknu
vám, milí zlatí, Ïe mÛj ‰atník je toho dÛkazem. NeÏ jsem se
odstûhovala z domu na okraji mûsta, zaplnila jsem kaÏdiã-
kou skfiíÀ v domû. Do Barbafiiny skfiínû z dûtství jsem po-
vûsila modely ze ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch od Chanela
a Halstona. Ve skfiíni v pokoji pro hosty byste na‰li v‰ech-
ny mé nádherné róby. Moje koÏichy a dal‰í zimní kabáty
byly dole (koÏichy jsem nosívala dfiív, kdyÏ se je‰tû nosit
mohly; teì uÏ ne, teì vás hned kaÏd˘ zaãne slovnû napadat).
Mívala jsem je‰tû dal‰í skfiíÀ na ve‰kerou svou obuv a dal‰í
obleãení, které nosím doteì.

„Mohla bys v‰echno tohle dát do bazaru!“ nabádala mû
Barbara, kdyÏ jsem pfii stûhování zaãala balit.

Ani za nic. V‰echno moje obleãení je zároveÀ vzpomín-
kou na staré dobré ãasy. Nemám Ïádná obrázková alba za-
plnûná star˘mi fotkami a stejnû tak vzpomínkami na nû.
Místo toho mám pln˘ ‰atník, kter˘ jsem nashromáÏdila za
cel˘ Ïivot. Tak tfieba svûtle modr˘ taftov˘ kost˘mek od Os-
cara de la Renty. Mûla jsem ho na Barbafiinû svatbû. Nebo
pfiekrásná bílá róba s flitry zakr˘vající pouze jedno rameno
od Jamese Galanose – tu jsem si koupila na veãírek Black
Tie, kterého jsme se s Howardem zúãastnili v New Yorku
v osmdesát˘ch letech. Howard se nedal zastavit a pfiesvûd-
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ãoval mû, Ïe jsem nikdy nebyla krásnûj‰í. Nikdy bych se Ïád-
ného takového kousku nevzdala. Ne, a basta fidli.

Tak jsem si koupila tfiípokojov˘ byt a jeden pokoj pfie-
mûnila v salonek. ZedníkÛm trvalo skoro tfii mûsíce, neÏ to
udûlali správnû, ale kdyÏ to bylo hotové, stala se z nûj má
nejoblíbenûj‰í místnost. Barbara to nechápe, zato Lucy ano.

Spoleãnû s Lucy bychom tu dokázaly strávit celé hodiny.
Kreslí si tady náãrtky nûkter˘ch m˘ch ‰atÛ. Dokonce se jí
podafiila zdafiilá kopie jasnû rÛÏov˘ch ‰atÛ od Lilly Pulitze-
rové, které jsem si koupila na v˘letû do Palm Beach na Flo-
ridu v ‰edesát˘ch letech. Potom se Lilly Pulitzerová stala
módní ikonou.

Lucy tu róbu nazvala „·aty Ellie Jeromové“.
Pojmenovala to tak po své babiãce.
PokaÏdé, kdyÏ na svou vnuãku pomyslím, hned se roz-

záfiím.
A právû proto jí závidím.
Z tohoto dÛvodu jsem dnes veãer na oslavû sv˘ch pûta-

sedmdesát˘ch narozenin v Prime Rib dokázala myslet na jed-
nu jedinou vûc. Dala bych nevím co za to, kdyby ‰el vrátit
ãas. Kdybych jen mohla v‰echno proÏít znovu, ale musela
bych to proÏívat teì. Staãil by mi pouh˘ den. Pro tento 
jeden jedin˘ den jsem si pfiála zpátky svÛj pevn˘ zadeãek
a hladkou opálenou pleÈ. A k tomu se vá‰nivû pomilovat
s ãlovûkem, kter˘ by touÏil pouze po mnû. NeÏádala jsem
o cel˘ Ïivot, nechtûla jsem b˘t nenasytná. V tom svém mi-
zerném staromódním Ïivotû jsem snila pouze po jednom
jediném dni, v nûmÏ bych dohnala v‰echno, co jsem pfied-
tím zame‰kala. ZároveÀ bych si tak zaãala váÏit i vûcí, kte-
ré jsem doposud brala za samozfiejmé. ¤ekli byste, Ïe Ïiju
pfiesnû 27 375 dnÛ? Dneska ráno jsem si to spoãítala na
kalkulaãce. Copak je to tak moc, ukrást si z tolika dnÛ pou-
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ze jeden a proÏít a vyvádût bûhem nûj jen samé po‰etilosti?
VÏdyÈ je to pfiece tak nádherné pfiání. Pfiipadá mi velmi ná-
padité a ráda bych ho nûkomu povûdûla. Ohó! Pfiání se sa-
mozfiejmû vyzrazovat nemají, jinak se nesplní.

Pfiesnû tohle pfiání jsem v duchu vyslovila, kdyÏ do míst-
nosti ve‰ly Barbara a Lucy s obrovsk˘m narozeninov˘m
dortem.

„Na ten dort se mi podafiilo sehnat jen dvacet devût sví-
ãek,“ líãila v‰em Barbara a pfiitom se smála. Nûkdy mû oprav-
du dokáÏe pofiádnû rozãílit.

TakÏe jsem tûch dvacet devût svíãek vlastnû pfiivolala.
Pfiála jsem si, aby mi znovu na jeden den bylo dvacet

devût.
Kdybych ten jeden den získala, zmûnila bych v‰echno.
Tentokrát bych se ve v‰em zachovala správnû.
A uÏ bych znovu nelitovala.
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Zcela váÏnû! Vypadám nádhernû!

První, ãeho jsem si v‰imla, kdyÏ Barbara volala a probudila
mû, byla má prsa.

PokaÏdé spím na bfii‰e. UÏ jsem si zvykla na to, Ïe mi
kaÏdé ráno po probuzení prsa visí aÏ do pasu, a proto mu-
sím ze v‰eho nejdfiív umístit tuto horu masa do nûjaké po-
hodlnûj‰í pozice.

KdyÏ jsem procitla, zazvonil telefon, a tak jsem instink-
tivnû chtûla své první prso umístit tam, kam patfií. Pfiitom
jsem zaregistrovala, Ïe nebylo na svém obvyklém místû –
ale bylo tam, kde má správnû b˘t.

Nevûnovala jsem tomu ale pfiíli‰nou pozornost, jelikoÏ se
mi nezdálo, Ïe je to aÏ zas tak dÛleÏité. Netrklo mû to na-
tolik, abych postfiehla zmûny, které se udály bûhem noci.
AÏ pozdûji mi do‰lo, Ïe tohle bylo jakési znamení.

KdyÏ jsem otevfiela oãi, abych popadla prso (a telefon sa-
mozfiejmû), nejdfiív jsem se podívala na digitální hodiny ve-
dle postele a zjistila, Ïe je 8:30. Od padesáti jsem slepá jak
patrona, a tak jsem Ïila v domnûní, Ïe jsem usnula s br˘le-
mi. UÏ se mi to podafiilo opravdu mnohokrát. Br˘le mi to-
tiÏ nikdy nezÛstaly na nose dobfie posazené, asi proto, Ïe
spím na bfii‰e. Jsou to takové ty br˘le s obrouãkami ze Ïel-
voviny od Versaceho. Jsou docela veliké. Znovu jsem se po-
dívala na hodiny a pak se soustfiedila na svÛj obliãej. Îádné
br˘le. Popadla jsem je. MoÏná jsem si jen myslela, Ïe hodi-
ny vidím. Oãividnû jsem neuvaÏovala s jasnou hlavou.
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JelikoÏ telefon nepfietrÏitû vyzvánûl, posadila jsem se na
posteli a nasadila si br˘le. V‰echno kolem mû bylo náhle roz-
mazané.

A tak jsem je sundala.
V‰echno bylo v tu ránu jasné.
TakÏe jsem si je opût nandala.
Rozmazané.
Bernice Zahkhowerová, jedna kamarádka mé kamarád-

ky Loisy Gordonové, mû takhle jednou ráno probudila, je-
likoÏ zjistila, Ïe má jedno chodidlo o pÛl ãísla men‰í. Co já
vím? Tfieba to mÛÏe b˘t podobn˘ pfiípad.

Nakonec jsem zvedla telefon. Samozfiejmû to byla Bar-
bara.

„UÏila sis to vãera veãer?“ zeptala se.
„Bylo to bájeãné, zlatíãko,“ pronesla jsem v ten den svá

první slova. MÛj hlas byl jemnûj‰í, mlad‰í a postfiehla to
dokonce i Barbara.

„No, alespoÀ dnes pÛsobí‰ trochu víc uvolnûnû,“ pozna-
menala.

„Také Ïe se tak cítím,“ pfiitakala jsem.
Zatímco Barbara brebentila dál, nazula jsem si pantofle

a pfiitom jsem si vÛbec nev‰imla, Ïe na chodidlech nemám
kufií oka a mozoly, které se mi tam vytvofiily za ta léta no-
‰ení podpatkÛ. Ani jsem nena‰la Ïádné kfieãové Ïíly, které
mám od doby, kdy jsem ãekala Barbaru. V duchu jsem si
opravdu jen na okamÏik pomyslela, Ïe i po t˘dnu od pedikú-
ry vypadají má chodidla stále je‰tû zachovale, coÏ byl rekord.

„Lucy vãera vypadala fakt pfií‰ernû, Ïe jo?“ brblala Bar-
bara. „Co ta si jen nûkdy dokáÏe na sebe navléknout. Já vím,
tobû se asi ãást její garderoby líbí, ale mami, upfiímnû. A na-
víc jsem mûla stra‰nû málo propeãen˘ steak,“ stûÏovala si ne-
ustále Barbara, kdyÏ jsem ‰la do koupelny.
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„Proboha, Barbaro, v‰echno bylo perfektní.“
„Pfiesto jsem si v‰imla, Ïe na jídlo ãekáme aÏ moc dlou-

ho. Mûla jsem pocit, Ïe tvoji pfiátelé kaÏdou chvíli omdlí
hlady.“

Upfiímnû fieãeno, v‰imla jsem si toho zrovna tak. Frida
vypadala hladovû a tak trochu uraÏenû, i kdyÏ by jí ne‰ko-
dilo pár kil zhubnout. Pfied pfiechodem mûla stabilní ‰esta-
tfiicítku, zato pak – prokrindapána! Zaãala vypadat jak almara
a je taková i po dal‰ích pûtadvaceti letech.

„Mimochodem, proã ti volám,“ bruãela Barbara, „mys-
lím, Ïe jsem nechala v tvojí kabelce sluneãní br˘le. Vyba-
vuje‰ si to? Neve‰ly se mi do mojí kabelky, tak jsem je nacpala
k tobû. Jsou tam je‰tû?“

„Momentík, mrknu se,“ zamumlala jsem, aniÏ bych se
pfiitom podívala do zrcadla v koupelnû.

Vûdûla jsem, Ïe jsem nechala ta‰ku v pfiedsíni na stole pfied
zrcadlem, které jsme s Howardem koupili pfied lety v Pafií-
Ïi na ble‰áku. To zrcadlo vÏdycky patfiilo k m˘m nejoblíbe-
nûj‰ím vûcem. V na‰em starém domû stávalo u vchodu a teì
ho mám tady v pfiedsíni.

„Jestli je má‰, tak sjedu do centra a vyzvednu si je,“ fiek-
la mi, „moÏná bysme si mohly dát nûjak˘ lehk˘ obûd, co
fiíká‰?“

„MÛÏeme,“ souhlasila jsem, „co se takhle sejít v –“ pfiem˘‰lela
jsem nahlas o místû. Sáhla jsem po kabelce a vtom jsem se na-
jednou zahlédla v zrcadle – poprvé v mém novém tûle.

„NO TO SNAD NE!“ vykfiikla jsem tak hlasitû jako je‰-
tû nikdy.

„CO SE DùJE?“ zajeãela Barbara do telefonu.
Nejdfiív jsem si myslela, Ïe za mnou stojí nûkdo jin˘, a tak

jsem se otoãila a pak je‰tû jednou. Nikdo tam v‰ak nebyl.
„MAMI, JSI V PO¤ÁDKU?“
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„PROBOHA!“
„MAMI, CO SE DùJE? MÁM ZAVOLAT POLICII?“
Stála jsem tam a nebyla schopná ze sebe vydat ani hlás-

ku. Barbara vfie‰tûla pofiád dokola a já jsem tam jen tak stá-
la a dívala se na tu osobu v zrcadle. Kdo to je? Co se to stalo?
Zdá se mi to snad?

„Barbaro, v‰echno je v pofiádku. Jen jsem si myslela, Ïe
jsem vidûla my‰,“ snaÏila jsem se rychle pfiem˘‰let dál.

„My‰! Ve dvacátém patfie?“
„Já vím, je to nesmysl, dneska nûjak blázním.“
Byla jsem schopná myslet pouze na své ruce! Byly bez sta-

fieck˘ch skvrn a dokonce opálené!
Kde byla ta celková ochablost a stárnoucí kÛÏe? Jednou

jsem si koupila za 120 dolarÛ nov˘ tûlov˘ krém Blue Mer-
cury. Prodavaãka v obchodû mi tvrdila, Ïe to je nûco jako
facelift v lahviãce. Mohlo by to opravdu takhle pomoct? Pro-
sím, aÈ je tohle ten dÛvod. Ale je to moÏné?

„Mami, pfiijedu, trochu se bojím, Ïe bys mohla mít
mrtvici!“

MoÏná mûla pravdu. MoÏná to byla mrtvice. MoÏná jsem
prodûlala mrtvici a umfiela a teì jsem nûjak˘ duch pob˘va-
jící ve svûtû zapomnûní. Akorát ten svût vypadá stejnû jako
mÛj byt. Jedna vûc je v‰ak jistá; Barbara mû takhle rozhod-
nû vidût nemÛÏe. Co by si jenom pomyslela?

„Barbaro, vlastnû ne,“ snaÏila jsem se mluvit trochu hlub-
‰ím hlasem. Proã znûl tak vysoce? „Vlastnû ne, nemÛÏu, prá-
vû jsem si vzpomnûla, Ïe se mám dnes sejít na obûd s Fridou.
Nechce‰ pfiijet zítra?“

„Ale já potfiebuju ty br˘le,“ namítla.
„Krucinál, Barbaro,“ vyjela jsem na ni, „tyhle br˘le pfie-

ce nemá‰ pfiedepsané od doktora. Vsadím se, Ïe má‰ dal‰í
patery, které vypadají naprosto stejnû.“
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„TakÏe dneska jezdit nemám?“ odmlãela se a ponûkud
posmutnûla.

Znovu jsem se podívala do zrcadla.
„Ne, zítra to bude lep‰í.“
„No jo – pro dobrotu na Ïebrotu. To mám za tu vãerej‰í

oslavu, kterou jsem ti pfiichystala.“ Oznámila mi má pûta-
padesátiletá rozmazlená dcera. Já jsem ale nemûla ãas mys-
let na ty její ‰a‰kárny.

Urãitû si dokáÏete pfiedstavit, Ïe jsem teì musela fie‰it
daleko dÛleÏitûj‰í vûci.

„Ze vãerej‰í oslavy budu mít ty nejkrásnûj‰í záÏitky,“ pro-
hodila jsem a usmála se do telefonu. „Zavolám ti pozdûji.“

Netu‰ím, jak dlouho jsem stála v Ïupanu pfied zrcadlem
a zírala na svÛj obliãej. PÛl hodiny? Hodinu? I kdyÏ to klid-
nû mohlo b˘t jen deset minut. Pro mû se zastavil ãas. Opa-
kovala jsem si stále dokola: Jak je to moÏné?

„Jsem mrtvá?“ vyslovila jsem nahlas a ‰típla se do ruky
a pak do obliãeje.

MÛj obliãej. PleÈ byla hladká a bez vrásek. KÛÏe kolem
oãí pevná. Ani jedna jediná viditelná vráska.

Moje vlasy, dfiíve slabé a po‰kozené ze v‰ech tûch kysliã-
níkÛ na odbarvování, byly jemné a silné. Musela jsem si je
prsty prohrábnout asi padesátkrát. Nevypadají mi, kdyÏ je
budu moc ãesat? Anebo se to jen tak fiíká?

„MÁM ZPÁTKY OBOâÍ!“ vyjekla jsem, kdyÏ jsem se
pfiiblíÏila k zrcadlu.

Jen chci v‰echny ty mladé sleãny doma upozornit: nevy-
trhávejte si za Ïádnou cenu oboãí, i kdyÏ je to moderní, ne-
muselo by vám tam nic zb˘t. Trochu ho poupravte, to ano,
to je v pofiádku, ale ne úplnû. Pak uÏ vám totiÏ nenaroste,
to vím z vlastní zku‰enosti. Právû teì jsem se dívala na nád-
herné oboãí, které vypadalo zcela pfiirozenû i bez tuÏky. Jen
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bÛh ví, kolik jsem za ta léta utratila penûz a ãasu, kdyÏ jsem
shánûla tuÏku v barvû svého oboãí. A pak jsem dostala vzo-
rek od Rogaine. Staãí trochu napatlat na ãelo anebo nû-
kam, kde by oboãí rÛst nemûlo, a vy vypadáte spí‰ jako
z cirkusu. Jedinou útûchou pfii Howardovû pohfibu mi bylo,
Ïe mû za cel˘ch tûch padesát let manÏelství nevidûl bez obo-
ãí. Kdyby se tak stalo, byl by po smrti uÏ mnohem dfiív.

Jak se to jen mohlo stát?
To bude to pfiání, které jsem u svíãek na dortu v duchu

vyslovila. Pfiání, aby mi bylo alespoÀ na jeden den dvacet
devût!

Jinak jsem si nedokázala celou situaci vysvûtlit. SnaÏila
jsem se pfiem˘‰let. Vzala jsem si snad nûjaké bylinky, které
to mohly zpÛsobit? V Prime Rib jsem pfiece uÏ nûkolikrát
jedla. Dala jsem si pár soust krabího zákusku, kousíãek lo-
sosa, salát, narozeninov˘ dort a skleniãku ‰ampaÀského. To
samé jídlo jsem tam mûla uÏ mnohokrát, dokonce ani Ïáha
mû z toho nikdy nepálila. Rozhodnû jsem si ho nedala o to-
lik víc neÏ obvykle, abych právû z toho mohla omládnout.
Je moÏné, Ïe se to samé stalo i nûkomu jinému?

Zvedla jsem sluchátko a zavolala Fridû, mé nejstar‰í ka-
marádce. Bylo jí také dvacet devût?

„Haló, Frido?“ zavolala jsem do sluchátka.
„Ahoj Ellie,“ pozdravila mû Frida a zívla. Mívala ve zvy-

ku si pfiispat.
„Haló, Frido, jak ti dnes je?“
„Dobr˘,“ zívla znovu, „záda mû bolí jako vÏdycky.“
„TakÏe se cítí‰ stejnû?“ zji‰Èovala jsem.
„Kontroluje‰, jestli stále je‰tû Ïiju?“
„Ne,“ odpovûdûla jsem. Av‰ak upfiímnû fieãeno, pomys-

lela jsem si, Ïe bych Fridû mûla zaãít volat kaÏdé ráno. Fri-
diny dûti byly pfií‰erné a vÛbec jí nevolaly. „To vãerej‰í jídlo
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mi nûjak nesedlo, a tak jsem se chtûla zeptat, jestli jsi na tom
stejnû?“

„Ne-e,“ odvûtila, „moÏná mám jen maliãko potíÏe s trá-
vením.“

To bylo normální. Frida byla vÏdycky trochu pesimistka.
„A jsi v pofiádku?“ zeptala se. „Chce‰, abych s tebou za-

‰la k doktorovi?“
„Ne, jsem v pohodû,“ odpovûdûla jsem jí.
„No, tak dobfie.“ Frida opût zívla.
„Jdi zase spát, Frido,“ vybídla jsem ji.
„Zastavím se pozdûji,“ zamumlala Frida.
Dobfie, takÏe Frida ve spánku o padesát let neomládla, tak

jako jsem omládla já. S velkou pravdûpodobností se nesta-
la mladice ani z Barbary, protoÏe jinak by rozhodnû nûco
nadhodila. To v‰echno potkalo pouze a jenom mû.

Tohle ale správnû není, fiíkala jsem si pro sebe, kdyÏ jsem
si rukou sjíÏdûla dolÛ po nohách. Takhle svût nefunguje.
Mám b˘t otrávená aÏ na pÛdu a smutná, Ïe je mi sedmde-
sát pût. Copak v‰ichni tak ãi onak nesmutníme nad Ïivo-
tem a nechceme snad, aby se v‰echno dalo vrátit zpátky
a zmûnit? Ov‰em, vím, co jsem si pfiála, ale neãekala jsem,
Ïe se to splní. Vûdûla jsem, Ïe takhle zÛstat nemÛÏu, dokonce
ani den.

A k tomu chudák Barbara. Co by si Barbara asi tak po-
myslela, kdybych jí vyprávûla, Ïe jsem se probudila a je mi
znovu devûtadvacet? Barbara je pfiece jenom uvnitfi kfiehká;
z toho by se nervovû zhroutila.

„Ne,“ vyslovila jsem nahlas. „Musí‰ se vrátit zpût do sta-
vu, ve kterém jsi byla.“

Vûdûla jsem, Ïe Barbara koupila dort v mém oblíbeném
pekafiství – Swiss Pastry na Devatenácté. Je to místo, kde
dorty kupujeme v‰ichni. Kupovala jsem dorty, kde se dalo,
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od PafiíÏe aÏ po New York a Filadelfii a vÏdycky jsem fiíka-
la, Ïe se nic nevyrovná právû tomuto pekafiství. Ta jemnost
Ïlutého pi‰kotu dohromady s tenkou vrstvou ãokolády po
stranách, poleva ani náplÀ nejsou aÏ tak sladké a hutné a na
jazyku se to jen rozpl˘vá. Pokud si k tomu dáte ‰álek dob-
ré horké kávy, nemá to chybu. Obãas tam zaskoãím a kou-
pím si jeden kousek pro sebe, i kdyÏ narozeniny právû nikdo
neslaví. Pfiíli‰ ãasto to nedûlám, jelikoÏ si stále hlídám po-
stavu. V mém vûku se nesmí nic pfiehánût, i kdyÏ mám v˘-
born˘ metabolismus. Jednou nebo dvakrát roãnû to jde, ale
víc ani náhodou!

TakÏe jsem bûÏela do salonku, kde mám svÛj obrovsk˘
‰atník, abych na sebe nûco rychle hodila a svázala tu svou
hfiívu. Chtûla jsem uÏ koneãnû vyrazit. Lucy tu na‰tûstí ne-
chala jednu ze sv˘ch gumiãek. Jak Ïe tomu fiíkala „gumka“?
Nebo „gumãa“? Varovala mû, Ïe právû s tímhle rozhodnû
ãlovûk nesmí vyjít na ulici. Îe nûkdo mÛÏe povaÏovat gu-
miãku na vlasy za naprosté faux pas, to mi opravdu hlava
nebere. Vlasy mi ale padaly do obliãeje a nevidûla jsem,
takÏe aÏ po‰lapu pû‰ky tûch pár blokÛ, budu holt muset jít
proti módním trendÛm. Nejprve jsem popadla hedvábnû le-
mované khaki kalhoty, které jsem si vÏdycky oblékala na
cestu do letadla. Byly dost pohodlné i na tak dlouhou ces-
tu jako tfieba do Tokia a zároveÀ vhodné i pro první tfiídu.
Vzápûtí mi v‰ak do‰lo, Ïe takové kalhoty nosí pûtasedmdesát-
nice, nikoli devûtadvacetiletá Ïena.

Pamatovala jsem si, Ïe jsem si pfied pár lety pofiídila dÏí-
ny na cestu do Arizony, kde jsme trávili ãas na prázdni-
novém ranãi. Musela jsem pfii pátrání pofiádnû prohrabat
útroby ‰atníku. DÏíny mûly své místo po celou dobu vza-
du, sundala jsem je z ramínka a navlékla si je pod noãní
ko‰ili. Byla jsem pfiesvûdãená, Ïe v nich budu vypadat úpl-
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nû stejnû, jako vypadá v dÏínách Lucy. Musím pfiiznat, Ïe
jsem byla celá natû‰ená, kdyÏ jsem se bûÏela podívat k zrca-
dlu.

To snad ne. Ne, ne.
Hlavní problém spoãíval ve velikosti – dÏíny byly najed-

nou o velikost vût‰í. MÛj pupek byl tentam. Pfied ãasem jsem
dokonce uvaÏovala o liposukci. Pokud si v‰ak necháte udû-
lat facelift a plastiku oboãí a uÏ tohle vás bolelo, dvakrát si
pak rozmyslíte, jestli máte podstupovat nûco je‰tû víc inva-
zivního. Ale teì uÏ na tom nezáleÏí, pupek je fuã! Nyní se
na mû ze zrcadla smálo ploché bfií‰ko s roztomil˘m mal˘m
pupíãkem.

Teì ov‰em nebyl ãas na takovéhle úvahy. Chudák Bar-
bara. Musím se vrátit ke své staré podobû.

TakÏe jsem si navlékla pásek, popadla jednu z ko‰il, kte-
rou nosím na golf, rychle vklouzla do bot znaãky Tods, ur-
ãen˘ch k fiízení, a s kabelkou vybûhla ze dvefií. Teprve pozdûji
jsem si uvûdomila, Ïe jsem si na sebe nenapatlala ani tro-
chu make-upu, ani trochu rtûnky. To svinstvo jsem nepouÏila
ani jednou za cel˘ch padesát let. Stejnû tak rtûnku. Moje
my‰lenky se ubíraly v‰emi smûry a mûla jsem dost smí‰ené
pocity.

KdyÏ jsem bûÏela tûch pût blokÛ do pekafiství, v‰ichni na
mû najednou z nûjakého dÛvodu zírali. Nebylo mi v‰ak jas-
né proã. Îe by ten mÛj panick˘ v˘raz? MoÏná jsem bez make-
-upu nevypadala tak dobfie, jak jsem myslela, i kdyÏ mi bylo
dvacet devût. Dobfie, kalhoty byly obrovské a k tomu ten
mÛj vydû‰en˘ kukuã. Na ulici jsem v‰ak zaÏila hor‰í vûci,
neÏ je tohle. PfiestoÏe jsem uÏ sotva popadala dech, teprve
u tfietího bloku jsem si uvûdomila, Ïe pofiád je‰tû bûÏím. Na
druhou stranu to byl úÏasnû osvobozující pocit. Chtûla jsem
bûÏet stále dál kolem pekafiství, prostû to nemûlo chybu.

33

Mladá mÛÏe‰ b˘t jen dvakrát

Mladá mÛÏe‰ b˘t - zlom  16.9.2015  15.49  Stránka 33



Ale nedokázala jsem to. Nedokázala jsem si uÏít ani jeden
jedin˘ den. Bylo nutné, abych se vrátila zpátky do své staré
podoby. Barbara, vytanulo mi na mysli. Mysli na Barbaru.

„Prosila bych tfii narozeninové dorty!“ zahlaholila jsem,
jakmile jsem vstoupila do pekafiství. MoÏná jsem to prones-
la ponûkud hlasitû. Vedle mû stál pouze jeden zákazník, po-
hledn˘ tfiicátník v obleku. Ihned jsem si v‰imla jeho modr˘ch
oãí. Já mám totiÏ pro modré oãi slabost. DÛvodem bude
moÏná fakt, Ïe v‰ichni v na‰í rodinû mají oãi hnûdé. Jed-
nou jsem si pofiídila modré ãoãky, ale mûla jsem v nich tak
vyjukané oãi, Ïe jsem ãoãky zastrãila do ‰uplíku a uÏ si je
znovu nevzala. VÏdycky jsem milovala modré oãi.

„Moc mû to mrzí,“ omlouvala jsem se mu, „nechtûla jsem
vás pfiedbûhnout.“

„Ale ne,“ promluvil Modrooãko a pokynul smûrem k pro-
davaãce, „prosím, cokoli pro krásnou dámu.“

O kom to mluvil?
„Mmm, moc vám dûkuji, mlad˘ muÏi.“
„Mlad˘ muÏi?“ Modrooãko se zasmál. „Myslím, Ïe jsem

star‰í neÏ vy.“
„Ov‰em, to jste,“ zasmála jsem se a pohodila hlavou, „ale

ne, prosím vás, vy jste teì na fiadû. Urãitû spûcháte.“
„Ale vÛbec ne. Krása má vÏdycky pfiednost.“
Musím se pfiiznat, Ïe mi trochu vyrazil dech.

„Tak,“ vysoukala jsem ze sebe a upravovala si pfiitom vla-
sy, „dûkuji.“ Usmála jsem se a pfiede‰la ho.

„Tfii narozeninové dorty a prosím v‰echny svíãky, co máte,“
ráznû jsem pravila potom, co jsem si vzpomnûla, kvÛli ãemu
tam vlastnû jsem.

KdyÏ jsem odcházela z obchodu, v ruce jsem drÏela tfii
obrovské krabice s dorty. Vãera by bylo nemyslitelné, kdy-
bych nesla ty veliké tûÏké vûci pfies celé mûsto. Dneska mi
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to v‰ak tak nepfiipadalo. Z jeho komplimentu jsem byla úpl-
nû vedle. Skoro se aÏ zdálo, Ïe bych se mohla i vzná‰et. A to
v‰echno zpÛsobil takov˘ krasavec! Jasnû, byla to jen maliã-
kost, ale taková, se kterou jsem se pfies tfiicet let nesetkala.

No tak dobfie, moÏná bych se mohla alespoÀ trochu po-
bavit. Tak jako tak uÏ se vracím s dorty zpátky domÛ. MoÏ-
ná bych jen mohla zaskoãit do nûjakého obchodu, mohla
bych si vyzkou‰et nûjaké obleãení na svou novou postavu.
Tohle snad nikomu neublíÏí, ne? KdyÏ jsem se zastavila pfied
v˘lohou Plage Tahiti na Sedmnácté, dostalo se mi znamení
shÛry. Pfiímo pfiede mnou mezi ka‰mírov˘m svetfiíkem v bar-
vû máty, triãkem bez rukávÛ se zavazováním kolem krku
a bíl˘mi kalhotami byly vystavené ‰aty, které Lucy vyrobi-
la, ‰aty Ellie Jeromové.

„Mohu vám nûjak pomoci?“ otázala se mû milá svûtlo-
vlasá Ïena u pokladny, kdyÏ jsem pokládala dorty.

„Vlastnû ano. Jen jsem procházela kolem va‰eho obcho-
du a v‰imla jsem si tûch krásn˘ch ‰atÛ ve v˘loze. Jsou na-
prosto skvostné!“

„Ty jsou od jedné návrháfiky z Filadelfie, od Lucy Jero-
mové.“

Nedokázala jsem skr˘t nad‰ení. Asi se zblázním, jestli to
nevyslovím. Snad mi nikdo nemÛÏe mít za zlé, Ïe jsem na
ni py‰ná, no ne?

„Já vím! Je to má vnuãka!“
„CoÏe?“ Ïena se na mû pfiihlouple zadívala.
„No, tedy, je to má sestfienice. ¤ekla jsem vnuãka?“ sna-

Ïila jsem se smát. „Spletla jsem to, protoÏe ona vlastnû ty
‰aty pojmenovala po své babiãce..., tedy také mojí babiã-
ce,“ koktala jsem. VÏdycky jsem byla ‰patná lháfika.

„Ó ano, jistû, podobáte se obûma. Obû máte vskutku skvû-
lou sexy postavu. Va‰e babiãka je krásná milá dáma, nob-
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lesní. Obãas ji vídám v parku a vÏdycky mû napadne, jestli
bych ji nemûla pozdravit, ale ona mû vÛbec nezná.“

„Ano, stra‰nû ráda sedává v parku a ãte si noviny,“ po-
tvrdila jsem a pfiekypovala jsem nad‰ením, „klidnû to udû-
lejte, aÏ ji pfií‰tû uvidíte. Moje babiãka je opravdu skvûlá.“

„To zcela jistû, pokud Lucy navrhla tyto ‰aty na její po-
ãest,“ smála se prodavaãka a sundávala ‰aty z figuríny. „Tady
prosím, mûly by vám perfektnû padnout.“

„No ano, jen si je vyzkou‰ím. Spûchám domÛ s tûmi
dorty.“

„Jsou k narozeninám va‰í babiãky?“ tázala se mû. „Lucy
mi vyprávûla, Ïe va‰í babiãce bylo sedmdesát pût.“

„No ano! Tomu se dá jen tûÏko uvûfiit, Ïe?“ zavolala jsem
za závûsem, kdyÏ jsem odcházela do kabinky a sundávala si
obleãení. „Vûfiila byste tomu, Ïe je mojí babiãce sedmdesát
pût? Pfiitom vypadá na padesát!“ ãekala jsem na nûjak˘ kom-
pliment.

„Tomu se dá tûÏko uvûfiit,“ ujistila mû. Vtom najednou zá-
vûs od kabinky odhrnula. „Tak se podíváme, jak vám ‰aty –“
Odmlãela se.

„Ale zlato,“ vzdychla prodavaãka, „musíte si sundat ty ba-
biãkovské kalhotky a pofiídit si na tu va‰i figuru nûjaké roz-
tomilé prádélko.“

Bylo mi trapnû.
„Já vím. Jsou pfií‰erné.“ Rozpaãitû jsem se usmála, kdyÏ

jsem zatahovala závûs. Já, Ellie Jeromová, si teì navlékám
‰aty Ellie Jeromové; nemohla jsem si pomoct, musela jsem
se na sebe jen tak chvilku dívat. Pfiesnû po tomhle jsem tou-
Ïila. Jako bych po mnoha letech vidûla kamarádku z dût-
ství. Vypadala jsem vÛbec aÏ takhle dobfie, kdyÏ mi bylo
dvacet devût? Barbafie uÏ tenkrát bylo devût. Ne, takhle dob-
fie jsem rozhodnû nevypadala, jelikoÏ jsem mûla kfieãové Ïíly
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a strie. Nejen tedy, Ïe mi teì je dvacet devût. Je mi dvacet
devût a je‰tû k tomu jsem ani neporodila!

„Tak jak vám to je?“ vyzvídala prodavaãka.
„Vezmu si je!“ halasila jsem.
Do‰la jsem k pfiední pokladnû, zatímco prodavaãka ba-

lila ‰aty.
„Myslím, Ïe by vám sestfienice dala slevu, kdybyste si ‰aty

pofiídila od ní,“ dÛvûrnû mi sdûlila.
„Dala,“ snaÏila jsem se rychle pfiem˘‰let, „ale chci jí ne-

chat útratu.“
„To jste hodná sestfienice,“ pochválila mû, kdyÏ jsem jí

podávala kreditku.
„Jé, to je va‰e karta? Vy se také jmenujete Ellie?“
„Ehm ano, jmenuju se po babiãce.“
„No to je pûkné,“ kvitovala to a já jsem si neskuteãnû

oddechla. KdyÏ uÏ jsem si myslela, Ïe je to v suchu, zazvo-
nil telefon.

„Plage Tahiti.“ Prodavaãka se usmála do telefonu. Já jsem
pfiitom podepisovala úãtenku a pozorovala, jak mi balí ‰aty
do papíru a dává je do ta‰ky.

„Lucy!“ zvolala vesele prodavaãka a dívala se smûrem ke
mnû: „Tomu neuvûfií‰! Je tady tvá sestfienice Ellie a právû si
koupila tvé nové ‰aty!“

A jajaj. No nazdar. Proboha. Pane boÏe. Tohle ne.
Krucipísek. Zpanikafiila jsem. Vidûla jsem, jak se obliãej

chudáka prodavaãky ve dvou vtefiinách promûnil z nad‰ení
v ‰ok.

„Tvoje sestfienice Ellie,“ peãlivû vyslovovala do telefonu,
„vypadá úplnû jako ty a tvrdí, Ïe je tvá sestfienice.“

Jsem v pasti. Jak to mám jen vysvûtlit? Tady se nedá vÛ-
bec nic dûlat. Nemûla jsem na vybranou.

Udûlala jsem pfiesnû to, co by udûlal pomaten˘ ‰ílenec.
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Vzala jsem nohy na ramena.
Sáhla jsem po ta‰ce se ‰aty a popadla tfii narozeninové dor-

ty. Vystfielila jsem z obchodu a uhánûla po ulici tak rychle,
jak jen to ‰lo.

Probûhla jsem celou Walnut Street a málem se mi poda-
fiilo v‰echno upustit, kdyÏ jsem témûfi vrazila do nûjakého
kluka s de‰tníkem, kter˘ stál pfiímo u restaurace Lil Pete’s.

Otoãila jsem se, aÏ kdyÏ jsem dorazila na Rittenhouse
Square. Chtûla jsem se podívat, jestli mû prodavaãka neho-
ní, ale nebylo tomu tak.

Dnes ráno je to tedy doopravdy hukot.
Nakonec jsem dorazila ke svému domu a pozdravila vrát-

ného Kena.
„PromiÀte prosím, mohu nûjak pomoci?“
Doprãic.
„Ano, pfied chvilkou jsem odtud odcházela. Moje babiã-

ka se jmenuje Ellie Jeromová.“
„Zavolám nahoru,“ fiekl, kdyÏ zvedal sluchátko.
„Ne!“ zarazila jsem ho, zase jsem musela zalhat! „Ona je

teì ve vanû! Urãitû jsem vám to zapomnûla fiíct, kdyÏ jsem
odcházela.“

„No, teoreticky vzato, já nahoru nikoho pustit nesmím.“
„Ale no tak, prosím vás.“ Dupla jsem si. „Copak nevidí-

te, kolik toho mám? AÏ babiãka vyleze z vany, zavolá vám,
slibuju. Podívejte, mám i její klíãe... a kabelku.“

„No, jak jsem fiekl... nahoru v podstatû nikoho pustit
nesmím.“ Usmál se.

Jak by fiekly dûti: Teda fuj! Vrátn˘ Ken se mnou la‰koval!
Kdybyste nûkdy vrátného Kena vidûli, nevûfiili byste tomu.
Bylo by vám hned jasné, co myslím.

„V podstatû?“ Zamrkala jsem na nûj. Pokud stojí o to-
hle, tak aÈ se dívá na starého profíka. MoÏná jsem nepod-

38

A D E N A  H A L P E R N

Mladá mÛÏe‰ b˘t - zlom  16.9.2015  15.49  Stránka 38



vádûla Howarda, ale teì víc neÏ kdy pfiedtím na nûj zamr-
kat mÛÏu, abych dosáhla svého.

Pfiísahám, Ïe to trvalo snad celou vûãnost, neÏ souhlasil.
„Tak bûÏte,“ usmál se.
„Moc vám dûkuju.“ Spiklenecky jsem na nûj mrkla. Uff,

to teda bylo.
Koneãnû jsem byla zpátky u sebe v bytû. PoloÏila jsem

dorty na chvíli na stÛl v jídelnû. Musela jsem si vyzkou-
‰et ty ‰aty je‰tû jednou, neÏ se vrátím do své pÛvodní po-
doby.

Do‰la jsem do loÏnice a z papíru opatrnû vybalila ‰aty a po-
loÏila je na postel. Pomalu jsem peãlivû sloÏené ‰aty rozpro-
stfiela a obdivovala nápis na cedulce. LUCY JEROMOVÁ.
Shodila jsem ze sebe obleãení a opatrnû si pfies hlavu ‰aty
natáhla. Pfie‰la jsem k zrcadlu.

Pouze teì a nikdy pfiedtím. Teì mÛÏu zcela upfiímnû fiíct,
co mûl George Bernard Shaw na mysli, kdyÏ tvrdil, Ïe mla-
dí lidé si mládí nezaslouÏí. Jak úÏasné by to bylo, kdyby se
dalo stárnout pozpátku, tak jako teì mÛÏu já, i kdyÏ jen na
chvilku. Pokud uÏ nejste nejmlad‰í, nedokáÏete si vybavit
ten pocit, kter˘ mÛÏete zaÏít jen v mládí. Je to jako poklad,
kter˘ dostanou pouze ti, ktefií si ho zaslouÏí. Ne nûco, co
lidé dostávají a pfiitom nevûdí, jak s tím naloÏit.

Uvnitfi jsem se na pûtasedmdesát cítila. Dívala jsem se na
svût oãima pûtasedmdesátnice. Postavu téhle devûtadvaceti-
leté sleãny jsem si prohlíÏela jako nûjakou sochu. Prstem
jsem si pfiejíÏdûla po jemné linii brady ke krku, kter˘ byl aÏ
donedávna vrásãit˘ a s ochablou kÛÏí. Nyní byl vyhlazen˘.
I moje postava koneãnû získává tvar. Jak mÛÏu b˘t tak smut-
ná a zároveÀ pfiekrásná?

Tohle byl skvûl˘ v˘let a nádherné ráno, které mû obdafii-
lo tím nejkrásnûj‰ím dárkem na svûtû. Jen to prostû nebylo
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správné. Aãkoli jsem cítila, Ïe jsem mládí promrhala, mûla
jsem proÏít právû tohle mládí.

Ve‰la jsem do jídelny. Dala jsem dvacet pût svíãek na
kaÏd˘ ze tfií dortÛ a pak v‰echny svíãky na dortech zapálila.
(To byla skuteãnû neuvûfiitelná otrava. Zkou‰eli jste nûkdy
zapálit sedmdesát pût svíãek a je‰tû ke v‰emu takov˘ch mi-
zern˘ch? Najednou je zapálit nemÛÏete, a proto se nedi-
vím, Ïe jich Barbara na ten mÛj vãerej‰í narozeninov˘ dort
dala jenom dvacet devût.)

Zavfiela jsem oãi a zaãala si pfiát.
Pfiála jsem si, aby mi znovu bylo sedmdesát pût.
KvÛli Barbafie, kvÛli Lucy a dokonce i kvÛli Howardovi.
Myslela jsem na své pfiání, zhluboka se pfiitom nadechla

a uÏ jsem chtûla svíãky sfouknout.
„No dovolte!“ najednou za mnou nûkdo zakfiiãel, a stra‰-

nû mû tak vydûsil.
„Co sakra dûláte v bytû mé babiãky a co sakra znamená to,

Ïe máte na sobû ty ‰aty?“
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Babi?

„BoÏínku, Lucy, málem jsem z tebe dostala infarkt!“ zala-
pala jsem po dechu. Ruku jsem mûla poloÏenou na prsou,
kdyÏ jsem se k ní otáãela.

„Kde je moje babiãka?“ zafivala Lucy a popadla mou ital-
skou drahocennou vázu, kterou jsme s Howardem propa-
‰ovali v kufru na zpáteãní cestû z Toskánska, abychom ji
nemuseli nechat proclít.

„Prosím tû, buì tak hodná a poloÏ to,“ trvala jsem na
svém a kráãela k ní. Ona s ní ale stejnû namífiila smûrem ke
mnû. „To jsem já!“ kfiiãela jsem. „To jsem já, babiãka! Tvo-
je babiãka Ellie Jeromová!“

„Vy si opravdu myslíte, Ïe jsem tak hloupá?“ halekala a stá-
le na mû mífiila vázou.

„Pfiísahám, jsem to já. PoloÏ tu vázu a poslouchej mû.
Podívej se mi do oãí, to jsem pfiece já. Pfiísahám. Prosím tû,
sedni si na chvilku. Udûlám ti nûco k jídlu. Má‰ hlad? Mám
tady zbytek peãeného kufiete ze vãerej‰ího veãera.“

A pak jsem si vzpomnûla na v‰echny ty hofiící svíãky na
dortu, které uÏ témûfi celé mezitím shofiely.

„Pro boha Ïivého...,“ vyjekla jsem a utíkala ke svíãkám. „Vi-
dí‰, co kvÛli tobû dûlám? Teì musím sehnat dal‰í svíãky.“

„ZÛstaÀte, kde jste,“ nafiídila Lucy a pelá‰ila k dortÛm
a svíãkám, aby je sfoukla.

„Lucy!“ BûÏela jsem k ní, ale ona o pár krokÛ ucouvla.
„Proboha, rodiãe tû pojmenovali Lucy Morgan Takomoro-

41

Mladá mÛÏe‰ b˘t - zlom  16.9.2015  15.49  Stránka 41



sová, ale teì je z tebe Lucy Jeromová. Tenkrát jsem myslela,
Ïe by bylo lep‰í, kdyby bylo na tvém rodném listu uvedené
jméno Lucilla, ale tvá matka trvala na Lucy. Mûla totiÏ v ob-
libû ten pofiad Miluji Lucy. Pofiád jsem pfiesvûdãená, Ïe se tvo-
je matka mûla rozhodnout jinak, ale to je jedno. Narodila
ses sedmého prosince v pensylvánské nemocnici. Tenkrát ráno
snûÏilo a dûdeãek Howard musel vyndat fietûzy a nasadit je
na pneumatiky, abychom vÛbec mohli do nemocnice dojet
a vidût tû. Chtûli ti dát podobné jméno, jako mûl tvÛj pra-
dûdeãek, otec tvého dûdeãka Howarda, Leonard1.“

„Tohle mÛÏe vûdût kdokoli. Mám pfiece blog!“ jeãela.
„Tyhle ‰aty jsi pojmenovala po mnû!“ fiekla jsem a taha-

la za látku ve snaze ukázat ‰aty. „Navrhlas je, kdyÏ jsi obje-
vila podobné ‰aty v mém ‰atníku.“

„Tohle vûdí v‰ichni!“
„Dobfie, a co tohle? V televizi se nejrad‰i dívá‰ na ten po-

fiad..., jé, jak jen se to jmenuje ten pofiad o zpívání?“
„Idol?“ zeptala se.
„Ne, ten druh˘.“ Luskla jsem prsty ve snaze si vzpomenout.
„Hledá se hvûzda.“
„Ne, ten, kde se musí zpívat, kdyÏ vypnou hudbu.“
„NezapomeÀte text?“ zeptala se celá zmatená.
„No, pfiesnû ten,“ poskoãila jsem.
„Tenhle pofiad nesná‰ím!“
„Doopravdy? Nevadí, a co tohle? Tvrdí‰, Ïe tvÛj oblíben˘

film je Obãan Kane, ale ve skuteãnosti je to Pravá blond˘nka.“
Tohle ji zarazilo.
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„Kdo vám to fiekl?“
„Nikdo! Musela jsem s tebou sedût a dívat se na ten film

asi stokrát. Myslí‰ si, Ïe mû to bavilo?“
„Omyl!“ ukázala na mû vázou. „¤íkala jste, Ïe to je také

vá‰ nejoblíbenûj‰í film.“
Naãapala mû. Musela jsem se smát. Ten film s roztomi-

lou holãiãkou a pejskem jsem milovala.
„TakÏe vidí‰, jsem to já! KdyÏ se mû nûkdo zeptá, pro-

hla‰uju, Ïe mÛj nejoblíbenûj‰í film jsou Malé Ïeny.“
„A taky jakákoli adaptace Jane Austinové.“
„Ano, to je vlastnû pravda, hlavnû ten s tou hereãkou,

jak se jmenuje?“
„Anna Hathawayová?“
„Ale ne, ta druhá.“
„Gwyneth Paltrowová?“
„Ne, Lucy, pfiem˘‰lej, no tak!“
„Keira Knightleyová?“
„JeÏí‰i, Lucy,“ uÏ mû to trochu pfiestávalo bavit, „ne, ta

druhá, ta druhá...“
„Ale tohle vám pfiece nemám fiíkat já!“ vztekala se. „To

vy mi to máte dokázat!“
Ale no tak, moÏná vypadám na dvacet devût, ale myslím

jako pûtasedmdesátiletá Ïena. „Ví‰ pfiece, Ïe v‰echno zapo-
menu... jé, uÏ vím, je to Emma Thompsonová!“ vyhrkla
jsem, kdyÏ jsem si na hereãku vzpomnûla.

Tohle by snad uÏ mohlo Lucy staãit, pomyslela jsem si.
Stála tam beze slova s vytfie‰tûn˘ma oãima.

„Jmenuje se tak?“ zeptala jsem se.
„Ano!“ Lucy tak trochu za‰eptala.
Stála tam pár sekund a jen mû pozorovala.

„Jakého ply‰áka jsem jako malinká mûla nejrad‰i?“ polo-
Ïila mi otázku.
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„No to je jednoduché. To byl ten zajíãek.“ Usmála jsem
se pfii vzpomínce na nûj. „Rae, ten zajíãek se jmenoval Rae.
Mûlas ho stále u sebe. Museli jsme koupit i dal‰í zajíãky
pro pfiípad, Ïe bys ho ztratila. A kdyÏ jsme Rae opravdu nû-
kdy ztratili, vÏdycky jsi poznala rozdíl, poznala jsi, Ïe je to
ten náhradní. Paneãku! Lucy, tys byla tak bystrá holãiãka.“

Znovu se odmlãela se a pak se na mû zvûdavû zadívala.
„Dobfie,“ znovu pfie‰la do ofenzivy, „kdo byl mÛj Packal?“
„Packal?“
„Ano, kdo byl mÛj Packal?“
Chvilinku jsem pfiem˘‰lela.
„No, to byla tvá deãka.“
„Omyl. Packal byl mÛj rÛÏov˘ krokod˘l. Deãka byla

MrÀousek.“
„Ale no tak, jak si mám tohle pamatovat? Vymysli nûco

lehãího.“
„Dobfie, dobfie tedy, jestli jste opravdu moje babiãka, exis-

tuje nûco, co víte pouze vy.“
„Fajn, nesmí to b˘t ale moc tûÏké.“
„Ne, tohle by mûlo b˘t snadné. Co jsme mûly minulé úte-

r˘ k veãefii?“
„Krucinál, Lucy, jak si mám pamatovat, co jsme mûly mi-

nulé úter˘ –“
Ale pak se mi to nakonec vybavilo.
„Mûly jsme zmrzlinu, na‰e tajné jídlo! Takovou tu va-

nilkovo-ãokoládovou...! Tohle nikdo neví, Ïe ne. Pfiísahaly
jsme si!“

Lucy vzdychla a v ‰oku tam jen tak stála. Achich ouvej,
chudák holka.

„Podívej,“ uklidÀovala jsem ji a snaÏila se k ní pfiiblíÏit,
„neÏ se mû zaãne‰ vyptávat, co se tu, pro boha Ïivého, pfii-
hodilo, sedni si a nech mû to vysvûtlit. Mohla bys prosím
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poloÏit tu vázu, kterou jsme s dûdeãkem táhli celou cestu
aÏ z Itálie?“

„Babi?“ pronesla v naprostém údivu.
„Ano, jsem to já, ale je to jen na chvilku,“ vysvûtlovala

jsem jí a opût se k ní pfiiblíÏila. „Tedy, chci fiíct, Ïe si mys-
lím, Ïe je to pouze doãasné.“

„Ale to pfiece není moÏné,“ jemnû nadnesla a celá paf se
na mû dívala.

Tak tedy, nejsem zrovna emocionální typ. Nepobreãela
jsem si ani nepamatuju, ale ano, vlastnû pamatuju. Bylo to
na Howardovû pohfibu, ale nikde jinde kromû toho jsem ne-
plakala.

KdyÏ ãlovûk stárne, v‰echny ty emoãní v˘levy, které my
Ïeny míváme, ãasem vymizí. Urãitû tu‰íte, o ãem mluvím.
Nevím, ãím to je; vûci vás prostû postupnû pfiestanou tolik
trápit a zaãnete je pfiijímat s klidem. Zamlada to bylo zvlá‰t-
ní, to jsem se ze v‰eho nejvíc obávala smrti.

„Já vím,“ fiekla jsem, kdyÏ mû zaãaly ovládat emoce a já
pomalu natahovala moldánky. „Jsem si celkem jistá, Ïe jsem
mrtvá. Myslím, Ïe jsem mohla prodûlat mrtvici a zemfiít
uprostfied noci. Co ty na to?“

Pfie‰la ke mnû a dotkla se mé ruky.
„To bych tû pfiece minula a nemohla se tû dotknout, kdy-

bys byla duch, ne?“ pfiem˘‰lela nahlas.
„Jak to mám hernajs vûdût?“ sáhla jsem po kapesníãku

a utfiela si slzy.
„Ale já to nechápu,“ ‰pitla a dívala se mi pfiitom do ob-

liãeje, „tohle se nestává.“
„Jak myslí‰, Ïe se cítím? Tohle v pofiádku není! Co by na

to fiekla tvoje máma, kdyby to zjistila?“
„No tak pfiedev‰ím, máma tohle nikdy nezjistí.“ Lucy váÏ-

nû zavrtûla hlavou. „V Ïádném pfiípadû.“
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„Já vím, mûla by z toho infarkt a v jejím vûku! No, sa-
mozfiejmû by mû to ani nepfiekvapilo, kdyÏ zváÏím, jak málo
o sebe Barbara dbá.“

Znovu se na mû zadívala, aniÏ by cokoli fiekla.
„Ale ty jsi váÏnû moje babiãka!“ znovu udivenû za‰eptala.
„To se ti právû snaÏím vysvûtlit!“ Rozhodila jsem rukama.
Jenom tam tak postávala a prohlíÏela si mû.
„Ty. Jsi. Nádherná!“ Usmála se.
A pak jsme se objaly. Ze v‰eho nejdfiív poloÏila opatrnû

vázu na mou starou oblíbenou Ïidli. Znovu a znovu jsme se
objímaly a pak jsme se prostû jen zaãaly smát. Nevzpomí-
nám si, Ïe bych se kdy takhle od srdce zasmála.

„Ale takhle zÛstat nemÛÏu,“ konstatovala jsem.
„Proã nemÛÏe‰?“
„Lucy, to je bizarní. Je mi sedmdesát pût. Je to jako kdy-

bychom popíraly Boha, ‰ly proti v‰em zákonitostem pfiírody.“
Lucy pfie‰la k pohovce a posadila se.
„Dobfie, je to hodnû, hodnû, hodnû zvlá‰tní,“ pronesla

a zírala pfiitom na mû. „Jak se to vlastnû stalo?“
A tak jsem jí vypovûdûla celou mou historku, jak jsem

nejlépe dokázala. Svûfiila jsem se jí se sv˘m pfiáním na jeden
den a potom jí vylíãila, jak jsem se ráno vzbudila uÏ s tou-
to podobou.

„TakÏe takhle to bylo s tûmi dorty?“ zeptala se. Pfie‰la
k dortÛm, odloupla tenkou vrstvu ãokolády a slupla ji.

„Tohle je dnes asi tvé první jídlo, viì, Lucy? Co fiíká‰,
mÛÏu ti udûlat nûco pofiádného?“ nabídla jsem jí.

„PromiÀ, ale pfiece tû nemÛÏu poslouchat, kdyÏ teì vy-
padá‰ takhle.“ ¤ehtala se.

„No, já vím, v‰echno je tak nûjak obrácenû. Mûla jsi vi-
dût, jak na mû zírala ta prodavaãka v Plage Tahiti, kdyÏ vi-
dûla moje spodní prádlo.“ Zvedla jsem ‰aty, abych to Lucy
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ukázala. Pak jsem ‰aty opût stáhla dolÛ a zaãala se hihÀat.
Bylo to ode mû pûknû necudné.

„Jojo, zmínila se mi o tom, jakmile jsi utekla z obcho-
du.“ To ji rozesmálo. „Ty jsi váÏnû utekla z obchodu?“

„Nic jiného mû nenapadlo,“ snaÏila jsem se ze sebe v zá-
chvatu smíchu vypravit.

„No, jedna vûc je bez debat. Mûla bys sis alespoÀ vyzkou‰et
nûjaké roztomilé prádélko, neÏ se vrátí‰ do ‚normálu‘.“

„Myslí‰, Ïe by to stálo za to? Mûla bys vidût mou podpr-
senku.“

„Ne, díky.“ Smála se.
„VÏdycky jsem touÏila po takové té mini krajkové pod-

prsence bez v˘ztuÏe.“ Usmála jsem se.
„JeÏííí‰, babi, teda, Ellie. Nevím, jak ti mám fiíkat!“
„Pofiád jsem tvoje babiãka.“
„Ne, nejsi. Momentálnû jsi nûco jako moji kámo‰i, se kte-

r˘mi chodím na drink, ale to teì není dÛleÏité. Teì záleÏí
jenom na tom, co si doopravdy pfieje‰. Opravdu chce‰ tak-
hle zÛstat jen jeden den?“

„Jak to mám sakra vûdût?“
„Co sis vlastnû pfiesnû pfiála?“
„KdyÏ já... já uÏ si nemÛÏu vzpomenout.“
„To je ale docela podstatné. Pfiála sis, aby ti bylo dvacet

devût po zbytek Ïivota? Nebo sis to pfiála na t˘den, nebo
jen na jeden den?“

Chvilku jsem pfiem˘‰lela. „Poãkej, uÏ si vzpomínám, co
jsem si pfiála, ale to bylo narozeninové pfiání. Narozenino-
vá pfiání se prozrazovat nemají, jinak se nesplní.“

Zírala na to moje pomatené já, kterému bylo teì dvacet
devût. Vzápûtí mi v‰ak docvaklo, co jsem plácla.

„No ano, uÏ mi to do‰lo. ProtoÏe se to pfiání splnilo, tak
ho asi mÛÏu vyzradit.“

47

Mladá mÛÏe‰ b˘t jen dvakrát

Mladá mÛÏe‰ b˘t - zlom  16.9.2015  15.49  Stránka 47



„Bingo.“ Zatleskala mi.
„Bylo to jen na jeden den. Pfiála jsem si, aby mi na jeden

jedin˘ den bylo dvacet devût.“
„No tak vidí‰, tady to má‰. Je to jeden den. Proã si

teda po zbytek dne‰ního dne neuÏije‰, Ïe ti je dvacet de-
vût? Jestli je to tak jednoduché, dneska to pofiádnû roz-
parádíme.“

Chvilinku jsem o tom pfiem˘‰lela. Barbara by se tohle
nikdy nemusela dozvûdût a byl by to jen jeden den.

„Ty myslí‰, Ïe bych to mûla udûlat?“
„A proã ne?“ zvolala Lucy.
„VÏdycky jsem touÏila nosit bikiny,“ pfiem˘‰lela jsem na-

hlas.
„Tak ti nûjaké pofiídíme!“
„A vÏdycky jsem chtûla zajít do jednoho z tûch barÛ, kam

chodí‰ ty.“ Na tváfii se mi objevil úsmûv.
„Tak vyrazíme! Ale samozfiejmû ne v bikinách.“
V hlavû se mi honilo tisíc vûcí, které jsem chtûla pod-

niknout. Ale proã to ostatnû na jeden den neudûlat? Ov‰em,
vÏdyÈ to byl jeden jedin˘ den! KdyÏ se mi v‰echny ty moÏ-
nosti honily hlavou, zaãala jsem b˘t plná oãekávání.

„Chci koufiit trávu!“ vyhrkla jsem.
„To teda nebude‰.“ Lucy na mû spiklenecky mrkla.
„No, chci udûlat nûco pra‰tûného. Udûláme prostû v‰ech-

no, co si poruãím. I kdyÏ vypadám tak, jak vypadám, jsem
stále tvoje babiãka,“ varovala jsem ji.

„Dobfie teda,“ oznámila Lucy, „takÏe tady je ná‰ program.
Nejdfiív pÛjdeme ke kadefinici. Tenhle úães vypadá stra‰nû
staromódnû. A proã má‰ ve vlasech tu gumiãku?“

„Já vím, co jsi o ní fiíkala, ale mûla jsem vlasy úplnû v‰u-
de. Vypadala jsem jak zvífiátko.“

„Dobfie. Nejdfiív úães a pak spodní prádlo.“
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„·eková kníÏka,“ poznamenala jsem a odbûhla si do ku-
chynû pro bloãek, kter˘ vÏdycky leÏí u telefonu.

„A za tfietí obûd,“ fiekla a pak se zarazila, „anebo vlastnû,
obûd si dáme, aÏ pÛjdeme od kadefiníka. UÏ zaãínám mít
hlad.“

„Mám tady to studené kufie,“ pfiipomnûla jsem jí.
„To je tak divn˘.“ Smála se. „Na jednu stranu má‰ tak

stra‰nû moc spoleãného s mou babiãkou a na druhou vÛ-
bec nic!“

A pak jsme se odmlãely a je‰tû jednou jsme se na sebe za-
dívaly.

„JUPÍÍÍ!!!““ vykfiikly jsme a znovu se objaly.
„Lucy?“ ozvalo se najednou. Byla to Frida. Frida, která

ve sv˘ch pûtasedmdesáti vypadala spí‰ na pûtaosmdesát. Ce-
lou tu dobu ji napomínám, aÈ nenosí ten svÛj plá‰È jinde neÏ
doma, ale copak mû poslechne?

„Ahoj teto Frido,“ snaÏila se Lucy pronést klidnû, ale pfii-
tom na mû hodila pohled, ve kterém mû Ïádala o pomoc.
Co teì?

„Jen jsem zaskoãila, abych se podívala na tvou babiãku.
Mám klíã, v‰ak ví‰. PromiÀ, Ïe jsem sem takhle vtrhla. Dnes
ráno pÛsobila nûjak divnû, a tak jsem ji pfii‰la zkontrolovat.“

„No, ona ‰la ven,“ snaÏila jsem se rychle vymyslet nûco
vûrohodného.

„Aha, tak ona tedy ‰la ven?“ Frida se na mû zahledûla a pak
se podívala je‰tû víc zblízka.

„No, je to opravdu pozoruhodné, ale tady tvoje kama-
rádka vypadá pfiesnû jako tvoje babiãka zamlada.“

„Tohle je má sestfienice,“ pfieru‰ila ji Lucy, „tohle je vnuã-
ka babiããina bratra, ehm, Michele.“

„To je ale zvlá‰tní.“ Frida tûÏce oddechovala, koukla na
mû a pfiibliÏovala se.
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„L-lidé to fiíkají,“ koktala jsem.
„Je to jako cestovat ãasem,“ utrousila Frida.
„To tvrdí v‰ichni,“ uji‰Èovala jsem ji a rychle se snaÏila

pfiem˘‰let.
Frida se odmlãela. „Ale já si nepamatuju, Ïe by Elliein

bratr mûl vnuãku.“
„Jasnû Ïe si pamatujete,“ tvrdila jsem s jistotou, protoÏe

znám Fridu opravdu dobfie. KdyÏ jsme byly dûti, pfiesvûd-
ãila jsem Fridu, Ïe pr‰í, i kdyÏ svítilo slunce. Fridû to nikdy
nijak zvlá‰È nepálilo.

„Teì kdyÏ tak o tom mluvíte, nejste z Chicaga?“ zeptala se.
„Ano, z Chicaga,“ prohlásila jsem s jistotou v hlase.
„No ano, ov‰em, tak tedy... vítejte ve Filadelfii.“ Usmála se.
Chudák Frida – zná mû cel˘ Ïivot a mluvíme spolu té-

mûfi kaÏd˘ den. Nikdo z na‰í rodiny v Chicagu nikdy neÏil.
Nevím, odkud to má.

„TakÏe, kde je va‰e babiãka?“ poloÏila mi Frida otázku.
„No, babi ‰la k mámû,“ vpadla do toho Lucy.
„No, dobfie, tak tedy, pokud je v pofiádku, asi bych vás

uÏ dál, dûvãata, nemûla otravovat,“ fiekla a pfiitom se otoãi-
la k odchodu.

Tak nûjak se mnou zamávalo vidût tam Fridu stát v tûch
jejích domácích ‰atech. Frida vÏdycky byla jemnûj‰í Ïena,
kfiehk˘ typ. UÏ od dûtství jsem cítila nutkání, Ïe se o ni
musím starat. Trvalo to aÏ do její svatby a do chvíle, neÏ za-
loÏila rodinu. Nikdy nebyla nûjakou prvoplánovou krasavi-
cí, ani móda ji pfiíli‰ nezajímala. V podstatû nikdy nebyla
mladá, vlastnû ani za sv˘ch mlad˘ch let. NedokáÏu si pfied-
stavit, jak by Frida zareagovala, kdybych jí prozradila, Ïe jsem
to skuteãnû já. Frida není tak silná a ani nikdy nebyla.

„Frido,“ zastavila jsem ji, „nechtûla byste s námi zajít na
obûd?“
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Otoãila se, podívala se na nás a usmála se. Vím, Ïe pfies-
nû tohle potfiebovala sly‰et.

„Dûkuju, ale dnes mám opravdu napjat˘ program.“
LeÏ.

„No tak se tedy mûjte hezky,“ rozlouãila se s námi a oto-
ãila se, Ïe pÛjde.

„Tak na shledanou, Frido.“ Zamávala jsem jí, kdyÏ vy-
cházela ze dvefií. Bodlo mû u srdce.

Tohle mû opravdu vrátilo zpátky do reality. Frida. Bar-
bara. Dokonce i Lucy, která fiíká, Ïe mû nemÛÏe brát jako
babiãku. Ne.

Ne, tohle nezvládnu. Ani pouh˘ den. Jednodu‰e to ne-
bylo správné.

„Já to prostû nemÛÏu udûlat,“ oznámila jsem Lucy.
„Co nemÛÏe‰ udûlat?“
„Musím se vrátit zpátky do své pÛvodní podoby. Ty uÏ

se na mû nikdy nebude‰ dívat stejnû. Chudák Frida. Lhala
jsem své nejlep‰í kamarádce.“

„Fridû jsi lhala milionkrát.“
„Kdy? Kdy Ïe jsem Fridû lhala?“ doÏadovala jsem se od-

povûdi.
„Co tfieba minul˘ t˘den, kdyÏ ti Frida volala, abys s ní

‰la na tu symfonii?“
„To bylo nûco jiného,“ snaÏila jsem se obhájit. „To byl

Bach. Ví‰ pfiece, jak˘ mám k Bachovi vztah.“
„Ne, Bach v tom vÛbec nehrál roli. Tehdy jsi prohlásila, Ïe

se na Fridu nemÛÏe‰ ani podívat. Mûla jsi jí ten den plné zuby.“
Prokoukla mû.

„Dobfie, moÏná to tak bylo, ale to mû neopravÀuje k tomu,
abych pobíhala po mûstû jako nûjaká devûtadvacítka. Mys-
li na svou matku, ta sedí doma a je pfiesvûdãená, Ïe je mi
sedmdesát pût.“
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„Poslouchá‰ se vÛbec? Máma rozhodnû doma nesedí a ne-
fiíká si, Ïe ti je sedmdesát pût.“

„No, její Ïivot se toãí kolem mû. Tohle jí upfiít nemÛÏu.“
Lucy se odmlãela, zhluboka se nadechla a poloÏila mi ruce

na ramena.
„Babi, prosím tû, udûlej taky jednou v Ïivotû nûco pro

sebe. Pro nikoho jiného, jen pro sebe. Cel˘ Ïivot pro tebe
byli na prvním místû ostatní a na sebe jsi nemyslela. Po celé
ty roky jsi mûla dûdeãka Howarda, mamku, mû a tetu Fri-
du. Babi, udûlala jsi nûkdy nûco jen pro sebe, aniÏ bys pfii-
tom nemyslela na to, jak se to dotkne ostatních? Ostatnû
jsi o tom mluvila i ty sama.“

„To je prostû moje generace,“ pokrãila jsem rameny, „tak-
hle jsme byli vychovaní.“

„Fajn, takÏe ví‰ co? Jeden jedin˘ den bude‰ Ïít tak, jak Ïije
moje generace... a vûfi mi, my jsme ta nejsobeãtûj‰í genera-
ce, která tu kdy byla. My dokáÏeme myslet pouze na sebe.“

„Ale Lucy, to je právû to. Já do va‰í generace nepatfiím.
I kdyÏ chci sebevíc, nedokáÏu myslet stejnû jako ty.“

„Dobrá, ale co je ‰patného na tom to zkusit na jeden den?
Jeden jedin˘ den za cel˘ch sedmdesát pût let Ïivota. Dopfiej
si ten jeden den. Îij jeden den v jiné generaci a Ïij tak, jak
Ïijí lidé mojí generace. Nemyslí‰, Ïe si to takhle náhodou za-
slouÏí‰?“

„Ne, Lucy,“ bránila jsem se. „NezaslouÏím si to. Proã by
si to nûkdo mûl zaslouÏit? Není to správné.“

Ale pak fiekla nûco, co pomalu zaãalo mûnit mÛj názor.
„Tak proã sis tedy pfiála b˘t na jeden den opût mladá, kdyÏ

jsi to ve skuteãnosti nemyslela váÏnû? Proã jsi teda dostala
tenhle dárek, kdyÏ ho nechce‰ vyuÏít? Musí pro to pfiece exis-
tovat nûjaké logické vysvûtlení. MoÏná tu je nûco, co musí‰
udûlat. MoÏná má‰ o sobû nûco zjistit. Babi, jsem si naprosto
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jistá, Ïe to udûlat musí‰. Proto to zopakuju znova. Babi. Udû-
lej jednou v Ïivotû nûco pro sebe..., a pokud to pro sebe
opravdu udûlat nedokáÏe‰, pokud jsi skuteãnû tak nesobec-
ká, stejnû jako celá va‰e generace, pak tû o to Ïádám já. Babi,
udûlej to kvÛli mnû.“

Úplnû mû vyvedla z míry. „Jak˘ to pro tebe bude mít v˘-
znam?“

Lucy se zhluboka nadechla. „Kolik lidí na tomhle svûtû
mÛÏe nûkam vyrazit s babiãkou, která je pfiibliÏnû stejnû sta-
rá? Pfiem˘‰lej o tom na chvilku, no tak, kolik?“

„To je pravda. Pfiedpokládám, Ïe je‰tû nikdo takovou ‰an-
ci nedostal.“

„Pfiesnû tak. Udûlej to pro mû, kdyÏ to opravdu nedoká-
Ïe‰ udûlat kvÛli sobû. Dovol mi, abych tenhle jeden jedin˘
den svého Ïivota mohla vidût svou babiãku v devûtadvaceti
letech, aniÏ bych se musela dívat na nûjaké staré rozmazané
ãernobílé fotky. Zkus si pfiedstavit, co to pro mû mÛÏe do
konce Ïivota znamenat. Pfiedstav si, co bych si z toho mohla
odnést.“

„Ale já jsem to pfiání u dortu nemyslela váÏnû!“ hájila
jsem se.

„To ti tak budu vûfiit,“ poznamenala a couvla o krok zpát-
ky. „Ke sv˘m ‰estnáctinám jsem si tehdy pfiála auto a dostala
jsem místo toho poãítaã. Jak se teì tak na tebe dívám, mûla
jsem si to pfiát daleko intenzivnûji.“

To mû rozesmálo. Moje vnuãka mû dostala, mûla pravdu.
Proã bych se o ten dárek mûla jen tak pfiipravit? KvÛli komu
bych se toho dárku mûla zbavovat? Oklamat Barbaru a stej-
nû tak oklamat Howarda. UÏ jen pouhé pomy‰lení na to, Ïe
budu lhát i Fridû. Jeden jedin˘ zatracen˘ den v Ïivotû jsem
plánovala udûlat nûco ztfie‰tûného. Chtûla jsem myslet pou-
ze na sebe. Chtûla jsem Ïít Ïivot jako devûtadvacetiletá Ïena.
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