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Mému rozmilému Freddiemu.

Mám tě moc ráda,

Dolly R...
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Prolog
Jak krásné je odejít na onen svět

Leslie Sarony
Název písně
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2009

„Tyhle hovadiny nebudu dál poslouchat, Gabriello. Pleteš se, 
úplně se pleteš. Mysli přece, do hajzlu! Toho malýho jsem z celýho 
srdce milovala… A pokud jde o tvýho bratra… Vůbec tomu nevě
řím. Určitě se spletli.“

Gabby však v matčiných očích viděla strach a věděla, že všechno 
je pravda. Do posledního slova.

„Dneska jsem potkala tvoji starou kamarádku Jeannii. Díky ní 
jsem přišla na to, jak to bylo – řekla mi všechno o domě v Ilfordu.“ 
Viděla, jak matka usilovně přemýšlí a pokouší se pochopit přesný 
význam jejích slov. Skoro slyšela, jak jí mozek pracuje na plné ob
rátky. Přemýšlela, jak se vylhat z něčeho, o čem obě vědí, že je to 
pravda. 

„Co teď pro změnu bereš? Co do sebe cpeš, Gabriello, že mi tady 
vykládáš takový kraviny?“

Gabby najednou držela velkou bronzovou kočku a potěžkávala ji 
ve zjizvených rukách. Matka dál mluvila a líčila svět podle Cynthie 
Tailorové, která zasahuje do života své rodiny takřka jako všemocný 
Bůh a vládne jí železnou rukou. Viděla, jak matka bez přestání po
hybuje ústy, ale neslyšela, co říká. Uvědomovala si jenom, že jí hučí 
v uších. Potom Cynthii udeřila.

Znovu zvedla bronzovou kočku nad hlavu a vší silou s ní matku 
udeřila do obličeje. Plně si vychutnávala svou dokonalou pomstu. 
Byla odhodlaná jednou provždy matce zavřít ústa. 
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Cynthia bokem dopadla na bílou koženou pohovku a z obličeje 
jí v drobných kapičkách vystříkla sprška krve připomínající nacho
vou mlhu. Gabby ji ještě několikrát uhodila. S každým úderem se 
uklidňovala, jako by rány zpomalovaly zběsilý tlukot jejího srdce. 

Sklonila hlavu a podívala se na zkrvavené tělo. Poprvé po letech 
skoro cítila vnitřní klid. Matčin obličej byl k nerozeznání. Změnil 
se v jedinou hlubokou rudou ránu, z níž hrozivou rychlostí stříkala 
krev. 

Gabby se podívala na ženu, již téměř celý život nenáviděla. Po
tom se posadila na dřevěnou židli s vysokým opěradlem, o níž byla 
matka přesvědčená, že je starožitná, položila hlavu do zkrvavených 
dlaní a rozplakala se.



Kniha první
Dlouhá a trnitá je cesta, 

jež z pekla ke světlu vede.

Ztracený ráj (1667)
John Milton, 1608–1674

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům.

První list Timoteovi 6:10





13

1

1984

„No tak, Jimmy, dej si ještě jedno. Víš, že oslavuju.“
Jimmy Tailor se usmál. Měl dobráckou povahu, jíž někteří lidé 

zneužívali, a byl statný – měřil skoro sto devadesát centimetrů a měl 
rozložitou postavu. Než se oženil, hodně posiloval a něco z jeho teh
dejší konstituce mu zůstalo dodnes. 

„Ne, radši půjdu domů. Cynthia na mě čeká.“
Byl pátek večer a všichni Jimmyho kamarádi si hodlali dát ještě 

pár piv a potom se přesunout do vinárny ve West Endu, kde měli 
sraz s manželkami a přítelkyněmi. Moc rád by šel s nimi, ale věděl, 
že Cynthia by se k nim nepřidala. 

„Kurva, Jimmy, jste manželé, ne siamský dvojčata.“
To se ozval jeho nejlepší kamarád, Davey Brown. Podle něho 

byl Jimmy trouba a měl by si na Cynthii došlápnout. Davey ji vůbec 
nechápal. Jimmy měl někdy pocit, že je snad jediný, kdo jí rozu
mí. Usmál se sevřenými rty. „Musíme šetřit, když teď máme malou  
Gabriellu.“

„Jasně, kámo, tak jdi.“ Zdálo se, že Davey své pichlavé poznám
ky okamžitě zalitoval.

Několik minut nato Jimmy odešel z hospody. Upřímně musel 
přiznat, že se mu nechce nikam jít, ale ještě méně se mu chtělo zů
stat. Kráčel po silnici a studený vzduch ho štípal do tváří. Ohrnul si 
límec kabátu nahoru a pomalu se ubíral k domovu.
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2

Cynthia Tailorová se cítila sama se sebou spokojená. Dům byl 
krásný a působil slavnostně, přesně jako správný domov o Váno
cích. Od voňavé, vkusně ozdobené borovičky bez lesklých třásní 
a barevných světélek, po úhledně zabalené dárky pod ní. Její příby
tek se ani trochu nepodobal místu, v němž vyrostla. V jejím rodném 
domě byla špína, páchla tam smažená slanina a zdobily ho nevkusné 
laciné girlandy. Při vzpomínce na něj se otřásla. Z toho příšerného 
prostředí unikla a už se do něj nikdy nevrátí. 

Cynthiin obývací pokoj měl krémové stěny a na podlaze ležel 
kvalitní tlustý koberec. Byl neskutečně drahý, ale spolu se stěna
mi a přepychovými závěsy z čokoládově hnědého sametu vypadal 
báječně. Věděla, že má krásný domov, a neustále ho uklízela nebo 
vylepšovala. Tohle pro ně byl první stupeň na pomyslném žebříč
ku – od nynějška budou jenom stoupat vzhůru, dům časem draze 
prodají a pak si budou pořizovat jenom větší a lepší domy. Při tom 
pomyšlení si spokojeně povzdechla. 

James byl slušný muž. Svým způsobem byl nudný, ale Cynthia 
věděla, že nikdy nebudou mít nouzi o peníze, protože v centru Lon
dýna pracuje jako účetní. Navíc ho měli každou chvíli povýšit. Cyn
thia pocházela z nájemního obecního domku v Hackney a od útlého 
věku byla rozhodnutá, že v něm nezůstane déle, než bude nutné. 
A teď měla polovinu krásného dvojdomku v Ilfordu a před ní se 
prostírala možnost ještě si polepšit. 
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Vešla do kuchyně a zkontrolovala dušené maso se zeleninou, 
které bublalo na novém halogenovém sporáku. Kuchyně vypadala 
jako z časopisu o bydlení – skříňky měly bílá dvířka a dřezy byly 
z nerezové oceli. Cynthia věděla, že sestava je na dům zbytečně lu
xusní, ale považovala ji za investici. Jamesovi se zdála příliš drahá, 
ale přemluvila ho. Vždycky nakonec uznal její argumenty. Zůstává 
tu přece celý den zavřená a má právo obklopit se tím, co se jí líbí. 
Přinejmenším si to myslí. A dovede manželovi jasně dát najevo, kdo 
je v tomto domě pánem. 

Z patra k ní dolehl dceřin pláč. Povzdechla si, vyšla z kuchyně 
a vydala se nahoru po schodech. Gabriella jí dávala zabrat a předsta
vovala jedinou vadu na kráse jejího jinak dokonalého života. V noci 
by se už neměla počurávat. Ostatní děti ve školce s tím už nemají 
žádné problémy, tak proč se to Gabriella nedokáže odnaučit?

Vešla do dětského pokoje. Vypadal tak, jak se na holčičí pokoj 
slušelo – měl světle růžové stěny a na podlaze ležel krémově bílý 
koberec. Cynthia místnost milovala. Sama vyrostla v domku, kde 
musela sdílet pokoj se sestrou. Byl špinavý, studený a vlhký a ona 
upřímně nenáviděla každičkou vteřinu, kterou v něm musela strávit. 

Místnost tonula v narůžovělém světle noční lampičky. Cynthia si 
klekla vedle postýlky a podívala se na dcerku. 

„Co se děje, Gabriello?“
V malých modrých očích se objevil provinilý výraz a Cynthii 

okamžitě došlo, že holčička se zase počurala.
„Proč mě nezavoláš, abych tě dovedla na záchod, Gabriello?“ 

S hlubokým povzdechem dítě zvedla z postýlky a beze slova ho 
začala svlékat.

Gabriella se mlčky nechala svléknout, umýt a obléknout do čis
té noční košile. Ačkoli byla malá, dokázala vycítit napětí, které se 
v pokoji rozhostilo. Nevyřčený nesouhlas a vědomí, že provedla 
něco špatného, jí nedovolily promluvit. Věděla, že maminka se zlobí 
a že je lepší ji nerozčilovat. 

Za deset minut Gabriella zase ležela sama v posteli a se zavřený
ma očima se ze všech sil snažila usnout.
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3

Jimmy přišel domů, zrovna když jeho žena dávala do pračky 
dceřinu noční košili a prostěradlo.

„Ta večeře hezky voní, Cynth.“
Neodpověděla mu. Dokázala člověka jednoduše ignorovat, takže 

se ve vlastním domě cítil jako vetřelec. Jimmyho to skličovalo. Po
cházel z rozverné, hlučné a šťastné rodiny, kterou mu však Cynthia 
zakázala navštěvovat. Nebyl zvyklý na dlouhé mlčení plné nevy
slovených výčitek. Neuměl na něj reagovat. Rychle se otočil, vešel 
do předsíně a svlékl si kabát. Dával si dobrý pozor, aby ho na ra
mínko pověsil správně a svršek nevypadal neupraveně. Nechápal 
přesně, proč to musí dělat, když kabáty jsou stejně zavřené ve skříni 
pod schody. Cynthia však chtěla mít všechno perfektní, a tak se ne
vzpouzel. Z dlouhodobého pohledu to bylo jednodušší. 

Když vešel do obývacího pokoje a uviděl výsledky Cynthiina 
snažení, usmál se. Místnost vypadala krásně a Jimmy si připomněl, 
jaké má štěstí, že si našel manželku, jako je ona. Nebyla jenom hez
ká – byla hotová sexbomba. Měla nádherné modré oči a husté zlaté 
vlasy a muži se za ní otáčeli. Věděl, že mu všichni jeho překrásnou 
ženu závidí. Kamkoli přišla, upoutala přítomné muže a Jimmy vě
děl, že si to dobře uvědomuje. Pozornost ji těšila, protože dokazo
vala, že je i po dítěti stále atraktivní. Pro Cynthii bylo důležité, aby 
vzbuzovala touhu. Sex sice bohužel nebyl její nejvyšší prioritou, ale 
dával jí nad muži moc, a to se jí zamlouvalo. Byla to zvláštní žena – 
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chovala se chladně, a to dokonce i k vlastní dceři. Usmála se na ni, 
jenom když Gabby dělala, co po ní chtěla, a chovala se přesně podle 
jejích představ. Stejně jako Jimmy i ona musela do puntíku plnit 
matčiny požadavky a nedělat jí ostudu. Cynthia vůbec nevnímala 
realitu, což Jimmymu dělalo velké starosti. Chovala přesvědčení, že 
má vždycky pravdu a všichni ostatní se mýlí. 

Musel jí sdělit nepříjemnou novinu a ani trochu se na to netěšil. 
Mohl to nazývat, jak chtěl, ale ve skutečnosti se jí bál. Dokázala se 
příšerně vztekat a záchvat zlosti u ní mohl propuknout zcela nečeka
ně. Když k tomu došlo, vyváděla jako smyslů zbavená. Muselo se jí 
nechat, že většinou se chová jako dáma. Byla ztělesněná dokonalost 
– ovšem jenom do chvíle, kdy ji člověk rozzlobil tím, že řekl něco, 
co nechtěla slyšet. Potom dokázala klít jako námořník a hádat se 
jako Ir. Její rodina vlastně z Irska pocházela, i když tím se Cynthia 
nikdy moc nechlubila. 

Podíval se na televizi, ale nezapnul ji. Podle Cynthie se slušní 
lidé pořád nedívají na televizi. Dobrý film nebo dokument jí nevadi
ly a Večerní zprávy samozřejmě také ne. Soutěžní a zábavné pořady 
však byly pod její úroveň. Připadaly jí obyčejné a obyčejnost ji do
kázala pořádně rozzuřit. 

Manželství s ní nebylo jednoduché, a ačkoli si Jimmy říkal, že má 
štěstí, že si ho vybrala taková dívka, činilo mu stále větší potíže tvá
řit se, že je všechno v pořádku. Měli velice napjatý rozpočet – počí
tali každou penci a vězeli až po krk v dluzích, ačkoli Jimmy Cynthii 
nepovažoval za špatnou hospodyni. Dovedla zacházet s penězi, ale 
on měl dojem, že by se jim žilo lépe, kdyby pořád mocně netoužila 
hrát si na něco, co není. Měla vysoké nároky, a i když Jimmy věděl, 
že si přeje, aby se všichni tři měli lépe, někdy ho přepadl pocit, že by 
pro ně bylo mnohem lepší, kdyby peníze utrácela jiným způsobem. 
Například by si mohli večer někam vyjít nebo strávit den u moře, 
místo aby kupovala věci, o nichž byla přesvědčená, že je potřebují 
mít doma. Vlastnili nejlepší dům v ulici, ale to jí pořád nestačilo. 
Jimmy nyní pochopil, že Cynthia nikdy nebude spokojená. Jenom 
kuchyně stála celé jmění, o kobercích a závěsech ani nemluvě. 

Teď byla posedlá Vánocemi a chtěla koupit husu a nejrůznější 
drahé hlouposti. Věděl, že pro ně chce jen to nejlepší, ale tohle mu
selo přestat. Potřebovala pochopit, že takhle dál utrácet nemohou.
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Cynthia vešla do místnosti tichounce jako duch. Když se sezná
mili, Jimmyho na ní přitahovalo právě její klidné chování. Připadala 
mu hodně uzavřená a velice zranitelná. Dnes už věděl, že všechno 
je jinak. Jeho žena byla tyranka a Jimmy už nedokázal sám sebe 
přesvědčit, že tomu tak není. Matka ho před ní varovala, ale on ji 
neposlouchal a teď toho litoval. Máma měla pravdu, když tvrdila, že 
člověk se poučí až časem.

Cynthia se před něho postavila, mírně uklonila hlavu a pousmála 
se sevřenými rty. „Dávám na stůl,“ řekla.

Zhluboka si povzdechl a místo odpovědi neznatelně přikývl. 
„Děje se něco?“
Znovu si povzdechl. „Vlastně ano. Povýšili Brewstera.“
Rysy její tváře ztuhly. Jimmy jí v očích viděl ne lítost – tu by 

ještě snesl –, ale znechucení. Snažila se ho skrýt, ale on ho stejně po
střehl. Věděl, co jí jde hlavou. Snažil se na to nemyslet, ale nešlo to.

„A tys to tak prostě nechal, viď?“
Pořád před ním stála, ale teď byla celá ztuhlá a dívala se na něho, 

jako by jí provedl nějaký naschvál. Jimmy se pod silou jejího pohle
du úplně scvrkl. Této chvíle se děsil. 

„Nemůžu svýho šéfa přinutit, aby mi tu pozici dal, Cynth. Po
chop to, miláčku.“

Zhluboka si povzdechla a nasadila smířený výraz. „Jasně, že ne. 
Chci říct, proč by ti ji taky dával, viď? Ty tam sakra zrovna moc 
nezáříš. Víš, v čem je tvůj problém? Jsi slabej. Slabej jako zatracený 
kotě.“

Pak vyšla z pokoje a své znechucení si odnesla s sebou. Na  
Jimmyho zmučenou duši působilo nastalé ticho jako balzám.

Willy Brewster byl o pět let mladší než on a sršel energií. Jimmy 
ho měl rád, protože jinak to ani nešlo. Willy byl vtipný, chytrý a ob
líbený. Díky své činorodosti a důvtipu mezi ostatními opravdu zářil. 
Jimmy nebyl jako on a nezáviděl mu něco, co sám postrádal. 

Vykročil do kuchyně. Když to vyřkl nahlas, když jí to pověděl, 
ulevilo se mu. 

Stála u dřezu se svěšenými rameny a rukama pevně svírala ne
rezový odkapávač, až jí zbělely klouby na prstech. Měla skloněnou 
hlavu a Jimmy věděl, že se kouše do rtu. Skoro hmatatelně cítil ne
návist, která z ní ve vlnách vyzařovala. Když se na ni díval, bylo 
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mu jí velice líto, protože věděl, že má hrozivou vadu charakteru. 
Nosila v sobě směsici nenávisti vůči prostředí, do něhož se narodila, 
a chtivosti, kvůli níž záviděla všem lidem ve svém okolí. Nikdy ne
bude spokojená, protože to nemá v povaze. Tohle na ní nesnášel, ale 
zároveň ji kvůli tomu litoval. Chápal, že se nikdy v životě necítila 
šťastná, protože neustále chová přesvědčení, že všichni ostatní znají 
recept na štěstí, zatímco jí neustále uniká. Kdyby však dokázala ale
spoň jednou být spokojená s tím, co má, určitě by se cítila lépe. Kdy
by jen dovedla pochopit, že štěstí nijak nesouvisí s drahou kuchyní, 
značkovým oblečením ani s větším bohatstvím, než mají sousedé.

Jemně jí položil ruku na rameno a zatoužil, aby se k němu otočila 
a alespoň na chvíli se přestala dokonale ovládat. Přes tenké šaty cítil 
teplo jejího těla, a když se k němu obrátila, radostně se mu rozbušilo 
srdce. Jednou rukou ji objal v útlém pase a chtěl ji k sobě přitáhnout 
a utěšit, ale Cynthia ho od sebe odstrčila silou, kterou by u ženy s tak 
křehkou stavbou těla nečekal. 

„Ty zasranej neschopnej impotente!“
Zuřivě ze sebe ta slova vyrážela a jejich jedovatost Jimmyho 

ohromila, jako pokaždé, když se manželka projevila z této stránky. 
Před sousedy samozřejmě nikdy sprostě nemluvila, protože jí to při
padalo pod úroveň. V soukromí se však zdálo, že pomocí nadávek 
vybíjí zadržovanou agresivitu. Když se na něho nebo na Gabby roz
zlobila, nikdy nešla daleko pro nadávku. 

„Uvědomuješ si, co to znamená?“
Dívala se mu do očí a Jimmy v nich kromě zlosti a znechucení 

spatřil první záblesk strachu.
„Podívej, Cynthie, hlady neumřeme.“
Odstrčila ho od sebe a s povzdechem smutně zavrtěla hlavou. 

„Ne. Máš pravdu, neumřeme. Ale ani si nebudeme nijak skvěle žít. 
Budeme muset nějak vyjít s penězma a promýšlet každej nákup. 
Nebudeme smět utrácet a začneme si půjčovat. V tomhle jsem vy
rostla. Nemohla jsem nic dělat… Nikdy jsem nemohla mít, co jsem 
chtěla, když jsem po tom zrovna zatoužila… Je to jako přiznat, že 
jsem selhala…“ Otočila se k němu zády a zdálo se, jako by se celá 
scvrkla, jako by ji zlomila obludnost jejích vlastních slov. „Pro mě 
to všechno znamená, že jsem napořád úplná nula.“
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Jimmy se na manželku podíval a sevřelo se mu srdce. Nechápal, 
proč je tak rozladěná. Vždyť se o ni stará. Stará se o svou rodinu. 
„Pleteš se, Cynthie. Máme se dobře. Tvůj problém je, že ti to ne
stačí. Pořád chceš víc, než můžeš mít. Neměla sis mě vůbec brát. 
Nedokážu ti dát, co chceš.“ Konečně jí to řekl. Konečně jí pověděl, 
co má na srdci.

Pohrdavě se zasmála. Potom se k němu zase obrátila a klidně 
prohlásila: „To máš teda pravdu.“ 

Na okamžik si myslela, že ji manžel uhodí, a v hloubi duše vědě
la, že kdyby to udělal, nikdo by mu to nemohl zazlívat. Místo toho 
však spustil ruce podél těla a zaťal pěsti, jako by se snažil ovládnout.

„Možná máš pravdu, ale víš, co ti povím, Cynthie? Nikdo na ce
lým světě ti nedokáže dát to, co chceš, protože ty nikdy nebudeš mít 
dost. Ty prostě něco hrozně moc chceš, a když to dostaneš, úplně 
tě to přestane zajímat a začneš chtít něco jinýho. Tak, a teď se chci 
navečeřet.“

Takhle s ní nikdy nemluvil. Vůbec nikdy od chvíle, kdy se roz
hodla, že si ho vezme. Cynthia si umínila, že tohle si k ní už nesmí 
dovolit. Ale byla uvězněná v tomhle domě, s jeho dítětem a nosila 
jeho příjmení. A jako by to nestačilo, měla příšerný pocit, že je zase 
těhotná.
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„Do prdele, Cynthie! Usměj se přece!“
Mary Callahanová se dívala na nehybný, ztuhlý obličej před se

bou a potlačila nutkání zatřást s dcerou. Nechápala, kde k téhle hol
ce vlastně přišla. Cynthia nad každým ohrnovala nos od chvíle, kdy 
se naučila sedět.

Gabby byla naštěstí naprostým opakem své matky. Se svatozáří 
blonďatých vlasů a s velikýma modrýma očima vypadala jako andí
lek. Byla to úžasná milující holčička, ale Mary věděla, že se chudák 
nikdy nedočká toho, že by její vlastní matka opětovala její lásku. 
Mary se už dávno smířila se skutečností, že její dcera je schopná 
mnoha věcí, ale lásky ne. A pokud šlo o toho nebohého troubu, kte
rého ulovila a měla ho pěkně pod palcem… Mary nepodporovala 
násilí na ženách, ale podle ní by chudák Jimmy měl svoji starou 
pořádně zpráskat. Cynthia s ním přímo ďábelsky orala a ten hňup si 
to nechal líbit.

Mary se rozhlédla po svém domově. Do paláce měl sice hodně 
daleko, ale byl dostatečně čistý. Chovala přesvědčení, že domov je 
od toho, aby se v něm žilo, ne aby se vystavoval na odiv cizím li
dem. Její dcera to viděla jinak a chovala se, jako by k ní na návštěvu 
každou chvíli měla přijít královská rodina. Cynthiin dům připomínal 
podělanou knihovnu, kde měl člověk pocit, že musí šeptat a chodit 
tam po špičkách, jako by jakýkoli hluk byl zakázaný. 
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V duchu smutně zakroutila hlavou. Dcera nemá šanci prožít je
diný opravdu šťastný den, protože se nedovede z ničeho radovat. 
Neznamená to však, že by malá Gabriella neměla být šťastná, po
kud to Mary dokáže nějak ovlivnit. Zejména o Vánocích. Otočila se 
k vnučce a vesele řekla: „Tak pojď, Gabby, půjdeme se podívat, co 
máš pod stromečkem.“

Dívenka k ní nervózně přiběhla. Jako vždycky měla strach, že 
ji matka okamžitě zarazí a dá jí přednášku o tom, jak se mají malé 
holčičky chovat.

Mary Callahanová vnučku bezmezně milovala. Byla rozkoš
ná. Moc hodná, hezká jako obrázek, a navíc měla skvělou povahu. 
Mary nechápala, jak mohla Cynthia porodit někoho tak milého, ale 
stalo se a Mary se denně modlila, aby dcera té malé neustálým kriti
zováním nezničila sebevědomí. 

Gabby seděla před plastovým vánočním stromečkem a oči jí 
radostně zářily. Babiččin dům milovala, od křiklavých ozdobných 
třásní, které byly všude, po všudypřítomnou vůni cigaret. Moc ráda 
chodila k babičce Mary na návštěvu. Těšil ji neustálý hluk, který 
u ní vládl – pořád tam hrála televize, v kuchyni bylo stále zapnuté 
rádio a nahoře v patře gramofony. Byla to směsice zvuků a vůní. 
Dům byl neustále plný lidí, kteří se pořád smáli, a hádky tu na rozdíl 
od domova měly přátelskou povahu. Věděla, že maminka ji tu někdy 
ráda nechá, a kdesi v hloubi duše jí bylo jasné, že to není správné. 
Gabrielle Tailorové však stačilo, že tu může být.

Mary Callahanová následovala dceru do kuchyně a v duchu se 
ptala, proč se jí na to vlastně chce zeptat, když ví, že jí otázka bude 
nepříjemná.

„Tušíš vůbec, jaký máš štěstí, Cynthie? Ten chlap tě zbožňuje 
a snesl by ti modrý z nebe, kdyby to dokázal. A ty se pořád tváříš 
jako podělanej belzebub. Co je to s tebou?“

Cynthia popuzeně zaťala zuby. „Dej mi pokoj, mami, jo? Vůbec 
nic nevíš.“

„Tak mi to pověz, dítě. Třeba ti dovedu pomoct.“ Byla to prosba 
a obě to dobře věděly. 

Cynthia by se k matce nejradši otočila a vrhla se jí do náruče. 
Věděla, že Mary by ji i po tom všem přijala a zahrnula by ji láskou. 
Jenomže to nemohla udělat. V žádném případě nemohla přiznat – 
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a téhle ženě už vůbec ne –, že selhala. Že se dopustila fatální chyby. 
Kvůli takzvanému slušnému životu si vzala muže, kterého nikdy 
nemilovala a jehož si už dnes neváží, natož aby k němu chovala 
vřelejší city. Hrozně ji zklamal a ona se obávala budoucnosti.

Nejhorší pro ni bylo vědomí, že matka si bude myslet, že na ta
kové pocity nemá právo. Byla z Jamese celá pryč, stejně jako zbytek 
rodiny. Cynthii štvalo, že ho všichni považují za světce, protože s ní 
vydrží. Dívali se na ni skrz prsty, protože se snažila zařídit si lepší, 
slušnější život. James Tailor jí ho slíbil a svůj slib nedodržel. Přinej
menším takhle se na to dívala. Přinutila se k úsměvu a prohlásila: 
„Nemám ti co říct, mami. Jenom jsem unavená, nic víc.“

Mary Callahanová se najednou pousmála. „Že ty jsi zase tě
hotná?“

Cynthia pomalu zavřela oči a přikývla. „Jo, myslím, že jo. Že 
zrovna já mám takový podělaný štěstí.“

Mary ji objala, i když dcera nijak nereagovala. „To je prostě ži
vot, Cynthie! Člověk má děti a snaží se žít co nejlíp. Každej den to 
dělají milióny žen.“ Zasmála se a jemně dodala: „A ty to máš lehčí 
než většina ostatních, broučku.“

Cynthia nonšalantně pokrčila rameny. „To je možná pravda, ale 
já chci trochu víc než tohle, mami. Nikdy jsem netoužila žít si spo
kojeně v chudobě a nehodlám na tom nic měnit.“

Mary dceřina slova zabolela, protože věděla, že jsou namířena 
proti ní a životu, který vede. Cynthia jí naznačovala, že nějakým 
způsobem selhala, protože její rodina není dost bohatá ani význam
ná. Nejradši by dceři uštědřila facku přes její krásnou tvář, ale ne
udělá to, protože ví, že by to nemělo smysl. Dosáhla by chvilkového 
uspokojení, ale pak by milovanou vnučku neviděla do té doby, než 
by Cynthia začala mít pocit, že si od toho nebohého dítěte potřebuje 
zase na nějakou dobu odpočinout. A tak se Mary zhluboka nadechla 
a věcně řekla: „Máš všeho víc než většina ostatních ženských. Tvůj 
problém je v tom, že chceš, aby ti někdo strčil pod nos podělaný 
modrý z nebe. Moje máma říkávala, že jak si člověk ustele, tak si 
taky lehne. Toho se drž.“

Cynthia se rozhlédla po kuchyni, jako by to byla skládka odpadu, 
a odpověděla: „Myslím, že o tom víš víc než já.“
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Mary by z ní nejradši vytloukla duši. Úplně ji svědily ruce. Co 
nejklidněji však pronesla: „Víš co, Cynth? Jednou mě doopravdy 
hrozně rozčílíš a až se to stane…“ Šermovala dceři prstem před ob
ličejem a jako mohutná přílivová vlna se v ní zvedala zlost.

„Babičko Mary! Přišel děda!“
Gabby, která vběhla do kuchyně, byla bez sebe radostí. Po babič

ce Mary představoval děda Jack to nejlepší na celém světě. 
Mary se zhluboka nadechla, aby zkrotila svou zlost, a potom se 

otočila ke Gabby a s nuceným veselím řekla: „Jistě, hrozně rád tě 
uvidí, mladá dámo.“

Gabby však vycítila napětí, které v malé kuchyni zavládlo, a jako 
obvykle dostala strach. Nesnášela, když se maminka chovala takhle 
– když se zachmuřila a mluvila zle. Byla by ráda, kdyby se víc smá
la. Dovedla se krásně smát, také měla krásnou tvář. 

„Radši bys měla běžet, mami, protože tvoje drahá polovička při
šla brzo z hospody. Určitě jsi z toho celá vedle, co?“ Cynthia si 
nemohla odpustit další rýpnutí. 

„Jsi hrozně zatrpklá, holka zlatá. Tvůj táta se domů aspoň těší. 
Což se o chudákovi Jimmym rozhodně říct nedá.“ Mary věděla, že 
je to hloupá narážka, ale nedokázala si pomoci. Cynthia někdy za
šla hodně daleko. Samotný Jób by se musel hodně snažit, aby s její 
dcerou neztratil trpělivost. 
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Jimmy Tailor měl rád všechny členy manželčiny rodiny. Vlastně 
byl nadšený, že s nimi stráví Vánoce. Cokoli bylo lepší než večeře 
v naprostém tichu, jakou by zažil doma, a vyčítavé, pohrdavé pohle
dy, které by k němu Cynthia vysílala přes stůl. U příbuzných se ale
spoň trochu pobaví a Gabby také. Jimmy měl zejména rád manžel
činu mladší sestru Celestu, která se chovala moc mile. Neoplývala 
takovou krásou jako Cynthia, ale přesto byla velice atraktivní. Měla 
štědrou povahu a laskavé srdce a člověk se s ní rád stýkal. 

„Ahoj, Jimmy. Sluší ti to.“
Radostně se usmál. Celesta ho vždycky ráda viděla. „Tobě taky, 

zlatíčko. Vlastně vypadáš skvěle.“
Při tom komplimentu se skoro rozzářila radostí. Jimmy vůbec 

nechápal, proč se jeho žena ke své sestře staví tak nepřátelsky. Ani 
trochu mu to nešlo na rozum. Byl přejícný, takže nikdy nepochopil 
nepokrytou závist, která se manželce při pohledu na sestru pokaždé 
objevila v očích. 

„Jen jí nenahrávej, už tak je dost nafoukaná,“ prohlásila Cynthia 
nevraživě.

Celesta se na sestru usmála a sladce řekla: „Ty o tom musíš něco 
vědět, Cynth. Divím se, že se tu nevznášíš jako balón.“

Všichni se zasmáli a Cynthia je pozorovala, jak se baví na její 
účet. Strašně jí vadilo, že má takovou rodinu a že ji potřebuje, pro
tože jsou to jediní lidé, kteří ji doopravdy znají. Jejich dům byl po
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sledním místem, kde by chtěla strávit Vánoce, ale Cynthia nikdy 
nevynechala jedinou příležitost, aby se mohla chovat nadřazeně 
a ohrnovat nad nimi nos. 

„To je děsná sranda. Kvůli čemu se tak smějete?“
Celesta se zase usmála. Vždycky se chovala tak přátelsky, že by 

ji Cynthia nejradši uhodila.
„Spíš kvůli komu. Tys jí to neřekla, mami?“
Mary mávla rukou v předstírané diskrétnosti. „Proč bych to dě

lala? Tuhle novinku bys jí měla říct ty.“
„No tak, Celesto, ven s tím.“ Cynthia mluvila znuděně, jako by 

všechno, co se týká sestry, bylo pod její úroveň. Celestou a jejím 
ubohým způsobem života pohrdala. 

„Už pár měsíců chodím s Jonnym Parkerem.“
Mary sledovala, jak Cynthia informaci vstřebává. Když jí  

v plném rozsahu došel význam sestřiných slov, její tvář dostala šo
kovaný výraz. 

„Je na tebe moc starej.“
Celesta se nahlas šťastně, přirozeně zasmála a ještě víc přitom 

zkrásněla. Měla úchvatné modré oči a blonďaté vlasy typické pro 
ženy z Callahanova rodu, postrádala však sestřin nápadný půvab. 
Vzhledem se Cynthii nevyrovnala. Její krása vycházela zevnitř, 
z její povahy. Měla úžasnou chuť do života a upřímně věřila, že 
všichni lidé jsou stejně milí a laskaví jako ona, a když se k nim bude 
chovat slušně, oplatí jí stejnou mincí. 

„Co to povídáš, Cynthie? Je mu sedmadvacet a mně je devate
náct. Osm let přece není až tak velkej rozdíl. Není to, jako kdyby 
mi bylo třináct a jemu jednadvacet. Je moc milej a moc hezky se 
ke mně chová, Cynth.“

Cynthia se přinutila k úsměvu. Sestra nemohla tušit, jak na ni 
její zpráva doopravdy zapůsobila. „Tak si jen dávej pozor, aby s tím 
hodně rychle nepřestal.“

Celesta šťastně přikývla a Cynthia jí z tváře vyčetla nefalšovanou 
radost. Otočila se k otci. „Co tomu říkáš, tati?“

Jack Callahan pokrčil rameny. Měl už trochu upito, protože vět
šinu dne proseděl v místní hospodě. Chvilku se na starší dceru po
koušel upřít pozornost a pak přátelsky odpověděl: „Co bych tomu 
měl říkat? Je dost příjemnej a je znát, že ji má moc rád. Víš, že kou
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pil sázkovou kancelář v hlavní ulici? Ten to ještě někam dotáhne. Už 
teď má pár hospod. Pokud s ním tahle holka bude správně zacházet, 
bude si žít jako v bavlnce.“

„Ale tati!“
Celesta celá zrudla studem nad otcovými slovy a všichni se za

smáli jejím rozpakům nad tím, že se stala středem pozornosti. Věděli 
však, že ji to ve skutečnosti těší.

„Gabby ti může jít za družičku, bude rozkošná,“ pronesla Mary 
a pozorně přitom sledovala starší dceru. Pokud se Celesta rozhodne 
usadit se s Jonnym Parkerem – a stále víc se zdálo, že to hodlá udě
lat –, Cynthia to musí co nejdříve přijmout. Jonny a Cynthia spolu 
v minulosti chodili. Celesta o tom nic netušila, ale Mary věděla, 
že Cynthia si na něho před lety brousila zuby. Nejprve se mu to 
zamlouvalo, jako každému chlapovi, který pohlédl na její krásnou 
tvář. Velice záhy však zjistil, že vztah s ní je značně finančně nároč
ný, a než se stačila vzpamatovat, nechal ji. Mary doufala, že Cynthia 
nepocítí potřebu o tom sestře povědět. Celestě by to pravděpodobně 
příliš nevadilo, ale Mary ze Cynthiiny reakce pochopila, že se přes 
rozchod s Jonnym nikdy úplně nepřenesla. A i když ji starší dcera 
rozčilovala, přece jenom nechtěla, aby ji to ranilo. Především však 
nechtěla, aby Cynthiina žárlivost narušila štěstí jejího mladšího dítě
te. A žárlit by mohla, protože Jonny Parker to někam dotáhne a Ce
lesta to s ním bude sdílet. 

Mary Callahanová se podívala na milovanou vnučku a v záři 
světélek na vánočním stromečku zauvažovala, co je všechny asi 
čeká v budoucnosti.

Jelikož dobře znala svou starší dceru, věděla, že život té mladší 
by se mohl v jediném okamžiku ocitnout v troskách. Pokud by se 
však něco takového mělo přihodit, Mary to Cynthii v mžiku oplatí, 
protože nedopustí, aby mladší dcera trpěla kvůli manýrům té starší. 
Cynthia dostala před lety šanci chodit s Jonnym Parkerem a doko
nale ji promarnila. Teď se z něho stal žádoucí partner, který připadl 
Celestě. Pokud bude Cynthia mít pocit, že jejich vztah musí zhatit, 
Mary tu potvoru velice ochotně usměrní. Dcera potřebuje dostat tro
chu za vyučenou a tohle je možná vhodná příležitost.

Mary měla dvě dcery a obě svým způsobem milovala, ale nehod
lala dopustit, aby jedna zničila tu druhou.
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„Ten je ale hezkej, Cynth!“
Mary nepřekvapilo, že jí dcera neodpověděla – reagovala tak 

vždycky. Někdy, jako třeba teď, ji to však rozčílilo. Cynthia nad 
celou rodinou ohrnovala svůj mizerný nos, ale svou dcerku klidně 
házela rodičům na krk, kdy se jí to hodilo. „Je celej Jimmy, ale má 
i něco z tebe.“

Cynthia se neupřímně usmála, protože si myslela, že je to tak 
správné.

„To jsme rádi, že je tu s námi. Malý Jimmy junior.“
„Je to James, mami. Vždycky to bude James.“ Dcera to řekla, 

jako by to byla otázka života a smrti. Což v jejím případě odpoví
dalo skutečnosti.

„No, jak chceš, broučku. Nakonec je to tvůj syn.“
Cynthia souhlasně přikývla. „Může u tebe Gabriella zůstat ještě 

pár dní, než se do toho vpravím?“
Mary mlčky přikývla. Měla Gabby na starost už skoro šest týd

nů, a kdyby se na ni skoro každý večer nepřišel podívat Jimmy, 
mohla docela dobře být sirotek, protože Cynthia se kvůli ní vůbec 
neobtěžovala. 

Jamesi juniorovi byl měsíc a zdálo se, že se k němu Cynthia bude 
chovat stejně jako k chudince malé Gabby. Krmila ho, přebalovala 
a koupala, takže vždycky vypadal krásně, byl čisťounký a opečo
vávaný, ale jenom zvenku. Nikdy ho nevzala do náruče, pokud to 
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nebylo nezbytně nutné. Cynthia dělala jenom to, o čem si myslela, 
že se to od ní očekává. Mary musela s hrůzou přiznat, že Jamesova 
vlastní matka, její dcera, syna ve skutečnosti nemiluje. Věděla to. 
Cynthii na jejích dětech opravdu nezáleželo. Jako by láska byla nad 
její síly. Mary by ráda věděla, jak to napravit a přimět dceru, aby po
chopila, jakou chybu dělá. Chtěla by jí povědět, že ji prohlédla a ví, 
jak žije, jaké má manželství a že není schopná být matkou. Se svými 
dětmi si nehrála ani je neutěšovala, nedávala jim najevo lásku ani 
neprojevovala mateřský pud. Sice se o ně postarala, ale vždycky si 
od nich udržovala určitý odstup. Nebyla středobodem jejich života, 
jak by to mělo být. 

Cynthia vždycky byla studený čumák a netušila, co je to štěstí. 
Jako by jí nějak unikalo a Mary se někdy ptala sama sebe, jestli to 
není její chyba. Věděla však, že se ničeho nedopustila – od počátku 
měla Cynthii stejně ráda jako Celestu. Obě holčičky milovala s hlu
bokou, neutuchající vášní od okamžiku, kdy se narodily. Cynthia 
však kolem sebe vždycky měla jakousi zeď, přes niž se Mary nepo
dařilo dostat. Nakonec dceřinu osobnost přijala a vzala na vědomí, 
že Cynthia není stavěná na velké projevy náklonnosti – vlastně jí 
dělaly potíže, vadily jí. Vždycky byla sama sobě zákonem a Mary, 
která měla skutečně vřelou povahu, špatně snášela, že ji vlastní dce
ra odmalička odmítá. Od té doby bylo těžké Cynthii doopravdy mi
lovat. Někdy byla matce dokonce proti srsti a Mary teď uvažovala, 
jestli právě proto s ní je tak těžké pořízení. Pokoušela se její osob
nosti porozumět, ale musela upřímně přiznat, že to je nad její síly. 
Se Cynthií to nebylo v dětství lehké a v dospělosti se situace nijak 
nezlepšila. 

Její odtažitost a naprostá netečnost k vlastním dětem však Mary 
dělala velké starosti. Věděla, že s tím nemůže nic udělat, protože 
navenek se Cynthia chová jako dokonalá matka. Kdo by Mary věřil? 
Měla však strach, že vnoučata budou jednoho dne kvůli matčinu 
nedostatku upřímných citů trpět.

Věděla, že Jimmy se jim to snaží vynahradit. Každý den to měla 
před očima a mrzelo ji, že mu nemůže říct, že jeho trápení chápe. 
Kdyby však své obavy vyřkla nahlas, rovnalo by se to velezradě. 
Znamenalo by to kritiku vlastní krve, a to prostě nemohla udělat. 
Kdyby za ní Jimmy přišel a řekl to nahlas, bylo by to jiné. Jenže 
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Mary věděla, že to nikdy neudělá. Cynthia ho měla dokonale pod 
pantoflem.

„Není ti něco, Cynth? Vypadáš mizerně, broučku.“
Cynthia se matce podívala do očí, jejichž tmavě modrou barvu 

zdědila její dcera, a s nefalšovaným ohromením odpověděla: „Jasně, 
že mi nic není. Proč by mi mělo něco být?“

Mary se smutně usmála. Bylo to pro ni velice těžké a nevěděla, 
jak se k tomu všemu má postavit. 
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Jimmy se rozhlédl po kuchyni a ujistil se, že všechno je na svém 
místě. Chtěl, aby se Cynthia od matky vrátila do dokonale uklize
ného domu a mohla si dát dobrou večeři, kterou dokonce sám uva
řil. Samozřejmě se těšil, až uvidí ji i novorozeného syna. Jenom ho  
mrzelo, že s nimi domů nepřijde také dcera.

Uvědomil si, že se třese. Dost mu vadilo, že je tolik nervózní 
z něčeho tak obyčejného. Manželka jenom šla na návštěvu k matce, 
a to nebylo nic hrozného. Jenomže v poslední době to s ní bylo hod
ně těžké a jenom udělat si v její přítomnosti šálek čaje se podobalo 
složité vojenské operaci. Jimmy miloval svého synka a zbožňoval 
dcerku, ale Cynthia dokázala všechno zkomplikovat a on se nemohl 
radovat ze společnosti své vlastní rodiny. Vadilo mu, že je tak slabý, 
a věděl, že jí to vadí také. Jenomže se jí nedovedl postavit. Jeho 
problém spočíval v tom, že se nikdy neuměl za nic rvát.

Vždycky patřil k lidem, kteří udělají cokoli, jenom aby byl klid. 
Po ničem jiném netoužil. Jak to, že dopadl tak špatně? Kdy mu do
šlo, že jeho život je pouhý klam a jeho žena je příšerná? Všichni 
ostatní to už dávno věděli.

Když zaslechl, jak před domem zastavil taxík, vyšel do předsíně 
a v duchu se pomodlil, aby manželka výjimečně měla dobrou nála
du. Aby do domu vešla s úsměvem na tváři a pověděla mu, jak moc 
se jí po něm stýskalo. 

Nedělal si však velké naděje.
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Jack Callahan měl vnučku na klíně a sledovali spolu dětský te
levizní pořad. Miloval ji a příčilo se mu poslat ji domů k matce. 
Cynthia mu nepřipadala zvláštní – podle něho byla úplný cvok. 
A k manželčinu naprostému rozčarování si svůj názor zásadně ne
nechával pro sebe. 

„Poslyš, Mary, Cynthiin problém spočívá v tom, že vidí jenom 
sebe. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Nedá se to změnit, 
tak se na to vykašli, jo?“

Mary manželovi neodpověděla. Ze zkušenosti věděla, že se s ní 
o věci nehodlá dál bavit. Na rozdíl od ní starší dceru nikdy neomlou
val – ve skutečnosti ji každou chvíli ochotně očernil. Neměl Cynthii 
ani trochu rád a ona jeho také ne, takže si byli kvit. Mary to však 
zraňovalo, protože svou rodinu milovala a nemohla přenést přes srd
ce, že starší dcera dokáže svou jedovatostí všechno zkazit. Nechala 
chudáka Gabby u nich, a ačkoli Mary vnučku milovala, věděla, že 
Cynthia ji měla vzít se synem domů. Dcera však Gabby nikdy sku
tečně nechtěla a Mary věděla, že o tom nesmí moc přemýšlet. Jenom 
ji to zraňovalo.

Naštěstí měla mladší dceru, která jí na to pomáhala zapomenout. 
Celesta se právě vrátila z práce a jako obvykle celá zářila štěstím. 
Mary se doširoka usmála, podívala se na dceru a rozhodně řekla: 
„Vypadáš šťastně.“
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Celesta se na ni usmála a Mary si pomyslela, že alespoň tahle 
dívka je normální. Celesta byla pravým opakem své starší sestry – 
nic neskrývala a chovala se naprosto otevřeně. 

„Je mi fajn, mami. Koukám, že Cynthia chudinku Gabby nechala 
tady.“

Mary zavrtěla hlavou. „Myslím, že je pořád trochu unavená 
po porodu malýho Jimmyho…“

Celesta se zamračila a dokonale, teatrálně napodobila sestřinu 
dikci: „Asi jsi chtěla říct Jamese, mami!“

Obě se zasmály. Cynthii vadilo, když se o dítěti mluvilo jako 
o Jimmym. Porodila Jamese, tak se měl oslovovat a tím to končilo. 

„Jasně, Jamese. Už vidím, jak mu tak někdo bude říkat.“
Celesta se přestala smát a vážně řekla: „Cynthia se toho bude 

držet, mami. Víš přece, jaká je.“
„Máš pravdu. Jako se vším, co se týká dětí, můžeme jenom dělat 

to, co ona chce.“
Smích zcela odumřel, už se ho ani nesnažily předstírat. Často se 

bavily na Cynthiin účet, a dokonce ji zesměšňovaly, samozřejmě 
za jejími zády. Najednou jako by se rozhodly tu hru přestat hrát. 
Jako by si náhle uvědomily, že ve skutečnosti to není moc legrační. 
Pokud Mary chtěla vidět vnoučata, musela se podřídit Cynthiiným 
pravidlům. Dělali to všichni. Používala děti jako zbraň a oni ji ne
chali. Dovolovali jí to, protože věděli, že bez nich by ti malí museli 
čelit životu sami. 

„Myslíš, že se někdy změní, mami? Připadá mi, že je den ode 
dne nešťastnější.“

Mary rozčileně mávla rukou. „Ta nebude nikdy šťastná, Celesto. 
Nemá to v povaze.“

„To je docela dobře možný, mami, ale aspoň má muže a rodinu, 
který na ní záleží.“

Mary se smutně usmála. „Zatím to tak je, viď, zlato?“
Jack Callahan, který jejich hovoru na půl ucha naslouchal, se 

na manželku a dceru podíval a nevěřícně zakroutil hlavou. Ukázal 
na Gabby, jež nemohla odtrhnout oči od televizní obrazovky, a řekl: 
„Koukněte se na tu malou. Byly byste radši, kdyby šla s tou bezcit
nou mrchou domů?“
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Celesta si nad otcovými slovy zhluboka povzdechla. „Asi bys 
měl trochu přemýšlet, než před tím dítětem něco řekneš, tati.“

Jack Callahan zařval smíchy. Ohromovalo ho, jak dcera dokáže 
být hloupá, když dojde na její sestru. V podstatě jí totéž i řekl. „Jdi 
do háje. Tahle maličká dobře ví, jak to je. Kruci, vždyť u nás strávila 
polovinu života. Je sice ještě malá, ale dobře ví, co je ta posraná 
šílená kurva zač.“

Mary Callahanová podrážděně zavrtěla hlavou, podívala se 
na manžela a vážně ho požádala: „Nemohl bys konečně svoji dceru 
přestat nazývat kurvou?“

Jack Callahan se zhluboka nadechl, hlasitě vydechl a velice klid
ně odpověděl: „A nemohly byste vy dvě konečně dát pokoj? Tahle 
malá ví, že je u mě v bezpečí. Protože její otec, bůh mu odpusť, 
se bojí její matky stejně jako všichni ostatní. Já se jí teda nebojím 
a řekl jsem tomu ubohýmu troubovi, že kdyby byl opravdu chlap, 
denně by ji mlátil. Ženský jako Cynthia to potřebujou. Jsou jako jed 
a člověk je musí hned na začátku usadit. Ohrnuje nad náma a nade 
všema lidma kolem sebe nos. Kdyby měl aspoň trochu podělanýho 
rozumu, odešel by od ní a víte, co vám povím? Že bych mu jako 
první pogratuloval, kdyby to udělal.“

Celesta se podívala na matku a odevzdaně pokrčila rameny. Po
tom Jack Callahan vyrukoval s náloží toho nejtěžšího kalibru.

„A ty si na ni radši dávej pozor, Celesto, protože se jí vůbec nelí
bí, co je mezi tebou a Jonnym Parkerem. Dej na moje slova. Dokud 
u nás nechává tuhle malou, jsem ochotnej mlčet, ale povídám ti, že 
bys jí neměla věřit.“

Gabby se na dědu podívala a šťastně se usmála. Věděla, že se 
jí vždycky zastane. Byla sice ještě malá, ale v hloubi duše věděla, 
že maminka ji nemá doopravdy ráda. Skutečně milovaná se cítila, 
jenom když byla s otcem nebo s prarodiči. Už jí došlo, že tatínek je 
z maminky vynervovaný, takže se na něho nedá moc spoléhat. Zato 
děda se za ni bude bít hlava nehlava. V jeho náruči se cítila dobře, 
protože věděla, že děda je v jejím malém světě jediný, kdo se ma
minky nebojí.
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Jimmy sledoval, jak Cynthia kleká před oltářem a chystá se ke 
svatému přijímání. Přemítal přitom, jak je možné, že to s nimi takhle 
dopadlo. Žili vedle sebe jako dva cizí lidé. Pokud Cynthia mohla, 
vyhnula se mu. Spala v pokoji pro hosty a snažila se ho přesvědčit, 
že tak je pro ni snazší starat se o syna. Ignorovala všechny Jimmyho 
pokusy o prodiskutování jejich finanční situace, která kvůli ní byla 
katastrofální, a nepřestávala děsivě utrácet.

Když se na ni z odstupu díval, docházelo mu, proč se do ní zami
loval. Zůstala krásná, dva porody jí skoro vůbec nezměnily postavu. 
Naopak – byla mnohem hezčí. Trochu se zakulatila a obliny měla 
tam, kde je má žena mít. Jenže teď ji pořádně znal a musel upřímně 
uznat, že uvnitř není ani trochu hezká. Pokud šlo o její povahu, byla 
vlastně zlá. Zlá a plná nenávisti, naprosto nespokojená se svým ži
votem a svým manželem. Donekonečna mu opakovala, jak ji nudí, 
jaké rozčarování jí připravil a že ji na celé čáře zklamal. Nejen on, 
ale i život, který se jí snažil dopřát. Vnukla mu představu, že nic 
z toho, co se pro ni pokouší udělat, nemá žádný smysl. 

Když ji teď viděl, jak přijímá hostii a zvedá oči ke Kristu na kří
ži, měl sto chutí uštědřit jí políček. Něco takového by samozřejmě 
neudělal, protože navenek své pocity takovým způsobem projevit 
nedokázal. Vnitřně však zuřil a představoval si, jak jí dává jednu 
facku za druhou. Moc rád by ji dokázal pořádně usadit, jenomže 
nevěděl jak. 
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Čekal, až se vrátí k němu do lavice, a vkleče se modlil k Bohu, 
aby mu dal sílu. Sílu postavit se své ženě a bojovat za své děti, pro
tože věděl, že pokud nebude opatrný, Cynthia jim ublíží stejně, jako 
ubližuje jemu.
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Jonny Parker se podíval na Celestu, která se vrátila ke stolu a po
sadila se. Od chvíle, kdy ji potkal, se jeho život úplně změnil. Byla 
opravdu skvělá. Její půvab nespočíval jenom ve vzhledu, i když 
dnes večer byla rozhodně nejhezčím děvčetem v hospodě. Byla 
krásná uvnitř. Neměla v sobě ani špetku zla. Moc se mu líbilo, že 
v každém hledá jen to nejlepší, dokonce i v té pijavici, která si říká 
její sestra. Měl obrovské štěstí, že jí o vlásek unikl.

Cynthia ho před lety omámila svou krásou, stejně jako mnohé 
další muže. Byla však chladnokrevná, takže se jí musel zbavit. Na
konec skočila po muži, o němž si myslela, že jí dopřeje život, po ja
kém touží. Zdálo se však, že to bohužel pořádně zpackala a teď je 
k tomu chudákovi napořád připoutaná. To však není jeho problém 
– už ji vymazal z paměti. Láska k Celestě byla úplně jiného druhu. 
Ze všech žen, s nimiž něco měl, byla jediná, která si dokázala udržet 
jeho pozornost i zájem a stále ho okouzlovala. Miloval ji celou svou 
bytostí. Jenom se mu příčilo, že nejdřív chodil s její sestrou a že 
Cynthia zůstane součástí jeho života, protože k Celestě patří, ať se 
mu to líbí nebo ne. A jemu se to ani trochu nelíbilo. 

Začínal si budovat jméno a stával se svého druhu zločincem. Pro 
určité lidi byl nepostradatelný. Dokáže Celestě zajistit příjemný ži
vot, hezký domov a dobrý sex, když ho bude potřebovat. Také věděl, 
že Celesta to uvítá a bude si toho vážit. Vůbec nic neskrývá, prostě 
má ráda život. A on za to má rád ji. 
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Jeho matka je hysterka. Samozřejmě ji má rád, ale ví, že by 
s někým takovým nedokázal žít. Celesta je skutečná žena, i když 
nevinná a skromná. Jonny si uvědomoval, že jí nikdy nedojde, jak 
báječná doopravdy je. Také věděl, že její starší sestra Cynthia nikdy 
nepřenese přes srdce, že dal přednost Celestě. Jenže on to udělal 
a nikdy svého rozhodnutí nebude litovat. Po pravdě řečeno si kvůli 
Cynthii stále dělal starosti. Nějakým způsobem tušil, že jí za své 
štěstí budou muset zaplatit. Nevěděl jak ani proč, ale bylo mu jasné, 
že Cynthia svou libru masa nějak dostane. Patřilo to k její povaze. 
Jonny nechtěl, aby se Celesta někdy dozvěděla, že se do její sestry 
nakrátko úplně zbláznil. Cynthia se podobala jedu a každý rozum
ný člověk se jí vyhnul. Navíc byla nebezpečná, protože ji kromě ní 
samotné nikdo a nic nezajímal. Přes noc si uvědomil, jak člověku 
jedna osoba dokáže změnit život – ne k lepšímu, ale naopak. Právě 
to totiž lidé jako Cynthia dělají – pošpiní všechny kolem sebe a za
řídí, aby se všechno, čeho se dotknou, pochroumalo stejně jako oni.

Tehdy by ho ani ve snu nenapadlo, že jednoho dne potká její 
sestru a hluboce se do ní zamiluje. Po pravdě řečeno, kdyby toho 
večera, kdy se s Celestou seznámil, tušil, v jakém vztahu je k Cyn
thii, nechal by ji plavat. Dopadlo to však jinak. Seznámil se s ní, 
zamiloval se do ní a teď si nedokázal představit, že by bez ní měl žít. 
Pokud Cynthia bude dělat nepříjemnosti a zkomplikuje mu vztah 
s Celestou, bez rozpaků ji zničí. Protože na rozdíl od Celesty zná 
skutečnou Cynthii a v žádném případě ji nehodlá omlouvat.

Jednou už ho málem dostala do svých spárů a on nedovolí, aby 
to udělala znovu.



39

11

„No tak, Cynth, co kdybychom si na pár hodin vyšli? Tvoje 
máma děti ráda pohlídá.“

Cynthia se podívala na manžela a potlačila nutkání jednou pro
vždy ho sprovodit ze světa. Představovala si, jak z drahého dřevěné
ho stojanu vytahuje vykosťovací nůž a bodá s ním Jamese. Bude to 
jediná příležitost, při níž ho použije. Nakonec – proč by měla někdy 
cítit potřebu zbavit kus masa kostí? Nástroj je zastaralý a ona ho 
nikdy nevezme do ruky, stejně jako většinu nožů ze sady. Koupila 
je, protože byly drahé a dodaly by jí na prestiži, kdyby do kuchyně 
zašla nějaká návštěva. Někdy však – jako například teď – měla pocit, 
že by nejradši pár nožů zabodla do svého zákonného manžela.

Tížily ji stále větší starosti, protože nadělala velké dluhy, o nichž 
manžel netušil. Nechápal tedy, v jak svízelné situaci se Cynthia oci
tá, když po něčem zatouží, protože musí mít na zřeteli, že její muž 
nedokáže vydělat dost peněz, aby zajistil rodinu. Taková nesprave
dlnost! Cynthia má na krku dvě děti, dům s kuchyní, která stála víc 
než jejich auto, a manžela, jenž to nikdy nikam nedotáhne, protože 
vůbec nepoužívá svou podělanou hlavu. Uvázala si na krk pitomce, 
kterého vlastně nikdy neměla ráda, natož aby ho milovala. Až dosud 
však doufala, že jí zajistí životní úroveň, po jaké touží. Jakou si 
zaslouží, protože koneckonců je velice krásná a chytrá a potřebuje 
vedle sebe mít muže, který jí poskytne, co si přeje – bezstarostný 
život v přepychu. 
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Nyní jí připadalo, že se obětovala člověku, který nemá žádné 
skutečné ambice a s radostí zůstane na spodní příčce společenské
ho žebříčku. On si opravdu myslí, že když teď mají syna, budou 
šťastní! Podle něho se konečně stali opravdovou rodinou, když mají 
dvě děti! Možná by to byla pravda, kdyby plně využil svého poten
ciálu. Jenomže to neudělal. James jí lhal, když tvrdil, že to někam 
dotáhne, a sliboval, že jí k nohám položí celý svět. Místo toho ji 
zklamal na celé čáře, zatímco její sestřička ulovila pořádného dříče. 
Dříče, jenž se v minulosti líbil jí. Jak to, že ta podělaná Celesta, ta 
úplně pitomá, nemožná blbka se producíruje s Jonnym Parkerem, 
jako by byla kdovíjak důležitá? Blbá Celesta se zatraceným ptačím 
mozkem! Vždyť to není žádná osobnost, a navíc ani žádná velká 
krasavice! Celkem nic na ní není.

Cynthia se podívala do zrcadla v ložnici. Dívala se na sebe jako 
na cizího člověka, bez jakýchkoli předsudků – a věděla, že pořád 
vypadá dobře. Měla štěstí. Na většině žen bylo po dvou dětech ve
lice dobře vidět, co mají za sebou. Na ní nebylo vůbec nic patrné. 
Měla z toho radost, protože si uvědomovala, že jednoho dne se bude 
muset poohlédnout po jiném manželovi.

V tomhle svazku totiž v žádném případě nezůstane. Nehodlá 
marnit čas s takovým ubožákem, jako je James. 


