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Poděkování

Neocenitelným zdrojem příběhů písní zmíněných v této 
knize mi byla kniha Písně Ameriky (America’s Songs) au-
torů Philipa Furii a Michaela Lassera (Routledge, 2006).
Za informace použité v první kapitole vděčím knize Ca-
roline Mooreheadové Lidský náklad: Cesta mezi uprch-
líky (Human Cargo: A Journey Among Refugees) (Chatto 
and Windus, 2005).

Děkuji ti, Cherry. Děkuji ti, Lucy. 
Děkuji ti, Xandro, a děkuji ti, Becky. 
Děkuji vám, Sarah a Laurie. 
Děkuji ti, Mary.

Děkuji ti, Kasio.

Děkuji ti, Andrewe, a děkuji ti, Tracy, 
děkuji všem z literární agentury Wylie.

Děkuji ti, Simone.

Zvláštní poděkování patří Kate Thomsonové.

Děkuji ti, Jackie. 
Děkuji ti, Sarah.





Věnováno 
Jackie Kayové, 
Sarah Pickstoneové 
a Sarah Woodové.





Podstata lidství spočívá v tom, že člověk neusiluje 
o dokonalost, občas je ochoten páchat hříchy v zájmu 

zachování věrnosti, nepřesáhne ve svém asketismu 
míru, kdy přestává být možný přátelský kontakt, a na-
konec je připraven nechat se porazit a zlomit životem, 

což je nevyhnutelná cena za to, že se přimkl svou 
láskou k jiným lidským bytostem. 

George Orwell

Neboť jen ten, kdo žije svůj život jako tajemství,  
je skutečně živ. 

Stefan Zweig

Nesnáším tajemství. 
Katherine Mansfieldová

Od poledníku k poledníku není jiná cesta

než znamenat, kdy a kde zatmění se chystá. 
John Donne

Každým oka mžiknutím zrodí se nová radost.1  
William Shakespeare
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 Faktem je, že na rotopedu v pokoji pro hosty sedí muž. 
Je to celkem obyčejný muž, jenom má místo očí a  pusy 
něco jako záklopky z poštovní schránky. Při bližším po-
hledu se ukáže, že mu oči a ústa zakrývají šedé obdélníč-
ky. Připomínají cenzorské pásky, jaké se dřív dávaly přes 
oči lidem na fotkách v novinách a časopisech, když ještě 
nešlo digitálně rozostřit nebo pixelizovat obličej tak, aby 
zůstala skrytá totožnost jeho majitele.

Někdy se takovými páskami, proužky nebo štítky za-
krývaly na fotografiích části těla, které neměly být vidět – 
jako opatření na  ochranu divácké veřejnosti. Většinou 
měly sloužit k tomu, aby se nedala zjistit totožnost osoby 
na fotografii, ve skutečnosti ale fotka díky nim vyvolávala 
dojem podloudnosti, špinavosti, pletich nebo něčeho ještě 
horšího; fungovaly jako důkaz něčeho nevyslovitelného.

Když náš muž na kole pohne hlavou, destičky se hnou s ním, 
jako se pohybují klapky na hlavě koně, když se ohlédne.

Vedle sedícího muže stojí malý chlapec, hlavy mají 
ve stejné výšce. Chlapeček dloube do šedé destičky na mu-
žových očích jídelním nožem.

Au, ozve se muž.
Dělám, co můžu, namítne chlapec.
Je mu asi tak deset. Má dlouhou ofinu, je docela vlasatý. 

Na sobě má zvonové džíny se žlutofialovým vyšíváním v pase 
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a modročervené tričko se Snoopym. Zabere a odloupne muži 
šedou věc z  očí, takže ta odskočí, téměř komicky vylétne 
do vzduchu a s kovovým zařinčením dopadne na podlahu.

Tričko je první věc, kterou muž na kole uvidí.
Snoopy na něm stojí na zadních a na hrudi má rozetu. 

Na rozetě je napsáno Hrdina. Nad Snoopym jsou další slo-
va, žlutě a písmem, které se v souvislosti se Snoopym pou-
žívá vždycky. Stojí tam: Je čas hrdinů.

Na tohle tričko jsem úplně zapomněl, řekne muž, jakmile 
chlapec vypáčí destičku, kterou měl přes pusu.

Jo, to je dobrý. Ale znáš to oranžový s nápisem Obejmi 
bígla? zeptá se chlapec.

Muž přikývne.
Je to divný, ale kdykoli si ho vezmu, jsou na  mě holky 

hrozně milý, poznamená chlapec.
Muž se souhlasně zasměje. Sklopí zrak ke svým nohám, 

u  kterých přistály oba šedé obdélníky. Jeden z  nich se-
bere. Potěžká ho v ruce. Ohmatá si citlivá místečka ko-
lem očí a v koutcích úst. Zase obdélník pustí na podlahu, 
podrží ruku nataženou ve  vzduchu a  ohne ji. Podívá se 
na chlapcovy ruce.

Už jsem zapomněl, jak vypadaly moje vlastní ruce. Jak 
vypadají.

Tak jo, to bysme teda měli. Teď už ti to můžu ukázat? ze-
ptá se chlapec, už se to chceš naučit?

Muž souhlasně přikývne.
Dobrá, chlapec na to. Tak jo.
Sebere z podlahy dva čisté listy papíru. Jeden podá muži. 

Posadí se na postel a druhý papír zvedne před sebou.
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Takže, pronese. Jdeš na to takhle. Vezmeš si obyčejnej list 
papíru A4 a přeložíš ho napůl. Ne, takhle. Podélně. A ujistíš 
se, jestli jsou rohy souměrně, aby byly přesně na sobě.

Mám to, řekne muž.
Pak list rozložíš, takže je jako knížka, poučí ho chlapec.
Mám to, oznámí muž.
Potom přelož jeden roh, pokračuje chlapec, horní roh, 

a pak ten druhej. Aby to vypadalo takhle, jako knížka, ale 
s  trojúhelníkovou hlavou. Potom přehni složenej vrchol 
dolů směrem k sobě a přihlaď. Aby to vypadalo jako obál-
ka. Pak jeden roh znovu ohni, aby na konci koukal takovej 
zobáček. Pak udělej to samý s  tím druhým. Ale tak, abys 
dostal tupou špičku, ne špičatou špičku. Tupější je lepší.

Moment, moment, zaprotestuje muž. Počkej.
Jo, malej trojúhelníček, co vylejzá z tý patky, kývne chla-

pec. Pak ohni ten trojúhelníček zpátky na vrcholek patek. 
Potom překládej směrem ven, ne dovnitř, aby byl trojúhel-
níček venku. Hlavně ať je to všechno souměrný. Potom 
chytni vršek a přelož ho dolů, tím ti vznikne první křídlo. 
Pak si to přehoď a  stejně udělej druhý křídlo. Ať to máš 
určitě rovný, jinak to nepůjde řídit.

Muž se podívá na  vlaštovku ve  svých rukou. Přehne 
ji a rozevře. Zvenku, na horní straně, vypadá jako oby-
čejný přeložený kus papíru. Uvnitř, vespod, je pevně 
sbalená do sebe, překvapivě úhledně jako origami, jako 
nějaký strojek.

Chlapec zvedne svoji vlaštovku a namíří ji ke vzdálenému 
konci místnosti.

A je to, prohlásí.
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Vlaštovka letí plynule a přímo, moc hezky, z chlapcovy 
ruky rovnou do rohu.

Skutečně aerodynamická, pomyslí si muž. Pořádná, 
na  jediný list papíru. Papír se zdá mnohem těžší, než byl 
před složením. To ale není, že ne? Jak by mohl?

Potom muž namíří svou vlaštovku do  protějšího rohu 
u dveří. Letí přesně, jak má. Její přesnost je až nestoudná.

Muž se hlasitě zasměje. Chlapec kývne a pokrčí rameny.
Jednoduchý, poznamená. Vidíš?







ANNA
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Byl jednou jeden člověk, který odešel během večeře, mezi 
hlavním chodem a sladkou tečkou, nahoru do patra a za-
mkl se v hostinském pokoji v domě lidí, co večeři pořádali.

Byla jednou jedna žena, která se s  tímto mužem před 
třiceti lety seznámila, během léta, kdy jim oběma bylo se-
dmnáct, se s  ním zhruba čtrnáct dní trochu kamarádila, 
a  od  té doby ho neviděla, třebaže si ještě pár let potom 
příležitostně posílali vánoční pozdravy a tak podobně.

A nyní tato žena, která se jmenovala Anna, stála před za-
mčenými dveřmi do pokoje, za kterými se muž, jehož jméno 
bylo Miles, teoreticky nacházel. Tam někde za duhou.2 Anna 
měla napřaženou paži a ruku připravenou – udělat co? Za-
klepat? Diskrétně zaťukat? Krásný, dokonale vypulírovaný, 
dokonale umrtvený dům by neunesl hluk; každé zavrzání 
pro něj představovalo újmu a žena, jíž patřil, stála sotva dva 
kroky za Annou a přímo z ní čišela nelibost. Jenomže Anna 
musela nějak naložit s pěstí, kterou držela zdviženou, jako 
otřepaná představa revolucionářky z  osmdesátých let, se 
záměrem provést něco, no, ne zrovna tichého. Mlátit. Bít. 
Bušit. Bouřit.

Divný výraz, bouřit na dveře. Zabouří za bouří. Zahu-
dou za duhou. Moc si na Milese nepamatovala, ale hlavně 
by se nikdy neskamarádili, kdyby nepatřil k  lidem, kteří 
dokážou ocenit mizernou slovní hříčku. Nebyl to snad 
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přesně typ člověka, který by v danou chvíli věděl, na roz-
díl od Anny, co říct zavřeným dveřím, kdyby se u nějakých 
ocitl, ve  snaze přimět někoho na  druhé straně otevřít? 
Typ schopný oslovit dítě, které hezky vleže všechno po-
zorovalo, natažené na břiše tak vysoko na schodech, jak 
jen mu celá jeho maličkost dovolovala, se špičkami bo-
sých nohou na dřevěné podlaze dolní haly a bradou po-
depřenou rukama na pátém schodě, vysypat z rukávu ten 
správný vtip: jak se říká vdově po Norovi? Ponorka, a rov-
nou začít obšírně vykládat, kde se vlastně vzala spojení 
jako bouřit na dveře.

Žena stojící za  Annou si povzdechla. Dokázala vzdych-
nout tak, že to znělo jako z  jeskyně. Po  jejím povzdechu 
bylo ticho ještě křiklavější. Anna si odkašlala.

Milesi, pronesla ke dveřím. Jsi tam?
Plačtivý tón jejího hlasu však způsobil, že si Anna sama 

připadala ještě o něco víc mimo. A vida – stačilo to, aby se 
dítě už déle neudrželo. Napůl kluk, se vším všudy holka, 
vzepřelo se na loktech, odlepilo se od schodů a vyběhlo na-
horu, aby zabušilo na dveře. 

Buch, buch, buch.
Anna se cítila, jako by ji tlouklo do hrudi.
Vyjdi ven, vyjdi ven, ať jsi, kde jsi, zaječela holčička.
Nestalo se nic.
Sezame, otevři se, zaječela holčička.
Aby mohla zabušit, podlezla Anně pod rukou. Zpod téže 

ruky teď k Anně vzhlédla.
Tohle způsobí, že se otevře skála na úbočí hory, řekla hol-

čička. V pohádce to řeknou, a skála se prostě otevře.
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Děcko přiložilo ústa ke  dveřím a  znovu promluvilo, 
tentokrát docela potichu.

Ťuk, ťuk, řeklo. Kdo tam?

Kdo tam?
V  tomto konkrétním období svého života měla Anna 

Hardieová hned několik důvodů k  úvahám, co to vůbec 
znamená, pro ni samotnou, být přítomná.

Jedním z nich byla její práce styčného důstojníka, jak s ko-
legy v žertu říkali, s níž právě skončila, v zaměstnání, kterému 
s kolegy jen napůl v žertu říkali Středisko dočasné neměn-
nosti (nebo, zaměnitelně, Středisko neměnné dočasnosti).

Dalším důvodem bylo, že se Anna před pár týdny, v po-
kročilé noční hodině ve svých pokročilých čtyřiceti letech, 
probudila ze sna, ve kterém viděla své vlastní srdce v hrud-
ním koši. Bylo mu zatěžko bít, protože bylo obalené silnou 
krustou tvořenou čímsi, co vypadalo jako ospalky, které si 
ráno po probuzení vytíráme z koutků očí. Anna se probu-
dila, posadila se a položila si ruku na srdce. Potom vstala, 
došla k zrcadlu v koupelně a podívala se do něj. Byla tam.

Ta dvě slova Anně připomněla, co jí před časem, při jejich 
druhé a poslední společné polední pauze, řekl Denny z Ve-
černíku, s  nímž pracovala na  zprávách ohledně místních 
poměrů a sama s ním měla krátký poměr. Byl to milý chlap, 
tenhle Denny. Postavil se před Annou u ní v kuchyni, když 
byli spolu poprvé, a zcela bezelstně jí ukázal svůj penis, se 
smutkem i nadějí, lehce kajícný a zároveň pyšný na  svou 
erekci; Anně se to líbilo. Denny se jí líbil. Na víc jak na dvě 
polední pauzy to však nebylo a oba to věděli. Denny měl 
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ženu, jmenovala se Sheila, a jejich tři děti, dvě dcery a syn, 
chodily na prestižní střední školu.

Anna udělala konvici čaje, na  tác postavila cukřenku 
i mléko, protože si nebyla jistá, co si Danny dává, vynesla 
to nahoru a vklouzla zpátky do postele. Bylo čtvrt na dvě. 
Zbývala jim slabá půlhodinka. Danny se zeptal, jestli si 
může zakouřit. Anna řekla, že jasně, když je to jejich po-
slední oběd. Danny se usmál. Potom se obrátil, zapálil si 
a obrátil list. Zeptal se, jestli Anna ví, že by dokázal shrnout 
šest desetiletí žurnalistiky do šesti slov.

Povídej, vyzvala ho.
Byli jsme tam. Zůstaňte s námi, řekl Danny.
Říkal, že jsou to klišé. Do půlky dvacátého století v ka-

ždé významné reportáži zaznělo: Byli jsme tam. Dneska je 
to: Zůstaňte s námi.

Brzy to bude devět slov, poznamenala Anna. Nové století 
přidá další tři slova. Zůstaňte s námi, je to hustý. Společně 
se zasmáli, vypili si čaj, zase se oblékli a odešli každý do své 
práce. Naposledy spolu mluvili před pár měsíci, o tom, jak 
pojednat článek o  místních dětech, které dávaly dětem 
uprchlíků k pití moč v lahvích od limonády.

Uprostřed noci o  pár měsíců později se Anna s  rukou 
na vlastním srdci, pod kterou nic necítila, podívala do zrca-
dla v koupelně. Byla tam. Její odraz o tom jasně vypovídal.

Jindy zas, v letním večeru před dvěma dny, seděla Anna 
u  svého notebooku a  slyšela zvuky Wimbledonu přichá-
zející otevřenými okny z televizorů sousedů všude kolem. 
Wimbledon běžel i na Annině televizi, zvuk však byl sta-
žený. V Londýně svítilo slunce a wimbledonská tráva byla 
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pořád ještě svěže zelená, jenom trochu ošlapaná. Televizní 
obrazovka osaměle skomírala za obrazovkou notebooku.

Tonk-tonk míčků a  úú a  áá diváků doprovázelo šusti-
vé cvakání, které Anna vyluzovala na  klávesnici. Působilo 
to, jako by celý vnější svět byl televizní soundtrack. Třeba 
vypukla nová psychóza, psychóza hráčů tenisu (PHT), při 
které člověk žije v přesvědčení, že ho neustále sleduje obe-
censtvo, hluboce pohnuté každým jeho hnutím, které rea-
guje na každou jeho reakci, prožívá každý jeho prožitek s ra-
dostí/vzrušením/zklamáním/škodolibostí. Co když něčím 
takovým trpí všichni profesionální tenisté a  do  jisté míry 
možná také každý, kdo ještě věří v Boha? Znamenalo by to 
ale, že lidé, kteří tím netrpí, jsou na světě poněkud méně pří-
tomní, nebo je jejich přítomnost přinejmenším umenšena 
tím, že se cítí méně pozorováni? Klidně bychom se mohli 
modlit k bohu tenistů, pomyslela si Anna. Mohli bychom 
zrovna tak prosit tohoto boha, jako prosíme kteréhokoli ji-
ného, o světový mír, aby nás uchoval ve zdraví, aby přivedl 
zpátky k životu všechny ptáky, kteří kdy umřeli, z kterých 
zbyly jen hromádky peří a drolících se dutých kostiček, kte-
ří se kdy rozpadli v prach, teď hned je usadil všechny tam 
na  parapet, malé dopředu a  velké dozadu, a  nechal je za-
zpívat drásavý refrén ze Sbohem, černý ptáku3, což byla pí-
snička, kterou si její otec pískával, když byla malá, a kterou 
léta neslyšela. Nikdo mě tu nemá rád, nikdo mi nerozumí. 
Ach, všichni mají výmluvu, že se na ně smůla lepí. Bylo to 
tak? Každopádně něco o výmluvách ohledně smůly. Zrovna 
když se Anna chystala najít si slova na internetu, objevil se 
s elektronickým zacvrlikáním v příchozí poště nový mail.
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Zpráva obsahovala dost dlouhý text a  Anna ji málem 
mylně považovala za  email, ve  kterém se dočtete prosim 
prevedte penize na tento ucet, protoze ja umiram a potrebuji 
pomoc od vas. Pak jí však cosi padlo do oka a s prstem nad 
tlačítkem Delete se zarazila. Pošta byla adresovaná jí, při-
čemž křestní jméno bylo správně, ale iniciála příjmení byla 
chybná. Vážená Anno K. To jméno jí patřilo i nepatřilo. Ba 
co víc: něco na tom jménu způsobilo, že si Anna připadala 
jako zachycená osmičkovou kamerou, zvěčněná na Koda-
ku. Vyvolalo v ní pocit, jaký jí dřív působilo slovo léto. Ale 
nejvíc ze všeho jí připomnělo starý paperback Penguin se 
zprohýbaným hřbetem, Kafku, ano, Franze Kafku, kterého 
četla jednou v létě, když jí bylo šestnáct nebo sedmnáct.

Vážená Anno K.,

píši Vám, protože jsme s manželem na pokraji mých sil a modlíme se, 

abyste nám dokázala pomoci.

Před deseti dny jsme pozvali Milese Gartha, kterého, jak se domní-

vám, znáte na večeři zde v našem domě v Greenwichi. Je to přítel 

jednoho přítele, vlastně ho skoro neznáme, pročež je tato situace 

tak složitá, ba přímo neudržitelná, jak si dovedete představit. Ruč-

ně řečeno, pan Garth se zamkl v našem pokoji pro hosty. Jedinou 

úlevou pro mě je, že místnost má sociální zřízení. Nechce ji opustit. 

Nejenže odmítá odemknout dveře a odejít domů, ať už bydlí kdeko-

liv. Odmítá kontrakt s živou duší. Nyní je to už deset dní a náš ne-

zvaný nájemník s námi zatím komunikoval prostřednictvím 1 kous-

ku papíru podsunutého pode dveřmi. Strkáme mu pod zmíněnými 

dveřmi extratenké plátky krůtího masa a šunky, ale nejsme schopní 

poskytnout mu nic objevnějšího vzhledem k velikosti štěrbiny mezi 

zmíněnými dveřmi a  podlahou. (Dveře našeho pokoje pro hosty 
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a  vlastně všechny dveře v  horním patře našeho domu, jsou údaj-

ně z 18. stol., ačkoliv samotný dům pochází z 20. let 19. stol., jistě 

chápete moje obavy a panty jsou na vnitřní straně. Mám důvodné 

podezření, že rovněž pod klikou oněch dveří z 18. stol. zapřel jednu 

z našich židlí.).

Ani v nejmenším netuším/e, proč se pan Garth rozhodl zabarikádo-

vat v našem domě, rozhodně zde není nic do činění se mnou a není 

zde nic do činění s mým manželem ani dcerou. Jak si dovedete před-

stavit, deset dní je ve výsledku dlouhá doba. Zkoušeli jsme jeho kole-

gy z práce, ale nezachovali se příliš kolegiálně.

Nechceme nicméně být nepříjemní. V  současné době potupujeme 

nanejvýš obezřele, rovněž na radu policejních poradců.

Proto Vás kontaktuji/eme jako jednu z  mála Blízkých osob, které 

jsme schopní u pana Gartha vytopovat. Měli jsme to štěstí, že jsme 

objevili tento email na Vás v adresáři jeho telefonu, který si nevzal 

do našeho pokoje pro hosty, ale zanechal spolu se svým sakem a klíči 

od auta v naší hale.

Převezli jsme jeho auto dočasně na příjezdovou cestu jednoho zná-

mého, nemůže tam ale zůstat věčně (původně parkovalo, bohužel 

nelegálně, v rezidentní zóně).

Pokud můžete mému manželovi a mně jakkoliv pomoci budu/bude-

me Vám velice vděční. Naše telefonní číslo najdete na konci tohoto 

emailu. Byla bych Vám nemírně zavázána, kdybyste nás kontaktovala 

co nejdříve, byť jen proto, abyste mi sdělila, že jste tuto zprávu obdr-

žela, a to i v případě, že nám oravdu nemůžete pomoci.

Skutečně Vám mnohokrát děkuji a těším/e se na Vaši odpověď.

S uřímným pozdravem,

Gen Leeová

(Genevieve a Eric Leeovi)
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Kdože to byl Miles Garth?
Miles.
Ano.
Když jsme jeli do Evropy.
Anna si mail přečetla znovu.
Odmítá kontrakt s živou duší.
Později toho večera Anna zjistila, že místo přemýšlení 

o  práci a  dlouhé řadě tváří zklamaných uprchlíků (které 
na  ni přicházelo každý večer se setměním a  každé ráno 
s rozedněním) se nemůže odpoutat od představy kontraktu 
s živou duší, jakéhosi fatálního kroku.

Než si šla lehnout, vyťukala a odeslala následující email.

Vážená paní Leeová,

děkuji Vám za  dopis. Opravdu zvláštní nepříjemnost. Obávám se 

však, že v mém případě jste na falešné stopě, protože Milese Gartha 

vlastně neznám a nic o něm nevím. Setkala jsem se s ním jen krátce 

a před dost dlouhou dobou, ještě v osmdesátých letech. Nejsem si 

vůbec jistá, jestli bych vám dokázala pomoci. Pokud se však domní-

váte, že ano, jsem ochotná to zkusit. Co bych podle vás měla udělat?

S přáním všeho dobrého,

Anna Hardieová

Mezitím uplynuly dva dny.
Milesi, oslovila Anna kohosi za dveřmi. Jsi tam?

Kde přesně byla v tu chvíli Anna, která ráno seděla v na-
cpaném vlaku vedle chlapíka v goretexové bundě zabraného 
do porna na displeji telefonu? Projela napříč hlavním měs-



29

tem kolem plakátů na zdech stanic metra, které v souvislosti 
s novým bestselerem4 hlásaly, že Někdy je konec milostného 
románku pouhým začátkem, a pod inzeráty ve vagonu metra 
s obrázky popelnice na směsný odpad s komiksovou bubli-
nou u pusy Mám právo požírat plechovky a dole s nápisem 
Popelnice nemá právo na svá práva. Anna se mezi stanicemi 
prošla a viděla, jak se na nábřeží dere na povrch katedrála 
svatého Pavla jako kus staré chrupavky. Vlakem projela kon-
činou, která vypadala tak, jak vypadala budoucnost, když 
byla Anna malá. Teď procházela rozpálenou letní ulicí krás-
ných budov a  omšele elegantních domů a  snažila se upa-
matovat, jak vlastně souvisí Greenwich s časem. Když Anna 
dorazila na  správnou adresu, seděla na  nejvyšším schodě 
u  dveří domu malá holka v  zářivě žlutých šatech navleče-
ných přes džíny a vyloupávala kamínky z dokonale upravené 
oblázkové obruby po obou stranách dveří. Pořád dokola si 
pohvizdovala úryvek melodie připomínající písničku o duze, 
kterou zpívá Judy Garlandová v Čaroději ze země Oz, a háze-
la kamínky na kanál na ulici, nejspíš aby propadly jeho mříží. 
Poklop kanálu a vozovka kolem byly poseté bílými kamínky.

Ahoj, pozdravila Anna.
Já jsem brouk, řeklo dítě.
Já mám brouka v hlavě, odpověděla Anna.
Vážně? zajímala se holčička.
Jo, přikývla Anna. Hrozně mi tam vrtá. To je ale náhodič-

ka. Není ti horko, když jsi tak nabalená?
Není, odpověděla holčička a  natáhla se po  zvonku. 

Protože mi připadá, že nejvíc mi sluší, když to mám 
na sobě všechno.
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Dveře ale otevřela běloška oblečená v letních odstínech 
bílé a béžové. Odstrčila dítě stranou a podala ruku Anně.

Genevieve Leeová, představila se. Říkejte mi Gen.  Jste 
moc laskavá, že jste přišla.

Zavedla Annu do vstupní haly a pořád ji při tom držela 
za ruku. Když ji pustila, Anna si sundala sako a přehodila 
ho přes opěrku pohovky, ale Genevieve Leeová na něj zů-
stala nepřirozeně dlouho zírat.

Promiňte. Vyvolává to ve  mně strach, řekla Genevieve 
Leeová.

Moje sako? otázala se Anna.
Mám teď strašný strach, že lidé, kteří si v mém domě od-

loží kabát, z něj už třeba nikdy neodejdou, svěřila se Gene-
vieve Leeová.

Anna sako zase rychle sebrala.
Moc se omlouvám, omluvila se.
To nic, prozatím ho tam můžete nechat, ujistila ji Gene-

vieve Leeová. Ale vidíte sama. Opravdu jsme s vaším příte-
lem Milesem na pokraji svých sil.

Ano, tedy, jak už jsem řekla, on není tak docela můj pří-
tel, namítla Anna.

Ujišťuji vás, že máme našeho vé é en plné zuby, prohlásila 
Genevieve Leeová.

Prosím? nechápala Anna.
Našeho Velmi Excentrického Nájemníka, vysvětlila Ge-

nevieve Leeová.
Aha, chápu, hlesla Anna.
Ne. To nemůžete pochopit, prohlásila Genevieve Leeová.
Ale ne, já myslela, že chápu –, začala Anna.
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Zkratka VEN také tvoří jisté slovo, řekla Genevieve Leeo-
vá, takže ve výsledku si na tom, jak říkáme s Erikem, mým 
mužem, cvičíme pozitivní myšlení.

Genevieve Leeová pracovala na volné noze jako koordi-
nátorka péče o zaměstnance pro lidi zaměstnané v Canary 
Wharf. Když měli problémy, finanční, emocionální nebo 
praktické, mohli jejich zaměstnavatelé Gen kontaktovat 
a ona jim sdělila, jaká pomoc je k mání ve veřejném i sou-
kromém sektoru.

Jistě si dovedete představit, že práce je poslední dobou 
neskutečně, poznamenala. A co momentálně děláte vy?

Já jsem momentálně nezaměstnaná, informovala ji Anna.
V  tom vám můžu pomoct, odvětila Genevieve Leeová. 

Je ohromně důležité o tom mluvit, to je hlavní. Tady máte 
mou navštívenku. Jaký je váš obor?

Koordinátorka služeb pro uprchlíky, řekla Anna. Ale 
zrovna jsem toho nechala.

Nechala jste toho, bože, vydechla Genevieve Leeová. Pa-
trně je na obzoru něco lepšího.

Už aby bylo, odtušila Anna, nebo si něco udělám.
Genevieve Leeová se zasmála vědoucím smíchem.
Sdělila Anně, že Erik pracuje v Ústavu pro měření a řídicí 

techniku a bude doma ve tři.
Holčička, která s nimi vešla dovnitř, seděla v retro-mo-

derním křesle u okna a bubnovala do něj bosými patami.
Přestaň do toho kopat, Brooke, napomenula ji Genevieve 

Leeová. Je to Robin Day.
Robin5  Day? zopakovala. Dneska?
Máme práci, Brooke, poznamenala Genevieve Leeová.
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Den červenek. To by byl hezký svátek, zamyslelo se 
děvče, ale měl by být blíž k  Vánocům. V  létě by se Den 
červenek asi neuchytil a nikdo by o něm nevěděl tak, jako 
se ví o svátku svatého Valentýna a o Dni otců a Dni ma-
tek a Štědrém dnu.

Anna si znovu všimla, jak nezvykle zdvořile a starosvět-
sky se dítě projevuje.

Mám za to, že tě volá maminka, řekla Genevieve Leeová.
Nic takového, co naznačujete, neslyším, paní Leeová, 

prohlásila holčička.
Tedy dovol, abych to vyjádřila jinak, Brooke. Myslím, že 

máš co dělat někde jinde, pravila Genevieve Leeová.
Chcete říct, že nemám co dělat tady. Slova, slova, slova, 

povzdechla si holčička.
Poskočila si, potom udělala stojku o bok pohovky, hned 

vedle Anny.
To je z  Hamleta, sdělila jí zpod svých šatů. Je to hra 

od Williama Shakespeara, ale to už nejspíš víte.
Slova slova slova. Slova slova slova. Slova slova slova.
Komíhala nohama ve  vzduchu. Genevieve Leeová se 

významně postavila ke  dveřím. Holčička se překlopila 
na nohy a urovnala si šaty.

Nechtěla byste se pak projít tunelem, třeba? zeptalo se 
dítě Anny. Postavili ho v roce 1902 a vede pod řekou. Už jste 
tam někdy byla?

Holčička pověděla Anně, že kdyby tu byla před třemi lety, 
bývala by mohla vidět opravdovou Cutty Sark.

Protože já nemyslím vidět tu stanici, řekla. Ale patrně už 
víte, že to vlastně původně byla loď, ne jenom stanice elek-
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trické dráhy, a než na ní vypukl požár, pořád tam stála, tak-
že kdybyste vy nebo kdybych já vyšla ze stanice pojmenova-
né Cutty Sark a otočily bychom se u východu tím pravým 
směrem, čímž myslím, že bychom se otočily doleva, bývaly 
bychom uviděly loď toho jména. Tím se dostávám k tomu, 
že potíž je, že jsem tady začala vlastně bydlet až loni. Takže 
loď neuvidím, dokud ji neobnoví v  její původní nádheře. 
Vy jste ale možná viděla opravdový originál, když jste byla 
v mém věku nebo trochu starší, totiž před tím, než shořela.

Propásla jsem ji, přiznala Anna. Nikdy jsem ji neviděla 
ve skutečnosti, jenom na fotkách. A v pořadu, který o ní 
šel v televizi.

To není totéž, řeklo dítě. Ale bude to stačit, bude to sta-
čit, bude to muset stačit.

Zatancovala divoký radostný taneček v rámu dveří.
Brooke, řekla Genevieve Leeová. Ven. Ihned. A nech moje 

kamínky na pokoji. Stály dost peněz. Skotské říční oblázky, 
pronesla k Anně.

Hodně drahé, pravila Anna.
Zamrkala na odcházející dítě.
Ahoj, řekla.
Brooke bylo devět, odhadem, a bydlela za rohem ve stu-

dentských kolejích. Její rodiče byli výzkumní pracovníci 
nebo postgraduální studenti na univerzitě.

Jak vidno, není od nás, poznamenala Genevieve Leeová. 
Nicméně je moc roztomilá. Poněkud předčasně vyspělá.

Genevieve Leeová nalila kávu a  vyprávěla Anně o  vý-
ročním alternativním večírku, což byla událost, kterou 
s manželem, Ericem, obvykle pořádali začátkem léta, než 
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se všichni rozutečou na dovolenou. Bavilo je zvát jednou 
za rok lidi, kteří byli trochu jiní než ti, se kterými se větši-
nou vídali, a s nimi také přátele, se kterými se vídali pořád, 
Huga a Caroline a Richarda a Hannah. Pokaždé bylo zají-
mavé rozšířit si obzory. Loni pozvali muslimský pár; rok 
předtím k nim přišel jeden Palestinec s manželkou a židov-
ský lékař s partnerkou. Vyústilo to ve velice zábavný večer. 
Letos s sebou jeden známý Huga a Caroline, muž jménem 
Mark Palmer, přivedl Milese Gartha.

Mark je gay, vysvětlovala Genevieve Leeová. Je to známý 
Huga a Caroline. Mysleli jsme, že Miles je Markův partner, 
ale zdá se, že není. Možná je to tak nejlepší, protože kdyby 
byli partneři, byl by mezi nimi výrazný věkový rozdíl, dva-
cet let, ne-li víc. Podle všeho spolu často chodí na muziká-
ly. Mark Palmer muzikály miluje. K tomu oni mívají sklon, 
viďte? Je mu něco přes šedesát. Kamarád Huga a Caroline.

Genevieve Leeová dále Anně sdělila, že rodiče Brooke, 
Bayoudovi, byli rovněž pozváni a  také se dostavili, ačko-
li se sem nedávno přistěhovali ne odněkud z  Afriky, ale 
z Harrogate.

Nicméně všichni jsme si užívali báječnou večeři, řekla 
Genevieve Leeová. Všechno šlo vyloženě hladce, dokud 
se po hlavním chodu Miles Garth nezvedl a neodešel na-
horu. Přirozeně jsme si mysleli, že jde na toaletu, tak jsem 
pozdržela zákusek, což bylo samo o  sobě komplikované, 
protože jsem potřebovala flambovat brûlée. On ale stále 
nešel. Přinejmenším patnáct minut. Možná víc, protože 
jsme byli celkem veselí, prostě se pilo, dost na to, aby bylo 
veselo; to je další věc, pokud jde o Gartha. On nepil, což vás 
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vždycky přivede do rozpaků, když jdete na večeři nebo když 
pořádáte večeři a někdo nepije a my všichni, totiž všichni 
ostatní pijí. Nicméně jsem zapnula kávovar, oflambovala 
zákusek, naservírovala ho ostatním hostům, nechala jsem 
je, ať se do něj pustí, a skočila jsem nahoru, kde jsem za-
klepala na dveře koupelny a zeptala se Milese Gartha, jestli 
je v  pořádku. Samozřejmě mi neodpověděl. Samozřejmě 
v koupelně vůbec nebyl. Samozřejmě už byl zamčený v po-
koji pro hosty.

V  tom případě je jasné, že mu strašlivě nechutnalo, co 
jste podávala jako předkrm a hlavní chod, prohodila Anna.

Genevieve Leeovou to poněkud rozčililo.
Takový on je, viďte? otázala se. Dokázali by ho jiní lidé 

pojídající hřebenatky s chorizem natolik vyvést z míry?
No, to netuším, ne, já jsem jenom žertovala, víte, vypra-

vila ze sebe Anna.
Tohle není k smíchu, prohlásila Genevieve Leeová.
Ne, souhlasila Anna. Samozřejmě že není.
Nemáte představu, jak je to pro nás příšerné, řekla Gene-

vieve Leeová. Je tam překrásný nábytek. Pokoj pro hosty je 
opravdu mimořádný. Říkali to všichni, kdo tam kdy bydleli. 
Těchhle posledních třináct dnů je peklo.

Peklo na zemi, ano, umím si to představit, přitakala Anna.
Upřeně se zadívala na dřevěnou podlahu.
Takže potom šel nahoru Eric, pokračovala Genevieve Le-

eová. Zaklepal na  dveře koupelny a  dostalo se mu stejné 
odpovědi jako mně, totiž veškeré žádné. Když se nalévala 
káva a všichni, všech nás devět, jsme si o něj začínali dělat 
trochu starost, šel nahoru jeho přítel Mark, muž, který ho 
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sem v prvé řadě přivedl. Ten pak sešel dolů a řekl, že zkusil 
dveře od koupelny, ale ty nebyly zamčené, a že v koupelně 
ve skutečnosti nikdo nebyl, koupelna byla prázdná. Tak si 
to šel Eric nahoru ověřit a  já potom také. Dočista prázd-
ná. Tudíž jsme všichni usoudili, že Garth prostě šel domů, 
že zkrátka odešel, víte, že vyklouzl předními dveřmi, aniž 
nám popřál dobrou noc, i když nevím, proč by měl být tak 
nezdvořilý. A proč by si tu nechával sako, což jsme si uvě-
domili, když jsme se všichni loučili a ono tam prostě leželo 
na pohovce.

Genevieve Leeová máchla rukou směrem k  pohovce. 
Anna se na pohovku podívala. Genevieve Leeová také.

Obě se podívaly na pohovku.
Potom Genevieve Leeová pokračovala.
A Mark, který je gay, řekla, a starší člověk, byl hrozně roz-

rušený. Oni dokážou být hysteričtí, v dobrém i ve špatném 
smyslu. Nicméně po kávě a moc dobrém Orange Muscatu, 
který Eric objevil někde v supermarketu, čemuž nikdo ne-
chtěl věřit, odešli všichni domů spokojení, samozřejmě až 
na Marka, který byl zjevně trochu vyvedený z míry. Eric a já 
jsme si šli lehnout. Teprve ráno jsme uviděli, že Garthovo 
auto pořád ještě stojí na rezidentním místě a dokonce už 
dostalo pokutový lístek – což nehodlám platit –, a  Josie, 
to je naše dcera, sešla dolů a ptala se nás, proč jsou dveře 
od hostinského pokoje zamčené a co znamená papír, který 
našla na zemi.

Co na tom papíře stálo? zeptala se Anna.
S vodou jsem na tom dobře, ale brzy budu potřebovat jíd-

lo. Jak víte, jsem vegetarián. Děkuji za trpělivost.
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Slova pronesl dětský hlas. Vycházel zpoza křesla. Holčič-
ka vůbec neodešla. Vplížila se zpátky do místnosti, aniž by 
ji slyšely nebo si jí všimly.

Myslela jsem, že jste ve svém emailu psala, že ho krmíte 
šunkou, zarazila se Anna.

Žebráci nemůžou být vybíraví, prohlásila Genevieve 
Leeová.

Nechtějí, aby se tam moc zabydlel, řeklo křeslo od Robi-
na Daye.

Genevieve Leeová to ignorovala.
Zjevně je trochu mimo sebe, řekla.
Kdyby byl mimo sebe, tak by tam teď byli dva, namítlo 

dítě za křeslem. 
Genevieve Leeová ignorovala i to, jako by tam dítě prostě 

nebylo. Důvěrně se naklonila k Anně.
Jsme jenom rádi, že se nám podařilo najít nějaký kon-

takt, řekla. Mark Gartha vlastně vůbec nezná, rozhodně ne 
tak dobře, aby ho přiměl otevřít. Je poněkud samotářský, 
ten váš Miles.

Anna jí znovu přesvědčovala o tom, jak Milese Gartha 
skoro nezná, že je svedla dohromady pouhopouhá náho-
da, která spočívala v tom, že oba před bezmála třiceti lety 
vyhráli místo v zájezdu do Evropy pro mládež z celé země, 
soutěž organizovanou na středních školách a sponzoro-
vanou jakousi bankou. Anna s Milesem strávili dva týdny 
z července roku 1980 v jednom autokaru, spolu s dalšími 
osmačtyřiceti sedmnácti- a osmnáctiletými výherci.

A poté jste léta byli v kontaktu, uzavřela Genevieve Leeová.
No, to ne, opravila ji Anna. Opravdu ne, skoro vůbec. Rok 
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nebo dva jsem občas mluvila z šesti nebo sedmi lidmi z té 
party a pak – znáte to. Člověk ztratí kontakt.

Ale zůstala krásná vzpomínka, která pro něj po všechna 
ta léta byla vším, nedala se Genevieve Leeová.

Ne, řekla Anna.
Bolestný rozchod, první milostné zklamání, a on nikdy 

nedokázal zapomenout, pravila Genevieve Leeová.
Ne, řekla Anna. Na  mou duši. Opravdu myslím, že ne. 

Povrchně jsme se přátelili. Nic víc. Nic vážného, víte.
A proto tedy celá ta léta u sebe nosí vaše jméno a adresu, 

aniž by k tomu měl sebemenší důvod, poznamenala Gene-
vieve Leeová.

Genevieve Leeová začínala rudnout v obličeji.
Pokud tu nějaký důvod je, tak nevím jaký, řekla Anna. 

Nedovedu si třeba představit, kde vzal mou mailovou ad-
resu. Nebyli jsme ve spojení, můj ty bože, určitě dobře přes 
dvacet let. To ještě dávno nebyl email.

Něco opravdu výjimečného. Se stalo. Na  tom vašem 
výletě.

To už Genevieve Leeová křičela. Ale Anna byla z  práce 
dobře vytrénovaná, pokud šlo o rozzlobené klienty.

Posaďte se, řekla. Prosím. Až si sednete, řeknu vám přes-
ně, co si pamatuju.

Zabralo to. Genevieve Leeová si sedla. Anna hovořila ko-
nejšivě a nekřížila ruce.

Jako první si pamatuju, zamyslela se, jak jsem snědla něco 
špatného na středověké hostině, kterou pro nás připravili 
v Londýně na úplném začátku těch dvou týdnů. A vzpomí-
nám si, jak jsem poprvé viděla Paříž, Eiffelovku, Sacré Co-
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eur. Pamatuju si, že v Bruselu byla nuda. Našli jsme staré 
zavřené výstaviště a po něm jsme se potloukali. V hotelu 
v  Heidelbergu mi vůbec nechutnalo jídlo. V  Lucernu byl 
dřevěný most. A z Benátek si pamatuju jenom to, že jsme 
bydleli v  ohromně nóbl hotelu, který byl uvnitř hrozně 
temný. A  že když jsme byli v  Benátkách, tak někde jinde 
v  Itálii, na  severu, vybuchla bomba na  nějakém nádraží 
a zabila spoustu lidí, a že došlo k menší vzpouře mezi ně-
kterými kluky ze zájezdu, protože po téhle události na ně 
byl personál hotelu přísný, chápete, říkali jim, aby nedě-
lali takový hluk. Vzpomínám si, že došlo k pořádné hádce 
ohledně lahve nebo plechovky od piva vyhozené z okna ho-
telu. Nepamatuju si, jestli to bylo v Itálii nebo jinde.

Od Francie po Německo si Genevieve Leeová přendavala 
z ruky do ruky tužku, kterou sebrala ze stolečku stojícího 
vedle ní. U Itálie začala tužkou ťukat o stolek.

Takže, řekla Anna. Když mi od vás přišla zpráva, prošla 
jsem si fotky, ale nemám jich moc, jenom dvanáct, zřejmě 
jsem si vzala jenom jeden film, a  je tam jenom jedna fot-
ka, na které je Miles Garth. Totiž já vím, že je to on, já se 
na tu fotku můžu podívat a vím jistě, že je to on, jeho tvář 
ale není vidět, dívá se na té fotce k zemi, takže je mu vidět 
jenom šešulka hlavy. Existuje i  skupinová fotka, na  které 
jsme všichni, vyfotili nás před bankou, než jsme odjeli. Za-
brali nás moc zdálky, takže nikdo není moc zřetelně vidět, 
ale Miles tam je, v zadní řadě. Byl vysoký.

To už vím, že je vysoký, ozvala se Genevieve Leeová. Vím 
už, jak vypadá.

Vzpomínám si, jak přivázal žmolky francouzského chleba 
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na kousky nití, které si vytahal z roztřepených okrajů svých 
džínů, řekla Anna, a zkoušeli jsme s nimi chytat zlaté rybič-
ky v jednom jezírku ve Versailles. Právě proto se na té fotce 
sklání. Uvazuje uzel kolem chleba. A – to je všechno.

To je všechno? otázala se Genevieve Leeová.
Anna pokrčila rameny.
Genevieve Leeová přelomila tužku, kterou držela, na dva 

kusy. Potom na kousky tužky ve svých rukou překvapeně 
shlédla. Oba úlomky úhledně srovnala na stolek.

Tehdy se vydaly nahoru.
Tehdy Anna stála se zdviženou pěstí připravená udělat – 

co vlastně?

Milesi. Jsi tam?
Ticho.
Pak – buch buch buch – dítě buší na dveře.
Řekněte mu, kdo jste, proboha, zasyčela v tu chvíli na Annu 

Genevieve Leeová.
Milesi, tady Anna Hardieová, řekla Anna.
(Nic.)
Z Evropské Barclays Bank Grand Tour 1980, dodala.
(Ticho.)
Řekněte mu, jak jste chytali zlaté rybičky na chleba a tak, 

navrhla holčička.
Milesi, myslím, že Leeovi by byli moc rádi, kdybys otevřel 

dveře a vyšel z pokoje, řekla Anna.
(Ticho.)
Myslím, že Leeovi by chtěli zpátky svůj dům, řekla.
(Nic.)
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Řekněte mu, že jste to vy. Řekněte, že jste Anna K., zašep-
tala Genevieve.

Anna pohlédla na vlastní pěst, pořád ještě hloupě zdviženou. 
Opřela si ji o dveře. Spustila ji. Otočila se k Genevieve Leeové.

Nezlobte se, řekla.
Pokrčila rameny.
Genevieve Leeová přikývla. Udělala drobné korektní ges-

to rukou, aby Anně naznačila, že má zase sejít dolů.
U paty schodiště zůstaly obě ženy stát, už nebylo co říct. 

Anna pohlédla dveřmi do obývacího pokoje. Vypadal, jak by 
vypadal obývák podle současné módy v divadelním předsta-
vení. Anna se podívala na geometricky uspořádaná polena 
vedle krbu. Podívala se na strop, na ohromný dřevěný trám, 
který se táhl ze zadní části pokoje a nad její hlavou až do haly.

Úžasný kus, ehm, dřeva, prohodila Anna.
Genevieve Leeová jí vysvětlila, že je to údajně část jedné 

lodi, která bojovala u Trafalgaru, a proto také obývací pokoj 
nikdy nerenovovali a nerozšířili. Zatímco to všechno vyklá-
dala, viditelně se uklidnila. Otevřela vstupní dveře, přidr-
žela je otevřené. Chladnou starou halu prostoupil žár dne.

Půjdeme ovšem za lepším do Blackheathu, poznamena-
la Genevieve, jakmile se trh dostatečně vzpamatuje. Eric 
bude doma ve tři. Určitě by si s vámi rád promluvil.

Chcete říct, že mám ve  tři zase přijít? zeptala se Anna 
na prahu.

Kdybyste byla tak laskavá, odvětila Genevieve Leeová. 
Chvilku po třetí by bylo ideální. Ve tři deset.

Potíž je, namítla Anna, že teď bych chytila levnější vlak 
domů, ale jestli zůstanu, bude mě to stát dvakrát tolik.
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Umíme to ocenit, odtušila Genevieve Leeová. Jste velmi 
laskavá. Máte naše upřímné díky.

Chystala se zavřít dveře.
Ještě jedna věc, zarazila ji Anna.
Genevieve Leeová zpola zavřené dveře zastavila.
Jde mi o tu Annu K., řekla Anna.
Prosím? nechápala Genevieve Leeová.
Ve vašem mailu. Vážená Anno K. A potom znova, tam na-

hoře, vysvětlovala Anna. Nazvala jste mě Annou K. To není 
moje jméno. Jmenuju se Anna H. Hardie.

Genevieve jí naznačila, aby počkala. Zacouvala do haly. 
Vrátila se s  černým sakem. Vyndala z  jeho náprsní kapsy 
mobilní telefon a podržela ho ve zvednuté ruce.

Je to v paměti, prohlásila.
Potom telefon upustila zpátky do  kapsy saka a  hodila 

sako ze dveří přímo na Annu, takže ho Anna nemohla ne-
chytit. Promluvila líbezným hlasem.

Teď je to vaše zodpovědnost, pravila. Až bude tohle 
všechno za  námi, nechci a  nebudu akceptovat, říkám to 
jasně hned teď, žádná obvinění ohledně použití jakýchkoli 
bankovních nebo kreditních karet, které shodou okolnos-
tí zůstaly v nějakém saku, které shodou okolností zůstalo 
v mém domě.

Potom zavřela dveře, klap. Anna zůstala stát na prahu.
Eric a Gen. Gen a Eric. Ježkovy zraky. Kdo ví, co se ode-

hrává mezi Genevieve Leeovou a  Milesem Garthem nebo 
Ericem Leem a Milesem Garthem nebo jejich dcerou nebo 
kýmkoli jiným a Milesem Garthem? Koho to zajímá? Koho 
zajímá, jestli Miles Garth nepřišel na dokonalý způsob, jak 
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v době recese aspoň chvíli dostávat pravidelně najíst a nepla-
tit činži? Koho zajímá, proč se rozhodl zavřít se v příšerném 
pokoji v příšerném domě? Anna hodlala jet domů. Nebo as-
poň tam, kde to teď právě za svůj domov pokládala.

Namířila si to k nádraží.
Holčička poskakovala vedle ní.
Tunel? zeptala se holčička.
Neměla bys být ve škole? odpověděla jí Anna otázkou.
Ne, řekla holčička. Skončili jsme dřív. Prasečí chřipka. 

Máte vyloženě legrační přízvuk.
Díky, řekla Anna.
Mně se líbí, řeklo dítě. Ne že se mi nelíbí.
Kdysi dávno jsem byla Skotka, řekla Anna.
Tam jsem byla, řekla holčička. Tam to znám. Fakt se mi 

tam líbilo. Vůbec to nebylo špatné. Tudíž bych jela znova. 
Byla tam spousta stromů.

Něco Anně podala. Byl to kousek tužky, tužky, kterou 
Genevieve Leeová ještě v hale rozlomila na dva kusy. Hol-
čička zvedla ruku s druhým kouskem.

Díky, poděkovala Anna. Ty máš ale konec s tuhou. To je 
nespravedlivé.

Jo, ale vy jste dospělá a  můžete si koupit ořezávátko 
v tom, v papírnictví, nebo v supermarketu, prohlásilo dítě, 
které poskakovalo napřed a mluvilo do rytmu. Nebo pros-
tě, sebrat, ořezávátko, a strčit si ho, do kapsy, kdybyste ho, 
chtěla, a pak byste, nemusela, vůbec platit, protože přece, 
tužky by, vždycky, měly být, dohromady, s ořezávátkem, 
protože, k  čemu jsou, tužky bez, ořezávátka? Každý by, 
měl umět, opatřit si, ořezávátko, zadarmo.
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Tomu říkám anarchie, poznamenala Anna.
A vtom si vzpomněla.

(Evropa. Země InterRailu. Místo známé jako Cizina. Před 
dvaceti lety ji navštívil Cliff Richard s partou kluků a ho-
lek v dvoupatrovém autobusu, právě teď však, na samém 
začátku osmdesátých let, zpívá Cliff Richard o dívce, která 
se ztratila, možná je zavražděná, bydlívala v druhém patře, 
nenechala nikomu svou novou adresu, nezůstalo po ní nic 
než jméno na zdi u telefonního automatu.

Evropa. Dějiště Grand Tour pro padesát britských puber-
ťáků ze všech koutů země – Anna je ta z nejvzdálenějšího 
severu a  jediná Skotka –, kteří vyhráli účast v propagační 
akci jedné britské banky, protože napsali krátkou povídku 
či esej o rozsahu maximálně 2 000 slov o Británii v roce 2000, 
což je od nynějška za dvacet let.

1980. Rok, ve  kterém Anna Hardieová, oceněná au-
torka textu o  tom, jaký bude život za dvacet let, rozevře 
ve Versailles ve Francii kancelářskou svorku a provlékne si 
ji uchem, čímž si do něj zanese infekci, přivodí si mírnou 
horečku a  o  dva dny a  pár zemí později musí začít brát 
antibiotika, ve švýcarském Brunnen, kde je úchvatná po-
dívaná na hory a jezera a hory v jezerech.

Ale nejdřív: Londýn, Paříž, Versailles. Padesát oceněných 
pisatelů o  budoucnosti zažívá den čtvrtý. Druhého dne 
po probuzení každý z nich přišel na to, že odteď patří mezi

pařiče, nebo
šplhouny, nebo
totální outsidery.
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Annu už stačil, poprvé v jejím životě, štípnout do zadku 
sedmnáctiletý šplhoun (který se v průběhu příštích dva-
ceti let stane mezinárodně proslulým profesorem teore-
tické fyziky). Ve  chvíli, kdy se to odehraje, Anna netuší, 
že se odehrává právě toto; nezdá se, že by nevysvětlitelná 
bolest v místě, kde končí zadek a začíná stehno, a uzardě-
lý, skorodospělý zrzek s ošklivým ekzémem za Anninými 
zády spolu jakkoli souviseli, nicméně později během těch 
dvou týdnů ho Anna uvidí stát těsně za  jednou z  ostat-
ních holek, uvidí, jak tahle holka vyletí a  uskočí od  něj, 
a v tu chvíli jí to dojde. Několika podlejším pařičům už se 
podařilo opít jiného šplhouna s knírkem ve stylu válečné-
ho hrdiny RAF, když mu při večeři v pařížském hotelu řízli 
pití, zatáhnout ho do jednoho z pokojů a oholit mu půlku 
knírku. On teď s narušenou souměrností bloumá v letním 
oparu Versailleským palácem, jednokřídlý anděl zazna-
menávající lidské hříchy. Proč si to neoholil celé? diví se 
Anna. Je to proto, aby si ti, co to udělali, uvědomili svou 
podlost, vždycky když ho uvidí? Nebo protože nechce při-
jít o půlku, která mu zůstala, aby si tu druhou mohl podle 
ní přesně zrekonstruovat? Anna neví. Nebavila se s ním. 
(Nebavila se skoro s nikým.) Ví, že se jmenuje Peter a že 
na  středověké hostině v  den první v  Londýně všem vy-
kládal, že se obzvlášť těší na Versailles, až uvidí historicky 
významný zrcadlový sál, kde byla na konci první světové 
války podepsána mírová smlouva. Ironií osudu teď mož-
ná v každém z těch obrovských poloslepých zrcadel hledí 
na vlastní válečné zranění.

Anna patří mezi totální outsidery.
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Je to tím, že je v zájezdu jediná Skotka a všech ostatních 
devětačtyřicet je velkohubých, děsivě sebejistých, výřečných 
Angličanů. (Mohlo by to být také tím, že jí po středověké hos-
tině bylo špatně a strávila značnou část prvního seznamova-
cího večera sama, v pokoji hotelu v Bayswateru, a zvracela.)

Teď zrovna trhá kousky bagety z balíčku s obědem a strká 
si je do pusy. Sedí na kraji ohromného jezírka s ozdobnou 
fontánou uprostřed. Zobrazuje panický zápas zlatých koní 
na fontáně, s kopyty, tlamami a hřívami v jedné změti, hrů-
zu z toho, že se noří do zapomnění, nebo je tak hrůzostraš-
ný návrat z hlubin nad hladinu?

Zbývá jedenáct dní včetně dneška.
Z dneška uběhla jenom část.
Zhruba jedna třetina dnešního dne je pryč.
Co jestli se autobus, ve kterém všech padesát spisovatelů 

budoucnosti křižuje Evropu, na téhle cestě vybourá, všich-
ni zahynou a Anna se už nikdy nedostane domů?

Kdyby měla svůj pas, mohla by jet domů. Mohla by se pro-
stě vrátit do hotelu v Paříži, sebrat svou tašku a jít. Na re-
cepci by mohla nechat vzkaz, že doma někdo onemocněl 
nebo že se jí o rodině zdál ošklivý sen, a protože její sny jsou 
živé a plné intuice, rozhodla se raději vrátit ihned domů, 
ačkoli jí nikdo nevolal, aby přijela, ani nic takového. Ne. To 
je ubohost a nehledě na smutek a nehledě na sny, všechny 
pasy jsou v úschově u Barbary, účetní, jedné z pěti členů 
osazenstva banky, kteří tvoří doprovod (deset spisovatelů 
budoucnosti na  jednoho člena osazenstva, podle všeho). 
Anna si zkouší představit svůj pas, přichycený gumičkou 
ke klínovitému štůsku ostatních čtyřiceti devíti pasů, patr-
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ně podle abecedy, někde v bezpečí, možná v trezoru, v ho-
telovém trezoru. Nebo je účetní Barbara nosí všude s sebou 
v té aktovce? Na své pasové fotce – pořízené ve fotokabině 
doma na poště, začátkem června, a žádná fotokabina se ni-
kdy nezdála tak požehnaná, tak šťastná, tak záviděníhodná 
včetně té její záclonky, jenom proto, že byla tam, kde byla, 
na místě zvaném domov – má Anna na sobě tričko se Sioux- 
sie and the Banshees; má tmavé oči, působí nepřívětivě, 
vzdorně, rozmrzele a výhružně na každého, kdo by se opo-
vážil zeptat proč, a s tímhle já musí na světě vystačit, do-
kud nedosáhne kmetského věku sedmadvaceti let, kdy z ní 
bude úplně jiný člověk, kdy bude všechno jiné, život bude 
snadný, bude dávat smysl, všechno zapadne na svoje místo.

Dneska má Anna na sobě to samé tričko. Vidí sebe a škra-
boškovitou tvář Siouxsie rozvlněné ve francouzské nóbl vodě.

Nevěděla, jak je plachá.
Nečekala, venku ve světě, zjištění, že je tak moc divná.
Se spolubydlící, kterou jí přidělili a  která se jmenuje 

Dawn, je na Annu docela milá, ale každopádně patří k paři-
čům, si nemají navzájem co říct.

Za posledních čtyřiadvacet hodin neřekla Anna nikomu 
víc jak jedenáct slov, a k tomu ještě ne úplných.

(Brou.
Brýtro.
Hoj.
Můžu?
Jo.
Dík.
Nashle.)
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Hle, ta modř oblohy nad její hlavou. Hle, ta čerň oblo-
hy v hladině jezírka. Hle, to zlato strnulých, vzpínajících se 
koní. Tohle je ráj. Tohle je úspěch. Tak to stálo v novinách, 
ve kterých psali, že z těch, kdo vyhráli účast v zájezdu, po-
chází Anna z nejvzdálenějšího severu. Takže bude hodná. 
Napíše to na pohlednici a pošle ji domů rodičům, kteří jsou 
na ni pyšní. Je to tady úžasný. Mám vážně štěstí. Každý večer 
jíme v hotelu. Viděla jsem Eiffelovku a jeden překrásný kostel. 
Dneska jsou na programu Versailles. Připadám si jako v ráji. 
Taky si tu člověk může půjčit lodičku a zaveslovat si, hou, hou, 
zatím ahoj, pusu, Anna. Co má doopravdy na  srdci, napí-
še na pohledy, které posílá svému nejlepšímu kamarádovi, 
Douglasovi, a pošle jeden z každého místa, které jejich zá-
jezd navštíví. Ne, budou ještě fikanější, budou to všechno 
texty písniček, které se budou tvářit konverzačně. Když 
Anna pořádně zapojí mozek, dokáže přijít na verš z nějaké 
písničky, který půjde dešifrovat jako: jenom já jsem tady 
ze Skotska, jinak tu nenajdeš jedinýho podělanýho týpka 
odněkud, kde to aspoň trochu připomíná domov, tenhle 
podělanej zájezd sestává ze samejch Angličanů, který jsou 
totálně mimo. Milý Douglasi. Nastala snad doba plastová? 
Kupuju si pár odlesků svýho báječnýho já. Čeká se tání.6 Anna. 
P.S.:Neptají se tě na jméno, chtějí jenom číslo.

Ba ne, Anna bude ještě vynalézavější, zaměří se výhrad-
ně na  hity z  Eurovize. Ding-a dong every hour, when you 
pick a flower (Bim bam co chviličku, když utrhneš kytičku).7 
Najde obrázek zvonice tamtoho velkého kostela a pošle to 
na něm. Douglas se rozhodně pobaví. Ding-a dong, listen to 
it. Maybe it’s a big hit. Even when your lover is gone gone gone, 
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sing ding dang dong. (Bim bam, poslouchej. Třeba je to hit. 
Zazpívej si bim bam bim a zkus lásku polapit.)

Na  stejné straně jezírka, kus od  Anny, sedí vyčouhlý 
kluk. Patří k zájezdu. Ano, určitě je ze skupiny; má vedle 
sebe na trávě položenou modrou složku. Anna už ho vidě-
la, poznává v něm jednoho z oblíbenců. Je to jeden z pro-
tivných oblíbenců, nebo z těch míň protivných? A cožpak 
si Anna broukala melodii nahlas, tu z  Eurovize, o  které 
zrovna uvažovala? Určitě ano, protože kluk si ji právě za-
čal pískat, a přece ho ta úplně náhodná písnička, která je 
roky stará a funguje jako důvěrný vtip mezi Annou a Dou-
glasem, nemohla napadnout přesně ve stejnou chvíli, jako 
napadla ji?

Kluk si začne pískat něco jiného. Je to písnička od Abby, o tom, 
jak mám sen. Kluk ale nepůsobí jako typ, který poslouchá Abbu.

Zpívá o tom, že když věříš na pohádkové zázraky, jednou 
budeš v pohodě. Má celkem pěkný hlas. Zpívá docela na-
hlas, tak hlasitě, aby ho Anna zřetelně slyšela. Vlastně sko-
ro jako by zpíval pro ni.

A pak, v příštím okamžiku, zpívá vážně tohle?
I believe in Engels.8 Věřím v Engelse.
Je to k  popukání, pokud opravdu právě zazpíval tohle 

a Anna se nepřeslechla. Jenom její hodně dobrý kamarád 
by věděl, že přesně tímhle ji dostane. 

Potom kluk promluví a promluví na ni.
Tak dělej, vybídne ji.
Asi chce, aby zpívala.
Anna ho zpraží svým nejdrtivějším pohledem.
Děláš si srandu, utře ho.
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Já si dělám srandu jenom z vyloženě vážnejch věcí, kluk 
na to. Dělej. Na všem, co vidíš, je kousek dobrého.

Já to neznám, odsekne Anna.
Ale znáš, řekne kluk.
Neznám, fakticky, trvá na svém Anna.
Ale znáš, fakticky, řekne kluk, protože písničky od Abby, 

jak poznal každej, kdo je zná, jsou technicky i harmonicky 
stavěný tak, aby se fyzicky obtiskly do lidskýho mozku, jako 
by ho rozežraly kyselinou, aby bylo jistý, že je nikdo nikdy 
v životě nedokáže zapomenout. Ještě za dvacet let se písnič-
ky od Abby budou zpívat, patrně ještě víc, než se zpívaj teď.

Takže o tom jsi napsal svoji Británii v roce 2000? zeptá se 
Anna. Generace s mozky zmrzačenými Abbou?

Možná, řekne kluk.
To určitě, řekne Anna.
A o čem jsi psala ty? zeptá se kluk.
Já se ptala první, nedá se Anna.
Takhle můj příběh začíná, řekne kluk. Byla jednou jedna 

dívka v předpotopně vyhlížejícím pankáčském tričku –,
To není předpotopní! zaprotestuje Anna.
– která seděla u  vody před historickým francouzským 

palácem –
Děsně legrační, odfrkne Anna.
A byla děsně legrační, pokračuje Miles. Nebo snad neby-

la? To nikdo nevěděl, nikdo to nikdy nezjistil, protože byla 
skálopevně rozhodnutá nechat si samu sebe pro sebe. Kdy-
by se jen bývala přidala k Milesovi, když onoho dne u vody 
ve Versailles zpíval píseň od Abby, pak by se bývalo všech-
no, jako mávnutím kouzelného proutku, v dobré obrátilo. 
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Naneštěstí jakási paličatost, která se vetřela do její podstaty 
v útlém mládí –

Já nejsem paličatá, prohlásí Anna.
Naneštěstí jakási egománie, která se vetřela do její pod-

staty –, řekl Miles.
To taky nejsem, ať už je to co chce. Abbu ale prostě zpívat 

nebudu, i kdybych měla umřít.
Já bych Abbu nikdy nezpíval, řekne. Nezpívám Abbu, zpí-

vám revolučně. Naneštěstí se mi do toho vetřelo cosi zpá-
tečnicky konzervativního –

To já rozhodně nejsem, řekne Anna. A ta tvoje historka je 
naprosto ubohá. Já se fakticky nepřipojím, protože ty slova 
fakticky neznám.

Já si je fakticky vzato fakticky vymejšlím sám, řekne Mi-
les. A fakticky vzato jsi to stejně byla ty, kdo si začal s euro-
vizním popíkem, já to fakticky nebyl. Od teďka za dvacet let 
byla jedna dívka, která absolutně nedokázala komunikovat, 
až na to, že obracela oči v sloup a říkala jenom slovo faktic-
ky. Tak. To by bylo. Teď mi ty řekni začátek svojí povídky.

Nejdřív mi ty řekni opravdovej začátek tý tvojí, nedá se Anna.
Miles si k ní mezitím přisedl blíž.
Jak se jmenuješ? zeptá se.
Anna, řekne Anna.
To je skoro Abba, poznamená Miles.
Anna se málem hlasitě rozesměje.
Jednou bylo jednou a  bylo jenom jednou, řekne Miles. 

Víc než jednou nebylo.
To je tvůj začátek? zajímá se Anna. Vážně?
Miles se podívá jinam.
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To je dost dobrý, prohlásí Anna.
Díky, řekne Miles.
Až na to, že řekneš, že jednou bylo jednou a bylo jenom 

jednou, a pak to v další větě řekneš ještě jednou, takže na-
konec slovo jednou řekneš čtyřikrát, což znamená, že jed-
nou nakonec vůbec není jednou, řekne Anna.

Byla jednou jedna holka, která byla nevýslovně kritická, 
řekne Miles. Nebo možná byla jenom výslovně kritická. 
A jak teda zní tvůj začátek, kritičko – kri-tričko?

Budoucnost je cizí země. Chodí to tam jinak, řekne Anna.
Jasně, já vím, ale jak zní tvůj začátek? zeptá se Miles.
Potom na Annu buď zamrká, nebo mu něco spadlo do oka.
To je, prostě, z knížky L. P. Hartleyho, řekne Anna. Prostě 

obměna. Víš co. Minulost je cizí země. Poslíček9.
Hmm hm, řekne Miles. Ačkoli si myslím, že původní 

Hartleyho text je asonančně lepší než tvůj.
Jdi se asonovat sám, řekne Anna.
Dobře, klidně, půjdu, řekne Miles, ale nebude to mít 

stejný efekt, jako když asanovali prezidenty Lincolna 
a Kennedyho.

Tentokrát se Anna hlasitě rozesměje.
Nicméně, řekne Miles. Fakticky. O čem nicméně fakticky 

byl tvůj příběh?
Je o holce, která se probudí v  roce 2000, poté co pro-

spala dvacet let, řekne Anna. A zádrhel je v tomhle: v roce 
2000 je v podstatě všechno přesně jako teď, až na jednu 
věc. Když se ta holka snaží číst slova, jsou všechny prostě 
vytištěný vzhůru nohama. Vzbudí se, jde do kuchyně, vy-
ndá krabici s vločkama, a ta je úplně stejná, jako vypadá 
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krabice kukuřičnejch vloček dneska. Jenomže si všimne, 
že nápisy na ní jsou vzhůru nohama. Ještě pořád je doká-
že přečíst a vůbec, ale je to trochu divný. Obrátí krabici 
vzhůru nohama, ale to nefunguje, protože písmena jsou 
vytištěný ve  stejným pořadí, jako kdyby byly vytištěný 
správnou stranu nahoru. Potom ta holka zkouší číst no-
viny, ale zjistí, že je to stejný – všechny slova jsou vytiš-
těný vzhůru nohama. Ona pak propadne panice a myslí 
si, že jí začíná přeskakovat, tak si zajde do knihovny pro 
starej výtisk svojí oblíbený knížky, knížky, kterou čet-
la před dvaceti lety, jako teď, prostě, a  je to Poslíček od   
L. P. Hartleyho, a ona ho otevře a slova v něm jsou posta-
vená správně a vůbec, takže holce se obrovsky uleví. Pak 
ale jde do města. A nápis na čumáku autobusu je vzhůru 
nohama. A všechny názvy obchodů jsou vzhůru nohama. 
A nikdo jinej na tom nevidí nic zvláštního nebo tak. A pak 
se tý holky zmocní podezření a  jde schválně do knihku-
pectví, kam chodila vždycky, chápeš, před dvaceti lety, 
v roce 1980, a vezme z regálu novej výtisk tý samý knížky, 
Poslíčka. A  taky že jo, název na  obálce je vzhůru noha-
ma, a vzadu, takovej ten stručnej obsah příběhu, jak tam 
píšou, je vzhůru nohama. A pak knížku otevře a všechny 
stránky jsou vytištěný vzhůru nohama. Potom uplyne půl 
dne a do oběda si holka zvykne, že jsou slova obráceně. 
Její mozek to prostě zpracoval. A na konci příběhu už ani 
nevnímá, že jsou vzhůru nohama.

Anna zmlkne. Najednou je jí trapně, že toho řekla tolik 
nahlas, a taky je vyčerpaná. Řekla toho naráz víc než za ce-
lou dobu od chvíle, kdy odjela z domova.
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Ty jo, to je dobrý, říká Miles. To je vyloženě subverzivní. 
Subverzivní Šípková Růženka. Vždyť jak by ji člověk vzbu-
dil? Polibek by na to nestačil.

Není to citát a  není to flirtování. Zdá se, že problém 
opravdu Milese zaujal.

Je velice vtipný a  rozhodně je chytrý; patrně je z  těch 
účastníků zájezdu, kteří se chystají na Oxford, nebo kam 
se tak všichni můžou chystat. Nezdá se ale, že by byl bo-
hatý nebo chodil do snobské školy. Taky už Annu dokázal 
upřímně rozesmát. Má chuť se ho zeptat, jestli neví něco 
o lidech, kteří tamtomu klukovi přistřihli knírek. Nepůsobí 
jako typ člověka, který by udělal něco takového.

Je tmavovlasý a  nosatý. Nebýt jeho nosu, byl by hezký. 
Vypadá na kliďase. Možná víc vypadá jako kliďas, než do-
opravdy je. Takhle zblízka působí trochu unaveně. Vlasy 
delší, ale ne přerostlé. Na sobě má modré tričko bez ruká-
vů. Má docela široký hrudník. Z  trička mu čouhají bledá 
ramena a paže, jako by sám sobě dobře nepadl. Ale pohyb, 
který v tu chvíli udělá, aby si z nohavice džínů smetl mšici 
nebo něco takového, je jemný a přesný.

Anna se na něj přestane dívat, protože on se začíná dí-
vat na ni.

Co máš v plánu?
Anna pokrčí rameny, kývnutím ukáže na rozpis na svojí 

složce k zájezdu.
Čekám, až nastane něco dalšího, co máme dělat podle 

seznamu, ať už je to co chce, řekne Anna.
Ne, já myslel, co máš v plánu s tamtím, řekne Miles.
Ukazuje na  její hlavu, na  její ucho. Během rozhovoru 
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Anna rozevřela kancelářskou svorku z papírů s užitečnými 
informacemi ze složky a bezmyšlenkovitě si strká její konec 
do dírky v uchu.

Aha, řekne Anna. Dělám si náušnici.
Z kancelářský svorky? zeptá se Miles.
Vzala jsem si s sebou jenom jednu náušnici. Jako z domo-

va, vysvětlí Anna. Nechci, aby mi dírka zarostla.
Když lidi tohle dělaj v  televizních detektivkách, jako že 

narovnaj vlásenku nebo kancelářskou svorku, je to proto, 
že se chystaj otevřít zámek nebo něco, řekne Miles. Ale ty si 
ji pak strčíš do ušního lalůčku. To je úplně jak z roku 1976.

Já jsem taková. Z dvacátýho století, řekne Anna.
Udělat něco takovýho ve Francii je patrně ještě pořád vy-

loženě nová vlna, řekne Miles. Ne, vlastně chci říct, patrně 
pořád ještě vyloženě nouvelle vague. Ty, poslyš. Kdyby tvoje 
příjmení bylo Key –

Anna se na něj podívá úkosem.
Byla bys Anna Key in the UK,10 řekne Miles. Ale to asi neznáš.
Teď už se kluk Anně směje.
Anna se pak rozesměje taky, sama sobě.
Náhodou znám. Kéž bych teď zrovna byla v  UK, řekne 

Anna, i kdyby tam vládla anarchie.
To maj pro tebe náušnice vážně takovej význam? zeptá se 

Miles. To teda... Mně se tady líbí. Mám rád místa se zpře-
trhanou historií, kterým se přesto podařilo vyjít ze všeho 
v celkem dobrým stavu. Mě to harcování baví. Ale tebe ne. 
Ty bys radši byla tam než tady.

Anna přikývne.
Neužíváš si to, řekne Miles.
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Anna se podívá jinam, podívá se na vodu.
No, řekne Miles. Mohla bys. Mohla bys prostě jet. Prostě 

jet domů.
Jo, jasně, řekne Anna. Jela bych, kdybych měla pas. Chtěla 

bych aspoň mít tu možnost.
Pojďme se na to podívat, řekne Miles.
Na co? nechápe Anna.
Na tvůj pas, řekne Miles.
Sebrali nám je, řekne Anna. Mně ho sebrali. Copak tobě 

ho nesebrali?
Ale no tak, řekne Miles. Jsem tu od toho, abych ti pomoh. 

Ukaž pas a pomůžu ti přes hranice.
Nasadí přísný výraz, ukáže na bagetu, která čouhá z Anni-

na nacpaného sáčku s obědem, natáhne ruku.
Ty chceš tohle? zeptá se Anna.
Passaporte, řekne Miles. Svůj už jsem sněd.
Ty jseš děsný pako, řekne Anna.
Bagetu mu ale podá.
Dobrý, řekne Miles. Jde se.
Vstane.
Kam? zeptá se Anna.
Na ryby, řekne Miles.
Odpoledne stráví házením kousků chleba do vody a číhá-

ním, kdy se na hladině objeví tlamy ryb a budou se otevírat 
a zavírat, jakoby oddělené od vlastních rybích těl. Cestou 
zpátky do Paříže, když se všichni mačkají a strkají o místa 
v autobusu, chytne Miles Annu za cíp bundy, když prochází 
kolem jeho stolku. Přesune se na prázdné místo vedle sebe. 
Anna se posadí.
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Tohle je Anna Key, řekne Miles druhým dvěma sedícím 
u stolku, stará punkerka. Je Anna Key, i když není v UK.

Když si tentokrát Anna vytáhne v autobusu z tašky kníž-
ku, není to proto, že by se cítila špatně. Všichni kolem ní 
se celou cestu zpátky do Paříže baví, jako když k nim patří, 
jako kdyby nikdy nebyla mimo. Do pár rozhovorů se do-
konce zapojí.

Ve  svém hotelovém pokoji se Anna před večeří posadí 
na  postel a  najde v informační složce seznam jmen oce-
něných výherců. Je mezi nimi jenom jeden Miles. Miles 
Garth. Vedle jeho jména stojí napsáno Reading. To je mís-
to, odkud pochází.

Jednou bylo jednou a bylo jenom jednou; víc než jednou 
nebylo.

Annu by zajímalo, jestli takhle doopravdy začíná jeho 
příběh. Lituje, že se ho nezeptala, jak to pokračuje dál. Říká 
si, že nesmí zapomenout se ho zeptat, až spolu budou příš-
tě mluvit.

Když toho večera sejde v  hotelu dolů k  večeři, někteří 
z těch, vedle kterých seděla v autobusu na zpáteční cestě, jí 
drží místo. Skamarádí se s holkou, která nepůsobila plaše, 
ale která, jak Anna zjistí, docela plachá je, a  jak se ukáže, 
je z Newcastlu. Obě chvíli tlachají o ničem, potom na sebe 
kývnou s  vědomím, že teď můžou, po  zbývajících deset 
dnů, klidně držet spolu, kdykoli to budou potřebovat.

Mezitím ten kluk, Miles, stojí na  druhém konci ho-
telové jídelny a  vybavuje se u  stolu pro vedoucí zájezdu. 
Anna vidí, dokonce z  téhle dálky, že to působí, jako by 
se ve vzduchu kolem něj vznášel jakýsi opar příjemnosti. 
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Anna sleduje, jak se Miles a  lidé sedící u stolu blízko něj 
společně smějí něčemu, co někdo řekl. Anna by se vsadila, 
že ten někdo byl Miles.

Po večeři Anna čeká ve  frontě na strašidelně rozvrzaný 
starý hotelový výtah s  nebezpečnými železnými dveřmi, 
když vtom se Miles zničehonic objeví vedle ní a zlehýnka 
se jí opře o rameno.

Zahrál jsem si na poslíčka, řekne ji Milesův hlas do ucha.
A? zeptá se Anna.
Pronikl jsem do srdce stroje, abych mu napravil hlavu. 
A? zeptá se Anna znovu.
A jako Abba, řekne Miles. B jako Banshees. C je jako citli-

vé protiprávní jednání.
Zvedne ruku, v  níž něco drží. Je to pas. Je otevřený 

na stránce s fotkou. Na fotce je Anna.
Pronikl jsem do  srdce temnoty, řekne Miles, obětoval 

jsem se a vyvedl ven – tebe.
Podá Anně její vlastní pas. Usměje se. Jenom jednou kývne.
Tady to máš, řekne.)

Teď, o třicet let později, při chůzi ulicí v londýnské Gree-
nwichi a  s  malou holčičkou poskakující napřed, si Anna 
z ničeho nic z těch zašlých časů vybavila: charakteristický 
pach jako z leštěnky na nábytek v domě a v oblečení jejího 
starého kamaráda ze školy, Douglase; dveře výtahu v  ho-
telu, kde jednou bydlela, v  Paříži, během onoho zájezdu 
do Evropy, které nebyly opravdové dveře, ale jenom pozla-
cená železná mřížka poskládaná do harmoniky, skrz kterou 
bylo cestou nahoru vidět beton mezi poschodími; svým 
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způsobem drsnou kombinaci naděje a rozčarování; vědomí 
toho, jak chutnal čas, ve kterém žila, zřetelné jako skutečné 
sousto v ústech; a nadmíru zřetelný hlas a slova tady to máš.

Anna šla ulicí, kterou neznala, a  nesla dvě saka. Jedno 
bylo její. Druhé bylo elegantní, drahé, žádoucí, z lehké lát-
ky a  s  těžkými kapsami. Anna strčila do  kapsy saka ruku 
a nahmatala tam mobil a peněženku Milese Gartha.

Nedlouho poté, co nechala práce, seděla Anna poz-
dě v  noci u  televize, ve  které náhodou dávali film bratrů 
Marxových. Harpo v něm byl nečekaně starý. Nějací zuři-
ví gangsteři, kteří hledali diamantový náhrdelník schova-
ný v  plechovce s  tuňákem, přimáčkli stárnoucího Harpa 
ke zdi a prohledali ho. Věci z vyprazdňovaných kapes jeho 
starého kabátu házeli za sebe do místnosti. Kapsy byly ne-
představitelně hluboké; mezi veteší, kterou gangsteři vyta-
hali, byla konvice na kávu, džbánek na mléko a cukřenka, 
pneumatika od  auta, flašinet, sáňky, pár protéz a  pejsek, 
který se otřepal, aby získal zpět svou důstojnost, načež se 
odbatolil pryč. Jeden gangster ubalil Harpovi pořádnou 
facku. Harpo zareagoval geniálně. Nasadil nadšený úsměv 
a facku gangsterovi vrátil. Skutečný vtip spočíval v tom, že 
si gangsteři zamanuli přinutit ze všech lidí na světě zrov-
na Harpa Marxe, aby promluvil. Zkoušeli toho dosáhnout 
mučením, ale zdálo se, že každá strašlivá věc, kterou mu 
provedou, mu působí jen větší potěšení.

Copak copak? starala se holčička. Trápí vás nějaká myš 
Lenka? O čem přemýšlíte?

Zrovna míjely zeď, která byla dost nízká, aby se na ni dalo 
posadit. Anna odložila saka na zeď mezi dvě cedule s názvy 
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ulic. Crooms Hill. JV10. Burney Street. JV10. Nad hlavou měla 
tabulku s nápisem Kostel Hpanny Marie Hvězdy Mořské se 
šipkou ukazující tím směrem. Starobylý pravopis Hpanny 
působil v Helvetice na moderním ukazateli jako chyba.

Anna se posadila vedle sak. Podívala se na hodinky.
Myš Lenka říká, řekla, že nepůjdeme dál, dokud k tomu 

nebudeš mít svolení. Nejsou tví rodiče tak blízko, že by ses 
jich mohla zeptat, nebo nemáš u sebe mobil nebo něco?

Bydlíme tamhle, řekla holčička.
Ukázala přes ulici směrem ke kostelu.
V kostele? zeptala se Anna.
Holčička se zasmála.
Tam za ním, řekla. Jakoby támhle a vzadu.
Je to blízko? zeptala se Anna.
Máme mobil, ale skoro ho nepoužíváme, řekla holčička, 

protože máma říká, k čemu je dobré být ve vlaku a křičet 
do mobilu jsem ve vlaku, protože to pak je, jako by člověk 
ve vlaku vůbec nebyl. Myslí si, že člověk by měl být ve vlaku, 
když už jím jede, a tudíž nebýt místo toho u telefonu.

Ráda bych se s tvojí mámou seznámila, řekla Anna. Zní 
to skvěle.

Je skvělá, přikývla holčička. V šestém ročníku se v dě-
jepise dělá praktické cvičení o mobilech. První byla Mo-
torola 1990. Všechno se to stalo deset let předtím, než 
jsem se narodila.

Hm hmm. A budou teď doma, nebo jsou v práci, tví ro-
diče? zeptala se Anna.

Pracujou na univerzitě, řekla holčička. To je támhle.
Nemůžeš tam zaběhnout a  říct mámě nebo tátovi, kde 
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