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Pohádky

M ay Fitzgeraldová byla šťastná. Nejšťastnější 
v  celém svém dosavadním životě. Konečně se vyplnily 
všechny její sny. Po mnoha letech bojů a utrpení, zkla-
mání a zoufalství, trápení a chybných rozhodnutí a po 
absolvování mnoha životních lekcí bylo nyní všechno, 
jak má být. Žila v nádherném městě s tím nejúžasnějším 
mužem, jakého kdy potkala. A její kniha – k jejímuž na-
psání potřebovala obrovskou odvahu a kvůli tomu, aby 
ji mohla vydat vlastním nákladem, musela prodat svou 
kavárnu, kniha, díky níž procestovala celou Ameriku 
– byla každým dnem úspěšnější.

Také se přestala cpát obrovským množstvím čoko-
lády, kterým v minulosti potlačovala svůj smutek. A bylo 
to snadné, protože už nebyla smutná. Klidně mohla celé 
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týdny nechat v  lednici ležet tabulku čokolády, aniž by 
pocítila sebemenší pokušení smlsnout si na ní.

Ve svém novém životě byla nesmírně šťastná. Často 
myslela na svou minulost a na to, jaké by to bylo, kdyby 
nenašla odvahu opustit ji a kdyby jí nepomohli všichni 
ti zázrační lidé, které potkala. Především Rose, křehká 
stará dáma s jiskřivýma modrýma očima, která ji osa-
mělou a  plnou sebenenávisti objevila v  její kavárně. 
A Faith, sestřenice a nejmilejší přítelkyně, jakou by si 
člověk mohl přát. Bez nich by May ještě pořád seděla 
za pultem v Cocoa Café, fňukala do kapučína, pořádala 
na posezení celé dorty a zamilovávala se do mužů, kteří 
o ni nestáli.

Právě díky těmto lidem se teď ocitla tady, v Americe, 
kde se jí splnily všechny sny najednou. Ani po roce stále 
ještě nemohla uvěřit, že je to pravda. Občas se musela 
štípnout, aby se ujistila, že nesní. Věnovala teď hodně 
času pomoci jiným ženám, které měly stejné problémy, 
s  jakými ona sama tak dlouho bojovala. Jelikož se jim 
nepoštěstilo potkat náhodou inspirativní osobu a určitě 
nenarazily v  místní kavárně na Rose, doufala May, že 
právě ona pro ně bude magickou cizinkou, která je na-
směruje na cestu k jejich vlastnímu štěstí. A když se tyto 
ženy po nějaké době vrátily a vyprávěly jí, jak hodně jim 
pomohla a že jsou teď mnohem šťastnější, cítila takovou 
radost a vděčnost jako nikdy předtím.
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V  knihkupectví svého přítele Bena pořádala každé 
úterý a  čtvrtek večer speciální setkání, otevřená pro 
veřejnost. Pro příchozí pekla různé dobroty, předčítala 
jim pasáže ze své knihy, odpovídala na jejich otázky, 
hrála s nimi hry a dělala všechno pro to, aby do jejich 
života vnesla trochu radosti a snad i nějaké dlouhodo-
bější štěstí. Když jednoho dne uklízela po zvláště vyda-
řeném večerním setkání, vzpomněla si na to, co jí řekla 
její úžasná známá Rose: že se nesmí cítit provinile za to, 
že je šťastná. Šťastní lidé totiž kolem sebe svou radost 
šíří a  skrápějí jí i  ostatní, zatímco nešťastní lidé dělají 
pravý opak. Takže být šťastná je jako být jasným světlem 
v temnotě. A přesně tím chtěla May být.

Posledních několik měsíců ji každý den probudily 
sluneční paprsky, které dovnitř proudily okny – to 
byla výsada léta v San Francisku. Pokaždé si pak ještě 
chvilku poležela pod peřinou a  pouze se sama pro 
sebe tiše usmívala. Vždy se budila brzy, ať byla kdeko-
liv a dělala cokoliv. Tenhle zvyk v ní pevně zakořenil 
po desetileté zkušenosti s provozováním kavárny. Ale 
nevadilo jí to. Ráda si beze spěchu nechávala pokožku 
hladit sluncem, aby se posilnila a obrnila, než den do-
opravdy začne.
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Vstala, nechala tiše pochrupávajícího Bena spát 
a ještě v pyžamu odcupitala do kuchyně. Bydleli v ma-
lém bytě nad knihkupectvím, které Ben zdědil po svém 
dědečkovi. Bylo to úplně první knihkupectví, které 
začalo prodávat její román a poctilo ho vystavením ve 
výloze. Pomyšlení, že žije nad dvěma tisícovkami knih, 
May nevýslovně vzrušovalo. Někdy velice brzy ráno se-
šla po špičkách po malém točitém schodišti dolů. Pak 
jen tak stála na nejspodnějším schůdku a  dívala se na 
labyrint polic, zavalených knihami tak, že se málem bor-
tily. Potom její pohled sklouzl nahoru na zlaté hvězdy, 
které zdobily tmavě modrý strop, a  zase dolů na du-
bovou podlahu. Vdechla trochu zatuchlou vůni a z čiré 
vděčnosti si povzdechla.

S Benem žili prostým životem, který May naprosto 
zbožňovala. Neměli moc peněz, a tak po večerech cho-
dili buď na procházku do města, nebo si užívali svá ob-
líbená místa: Japonskou čajovou zahradu, lavičku na 
kopci s výhledem na most Golden Gate, nahlíželi do vý-
loh na Height Street, nebo se v Šálku čaje podělili o kávu 
a koláč. Když zavřeli knihkupectví, celé hodiny v něm 
ještě bádali, předčítali jeden druhému pasáže z oblíbe-
ných knih a milovali se v každé z uliček. Nahoře v bytě, 
pokud nebyli v posteli, trávili čas v kuchyni. Většinou va-
řil Ben, zatímco May se obvykle postarala o konzumaci 
a následný úklid.



11

Vedle těchto hojných radovánek mívali samozřejmě 
někdy také neshody, dokonce se jednou za čas pohádali. 
Mívali i  špatné dny a někdy vytáhli jeden na druhého 
svá zranění a frustrace, ale nikdy nebyli vůči sobě vypo-
čítaví nebo krutí. Působili si pouze povrchové škrábance, 
na které bylo možné snadno zapomenout a neohrožo-
valy tak jejich společné bezpečí.

Prvních několik měsíců byla May trochu nervózní, 
protože si ještě příliš dobře pamatovala svůj poslední 
vztah, který jí zlomil srdce. Ten nejdříve na několik 
nádherných měsíců vyletěl až do nebes a  pak rychle 
vzplál a shořel na popel. Proto se pořád trochu obávala, 
že jí Ben jednoho dne řekne, že ji už nemiluje. Ale pak 
uběhly celé měsíce, potom téměř rok, a nic se nezměnilo. 
Pořád ji miloval a toužil po ní, stejně tak jako ona milo-
vala jeho a toužila po něm. Bylo to takové požehnání, že 
tomu May pořád nemohla uvěřit. Když se kdysi zami-
lovala do úžasného, ale citově chladného Jakea, kterého 
zaplašila svou chtivostí a neurotičností, začala si myslet, 
že je prokletá a že se musí spokojit se životem bez lásky. 
Ale udál se zázrak nad zázraky: zdá se, že nyní potkala 
svou spřízněnou duši.

Každé ráno připravila čerstvou kávu a  přinesla ji 
Benovi, který bez prvních ranních doušků nahořklé 
tekutiny nedokázal fungovat. V  sobotu a  v  neděli pak 
vždycky upekla borůvkové koláčky. Když už teď každé 
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ráno nemusela péct tucty dortů, ráda ve společné ku-
chyni připravovala dobroty a  zaplňovala byt vůní sko-
řicových koláčků, čokoládových dortíků, levandulových 
koblih nebo vanilkových makronek. V obchodech, kam 
chodívala, se marně snažila najít všechny ingredience 
potřebné pro čokoládové koláčky s ovesnými vločkami, 
flapjacks, takže Ben její specialitu ještě neochutnal. Tý-
den předtím, na máminy narozeniny, ovšem May upekla 
oblíbený Lilyin dort z růžové vody a bílé čokolády a Ben 
prohlásil, že je to to nejlepší, co kdy v životě ochutnal. 
V celém svém životě. Zasypala ho za to polibky.

Ben vypil svou kávu, pomazlil se s May, a když se vy-
hrabal z postele, osprchoval se a vzal si druhý šálek kávy 
k psacímu stolu dolů do knihkupectví. Už měl trochu 
zpoždění. May, pořád ještě v pyžamu, ještě jednou vy-
běhla po točitém schodišti a  zabořila se do pohovky 
v malém pokojíku, který patřil pouze jí. Týden poté, co 
se nastěhovala k Benovi do bytu, vlastně jenom tři týdny 
potom, co se seznámili, vytvořil Ben tento speciální pro-
stor, který byl jenom její. Aby tady mohla psát, přemýšlet 
a jenom tak být.

Byl to malinký pokojík. Jednu zeď tvořilo okno s vý-
hledem na dlouhou ulici lemovanou po obou stranách 
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různobarevnými domy, která se skláněla k moři. Za jas-
ného dne byla v dálce vidět červená konstrukce slavného 
mostu. May se z  toho okna velmi ráda dívala. Už celé 
týdny nenapsala ani řádku. Jednoduše jenom tak kou-
kala ven a  usmívala se na nebe. Pociťovala zcela nový 
druh štěstí. Štěstí, které nic nežádalo, nic nepotřebovalo, 
a ona věděla, že je všechno v absolutním pořádku přesně 
tak, jak to je. V takové náladě stěží mohla vzít do ruky 
pero, jelikož k tomu neměla co dodat.

Takže si namísto psaní čmárala. Kreslila vzory a na-
hodilá slova velkými ozdobnými písmeny, dlouhé štíhlé 
křivky souhlásek a  samohlásky, které šplhaly nahoru 
a pak se zase linuly dolů. Někdy to vypadalo, že na něco 
čeká. Cítila, že se v  ní ukrývá další příběh, pomalu se 
utváří a  ona musí jenom vyčkat, než bude zralý a  na-
rodí se. A  May čekala celkem ráda. Už nebyla zběsilá 
a  vystrašená obavami z neúspěchu a neschopnosti ně-
čeho dosáhnout. Cítila, že je v pořádku. Přesně taková, 
jaká je. Nepotřebovala být zvláštní, nebo vytvořit něco 
úžasného a stát se lepší bytostí. Věděla, že ať by udělala 
cokoliv, nemohlo by to nic přidat ani ubrat z jednoduché 
dokonalosti osoby, kterou je – od konečků prstů až do 
hloubky srdce.

V dětství i během dospívání a vlastně až do minulého 
roku měla pocit, že ji nikdo nemůže milovat. A když se 
zahleděla do minulosti, věděla, že to začalo, když jí bylo 
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šest let a opustil je táta. Přestože jí maminka pořád dokola 
opakovala, že to není její chyba a že ji táta pořád miluje, 
May tomu nikdy neuvěřila. Dělala si starosti, že ve skuteč-
nosti s ní něco není v pořádku. Obávala se, že je to něco 
tak děsivého, že to její matka ani nedokáže vyslovit nahlas. 
V průběhu dalších let nabývala tato utajená příčina různé 
podoby: domnívala se, že je příliš ošklivá, příliš nudná, 
hloupá, obyčejná, příliš… A protože se její táta už nikdy 
nevrátil, byla si jistá, že jsou všechny pravdivé. Tyto nejis-
toty si brala sebou do každého ze svých vztahů, jež měly 
pokaždé krátký život. Ze začátku měla vždycky obavy, že 
ji každý opustí, když uvidí, že je tlustá, a zjistí další její 
nedostatky. A  tak se navzdory velké snaze o opak stala 
nenasytnou a dotěrnou, a ano, vždycky ji všichni opustili. 
Tím potvrdili její nejhorší obavy, že není hodna lásky.

Ve snaze dělat něco zvláštního, začala May v mládí 
psát. Od chvíle, kdy napsala svou první povídku a uči-
tel ji vystavil na nástěnku, snila o tom, že jednou vydá 
opravdový román, který jí přinese uznání, slávu a štěstí. 
Představovala si, že její knihu pak jednou ve výloze knih-
kupectví spatří její táta. Koupí si ji, přečte si všechny kri-
tiky a zjistí, jak ji všichni kromě něj obdivují. A uvědomí 
si, jakou udělal chybu a  jak strašně se choval, a potom 
všeho nechá a veškerý čas věnuje snaze znovu ji najít.

Všechny naděje ohledně jejího táty se ovšem teď 
samozřejmě jevily jako dost nepravděpodobné. Svou 
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knihu totiž vydala vlastním nákladem, román byl k do-
stání pouze v  San Francisku a  nevyšla na něj jediná, 
dobrá nebo špatná, kritika. Otcův odchod už ale naštěstí 
nepociťovala tak bolestivě. Kdysi se ta bolest podobala 
obrovskému rozžhavenému značkovacímu železu, které 
jí do srdce vypálilo cejch nemilovaných bytostí. Když ji 
opustil Jake, vryl se do May pocit, že bude žít bez lásky, 
ještě hlouběji. Ale teď, jistá si Benovou láskou a – co bylo 
ještě důležitější – i svou vlastní k sobě samé, se z otcovy 
nepřítomnosti stal pouze chladný závan, který ji občas 
zastudil na obličeji. 

Dnes May usedla k  psacímu stolu, nohy zkřížené na 
červené kožené židli. Nepřítomně okusovala konec pera 
a hleděla z okna. A v té chvíli na její stůl dopadla velká 
chundelatá koule, která nečekaně seskočila z knihovny, 
jež stála poblíž. Byl to její kocour Koblížek.

„Ahoj, ty moje milovaná pomatená koule,“ usmála se 
a projížděla prsty jeho dlouhým šedavě bílým kožíškem. 
Koblížek hlasitě předl a tlačil hlavu do její dlaně. Drbala 
ho za uchem, až začal slintat. May se zasmála.

Když byla před několika měsíci v Anglii, aby si pro-
dloužila víza, zastavila se u své úžasné sestřenice Faith 
a konečně si od ní vzala Koblížka, kterého jí nechala na 
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starosti. Navštívila také hrob své maminky a  jako vždy 
položila k náhrobnímu kameni dort z růžové vody a bílé 
čokolády a usmála se na shledanou. V Anglii se dlouho 
nezdržela a ani nebyla příliš smutná, když musela odjet, 
přestože jí chyběla Faith. May tehdy byla úzkoprsá in-
trovertní samotářka, a tak si nenašla během svého života 
v Anglii žádné jiné kamarády – s výjimkou bývalého pří-
tele Jakea, kromě Bena jediného dalšího muže, který s ní 
zůstal déle než několik týdnů. Vzhledem k  srdceryvné 
katastrofě, která se mezi nimi odehrála, doufala, že ho už 
nikdy neuvidí. Přes to všechno bylo nicméně překvapivé, 
když si uvědomila, že se v Americe, které se tak obávala, 
nyní cítí jako doma.

Ze všech míst, která ve Státech navštívila, se zamilo-
vala právě do San Franciska. Věděla, že je to místo, které 
k ní patří. Bylo to jako odměna – dar, který dostala po 
všech těch bolavých osamělých letech obrovské snahy, aby 
se stala ženou, jakou vždycky chtěla být. San Francis co 
bylo jako návrat domů. 

S pohledem stále upřeným ven z okna pohladila Kob-
lížka a uvědomila si, že k ní dnes žádná slova nepřichá-
zejí. Bude muset počkat. Když se v  minulosti snažila 
něčeho dosáhnout, aby si zasloužila své místo na světě 


