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Tuto knížku věnuji svému skvělému manželu Paulovi, s nímž
mě opravdu baví svět!

Poznámka autorky
Příběhy v této knížce se sice zakládají na prožitých událos
tech, prošly nicméně fikčním tvůrčím procesem, a proto je veškerá
podobnost se žijícími osobami či skutečnými situacemi a udá
lostmi čistě náhodná.

Několik slov úvodem...
Bylo mi čtyřicet devět a právě jsem razantním a rychlým
řezem ukončila dlouhodobý vztah ještě včas, než se stačil
vyvinout ve vleklou a únavnou zášť.
A snad také ještě včas, abych začala nový a kvalitní život,
který mi předtím rozhodně nehrozil.
Tedy ne že bych do něčeho podobného měla chuť. Na
tož
pak energii. Při těch myšlenkách jsem začala píchat
slámkou do tenkého kolečka citronu, neboť si na můj vkus
až příliš bezstarostně a vesele plul po hladině toniku, který
jsem si objednala. Seděla jsem v pražské kavárně Slavia a čekala na svého anglického kolegu Paula. Občas ho služební
cesta zavedla do Prahy. A pak nás společné pracovní zájmy
svedly jednou za dva tři roky dohromady na jednání.
Měla jsem na sebe vztek, že před důležitou pracovní
schůz
kou nedokážu potlačit soukromé problémy. Vždy
jsem něco podobného považovala za naprosto nepřípustné
a zcela neprofesionální. Měla jsem to odvolat! zuřila jsem
v duchu a popohnala lenivý citron k dalšímu kolečku po
hladině.
„Dneska jste nějak vážná!“

Vzhlédla jsem. Shlížely na mne Paulovy laskavé oči.
Spadla ze mne nepředstavitelná tíže, protože jsem si náhle
uvědomila, že před tímhle chápavým a lidským člověkem
nemusím nic zastírat.
„Udělala jsem právě jedno závažné životní rozhodnutí.
Je správné, to vím, ale není tím o nic lehčí,“ přiznala jsem
se. Měla jsem náhle pocit, že Paul je jediný člověk na celém
světě, kterému se mohu svěřit.
Paulovi se na tváři rozlilo překvapení. „To je zajímavé,
já také,“ odpověděl. „A pocity mám úplně totožné, to mi
věřte!“
Seděla jsem opět v kavárně Slavia a opět brčkem po
šťuchovala tenké kolečko citronu, neboť se líně pohupovalo
na hladině toniku, který jsem si objednala. Venku na ulici, za
velkou skleněnou tabulí, spěchaly tramvaje a radostně zvonily. Nad řekou se tyčil úchvatný obrys Hradčan.
„A nebude se ti po Praze stýskat?“ zeptal se Paul a zahleděl se přes Vltavu směrem k Hradu. Od našeho posledního
rozhovoru uplynuly dva roky.
Položila jsem mu dlaň na ruku. Bylo tak příjemné cítit
teplo, které z ní sálalo a přelévalo se do mne.
„Už dávno jsem pochopila, že člověk má opravdový do
mov jenom s tím, koho miluje,“ řekla jsem. Znělo to sice
poněkud vznešeně, ale byla to pravda ověřená zkušeností.
V období, kdy jsem se zmítala ve vlastních problémech i ne
rozhodnosti a nevěděla přesně, co udělat, se mi naskytla možnost působit krátce jako překladatelka v Číně. Po nějakou
dobu jsem tam také přednášela na univerzitě. „Do Číny? No
ty ses úplně zbláznila!“ vyděsila se má matka. Nezapomenu

nikdy na ten starostlivý výraz v jejích jindy veselých, živých,
oříškově hnědých očích. „Před problémy tam neutečeš!“
V tom měla sice pravdu, nicméně Čína mi poskytla řadu
úžasných poznatků. Jedním z nich bylo právě uvědomění si
toho, že skutečný domov má člověk pouze mezi lidmi, které
má rád a kteří milují jeho.
Po čínském intermezzu jsem si byla víc než jistá, že v Ang
lii už nebudu nikdy trpět smutkem po domově, budu-li mít
Paula po boku. Po Praze, mém rodném městě, kde jsem prožila vlastně celý život, se mi možná občas zasteskne. Asi spíš
ano, ne že ne. Ale z mé rodiny už nikdo nežil, s výjimkou
hrstky letitých vzdálených tetiček a strýčků. A s přáteli jsem
byla stejně i v Praze pro neustálý nedostatek času většinou
ve styku pouze e-mailem.
Venku se rozzářilo ostré prosincové slunce a jeden jeho
paprsek se odrazil od plošky diamantu v zásnubním prstenu, který mi Paul včera navlékl na prsteník. Zálibně jsem se
na prstýnek zahleděla. Nikdy jsem tak krásný šperk neměla!
Úzký kroužek z tmavě žlutého kovu zdobil diamant zasazený v korunce, který nyní v chladném slunci oslnivě a jásavě
zářil.
Zdálo se mi neuvěřitelné, že od našeho prvního setkání
ve Slavii uplynuly dva roky. A my chystali svatbu a já se měla
za Paulem odstěhovat. Do Anglie.
A pak jsem si do Slavie zašla už sama, jen se rozloučit,
naposledy se odtamtud podívat na Hradčany a projít se po
Praze. Dívala jsem se na kalnou vodu, která se hnala pod
mostem, ale v myšlenkách jsem už byla jinde, na ferry, které mě s Paulem převáželo k doverským útesům, k našemu

novému společnému životu. Opět jsem proháněla brčkem
kolečko citronu, tentokrát v minerálce, ale nevkládala jsem
do toho duši. Nedokázala jsem nikde klidně posedět, protože jsem už nastartovala ten opojný motor nového života
a byla jsem plná energie a plánů do budoucna.
Rychle jsem vyběhla z kavárny a zamířila k tramvaji.
Chtěla jsem se před odjezdem podívat naposledy na prosecký hřbitov, kde pod vysokými, letitými stromy odpočívají
pod mramorovou deskou zapuštěnou do hebkého trávníku
všichni ti, kteří mi byli nejdražší, než jsem potkala Paula.
Kapesníkem jsem otřela zaprášenou desku a položila
na ni malou kytičku, kterou jsem koupila ve vedlejším za
hradnictví.
„To by mě tak zajímalo, co byste tomu všemu říkali,“
oslovila jsem polohlasem ty svoje lidi. „Vždycky jste věděli,
že jsem lehce šílená, ale že jsem takhle šílená, to jste fakt
netušili!“ Do očí mi vhrkly slzy. Rodina mne opravdu, i když
s láskou, považovala za enfant terrible. Kuriózně proto, že
jsem byla pořád zahrabaná v knihách a rozhodla se studovat
filozofickou fakultu.
„Máš podobné starosti zapotřebí?“ promlouvala mi občas
matka rozšafně do duše, když jsem se učila před zkouškami
pozdě do noci. „Kdyby ses vyučila na kadeřnici, tak máš život lehčí! Podívej na Janičku odvedle! Skončí v pět, starosti
žádné, a ještě dostane slušnou diškreci!“ Dodnes vlastně nevím, jestli to myslela vážně, nebo jestli to byl jeden z žertíků,
kterými jsme se vzájemně častovaly.
Horká slza mi klouzala po tváři a pak se mi chvilku nerozhodně pohupovala na bradě. „Zamáčkni slzu, dítě!“ Jako
bych zase slyšela matčin hlas. Sbíraly jsme podobné obraty,

a zejména zamačkávání slzy v nás vyvolávalo bujaré veselí.
Byla to naše společná obrana před smutkem, který nás často
zaplavoval po tátově předčasné smrti.
A tak jsem zamáčkla slzu a obrátila se k odchodu. Na
konci hrbolaté cestičky vydlážděné nerovnými kameny a po
rostlé řídkou trávou, která vzdorovala zimnímu nečasu, jsem
se u velkého zrezivělého koše přetékajícího opršelými věnečky otočila.
„Já zase přijedu!“ slíbila jsem jim. Vykročila jsem do aleje
starých vzrostlých stromů, jejichž zčernalými zkroucenými
větvemi pronikalo slabé, ale ostré slunce posledního led
nového dne a pruhovalo tak zlatě stezku přede mnou. Mířila
jsem ven a do nového života.
Když si pro mne druhý den přijel ve svém vesele červeném citroenu Paul, měla jsem už sbalený kufr s tím nejnutnějším. Laptop, slovníky a pár nejmilejších knížek. Svatební
šaty visely nad tou nevelkou hromádkou na ramínku, zakryté vrstvami igelitu. Nejen aby se nepomačkaly, ale Paul
je nesměl před svatbou spatřit. Taková je anglická tradice,
ale nevím, jestli i česká. Koupila jsem je na poslední chvíli,
v okamžiku, kdy jsem to užuž vzdávala a uvažovala, že si
je pořídím v Anglii. Právě jsem o tom přemýšlela – zrovna
jsem procházela pasáží Lucerna –, když vtom jsem jen čirou
náhodou pozdvihla oči. A tam jsem je spatřila! Nádherné
svatební šaty v obchodě v patře, jedny vedle druhých. Vyběhla jsem nahoru a vychrlila historku o tom, jak se budu
vdávat a nemám šaty a za pár dní odjíždím a „co já teď jen
budu dělat“, dvěma milým mladým prodavačkám, které
byly na podobné hysterické výlevy jistě zvyklé. Pomohly mi

vybrat dlouhé bílé šaty s lodičkovým výstřihem, s dlouhou
zvonovou sukní zdobenou v rozparku jemnou poloprůsvitnou látkou, šaty byly krásné svou jednoduchostí a padly mi
jako ulité. Ty dvě hodné duše mi ještě pomohly s výběrem
doplňků a usadily mne do taxíku, abych tu nadýchanou nádheru nepomačkala.
Paul byl sice po dlouhé cestě autem unavený, ale celý jen
zářil. V laskavých hnědých očích mu za skly brýlí hrály veselé jiskřičky.
„Tak připravena?“ zvolal a popadl mne do náruče.
„Připravena!“ zajásala jsem.
A tak jsme se spolu vypravili na společnou cestu. A nejen
do Anglie.

KAPITOLA PRVNÍ

Bílé útesy doverské
Silnice se před námi odvíjela jako nekonečná šedivá stuha. Vezli jsme se v Paulově červeném citroenu, povídali si
a mlsali všelijaké lahůdky, které jsem připravila na cestu.
Než jsme se nadáli, vystřídala měkkou češtinu, která se linula
z autorádia, němčina. Cesta přes Německo probíhala hladce
do okamžiku, kdy se přihnala jakási příšerná směs předjarní
bouře a vánice. Museli jsme výrazně zpomalit a opatrně jsme
se pak prodírali závějemi, které se před námi vmžiku začaly
na vozovce tvořit. Zapadané příkopy kolem silnice lemovaly
doslova desítky uvízlých mercedesů a BMW, jejichž řidiči se
rozhodli počasí ignorovat.
Úplně vyčerpaní jsme se doslimáčili na belgické hra
nice. Do půlnoci mnoho nechybělo. V motorestu jsme si
dali vydatnou, i když lehkou večeři a poseděli u šálků silné kávy. Začala jsem mít o Paula velký strach. Cesta byla
opravdu dlouhá a náročná, i bez té sněhové vánice. Dříve
jsem si to nedovedla představit. Musel být už příšerně
unavený.
„Nechceš tady někde raději přenocovat?“ zeptala jsem se
starostlivě.

„Ne! Chci, abychom už byli doma!“ usmál se na mne
a sevřel mi prsty ve svých. „Neboj! Takovéhle vzdálenosti
jsem zvyklý zdolávat pravidelně!“ Mé obavy mu zjevně ne
unikly.
I já jsem už toužila být doma, tedy v Janetině zahradním
domku, který se mi měl stát provizorním domovem před
svatbou. S Janet jsem se znala z mnoha setkání na veletrzích, v nakladatelstvích a z překladatelských konferencí.
V nakladatelské sféře působila celý život. Občas jsem u ní
bydlela, když mne práce zavedla do Anglie a já se pak chtěla ještě nějaký ten den zdržet. A pokud zase Janet zavítala
do Prahy, pak byla mým milým hostem. Intenzivně jsme si
e-mailovaly, a pokud jsem řešila nějaký překladatelský oříšek, Janet mi vždycky přispěchala na pomoc.
Když jsem o ní ale chtěla Paulovi něco bližšího povědět,
tak jsem si vlastně uvědomila, že ji téměř neznám. Janet mi
v praxi předvedla ukázku typické anglické zdrženlivé odtažitosti – byly jsme sice kamarádky, ale její soukromí bylo jen
její. Věděla jsem pouze to, že o oba rodiče přišla při nějaké
tragické nehodě a že má bratra, který žije ve Skotsku. Janet
po rodičích zdědila obrovský georgiánský dům na předměstí
Oxfordu. Obklopovala ho velikánská zahrada s prostorným
zahradním domkem, který si Janet nechala předělat na
pracovnu. Většinou ho však pronajímala potřebným duším,
přes léto studentům, jindy kolegům, kteří do Oxfordu zavítali. V tom nádherném georgiánském domě však bydlela
sama, i když se jednou letmo zmínila, že kdysi byla vdaná.
Její dospělé děti žily v cizině a navštěvovaly ji zřídkakdy,
stejně jako její starší bratr, i když je všechny pojilo hezké
a pevné pouto.

Janet byla žena neurčitého věku, řekla bych tak kolem pa
desátky, ale díky své štíhlé postavě, krátkým vlasům, a hlavně
nevyčerpatelné zásobě neutuchající energie působila úžasně
mladistvým dojmem.
Když jsem se jí zeptala, zda bych se u ní mohla ubytovat
a ze zahradního domku řídit přípravné akce před svatbou,
bez řečí přikývla. Řekla mi, ať si Paul vyzvedne klíče od
domku, až pro mne pojede, a nastěhovat že se můžu, jak mi
to bude vyhovovat.
Z vyhřátého motorestu se nám do nepohody venku dva
krát nechtělo, ale nemohli jsme ztrácet čas. Zvedli jsme se
od stolku a zamířili k plně naloženému citroenu.
Belgií jsme projeli po dálnici, která vedla příjemným, byť
jednotvárným zeleným tunelem stromů, který teď v noci vy
tvářel oproti obloze hrozivou černou kulisu, a ve chvíli jsme
byli ve Francii.
Únava na nás na oba dolehla plnou silou. Museli jsme
být na cestě dobrých šestnáct hodin. Nedokázala jsem to
spočítat, vše mi splývalo v omamující mlze, která byla předzvěstí spánku. Ten jsem si však nemohla dovolit. Připadalo
mi to nefér vůči Paulovi, který bez reptání řídil dál.
Vlny únavy jsou skutečně zajímavý jev – před Calais do
nás totiž vjel opět život a zcela nepochopitelně nás zaplavil
nový příliv energie. Chytili jsme druhý dech.
Paul před vjezdem na ferry bodře zažertoval plynulou
francouzštinou s francouzskými celníky a vysvětlil jim, kam
že se to ženeme s tou kupou svršků a českého nábytku, který
se nám podařilo rozšroubovat a nakonec i vervat do auta.
Paulův Citroen Picasso byl na převážení těžkých břemen

ideální a oba nás pokaždé zaskočilo, kolik se nám toho do
něj podařilo vměstnat, i když na stěhování kusů nábytku
zrovna vhodný nebyl.
Sotva Francouzi zaslechli zmínku o svatbě a zahlédli mou
bílou svatební róbu přitisknutou na zadní okénko, hned se
trošku galantně, trošku lascivně rozesmáli a byli samé olala
a odmávli nás na loď.
Ferry bylo obrovské. Na tak velkém přívozu jsem se dosud neplavila, i když jsem jich už pár zažila. Připomínalo velikánský plavící se dům, nebo spíš několik domů, a spolykalo
nepřeberný počet kamionů i osobních aut. Museli jsme si
dobře zapamatovat číslo i barvu paluby, kde jsme citroen
zaparkovali.
A pak jsme se po strmém, úzkém, krkolomném scho
dišťátku jali šplhat vzhůru. Prošli jsme kolem lákavých res
taurací a obchodů, které však byly vzhledem k pozdní noční
hodině zavřené, a pak se po širším schodišti vydali na hlavní
palubu. Byly čtyři hodiny únorového rána, a po východu slunce
tedy ještě ani památky. Zdánlivě nedozírná rozloha paluby byla
osvětlená. Kdesi v černočerné hloubi pod námi šumělo moře.
Francouzský břeh zdobil náhrdelník světel, která se ve větru
plavně pohupovala. Vpředu vyznačovaly dvě červeně zářící
bóje cestu z přístavu. Po proslulých bílých útesech doverských
nebylo pochopitelně dosud ani památky. Nad námi se klenula
nekonečná temná obloha, posetá blikajícími hvězdami. Občas
se z ní sneslo zalkání racka, které připomínalo dětský pláč.
A potom se loď pod námi celá rozechvěla, jako by se
změnila v nezkrocené zvíře. Jako by ožila. Vyplouvali jsme
z přístavu. Paul mě pevně objal kolem ramen.
„Neboj se, my to spolu dokážeme!“ zašeptal.

Věřila jsem mu. Ještě jednou jsem se ohlédla. Břeh se
vzdaloval. Ale mířili jsme k novému. Od moře zavál poryv
studeného, vlhkého větru, který byl příjemně cítit solí a cha
luhami.
„Asi bychom měli jít dolů, na chvilku si odpočinout,“ navrhl Paul. Obrátili jsme se k odchodu, ale v poslední chvíli
jsme se zastavili, okouzleni pohledem, který se nám naskýtal. Do přístavu právě vplouvalo jiné ferry, které naši loď
těsně míjelo. Zdálo se, že se v té tmě plaví po vodě pouze
osvětlená okénka kabin a řetízky světel, lemující paluby. Loď
táhle, jakoby smutně zahoukala a zvolna se sunula k fran
couzským břehům.
Sešli jsme dolů do jedné z restaurací, kde měli ještě ote
vřeno. Vybrali jsme si fish and chips, tradiční anglické jídlo,
které jsem chtěla už dlouho ochutnat. Byla jsem na ně moc
zvědavá, protože se jím literatura jen hemžila. Bylo to ale
v podstatě obalené filé s hranolky a hráškem. Později jsem
se měla přesvědčit, že pro chod bez hrášku neexistuje na
anglickém stole místo.
Po jídle jsme se pohodlně usadili s šálky kávy na jedné
z pohovek, jimiž byla loď příjemně vybavená.
„Měl by sis trochu zdřímnout,“ řekla jsem Paulovi. „Opři
se mi o rameno. Já budu bdít na stráži.“
Paul mě poslechl. Uvelebil se mi na rameni. Hlas mu už
zabarvil spánek, když mne požádal: „Ale vzbuď mě prosím
před Doverem. Rád bych ti ukázal útesy.“
A pak usnul. A já také.
Spala jsem nicméně pouze lehkým spánkem, takovým
jako na vodě, což bylo pro danou situaci příhodné rčení.

Okolní dění se mi promítalo do fantaskních a nesouvislých snů. Náhle jsem ucítila, jak mi někdo lehce cloumá
ramenem. S trhnutím jsem se probudila. Nade mnou stál
stevard a pokoušel se mě probudit. „Za půl hodiny budeme
v Doveru, madam,“ oznámil mi, když viděl, že jevím jakés
takés známky života. Ospale jsem na něj mžourala a snažila
se uhodnout, zda snad ještě nepatří do jednoho z mých bizarních snů.
Paul se mi choulil k rameni. Zahleděla jsem se do jeho
hezké tváře uvolněné spánkem. Sundal si brýle a vypadal
bez nich nějak bezbranně. Dlouhé hnědé řasy mu vrhaly na
tváře zrůžovělé spánkem obloučky stínů. Vzala jsem ho za
ruku a přitiskla si jeho štíhlé prsty k tváři. Paul sebou zavrtěl
a ze spánku něco zahučel. Sklonila jsem se k němu a zašeptala: „Za chviličku budeme v Doveru. Chceš se jít podívat
na palubu?“ Slůvko „Dover“ na něj zapůsobilo jako zazvonění budíku. Okamžitě otevřel oči a narovnal se na pohovce.
Chvilku se rozhlížel kolem sebe, pak se protáhl a pronesl:
„Dobré ráno! Ano, pojďme na palubu!“ To už byl dokonale
vzhůru. Popadl mne za ruku a táhl mne po schodech na
hlavní palubu.
Venku už svítalo. Palubu bičoval studený jitřní vítr
a omývaly ji spršky slané vody. Rackům to zjevně nevadilo.
Jako kusy starých hadrů povlávali mezi temně šedým mořem, které se vzdouvalo v mohutných vlnách korunovaných
krajkovím bílé pěny, a téměř stejně ocelově zbarvenou oblohou, kterou na východě slabounce ozařovaly první neduživě nazlátlé sluneční paprsky. V předjitřním příšeří se jako
sebevrazi vrhali střemhlav se lkavými výkřiky k mořské hla
dině, aby se buď usadili na hřbetě některé z vln a nechali se

pak pohupovat, nebo v příkrém úhlu zase vzlétli od hladiny
vzhůru k nebesům.
Zachvěla jsem se trošku, ale pouze zimou. Paul mě objal
kolem ramen a pevně mě k sobě přitiskl. Přinutila jsem se
myslet na to, že nyní definitivně opouštím svět, který jsem
znala. Nějak se mi těmi myšlenkami nechtělo zaobírat. Ale
bylo to nutné. Nyní činím nový životní krok. Právě nyní.
Dokážu tady žít? Bude ten život dobrý? Neměla bych pociťovat strach a nejistotu? Ano – to mě na tom zaráželo –
nepociťovala jsem ani strach, ani nejistotu. Měla jsem sto
procentně dobrý pocit. Věděla jsem, že jsem udělala dobré
rozhodnutí a že ten nový krok je dobrý. A že dobrý bude
i ten nový život. To proto, že ho budu žít po boku dobrého
člověka – Paula. V duchu jsem se musela zasmát tomu, že
mne vlastně znervózňuje právě ta přesvědčivá jistota, kterou
nyní pociťuji. Při rozhodnutích, která jsem činila ještě před
pouhými několika lety, jsem se vždy zmítala pochybnostmi nad správností svých řešení, kterých jsem měla pokaždé
dvanáct do tuctu. Paul ve mně aktivoval něco, co mi dodalo vnitřní rovnováhy a klidu. Nedovedla jsem to sice přesně definovat, ale to vlastně nevadilo. Pohlédla jsem na něj
a uvědomila jsem si, že díky němu jsem opravdu dospěla.
V padesáti letech. Ještěže alespoň vůbec. Ostatně nikdy není
pozdě! Usmála jsem se. Paul mi přejel dlaní po paži, jako by
mě chtěl zahřát, a kalné ráno rozsvítil jeho bělostný úsměv.
„Podívej!“ zvolal náhle a ukazoval někam dopředu. „Tamhle
jsou! Bílé útesy doverské!“
Vždycky jsem si říkala, že to lidé s těmihle útesy přehánějí, ale v tom jsem se mýlila. Pohled na ně člověku doslova vyrval dech. Zdálo se, že plují směrem k nám, vznešené,

majestátní, i v ranním šeru oslnivě bílé, jako by svítily vlastním světelným zdrojem. Když jsme se přiblížili o něco víc,
zahlédla jsem na jejich vrcholcích zelenou trávu. A když se
vzdálenost mezi námi a útesy ještě zmenšila, uviděla jsem na
jejich jinak nedotčeném alabastrovém povrchu, který mizel
v mořské hlubině, tu a tam i nějaký ten zachycený keřík či
trs trávy, jenž se tam zmítal ve větru. O křídové útesy se
rozbíjely mohutné vlny, jejichž zelená barva nyní ztemněla v téměř černou. Ta pokaždé zprůzračněla jako smaragd,
když se s ohlušujícím burácením roztříštily o jejich bělostný
povrch.
Nyní jsem pochopila, co tenhle pohled znamenal pro letce za druhé světové války, pro všechny, kdo se sem vraceli.
My máme Říp a Vltavu a Hradčany, ale tahle země s majestátními bílými útesy, to bude jiný šálek čaje, uvědomila
jsem si.
Na další filozofování mi nezbýval čas, protože chraplavý
lodní rozhlas, kterému navíc kusy hlášení odervával pořád
vítr od tlampačů, přerývavě zachrchlal, že budeme za chvíli v přístavu, a ať se řidiči okamžitě dostaví ke svým vo
zidlům.
Vybavili jsme si, kde je náš citroen, a vyhledali ve spleti
úzkých schodišťátek odpovídající palubu. Náš vůz stál na
svém místě i s nákladem. Vklouzli jsme na sedadla a Paul
obratně vykličkoval z lodi na pevninu.
„Vítej doma!“ řekl mi. Zdálo se mi, že má nějak zjihlý
hlas. I mně se náhle vedraly slzy do očí. Dodneška skutečně
nechápu, proč se mi právě v té chvíli vybavil před očima
obraz Jan Amos Komenský se loučí s vlastí, který visel v babiččině parádním pokoji. Jan Amos na něm stál uprostřed

lesů, ruku přitisknutou na hruď, pohled upřený k domovině, kterou opouštěl, na tváři bolestný výraz. Babička Jana
Amose nesmírně ctila a jako dětem nám, mým bratrancům
a mně, vyprávěla spousty jímavých příběhů z jeho života,
hlavně ten, jak si v cizině schovával pod polštářem nějaký
záhadný objemný uzlíček. Když se ho lidé ptali, co že to pod
tím polštářem má, vždy jim odpovídal, že ten nejcennější
poklad. Je jasné, že se všichni doslova tetelili zvědavostí, co
za cennost přechovává. Teprve po jeho smrti se přišlo na to,
že je to prsť z české země.
„Ten byl ale blbej!“ ozval se můj sedmiletý přidrzlý bra
tranec, když babička s dojetím dovyprávěla. Rozhihňali jsme
se. „Proč si nevzal nějaký peníze?“ Následovalo mlasknutí vydatného pohlavku. Babička s námi pak dlouho nemluvila.
Trochu jsem se zastyděla, že tu nestojím na břehu s rukou na hrudi a neupírám zrak k domovině. Ovšem i na mne
měl podobný okamžik přijít, záludně a ve chvíli, kdy jsem
to opravdu nečekala. Tehdy jsme už dávno bydleli v našem
domě a já vybalovala věci, které jsme přivezli z Prahy. Mezi
jinými i žehličku s „českou“ šňůrou a zástrčkou. Anglické
zásuvky jsou úplně jiné, jak také jinak, takže ji bylo nutné
buď vyměnit, nebo používat donekonečna adaptér. Což byl
dost problém, protože jsem měla pouze jeden jediný a ten
jsem si vyhradila pro počítač. „Ukaž, já to vyměním!“ nabídl
se Paul, vzal mi žehličku z ruky a šňůru od ní nelítostně ušmikl.
Zaječela jsem, jako by zaťal ty nůžky do mne. Nevím opravdu proč. „Co to děláš?“ zvolala jsem zoufale.
„Neboj! Já ti tu šňůru hned vyměním...“ Paul se odmlčel
a pozorně se mi zahleděl do tváře. Zadumal se. Po chvíli
řekl: „Vždyť se tam přece nevrátíš.“ Věděli jsme oba moc

dobře, že o šňůru od žehličky vůbec nejde. Náhle jsem Jana
Amose chápala. Chtěla jsem být s Paulem, ale nechtěla jsem
se vzdát českého života. Třímala jsem českou šňůru v ruce.
Visela mi z prstů jako zvadlá větev. Tehdy jsem naplno pochopila, že mě čeká perná práce, chci-li vplout do proudu
anglického života a zůstat přitom Češkou. A že to bude radostné i bolestné zároveň.
Z Doveru jsme vyrazili plni nové energie. Paul pojednal naši cestu jako výlet. „Nalevo Doverský hrad,“ hlásil mi.
„Napravo...“ Jeho hlas mne příjemně ukolébával do sladké
dřímoty. Ze všech sil jsem spánek odháněla.
Zapojili jsme se do mohutného proudu dopravy. Od Oxfordu nás dělily pouhé tři hodiny jízdy. Po těch nyní už téměř
dvaceti, které jsme ujeli, a přibližně dalších dvou na ferry nám
to připadalo zanedbatelné. Ale nebylo. Byla to ta nejdelší jízda, jakou jsme kdy zažili. Po nějaké chvíli se do obav, aby Paul
neusnul, vmísila jakási hysterická euforie, a my se oba připojili
silnými hlasy k velebné melodii linoucí se z autorádia. „Rule,
Britannia, Britannia rules the waves!“ neslo se za naším autem.
Mně se ten úctyhodný výběr důstojných melodií, které hrálo
vždy hodně brzy ráno BBC, aby tak posluchačům připomnělo slavnou minulost britského impéria, moc líbil.
Projížděli jsme půvabnou, laskavou krajinou ostrova, nad
jehož impériem kdysi slunce opravdu nezapadalo.
Konečně se před námi rýsovaly první věže Oxfordu. Oxford je vlastně tak trochu jako Praha, i k němu ty věže a vížky neodmyslitelně patří. Byl už bílý den.
Paul prokličkoval zahradami zezadu k Janetinu domu,
abychom to měli blíž k zahradnímu domku. Vypnul motor

a opřel se do sedadla. „Jestli teď okamžitě neodpochodujeme do toho zahradního domku, tak tady usnu,“ prohlásil
a hlas měl náhle unavený a slabounký.
„Tak honem!“ zvolala jsem, vyskočila z auta a spěchala za
Paulem, kterému se podařilo vstát a vykročit po úzké klikaté
cestičce k našemu útočišti. Odemkl velké francouzské okno,
které fungovalo současně jako hlavní dveře. Domeček byl
velice útulný, sestával z jedné velké místnosti, která sloužila jako obývací pokoj i ložnice, a z malé kuchyňky, komory
a koupelny.
Na titěrném stolku uprostřed té vícefunkční místnosti
trůnil talíř s nakrájeným koláčem. Vítejte! hlásal nápis vedle
něj. Ostatní jídlo je v ledničce. Janet. Ach ta Janet! Je to taková dobrá duše! Musím se u ní zastavit, jen co vybalíme
nejnutnější věci.
„Co kdyby sis šel lehnout, Paule, a já sem zatím na
stěhuju to nejnutnější z auta,“ navrhla jsem. Musel být nepředstavitelně unavený. Kolik hodin ta naše cesta vlastně trvala? Dvaadvacet? Pětadvacet? Nedokázala jsem to spočítat.
Myšlenky se točily v uspávajících kruzích.
Paul jen mlčky přikývl. Zamířil do koupelny, rychle se
opláchl a pak se stočil na gauči do klubíčka. Přikryla jsem ho
tlustou dekou, kterou nám tam Janet nechala.
„Áááá,“ vydechl slastně Paul, ale to už měl oči zavřené.
Přitáhl si přikrývku až k bradě a ve chvíli spal. Sundala jsem
mu brýle a chvilku pozorovala, jak se mu spánkem uvolňuje
tvář.
Do práce! zavelela jsem si však po několika minutách
a zamířila zpátky k autu. Vybrala jsem to nejnutnější, co
budeme potřebovat, a začala věci stěhovat do zahradního

domku, který se nepříjemně rychle plnil. Jako první jsem si
přinesla laptop a položila ho na miniaturní stolek.
A pak, po několika cestách mezi citroenem a domkem, se
mne náhle zmocnil pocit, jako by mě někdo vypnul, vypojil
šňůru mé energie ze zásuvky.
Musím ještě za Janet! kladla jsem si na srdce. Jako bych
tím uvolnila lavinu zodpovědnosti. A pak bych si asi měla
sednout a sepsat alespoň základní body k organizaci naší
svatby. Chtěli jsme ji mít hned začátkem června. Nyní byl
sice únor. Ovšem čtyři měsíce zase nebyly tak dlouhá doba
k přípravě svatebního obřadu v prostředí, kde jsem neznala
takříkajíc vlastní „inženýrskou síť“.
Nohy i ruce mi však úplně zolovnatěly. Vlekla jsem se
s nákladem po úzké cestičce k domku. Učinit sebemenší pohyb si vyžadovalo nadlidskou námahu. Víčka jako by mi tížily dva obrovské balvany. Seznam počká!, rozhodla jsem se.
Složila jsem fůrku věcí uvnitř a zamířila zase k vozu, abych
ho zamkla. Pak jsem se dopotácela zpátky. Po chvíli jsem se
trochu zmátořila, usedla ke stolku, otevřela laptop a připojila ho do sítě – adaptérem na ty atypické anglické zásuvky
jsem se naštěstí vybavila ještě v Praze – a čekala, až se displej
rozsvítí přátelským modravým světlem. V rychlosti jsem Janet napsala e-mail.
Milá Janet,
dojeli jsme v pořádku. Mockrát děkujeme za laskavé přiví
tání! Zastavíme se, až se trochu zmátožíme z té cesty.
Srdečně zdraví
Hanka a Paul

Chtěla jsem se v té zprávě zmínit alespoň o dni, kdy se
u ní zastavíme, ale jen matně jsem si uvědomovala, že je asi
začátek února, pravděpodobně středa, ale možná spíš čtvr
tek, a podle toho pološera bude už pozdní odpoledne. Vypnula jsem laptop, natáhla se pod druhou deku a stočila se
vedle Paula na gauč.
Hned zítra obvolám cukrářství kvůli dortu, květinářství,
abych objednala kytice, pak musíme ještě zajistit svatební
pozvání. Nemáme také prstýnky a Paul bude potřebovat svatební oblek. Musíme si promluvit se svědky a oddávajícím.
Poté jsem si matně vybavila, že existuje nějaký starobylý zákon, podle něhož musí oba snoubenci bydlet v témže hrabství po daný počet dní, aby je mohli tamtéž oddat. Někteří
lidé prý kvůli tomu bydleli pár dní v hotelu. Chtěla jsem se
posupně zachechtat, ale nějak mi to nešlo, protože mne spánek už stahoval do sladkých, zrádných, vábných hlubin.

KAPITOLA DRUHÁ

„Naše svatba“
Nějaký sadista nám věnoval publikaci Naše svatba, která
podrobně popisuje všechny náležitosti a pravidla, související
s přípravami a průběhem svatebního obřadu. Oba jsme to
považovali za milý, i když poněkud nejapný vtip. Do chvíle,
než jsme se do této knihy začetli.
„Myslím, že by neuškodilo podívat se, co tady o tom píšou,“ navrhl jednoho deštivého odpoledne Paul. Choulili jsme
se pod huňatou dekou na pohovce v pronajatém zahradním
domku. Byli jsme navlečení do tlustých svetrů, ale i tak jsme
se tetelili zimou. Janetin domek, jehož dvě stěny tvořila francouzská okna, byl bezvadný v létě, avšak koncem února jím
protahoval ledový vítr. Navíc jsme s Janet nedokázaly seřídit
elektrické topení, které bylo nastavené na jedenáct hodin večer.
O jakéms takéms teple by se tu dalo hovořit tak kolem třetí
čtvrté ráno. Voda se naopak ohřívala nonstop celý den. Při mytí
rukou hrozilo opaření, sprcha hraničila téměř se sebevraždou.
„Proč ne,“ souhlasila jsem. Příručka nemůže uškodit.
Paul se zahloubal do textu a po chvíli nezávazně pro
hodil: „No já si myslím, že ta družička, to není zrovna špatný
nápad. Mohla by ti držet kytici a tak.“

Doslova jsem mu vyrvala knihu z ruky. Křičela z ní na mne
fotografie unyle se usmívající nevěsty, obklopené dvěma družičkami v barevně sladěných šatech a s totožnými kyticemi.
Pak tam byl ještě nějaký chlapeček, pod kterým hlásal popisek: PÁŽE. Rozezvonily se ve mně poplašné zvonky. Teprve
nyní jsem si uvědomila, že jsme s Paulem svatbu sice probírali
a shodně souhlasili, že chceme – v našem věku – prostý obřad.
Ovšem nějak jsme oba pozapomněli, že asi bude existovat jistý
rozdíl mezi „prostým obřadem“ v českém a anglickém pojetí.
„Já nevím... družičky..., to je spíš pro mladé nevěsty, ne
myslíš?“ V textu jsem zrovna v tu chvíli našla něco, čím jsem
mohla odvést pozornost jiným směrem. „Ale tohle vypadá
dobře... družba! Organizoval by to všechno a po obřadu by
nasměroval lidi na hostinu.“
Tentokrát se zatvářil kysele Paul. „Hmmm... Já vlastně
také nevím...“ Chvilku si to nechával projít hlavou a pak mu
k mému zděšení zaplálo v očích takové to nadšené světlo.
„Ale ano, asi bych měl mít družbu! A už i vím, kdo by to
mohl být.“ Dozvěděla jsem se, že má na mysli bývalého kolegu z práce, který žije sám, takže ho účast na svatbě zajisté
rozptýlí. Navíc měl Kryštof nějaké blíže neurčené slovanské
předky, což Paul považoval rovněž za plus – posílí se tím
neanglický prvek na svatbě.
„Ostatně na tom se můžeme nějak dohodnout později.
Podstatné je, že tě musí někdo vyvdávat. To rozhodně obejít
nemůžeme,“ oznámil mi rozhodným hlasem.
„Cože?“ vypravila jsem ze sebe ohromeně. „Vyvdávat?“
Považovala jsem se za dospělou a celkem svéprávnou osobu,
takže jsem neviděla jediný důvod, proč by mne měl někdo
předávat Paulovi. „Já vím, co dělám!“

„To ano, ale je to taková hezká tradice. Navíc si myslím,
že na tom bude trvat i vikář.“
Napadl mne další, celkem praktický důvod, kterým jsem
kontrovala: „Sám víš, že mužští příslušníci naší rodiny trapně vymřeli. Nemá mě kdo vyvdávat. Na té svatbě nebudou
žádní mí příbuzní – kromě nějakých vzdálených tetiček nikoho nemám.“
„Na to bude ideální Thomas!“ zajásal Paul. Thomas byl
Paulův švagr, který pracoval jako špičkový manažer u jedné
velké mezinárodní firmy. Přednedávnem se z přepracování
a trvalého stresu zhroutil a byl dosud v neschopnosti. Zapojit ho do organizování svatby mi přišlo jako dost riskantní
záležitost. Nechtěla jsem však Paula ranit, a tak jsem mlčela.
Navíc jsem si uvědomovala, že bych měla být ráda, jestli to
vyvdávání Thomas „vezme“ – mužští příslušníci naší rodiny
opravdu vymřeli.
Paul byl muž činu – neváhal ani vteřinku, vyhrabal se
z příjemně hřející přikrývky a vrhl se k telefonu. S Thomasem mluvil dlouze a zasvěceně. K mému úžasu Thomase
naše nabídka zjevně potěšila. Až ke mně se nesl jeho hluboký nadšený smích, burácející do sluchátka. Chvilku jsem
poslouchala jejich hektickou konverzaci, ale potom jsem se
zadívala na Paulův příjemný profil a nechala ubíhat myšlenky. Moc se mi líbila ta jeho podlouhlá štíhlá anglická tvář
s pevnou hranatou bradou. Za skly brýlí mu zářily krásné
hnědé oči. Nikdy jsem si nepomyslila, že tak pozdě v životě
potkám někoho, s kým si budu tak dokonale rozumět. Pořád
se mi to zdálo trochu jako zázrak a pořád jsem se bála, že
se mi to vše rozplyne pod rukama jako krásný sen. Někdy
jsem se probouzela kolem čtvrté do opravdu kalného šedého

rána a celá zmatená jsem si musela v hlavě rovnat, že jsem
skutečně v Anglii, skutečně v zahradním domku kamarádky
Janet a že se skutečně chystám na svatbu s Paulem.
Pohled mi zabloudil ven, kde čtverce rozsvícených oken
vrhaly pruhy světla na Janetin dokonale sestříhaný trávník.
Tetelily se v něm, přestože byla ještě zima, první petrklíče
a modřence. Golfský proud dělá prostě divy. Jestlipak se my
někdy domůžeme vlastní zahrady, vlastního domu? Dostala jsem se do zajetí chmurných myšlenek. Z koupě domu,
který jsme si před pár dny vyhlédli v Oakley, totiž nakonec
sešlo, protože majitel vyhnal cenu nemovitosti do nepřijatelné výše. Bylo jasné, že s námi tu hru o peníze bude hrát
dál, protože pochopil, že chceme získat střechu nad hlavou
co nejrychleji. Nehodlali jsme se však s Paulem nechat vydírat – a pak, ten dům v Oakley nebyl přesně to, co bychom
si oba představovali. Paul nyní dostal nabídku na nemovitost v Hinstonu. Ještě jsme se tam nezajeli podívat, protože
jsme to vlastně dosud zvažovali. Hinston byl opravdu dost
odříznutý od okolního světa, i když nebyl zase od Oxfordu
tak daleko. Nebyl tam dokonce ani malý krámek, a když se
Janet doslechla, že tam nemají ani tradiční hospůdku, tak
jen mávla pohrdlivě rukou.
Paul domluvil, obrátil se ke mně a začal na mne chrlit
radostné novinky.
„Je to výborné! Thomas tě vyvdá!“ radoval se. „Nejen to –
promluvil jsem s ním také o družičce. Myslí si, že Rosie je na
to jako stvořená!“ Rosie byla Paulova neteř a byla to vyhlášená nonkonformistka. Bylo jí asi tak kolem dvaceti. A co
si myslela o někom starším pětadvaceti, to raději nebudu
rozvádět. Nás však vzala s Paulem na milost, neboť jí asi

zaimponovala naše láska přes Kanál. Já jsem jí navíc přivezla modrý lak na nehty, který zrovna v její věkové skupině
letěl, čímž jsem se vyčlenila z kroužku fosilií, kam obvykle
šmahem řadila ženy mého věku. Rosie bude na svatbě osvěžujícím prvkem, neboť je schopná dostavit se se zeleným
přelivem na hlavě.
„Pravda, bude se muset trochu ohlídat. Víš, jako aby si
koupila vhodné šaty a tak.“ Paul se po těch slovech odmlčel.
Na tváři se mu rozléval výraz hlubokého uspokojení a já byla
celá zvědavá, s čím přijde nyní.
„No – a pak bude mít Thomas řeč. Samozřejmě až potom, co promluvím já a po mně družba...“
Řeč?
„A proč, prosím tě? Chápu, že proneseš něco ty, ale ti
ostatní...“
„Je to taková milá anglická tradice... Podívej, tady se
o tom zmiňují i v té knize...“ nalistoval rychle odpovídající
stránku. „Při té příležitosti nás s Thomasem napadlo, že by
bylo hezké, kdybys nějakou řeč pronesla i ty.“
Ach! Paul neznal vztah Čechů k proslovům a řečnění vůbec. Jak by také mohl? Zahleděla jsem se mu do rozzářených
očí. Jak bych mu však dokázala něco odmítnout?
„Ano,“ vypravila jsem ze sebe. „To je opravdu moc hezký
nápad.“
Bylo opět jedno z těch kalných rán a na sklo střešního
okna v miniaturní kuchyňce Janetina zahradního dom
ku
něžně ťukaly kapky vytrvalého, pozdně únorového deště.
Choulila jsem se na skládací zahradní židli a do páry stoupající z pořádného hrnku silné kávy se mísil můj mrazivý

dech. V kuchyňce nebylo žádné topení – nevešlo by se tam,
a navíc Janet usoudila, že v kuchyni stejně nikdo vysedávat
nebude a bude-li se tam vařit, tak se dotyčný zahřeje teplem
vařiče. Což bylo diskutabilní.
Hodlala jsem si původně promyslet svou řeč, a protože
jsem nechtěla Paula vzbudit, uchýlila jsem se do té lednice. Listovala jsem ve svatební publikaci doufajíc, že padnu
na nějaký vzor, podle něhož se řeči a svatební proslovy vůbec píší. Ovšem ke své hrůze jsem nacházela čím dál víc
praktických záležitostí, na něž jsme dosud ani nepomysleli
a které bude nutné zařídit. Odtud, z místa, kde ani Paul, natožpak já nemáme příliš mnoho kontaktů a nevíme, na koho
se pořádně obrátit, vše potrvá dvojnásobnou dobu. A žádná
legrace to rozhodně nebude. Já navíc tápala v záludnostech
anglických tradic a i Paulovi bylo z tajů svatebních příprav
odhaleno pouze něco, neboť v Anglii se o svatbu stará rodina nevěsty.
Můj blok se začal plnit zcela přízemními poznámkami.
Prstýnky.
Šaty. Ty naštěstí mám! Prozíravě jsem si je koupila v Praze a nyní jsem si k tomu gratulovala.
Oblek pro Paula. Košili jsem mu koupila podle starého
zvyku rovněž v Praze.
Svatební dort.
Kytice.
Kytice pro družičku.
Květiny pro ostatní dámy.
Květiny do klopy pro pány.
Květinová výzdoba svatební hostiny. Proboha! A kde
vlastně bude svatební hostina?

„Božíčku!“ zaúpěla jsem česky a obrátila zrak k vikýři ve
stropě, který se změnil ve světlý obdélník, propouštějící dovnitř typickou ukázku dalšího šedého deštivého anglického
jitra. „Tohle se snad ani nedá stihnout!“
Dveře se pootevřely a do kuchyňky váhavě nahlédla Pau
lova rozcuchaná hlava. I on už měl zkušenosti s touto lednicí
a to ho naučilo opatrnosti. „Co znamená to bozicku?“ Byl
celý rozespalý a bez brýlí vypadal roztomile bezbranně.
„Ale, v tomhle případě by se to z lingvistického hlediska
dalo asi označit jako citoslovce vyjadřující naprosté zoufání
a bezradnost.“
„Ty pocity by sis měla raději šetřit na později. Víš přece,
že nás dneska čeká jednání na matrice.“
Na jednání na matričním úřadě, kde nám měli vydat
doklady potřebné pro svatební obřad a poté vystavit oddací
list, jsme se vydali se značným předstihem velice časně ráno.
Paul se během cesty snažil navodit veselou náladu, neboť
znal mou nechuť k jednání s úřady všeho druhu.
„Neboj se, bude to jen formalita! A navíc, všichni úřed
níci prošli speciálními kurzy – vědí, jak jednat s lidmi, jsou
zdvořilí...“
Celé jednání jsem chápala jako nutnou nezbytnost, kterou musíme podstoupit. Svatba mohla probíhat v kostele,
ale museli jsme předtím vyřídit formality na matrice. Matriční úředník musel být dokonce přítomen i během obřadu.
Navíc se ráno krásně vybíralo, bylo sice pořád chladno, ale
sluníčko se už prodíralo cáry mlhy. Oblékla jsem si bílý vlněný svetr, který mi dal Paul a který jsem si moc oblíbila. Byl
nadýchaný a na dotyk měkoučký a vždycky, když jsem se ho

dotkla, představila jsem si kudrnaté ovečky, které se tu všude
mírumilovně pásly po stráních. Jejich těla, huňatá jako bílé
načechrané obláčky, se legračně vyjímala na hubených špejličkách nožek.
Byl to příjemný pocit, jet takhle s Paulem v autě, být obklopeni mlhou – jako bychom byli uzavřeni v našem hez
kém, harmonickém světě. Okolí pro nás neexistovalo. Nějaká matrika mne nemohla vyvést z míry. Alespoň jsem se to
domnívala.
Zastavili jsme před matričním úřadem, jehož budova by
se rozhodně nedala začlenit mezi architektonické skvosty.
Dosud jsem si nemohla zvyknout na skutečnost, že je většina staveb v Anglii pouze cihlových. „My v Anglii omítku
nemáme,“ oznámil mi Paul a v očích se mu zračil lehký údiv,
když jsem se ho zeptala, proč jsou domy pouze z cihel. „Zavedla to královna Viktorie.“ A od té doby se nic nezměnilo.
Proč také? Možná proto se mi tolik líbí ve Walesu, protože
tam omítku mají a domy si omítají veselými pastelovými
barvami. A asi proto se mi tak líbí náš dům, protože je z kamene, který má příjemně nazlátlou barvu. Působí doslova
hřejivě a já k těm velkým kamenným kostkám často potaj
mu přikládám dlaň, abych zjistila, zda z nich opravdu nesálá teplo. Kamenné stavby se tolerují v Cotswolds, protože
to je tradice – a my se naštěstí nacházíme právě na okraji
Cotswolds.
Matriční úřad vypadal i uvnitř spíš jako předsíň malo
městského krematoria – vše bylo nějak ponuré, tmavé a in
teriér nevylepšily ani zaprášené a vybledlé umělé květiny
a jedna vypelichaná palma, která zmírala v rohu v květináči
porostlém bílou plísní. Ale mělo to být ještě horší.

Zpoza dveří, z nichž pomalým krokem vycházela velice
mladičká a velice zachmuřená dvojice, se ozval příkaz jako
prásknutí bičem: „Další!“
Dychtivě jsme se s Paulem vhrnuli dovnitř. Chvilku trvalo,
než jsme si přivykli na šero, které v té neútulné místnosti panovalo. Těžké závěsy, jejichž vzor se už nedal rozeznat, zastíraly hezké vysoké okno, které by úřadovnu jinak zlidštilo ranním světlem. V obklíčení otlučeným kancelářským nábytkem
a kovovými registračkami, které přetékaly šanony a hromadami lejster, seděla za masivním psacím stolem matrikářka.
Jako by si kolem sebe všemi těmi papíry chtěla vytvořit val
proti vlezlé veřejnosti. I na jejím stole se vedle počítače a hrnečků s tužkami a pery tyčila obrovitá halda tiskopisů. Z nástěnky na zdi visely jako smuteční prapory různé vyhlášky.
A na všech dosud volných plochách byly umístěny jedovatě
žluté cedulky s výstražnými nápisy. V několika květináčích tu
dokonávaly voděnky a jiné typicky kancelářské květiny, které
se matrikářka pokoušela množit – svědčily o tom zažloutlé
vázičky, v nichž v kalné vodě prorostlé kořínky zahnívaly řízky z květin. Celý ten výjev mi byl nějak podivně povědomý.
Že by déjà vu? Pohlédla jsem na matrikářku.
Byla to paní neurčitého věku, s tuhou trvalou na vlasech
blíže neidentifikovatelné barvy. Asi nejvýraznější na ní byly
oči, nepřirozeně zvětšené skly silných brýlí na čtení. Člověk
měl pocit, že ho neustále podezíravě pozoruje. Bledou pleť
jí na tvářích protkávala hustá síť rudých žilek a nos pokrýval
masivní nános pudru. Úzkou přímku rtů si zvýraznila cihlově rudou rtěnkou. Přes tu hromadu papírů se dalo pouze
odhadnout, že má na sobě vínový svetřík a přes něj svetr téhož odstínu. Na mohutně vyklenuté hrudi měla jmenovku.

Přečetla jsem si ji. A pak jsem musela vynaložit veškeré úsilí,
abych se nedala do smíchu. V překladu totiž její jméno znělo
Víra Nenechavá.
„Sedněte!“ vyzvala nás pronikavým hlasem britského dů
stojníka promlouvajícího v jedné z kolonií k bouřícím se
domorodcům.
Žuchli jsme s Paulem do vysezených, nepohodlných
a nízkých křesel před jejím stolem. Nad jeho desku nám
nyní vykukovaly jen oči a každý pohyb nám dělal velké po
tíže. A já si v tom okamžiku uvědomila, že mi to celé nepříjemně připomíná onu proslulou scénu z Dickensových
Nadějných vyhlídek, kdy Pip chodí navštěvovat onu zatrpklou starou pannu, se kterou to posléze vezme hrozný konec.
Trochu mne přitom zamrazilo, ale Paul neztrácel dobrou
náladu a optimismus. Věcně a mile té paní vysvětlil účel naší
návštěvy a začal jí předkládat dokumenty.
„To víte, s přípravou takové svatby je spousta práce a zařizování. Budeme rádi, když nám pomůžete s vyřizováním
oficialit,“ snažil se Paul zlidštit situaci. Víra se na něj podívala, jako by řekl něco sprostého. Pochybuji, že ta osoba měla
vůbec sebemenší představu, co zařizování svatby obnáší.
Převzala od Paula naše dokumenty a dala si na čas, aby
je bedlivě prostudovala. Potom odkudsi ze změti lejster vykouzlila velký, několikastránkový formulář, do něhož se jala
zapisovat perem, aby se zápis nedal zfalšovat či pozměnit.
Podívala se na Paula tím nekompromisním, zvětšeným
pohledem a vyštěkla na něj: „Kolik je vám let?“
Paula ta otázka zaskočila, a mám-li být upřímná, tak mne
také. Teprve později jsme měli pochopit, že celá ta procedura je jakési ověřování, že sňatek není fingovaný.

Paul na mne celý zmatený pohlédl a já v jeho očích četla
výkřik: „Pomoc!“
Naklonila jsem se k němu a pouze rty vytvarovala „pa
desát dva“. Neodvážila jsem se to ani zašeptat. Bylo mi naprosto jasné, že s Vírou nejsou žádné žerty. Paul se po chvíli
vzpamatoval a odpovídal na otázky, kterými si ho Víra „proklepávala“, už souvisle.
Ukolébalo mne to do jakési letargie. Opět jsem poma
lým pohledem přejížděla ponurou místnost, kterou musela
i dopoledne ozařovat žárovka visící od stropu a ozdobená
vybledlým, zaprášeným stínítkem, které na ní sedělo fu
riantsky jako do čela naražený klobouk. Přežila jsem už jiné
kanceláře, snažila jsem se uklidnit v duchu a soustředila se
na to, abych zodpověděla správně otázku, kolik let je mně.
Víra bez varování přesunula pozornost na mne a vyštěkla:
„Jak se jmenovala vaše matka za svobodna!“ Začínalo
mne to bavit. Vybičovala jsem se k tomu, abych zodpověděla
všechny otázky s výslovností, nad níž by mí učitelé anglické
fonetiky a fonologie radostně jásali. Víra však měla mít poslední slovo.
„Musím vám však vyslovit varování,“ upozornila mne
koženě. Připomnělo mi to mou tetu. Když na ni připadl dozor nad pubertální mládeží v naší rodině, nad mými dvěma
bratranci a mnou, a když už jí z nás opravdu tekly nervy,
hrozila nám: „Varuju vás naposledy!“ Pak obvykle následoval
trest. Čekala jsem, co se dozvím nyní.
„Není mi známo, zda bude sňatek uzavřený ve Spojeném
království platný i ve vaší zemi.“ Já to samozřejmě věděla,
ale nechala jsem Víru tápat v nejistotě. „Vaše dokumenty si
zde ponechám a pošlu vám je zpět, až bude vše vyřízeno.“

Víra se vztyčila za psacím stolem. Objemný pas krátkého
těla měla přiškrcený příliš těsným páskem, nad nímž se jí ve
svetru vydula mohutná tuková závěj. Majestátně nám pokynula rukou a ukázala ke dveřím.
Vyrazili jsme dychtivě ven, na přívětivé sluníčko. Zasta
vili jsme se až na schodech a zhluboka se nadechli.
Pak jsme se na sebe upřeně zadívali a rozesmáli se.
„Nechali jsme tam ale originály!“ vyrazil mezi dvěma záchvaty smíchu Paul. V duchu se nám opět vybavily haldy papírů a listin, v nichž jsou pohřbeny nyní i naše dokumenty.
„Nevadí! Máme opisy!“ uklidňovala jsem ho. Dole na
trávníku už kvetly sněženky a vzduch byl lahodný při
cházejícím jarem. Život byl krásný a zdál se opojný.
Paul mne pohladil pohledem.
„Myslím, že na to opravdu mají nějaké kurzy. Jenom trochu jiné, než jsem se domníval,“ řekl po chvíli.
„Člověk se prostě učí celý život!“
Opět jsme se rozesmáli.
Kousek od matričního krematoria byla cukrárna. Musel
to být zaručeně zlatý důl. Strategičtější místo by se pro podobný obchod nenašlo. Popadla jsem Paula za ruku a táhla
ho k lákavě vyhlížejícímu výkladu plnému dortíků se zvoláním: „A teď vzhůru ke sladkému životu!“

KAPITOLA TŘETÍ

Svědkové aneb Svatební
horečka vrcholí
Triumfem, že už máme matriku za sebou, jsme se kochali poměrně krátkou dobu. Jako olověná tíže na nás dolehlo
vědomí, co všechno ještě musíme zorganizovat.
Když se Paul nazítří vrátil z práce, sesedli jsme se u malého stolku v zahradním domku, v ruce tužku a před sebou
malý bloček, a zahájili jsme strategické plánování.
Po včerejším zářivě jasném dnu nebylo ani památky. Dnes
se všude válely obrovské chuchvalce husté mlhy. Měla jsem
to docela ráda. Paul tohle nedokázal pochopit a vždycky se
mi smál, když jsem uhranutě pozorovala tu bílou vatu za
oknem. Tlumila všechny zvuky a zkreslovala každý předmět.
Svět v mlze se zdál svým způsobem neskutečný a neuvěřitelně tajemný. Mlha k Anglii opravdu neodmyslitelně patřila,
stejně jako červené telefonní budky, dvouposchoďové auto
busy doubledeckery a policisté v legračních přilbách. Nebyl to
mýtus z literatury.
Paul usrkl trochu čaje – už jsem se ho naučila připravovat
„anglicky“, tak, že jsem na dno šálku dala nejprve mléko
a pak je zalila silným tmavým čajem – a prohlásil: „Svědky máme celkem jasné. Mně půjde za svědka moje sestra

Jennifer a tobě Janet. Probírali jsme to s oběma snad stokrát,
takže s nimi mluvit už nemusíme. Tebe vyvdá Thomas, s tím
jsem to také dohodl, a Rosie ti půjde za družičku. Její bratr
Robert, to je ten, co byl na té brigádě v baru, jak jsem se ti
tuhle zmiňoval, se ujme role uvaděče.“ Zapisoval si jednotlivé položky a potom se na úhledný seznam zálibně zahleděl.
„Páže vynecháme.“
Zakuckala jsem se kávou, kterou jsem právě pila. Vybavil
se mi obrázek z publikace o svatbách. Na něm vzhlížel k nevěstě roztomilý chlapeček a pod ním byl popisek PÁŽE.
Netušila jsem, že by i na to mohlo dojít.
„Ovšem nepromluvili jsme si ještě s družbou.“ Paul si
něco zapsal ke svému seznamu a energicky to dvakrát pod
trhl. „Navrhuju, abychom se za ním vypravili co nejdříve.
Třeba zítra.“
Druhý den byla sobota a to bylo skvělé. Cestu za Paulo
vým bývalým kolegou jsme mohli spojit s výletem. Počasí
vypadalo ráno zase nadějněji a po mlze nebylo ani památky.
Pořád jsem si nemohla zvyknout na to, jak rychle se tu střídá déšť se sluníčkem a ledový vítr s vlhkým teplem. I když
v březnu by to zase takové překvapení být nemuselo. Vzali
jsme si s sebou ale raději nepromokavé bundy a já připravila
na piknik sendviče. Výlet do přírody se svačinou, kterému
jsme se jako děti vždycky pošklebovaly, byl v Anglii běžnou a vyhledávanou zábavou v každé volné chvíli. Musím
říct, že jsem si pikniky časem docela oblíbila a vybavila se
na ně postupně vším potřebným, tedy hlavně piknikovým
košíkem, na jehož víku byly gumovými proužky přichyceny
talíře a příbory.

Kryštof bydlel nedaleko Minster Lovellu a my se chtěli
už dávno do této překrásné vesnice v Cotswolds podívat.
Vyrazili jsme časně ráno a za chvíli jsme se už ocitli v Cotswolds, což jsme poznali podle půvabných domků
z toho typického, hřejivě nazlátlého cotswoldského kamene.
Na většině z nich seděla došková střecha jako černá huňatá
čepice a téměř všechny obrůstaly popínavé růže, které už začínaly nesměle rozkvétat prvními bledými poupaty. Minster
Lovell s okolím proslul přádelnami. Řadu vodních mlýnů,
které je poháněly, je tam vidět dodnes.
Zaparkovali jsme, vytáhli z auta batoh s piknikem a za
mířili k lovellskému panskému sídlu. Nebo spíš k tomu, co
z něj zbylo. Prošli jsme malebným hřbitůvkem s kamennými deskami porostlými rezavým lišejníkem a naklánějícími
se ke straně, jako by nedokázaly vzdorovat náporu větru,
a nakoukli do malého, prastarého kostelíka. Za ním se tyčily
ruiny kdysi výstavného a velkého panského domu. Mohutné
zdi, na nichž se rýsovaly rýhy pater, která se však už dávno
propadla, jako by vyrůstaly z jasně zeleného pažitu. Ten se
svažoval k úzké, vesele zurčící říčce, která se v jednom místě
rozšiřovala a rozlévala v rozlehlou vodní plochu obrostlou
rákosím. Na její hladině se pohupovaly kachny a čechraly si
peří. K Minster Lovellu se váže řada většinou tragických pří
běhů. Ten, jak hradní paní otrávila manžela, je celkem fádní
a otřepaný. Zato historka o mladičké nevěstě, která během
svatební hostiny navrhla svatebčanům hru na schovávanou,
dodává místu romantické a zároveň tragické kouzlo. Dívka
se pak jako první rozběhla do jedné z věží zámečku a schovala se do staré, mohutné truhlice. Víko však za ní zapadlo tak nešťastně, že se už nedostala ven. Všichni ji hledali,

propátrali každý kout a lovili v rybníčku i říčce... Našli ji
čirou náhodou až po letech, nebohou kostřičku schoulenou
v truhle v jedné z věží. Sídlo jako by pak stihla kletba – nikdo v něm nevydržel. Během devatenáctého století zůstalo opuštěné a zpustlo. Zchátralo nicméně v barvitou ruinu
a stalo se cílem výletníků.
Usadili jsme se na jedné polozbořené zídce a kochali se
pohledem na romantický výjev. Slunce příjemně hřálo. Oba
jsme cítili, jak se v nás rozlévá vyrovnaný klid. Svět se zdál
harmonický, laskavý, přátelský.
Vytáhli jsme sendviče a pustili se do jídla. Čas letěl jako
voda v té úzké neposedné říčce. Byly najednou skoro čtyři
a povinnost volala.
S Lovellem jsme se loučili jen neradi. Nasedli jsme do
Paulova citroenu a vyrazili ke Kryštofovi.
„Zmiňoval ses, že má Kryštof nějaké slovanské předky,“
nadhodila jsem, když se Paul s vozem obratně proplétal labyrintem uzoučkých uliček. Vždycky jsem obdivovala, jak to
dokáže s takovou lehkostí a bez nervozity – a ještě si přitom
se mnou povídá. Já se už jen při pohledu na typické cots
woldské suché zídky, vystavěné z naskládaných kamenů nepospojovaných maltou, které nás svíraly z obou stran, opocovala hrůzou, až se jimi jednou budu muset prosmýkávat
s autem já. „Asi bych se ho měla zeptat. Třeba dosud mluví
i nějakým slovanským jazykem.“
Paul ale nic bližšího nevěděl. Kryštof, kdysi veselý a pří
jemný kolega a společník, se před nějakou dobou rozvedl,
žil pak sám a zjevně zahořkl. V žádném zaměstnání dlouho
nevydržel a to mu na optimismu rovněž nepřidalo. Dostal
se do jakéhosi bludného kruhu. Začínala jsem mít vážné

pochybnosti, že by ho z něj mohla vyvést událost jako naše
svatba. Nebo něčí svatba vůbec.
Paul našel bez problémů dům, jehož část si Kryštof najal.
Zastavili jsme na příjezdové cestě vysypané žlutými cots
woldskými kamínky. Člověk měl díky tomu krásnému, příjemnému a jaksi hřejivému kameni pořád pocit, že v Cots
wolds panuje nepřetržitě teplo a jako by tam nepřestávalo
svítit sluníčko.
Bylo však jasné, že na Kryštofa má optimismus prostředí,
které ho obklopovalo, mizivý dopad.
Když zvonek u jeho dveří dozvonil posledním radostným
trylkem, otevřel nám muž mezi čtyřicítkou a padesátkou,
s nezdravě sinalou pletí a světle kaštanovými přerostlými
vlasy, které volaly po zásahu holiče. Mezi prsty, které se lehce chvěly, svíral křečovitě cigaretu. Oblečený byl do beztvaré
teplákové soupravy neurčité barvy.
Přivítal nás ale vřele, Paula popleskal po rameni a mne
s mlasknutím políbil na obě tváře, k čemuž ho asi oprav
ňovalo naše společné slovanství. Vůbec se mi to nelíbilo.
Rozhlíželi jsme se s Paulem po prostorném, ale neútulném
obydlí, zatímco nám Kryštof v malé kuchyňce chystal něco
k pití. I když tu bydlel dost dlouho, vypadalo tu vše nějak
provizorně, jako by se sem nastěhoval před několika dny.
Nespatřili jsme ani stopu po nějaké osobní drobnosti nebo
fotografii. Z celého bytu čišel rezignovaný smutek. A vše se
tu zdálo nějak šedivé.
Pohlédli jsme s Paulem na sebe, v očích stejnou otázku:
Není od nás netaktní nutit Kryštofa k účasti na svatebním
veselí? K volbě Kryštofa nás vedla nejen nezbytnost sehnat
družbu, ale také vágní naděje, že ho třeba nějak rozptýlíme.

Ta představa se nám oběma zdála nyní nějak nemístná a ne
vhodná. Bylo už však pozdě měnit rozhodnutí a my museli
takříkajíc hrát s rozdanými kartami.
Kryštof nám přinesl čaj a sobě vysokou sklenku s ginem
a tonikem. Tváře mu po prvním doušku trošku zrůžověly
a zdál se poněkud veselejší. Rozezvonily se ve mně poplašné
zvonky. Ale pak jsem to nepříjemné tušení potlačila. Zastyděla jsem se za sebe, že jsem tak malicherná a úzkoprsá.
Kryštof se po zdráhavém začátku rozhovořil, hlavně
o vzpomínkách na početnou rodinu a na rodiče, kteří prožili
část dětství kdesi v území mezi dřívější Podkarpatskou Rusí,
Polskem a Ruskem. Vyklubal se z něj příjemný a zábavný
společník, i když ke konci začal propadat slovanské chandře a romantické touze po návratu do domoviny předků. Vy
bavoval si jídla, která mu vařila babička, zejména nějaký druh
pirohů plněných zelím. Vzpomínal, jak byly lahodné. Já měla
ještě v živé paměti pirohy plněné mletým, které bývaly v padesátých a šedesátých letech běžně na jídelníčku. My to jídlo
jako děti nenáviděly a obvykle jsme z pirohu vykuchaly jen to
mleté, a oslizlé „obaly“ nechaly povalovat na talíři.
Začínalo se stmívat a z koutů Kryštofovy neútulné domácnosti se s nadcházejícím večerem šířil lezavý chlad.
Paul vytáhl malý bloček, do kterého jsme zapisovali vše
související se svatebními přípravami, a dal tak Kryštofovi
najevo, že nastal čas probrat oficiální záležitosti.
„Budeme velice rádi, Kryštofe, pokud se zhostíš úlohy
družby,“ upřesnil Paul znovu nabídku, o níž už s kolegou
mluvil před několika dny.
„Milerád!“ rozzářil se Kryštof a na pirohy zapomněl.
S ver
vou, která mě téměř nepříjemně překvapila, začal

plánovat všechny další kroky. Nemohla jsem pořád přijít na
to, co tu nehraje, varovného pocitu jsem se nicméně zbavit
nedokázala.
„Mám ovšem jednu podmínku,“ řekl v okamžiku, kdy
jsem ho začala znovu poslouchat. A už je to tady! řekla jsem
si. „Trvám na květině v knoflíkové dírce.“
Paul se zatvářil. Jemu se to nelíbilo a valné mužské části
svatebčanů to už úspěšně rozmluvil. Pro mě to znamenalo
starost navíc.
Obešla jsem téměř všechna květinářství, abych objednala
kytice a květinovou výzdobu na hostinu. Nikdo nebyl ochot
ný se objednávky ujmout, když se svatba měla konat vlastně
za necelé tři měsíce. Byl březen a my si datum stanovili na
začátek června. Nechápala jsem, co je na tom tak složitého. Poslední kapkou do poháru mé trpělivosti byla návštěva
luxusního květinářství Paradise. Mohla jsem tušit, co mě tu
čeká, už když jsem nakoukla dovnitř obrovskou načinčanou
výkladní skříní. Květiny tam měli opravdu vkusně a nápaditě
naaranžované, ovšem kvalitě zboží a služeb odpovídaly i zá
vratné ceny. Ale co, řekla jsem si, a odvážně vešla dovnitř.
Za pultem stála dáma v elegantním kostýmku, který silně připomínal ten můj tmavomodrý jednací. Hlavu jí zdo
bila tuhá trvalá s lehce nafialovělým nádechem a tvář se jí
skrývala pod silnou vrstvou světlého pudru.
Chvilku mě nechala prosebně stát před pultem a potom
pronesla do ševelení hudby, které nenásilné vyplňovalo prostor luxusního obchodu, stejně melodickým hlasem s do
konalou výslovností charakterizující vyšší společenskou třídu: „Madam si bude přát.“

„Potřebovala bych objednat květinovou výzdobu svatby,
tedy svatební kytici, kytici pro družičku, dále květiny pro
dámy a pro pány květ do knoflíkové dírky. A také ještě...“
„A kdy se bude obřad konat?“ otázala se. Vyznělo to stejně, jako by se ptala na kremaci.
„V červnu,“ odvětila jsem.
„Nu,“ našpulila ústa dokonale nalíčená růžovou rtěnkou
a zalistovala v tlustém sešitu s objednávkami, „na příští rok
už máme dosti plno, ale ještě by se tam nějaký termín našel.
Nebo se snad svatba bude konat za dva roky?“
Chvilku jsem neříkala nic a celé si to ještě jednou v duchu přeložila slovo za slovem do češtiny. Domnívala jsem
se, že jsem se s těmi časovými údaji přeslechla. Ale nemělo
tomu tak být.
„Budeme se brát letos. Letošního června. Za tři měsíce.
Ani ne,“ upřesnila jsem. Možná bych jí to měla nakreslit.
„Oh my dear!“ zděsila se dáma upřímně, teatrálně odho
dila tužku do sešitu s objednávkami a vyklenula upravené
obočí do ulekaných obloučků. „To přece nelze stihnout.
Obřady se obvykle plánují dva roky dopředu. Za snoubenci
posíláme konzultanta, který poradí s výběrem květů. Vyžádá
si to obvykle dvě tři odborné konzultace. Květinová výzdoba
musí dokonale ladit s oblečením svatebčanů a prostorami,
kde se obřad koná.“
Dovedla jsem si představit, na kolik takové odborné konzultace přijdou. A bylo mi také jasné, že tahle osoba mi tedy
opravdu pomocnou ruku nepodá. Před očima se mi roztančily červené hněvivé hvězdičky. A teď toho mám právě
dost! Kytku natrhám na zahradě. Hostinu vyzdobím sama.
Matku za války, kdy nemohla studovat, přidělili do jednoho

pražského květinářství a ona se tam úspěšně vyučila a pak
mne zasvětila do řady květinářských fíglů. Opět jsem si uvědomila, jak pravdivé bylo její rčení, kterému jsem se bohužel většinou pošklebovala – že každá zkušenost je vždycky
k něčemu dobrá. Anebo jak tvrdí Nietzsche, co mě nezabije,
to mě jen posílí.
Ovládla jsem se a nasadila nelítostný manažerský výraz,
na který jsem ještě nezapomněla. Uchylovala jsem se k tomu
sice moc nerada, ale někdy to jinak nešlo.
„To se tedy nedá nic dělat,“ prohodila jsem ledabyle ne
závazným tónem. „Chápu vás.“ Napudrovaná maska trochu
poroztála a ústa se zvlnila drobným úsměvem. „Ale jedno
vám povím,“ naklonila jsem se nad pult. „V MÉ firmě slůvko NELZE neexistuje!“ zasyčela jsem na ni. „Personál, který
by je byť jednou použil, bych prostě netrpěla! Ani minutu!
Přeji vám dobrý den!“ rozloučila jsem se a vyšla ven, aniž
jsem se otočila. Dovedla jsem si živě představit, že se to růžové kolečko rtů stočilo ve zděšené Ó! a vyklenuté obloučky
obočí že se schovaly až pod ty tuhé kudrny trvalé na čele.
Nedá se ani vyloučit, že dáma třeba omdlela.
Venku lilo jako z konve, ale možná to bylo jen dobře, protože mne to aspoň trochu ochladilo. Spěchala jsem k místu
na okraji Abingdonu, kde jsme měli s Paulem sraz, a cestou
si pro sebe česky hučela: „Baba jedna neestetická!“
Dorazila jsem ke čtvercovému náměstíčku, kde se na
cházelo několik obchodních domů. Obvykle jsme tam
s Paulem jezdívali nakupovat, protože tam nebývalo takové
rušno a dlouhé fronty jako v oxfordských obchodech. Bezmyšlenkovitě jsem přejížděla otupělým pohledem výkladní
skříně. Mezi dvěma velkými a rozzářenými se tísnil výklad

nějakého malého obchůdku. Zaostřila jsem na něj a nevěřila vlastním očím. KVĚTINY – VELKOOBCHOD,
hlásal nápis. Téměř jsem se tam rozběhla. Vrazila jsem do
krámku a zvonek nade dveřmi vesele ohlásil můj příchod.
Všude kolem se povalovaly doslova otepi karafiátů, růží,
šeříků. Vonělo to tam tak omamně, že se z toho až točila
hlava.
Odněkud zezadu se vynořila prodavačka, která na sobě
měla obyčejný tmavomodrý plášť, jaký nosí skladníci. Z kapsy jí vyčuhovaly kleště na zastřihování květinových stonků.
„Přejete si?“ zeptala se.
„Mohla bych si u vás objednat asi tak padesát karafiátů?“
odpověděla jsem otázkou. Těmi vyzdobím svatební tabuli.
Sama. „Ale je to na červen,“ dodala jsem varovně. „Teda na
letošní.“
Prodavačka se mile usmála a mávla rukou: „V tom pří
padě máme času fůru!“ Vytáhla umolousaný sešit a špaček
tužky, aby si objednávku zapsala.
„Potřebovala bych možná také takové ty květiny pro pány
do knoflíkové dírky,“ zkoušela jsem své štěstí. „Ale tím si
ještě nejsem úplně jistá. Budu to vědět až později. Nedalo
by se u vás později doobjednat i tohle?“
„Jistě,“ řekla nevzrušeně paní.
Bez dvouletých konzultací a za zlomek ceny z Paradi
su jsem v tom malém obchůdku objednala veškerou kvě
tinovou výzdobu na naši svatbu, včetně kytic.
„Právě jste mi zachránila život,“ děkovala jsem paní
v modrém plášti zjihle a ona se na mne jenom mile usmála.
Takový projev na ni byl jistě příliš citový.
Zpita úspěchem a celá šťastná jsem se vypotácela ven.

Paulovo auto už stálo na parkovišti před obchodními
domy. Paul seděl uvnitř, malé světélko u stropu rozsví
cené. Podle zeleného očka na palubní desce jsem poznala,
že poslouchá rádio. Chvilku jsem se na něj dívala. Měla
jsem pocit jako vyčerpaný plavec, který se blíží ke spásnému ostrovu. Z Paula vyzařoval vyrovnaný klid a jistota.
Ještě chvilku jsem si ten radostný okamžik vychutnávala,
asi jako dítě, než konečně zaboří lžičku do zmrzliny, a pak
jsem vykročila vpřed.
Vrátila jsem se zpátky do skutečnosti, v níž se Paul něja
kou chvilku unaveně přel s Kryštofem, ale pak to vzdal.
„Tak dobře!“ kapituloval.
Takže nyní budu muset do velkoobchodu s květinami
ještě jednou, abych tam doobjednala kvůli Kryštofovi kvě
tiny do knoflíkové dírky! Při své první návštěvě jsem je závazně neobjednala, vědoma si toho, že si Paul nic takového
nepřeje.
Novopečenému družbovi zaplála v oku vítězosláva a zjevně
se už začínal do své nové role vžívat celým svým slovanstvím.
„Věděl jsem, že budeš souhlasit,“ zajásal a pleskl Paula po
rameni. „A jistě mi splníš i druhé přání!“
Čekala jsem, co si pak vymyslí do třetice. Jeho vydírání se
mi opravdu nelíbilo. Také Paul se zatvářil ostražitě.
„Musíme uspořádat pánský večírek na rozloučenou se
svobodou!“ V Anglii se tyhle párty jmenují stag-night, což
není rozhodně nejšťastnější název, vezme-li se v úvahu, že
výraz stag označuje statného jelena paroháče.
Tentokrát se však Paul Kryštofovu návrhu rázně vzepřel.
„Ne!“ řekl jen a bylo jasné, že s ním nikdo nepohne. Nevím,

jak to dělal – býval vždycky tak příjemný a zdvořilý, ale když
s něčím nesouhlasil a něco nechtěl, řekl to tím svým laskavým, vyrovnaným hlasem tak, že se mu nikdo neodvážil
odporovat.
Na Kryštofovi bylo vidět, že se užuž chystá začít s brb
láním, ale pak pochopil i on, že by to bylo marné. Tak jen
neurčitě do prostoru zahučel: „Rozhodování přece můžeme
odložit až na týden před svatbou.“
Náhle jsem si s hrůzou uvědomila, že se Janet zmiňovala
o něčem jako o večírku pro slepice, což bylo anglické označení pro dámskou jízdu. To zase čeká mě! Dospěla jsem
k závěru, že se z té akce pokusím také nějak vyvléci, i když
to jednoduché jistě nebude! Janet totiž vždy při zmínce
o dámském večírku zasršely v očích takové radostné organizátorské jiskřičky... Už jsem ji dost dobře znala, abych
pochopila, že se té fixní ideje jen tak nevzdá.
„Uvidíme,“ řekl neurčitě Paul a podíval se na mne, v očích
otázku: „Půjdeme?“ Nemusela jsem ani přikývnout, ihned
poznal, jak už toužím být z téhle zatuchlé komůrky venku, někde daleko od Kryštofova plačtivého sentimentálního
rozpoložení.
„Ještě si zatelefonujeme. My teď už poběžíme, zdrželi
jsme tě dost. A děkujeme ti, Kryštofe!“ loučil se Paul. Z jeho
hlasu nezazněla obvyklá vřelá laskavost, ale spíš skrývané
obavy. Sdílela jsem je.
Kryštof vyskočil, zapumpoval nám rukama a na tváře nás
s mlasknutím políbil oba, jako by tím pečetil svůj slib.
Vydal ještě nějaký nedekódovatelný slovanský pozdrav,
kterým se prý vždy loučili jeho rodiče a kterým mi zjevně
chtěl udělat radost, a pak za námi konečně zaklaply dveře.

K Paulovu citroenu jsme se rozběhli, jako by to byl záchranný člun. Skočili jsme dovnitř, Paul hned nastartoval
a vyrazil vpřed.
Ohlédla jsem se po hezkém domě se smutnými okny, za
nimiž se nacházelo Kryštofovo obydlí. Paul jako by mi četl
myšlenky.
„Jaký z toho máš pocit?“ zeptal se opatrně.
„Abych pravdu řekla, tak moc dobrý ne,“ odpověděla
jsem otevřeně. „Celé to Kryštofovo chování vysílá do oko
lí dost varovných signálů. Ale člověk by asi neměl ostatní
soudit podle prvního dojmu. Ostatně jemu jistě dvakrát do
zpěvu není, když žije sám a má problémy s prací. Takže se
není ani čemu divit,“ snažila jsem se zaujmout pozitivnější
postoj.
„Hmm,“ udělal na to Paul.
Jeli jsme pak, ponořeni do příjemného, harmonického
mlčení, krásnou anglickou krajinou, tak mírnou, vstřícnou
a nezáludnou, že v ní měl člověk pocit, že se mu nemůže vůbec nic stát. Už se téměř setmělo a nad loukami se začínaly
vznášet první cáry a chuchvalce mlhy.
Ticho prolomil až Paul.
„Takže teď už máme zařízené v podstatě všechno nej
důležitější,“ usoudil spokojeně. „Příští sobotu zajdeme ještě
dojednat fotografa a pak nás čekají jenom takové příjemné
drobnosti jako dort a tak,“ dodal.
„Hm,“ udělala jsem tentokrát zase já a pomyslela si,
že hledání vhodného domu pro naše budoucí soužití není
zrovna drobnost. Paul jako vždy četl mé myšlenky. Popleskal mě povzbudivě po ruce, aniž spustil oči ze silnice, kterou nyní už olizovaly světelné kužele citroenu. „Neboj, i ten

dům bude! Třeba vyjde ten Hinston! Představa, že žijeme
někde na samotě, kde dávají lišky dobrou noc, se mi začíná
zamlouvat čím dál víc!“
„Mně taky!“ usmála jsem se na něj. Nějak jsem věděla, že
to všechno zvládneme. Nikdy v životě jsem neměla takový
pocit jistoty a klidu jako nyní, s Paulem. Bylo mi jasné, že spolu budeme schopni žít po nějakou dobu i v zahradním domku
kamarádky Janet, nebude-li zbytí. „Ale tím se teď netrap. Jedno po druhém! Nejdřív se musíme soustředit na svatbu. Jsem
moc zvědavá na toho nového fotografa. A také na Wantage.“
Ke zvědavosti jsem měla mnoho důvodů. Fotograf ve
Wantage byl jedním z mála, kdo mohl svatbu již v letošním
červnu ještě vyfotografovat, a to jen proto, že mu z nabitého
programu „vypadl“ jiný zájemce. Navíc byl z Wantage, rodiště slavného Alfréda Velikého. Moc jsem se na to město
těšila. A pak jsem samozřejmě chtěla vědět, jak bude foto
ateliér vypadat. Jeden jsme už totiž navštívili a já z něj měla
popravdě řečeno dost smíšené pocity. Toho fotografa nám
dohodil nějaký známý. Paul se zatvářil rozpačitě, když si na
kousku papíru přečetl adresu. „No já nevím,“ prohodil tehdy
váhavě. „Tohle není zrovna dobrá adresa.“
Už jsem moc dobře věděla, co taková slova znamenají.
Člověk se tu mohl opravdu úplně odepsat, pokud si z ne
znalosti či z jiného důvodu zvolil nevhodné bydliště. Ostatně asi jako všude. Vzpomínám si, jak všichni s pohrdavým
údivem či politováním vždy pozdvihli obočí, když jsem jim
prozradila, že bydlím ve Vysočanech. Mně se ale ta lehce
uprášená čtvrť, plná továren a zaplivaných hospod, s parky
tvrdě bojujícími o přežití, docela líbila a rozhodně mi přirostla k srdci.

My se nakonec s Paulem do toho ateliéru s nevhodnou
adresou přece jen vypravili. Paul měl pravdu. Nebyla to dobrá adresa. Malý domek s oprýskanou omítkou, který volal po
okamžité opravě, se choulil v přerostlé zeleni na oxfordské
periférii.
Tedy ta zahrada je zanedbaná nechutným způsobem, ří
kala jsem si tehdy v duchu, aniž jsem mohla tušit, jak nakládají s pozemkem poměrně nedaleko odsud v Hinstonu
Michaelsonovi.
Zvonek nezvonil a umělcova vizitka se pohupovala na
jednom zrezivělém šroubku. Prodrali jsme se skrz keře do
předzahrádky a překročili zborcenou zrezivělou bran
ku.
Vyměnili jsme si s Paulem ustarané pohledy, které říkaly:
Máme vůbec jít dál? Ale zvědavost nám nedala, a tak jsme
vykročili vpřed. Musím říct, že zpustlá zahrada i dům měly
jisté romantické kouzlo. Vydali jsme se přes přerostlý trávník
kolem vysokých tújí k hlavním dveřím, které se daly tušit za
popínavými žlutými růžemi, tak vybledlými, že se až zdály
bílé. Paul protáhl tou trnitou krásou opatrně ruku a zabušil
klepadlem na dveře.
„Dál!“ ozvalo se z nitra obydlí. Ta scéna byla jako vystři
žená z Alenky z říše divů.
Vešli jsme do tmavé chodby, v níž páchla plíseň, a vydali
se dál, k otevřeným dveřím do ateliéru. Byla to spíš jakási
vstupní kancelář, v níž uprostřed nezvládnutelného chaosu
sestávajícího z hald fotografií, negativů, knih, objednávek,
faxů a různých tiskopisů trůnil majitel ateliéru pan Jones.
Byl to muž kolem šedesátky, s umělecky přerostlými, rozcuchanými šedivými vlasy, které mu sahaly až na ramena vytahaného černého svetru. Tvář měl nezdravě bílou. Na nose

mu seděly silné brýle, jejichž levé sklo bylo puklé. To může
být zajímavé, jak s tímhle fotografuje!, napadlo mne.
„Přejete si?“ zeptal se s náměsíčným výrazem. Navyklým
pohybem si pošoupl brýle na nose a pak si popotáhl odřené
džíny, které mu visely na vytáhlé, hubené postavě.
Paul mu v rychlosti vysvětlil, proč jsme přišli. Fotograf
pan Jones nám ukázal směrem ke křesílkům a titěrnému
stolku, který jsme v té spoušti zaznamenali až nyní. Ponořil
se pod papírový stoh, zřejmě pod pult, který se skrýval pod
lavinou snímků, aby odtamtud vytáhl jedno album se vzorky
svatebních fotografií.
Já se mezitím rozhlížela kolem sebe po ateliéru. Pro
storná místnost byla obložená tmavým dubovým ostěním
a tlusté, rudé, plyšové závěsy jí dodávaly jakési nemravné
lascivnosti. Páchlo to tu po neřesti a cizáckých voňavkách
padlých žen, jak by se řeklo v Limonádovém Joeovi.
V jednom z koutů se kupily rekvizity k dětským foto
grafickým portrétům – bedna s hračkami, oblýskaný dřevěný
koníček a také dřevěný dort. Nevěřila jsem vlastním očím,
že se něco takového ještě používá. Okamžitě se mi vybavila
vzpomínka z dětství, kdy nás děti vzaly hrdé matky k fotografovi. V příbuzenstvu jsme měli asi tříletého, nepředstavitelně
tlustého a stejně nepředstavitelně žravého chlapečka. Snědl
opravdu úplně všechno, na co dosáhl. Celou cestu vydatně
ječel a uklidnil se teprve v okamžiku, kdy uviděl podobný nazdobený dřevěný dort. Než mohly maminky odhadnout, kterým směrem se vydal jeho myšlenkový pochod, vrhl se už na
fotografickou pomůcku a hodlal ji konzumovat. Fotograf byl
naštěstí pohotový a měl také smysl pro humor, a tak celý ten
proces zachytil. Dosud vidím tu zklamanou dětskou tvářičku

nad úplně oholeným dortem, když malý Otesánek zjistil, že
se nic z ukořistěné sladkosti nedá sníst.
Vzhlédla jsem od dětského koutku, abych prozkoumala
fotografie, jimiž byla místnost doslova vytapeto
vaná. Ty
snímky byl překrásné! Svědčily o tom, že chaotický fotograf
pan Jones je opravdový umělec. Úžasné byly hlavně portréty – dětí, dívek, rodin, mladých párů. I Paul si se zalíbením
prohlížel galerii na stěnách.
Moc se nám líbilo i portfolio, které pan Jones nakonec
přece jen vyštrachal zpod kupy papírů. Ale pořád jsme nějak
váhali, zda mu fotografování svatby zadat. S panem Jonesem,
žijícím zjevně v jiném světě, byla navíc řeč jako rozprávka,
takže jsme se nedokázali pořádně dohodnout na termínech
ani ceně. Vzali jsme si tedy s poděkováním brožurku o jeho
ateliéru a slíbili, že se ozveme.
Nakonec jsme se však rozhodli pro onoho fotografa z Wantage, který v tomto starobylém městečku vedl
se svým otcem řádný fotografický ateliér. Do oken jeho
úpravné firmy hledí socha majestátního Alfréda Velikého,
panovníka, který položil základy k britské říši a zatrhl Dánům další vpády na výsostně ostrovní území. I to dodávalo jeho podniku bezpochyby na solidnosti. Pana Jonese jsme ponechali jeho růžemi zarostlému světu na okraji
Oxfordu.
Nechala jsem myšlenky volně plynout. Bylo to moc pří
jemné. Vtom jsem však pocítila, jak mi hrdlo sevřely prsty
ledové paniky. Ano, máme zařízené skoro všechno. Podařilo
se nám zajistit i místnost pro hostinu, v hezké kavárně s restaurací blízko u kostela. Církevní starší, kteří ten podnik
spravovali, nám pronajali první patro i s přilehlou kuchyní

za směšně nízkou cenu. Ovšem nějak jsme úplně pozapomněli, že hostinu musí také ještě někdo zajistit.
Na dlani orosené studeným potem jsem ucítila Paulovy prsty, z nichž sálalo příjemné teplo. To už Paul zastavil na malém
parkovišti před Janetiným domem, které uzavírala z jedné
strany policejní stanice s veselým červeným schodištěm.
„Stalo se něco? Tak strašně jsi zbledla!“ strachoval se.
„Paule!“ obrátila jsem se k němu, v očích úděs. „Vždyť my
úplně zapomněli na hostinu! Jak ji obstaráme! Máme sice
prostor, ale ne obsluhu, jídlo, nádobí a nápoje...“ začala jsem
vypočítávat na prstech. Nechápala jsem, proč mě to poznání
najednou téměř zlomilo. Překonali jsme už přece jinačí překážky! Ale byla to asi ona pověstná poslední kapka...
Paul mě uklidňoval. „Neboj! To se nějak zařídí! Tady se
dá spousta věcí koupit hotových!“
„No jo, ale to bude asi zase pořádně drahé!“ Chtěla jsem
si své obavy ještě chvilku hýčkat. A pak – opravdu jsme museli počítat každou libru. Až začneme zařizovat dům...
„Tak hrozné to zase není! A jistě nám pomůže Janet
s Jennifer,“ chlácholil mě Paul.
„Máš pravdu,“ souhlasila jsem a vděčně se na něj podí
vala. Paulova starší sestra Jennifer byla žena činu, která dokázala vyřešit každou situaci. Padly jsme si hned od prvního setkání do oka i do noty. Ta nám jistě podá pomocnou
ruku. „Promiň! Nevím, proč jsem začala tak panikařit. Spolu
zvládneme všechno!“
Objal mne a já ucítila hořkou vůni jeho kolínské Dolce
a Gabbana a spolu s ní i příliv klidu, bezpečí a vracející se
rozvahy.

Nedělní ráno se pro změnu koupalo v nádherném slu
nečním svitu.
Rozhodli jsme se, že ten den zahodíme veškeré starosti
s organizováním svatebního obřadu za hlavu a vydáme se
na výlet.
Paul mě tentokrát vzal do samého srdce Cotswolds,
do nádherného městečka Burfordu. Vypadalo opravdu
jako vystřižené z nějakého historického filmu. Banka Bar
clays sídlila v domku z patnáctého století s křivě a našišato posazenými okénky, jehož první patro bylo pruhované
masivními tmavými trámy. V kostele jsme objevili hrobku
lazebníka Jindřicha VIII. Měl šestnáct dětí, které se mu,
vytesané na náhrobku, dodnes modlí na kryptě. Procházeli
jsme se po dlouhém, úzkém náměstí, které se táhlo příkře do kopce, a pak jsme se usadili před čajovnou a dali si
silný anglický čaj a tuhý anglický dort. Nakukovali jsme
do půvabných obchůdků s předraženými suvenýry, ale také
s originálními potravinami – podomácku nakládanou zele
ninou, domácími zavařeninami ve starých zavařovačkách,
medem, sýry. Jeden jsme si koupili a k němu ještě vype
čenou bagetu ze sousedního pekařství, kde to nádherně
vonělo. Rozlomili jsme ji a okusovali ji každý z toho svého
konce a vydali se přitom úzkými uličkami vydlážděnými
plochými, nepravidelnými kameny, mezi nimiž prorůstala mateřídouška, zpátky k autu, které jsme zaparkovali na
okraji Burfordu u jednoho mlýna. I ten vypadal jako z fil
mové pohádky, obrostlý popínavými růžemi a obklopený
vysokými, temně fialovými náprstníky.
Svět byl zase v pořádku, problémy se zdály řešitelné a držely se v uctivé a odpovídající vzdálenosti.

Do zahradního domku jsme se vrátili příjemně unavení
a o hektických přípravách na svatbu jsme ten večer ne
mluvili.
V pondělí ráno, když Paul odjel do práce, do mne vjela činorodá energie. Musím zajistit svatební hostinu! Večer
tím Paula překvapím! To by bylo, abych to nezvládla!
Chvilku jsem se zaobírala myšlenkou, že bych mohla
poprosit o pomoc Janet. Ale pak jsem to zavrhla. Má jistě
sama fůru práce a nemůže mi organizovat veselku! Už nám
pomohla víc než dost a pomáhá nám vlastně každým dnem,
který nás nechává bydlet u sebe, byť v zahradním domku.
Vytáhla jsem Zlaté stránky, které jsem včera večer za
hlédla zastrčené dole v Janetině malé knihovně, a nalistovala
v nich RESTAURACE A HOTELY. Zavolala jsem hned
do prvního a zeptala se, na kolik by mohla přijít svatební
hostina asi pro dvacet lidí. To byl původní počet svatebčanů,
který se však každým dnem rozrůstal.
„A kdy se má ta svatba konat?“ odpověděl mi škrobený
hlas otázkou. Bylo mi jasné, co bude následovat, prozradím-li datum.
„Jde o nezávazný průzkum,“ kontrovala jsem lišácky.
Suma, která se ozvala na druhém konci linky, mi vyra
zila dech. Ještěže jsem seděla. Tak tudy cesta nepovede.
Nalistovala jsem prosté STRAVOVÁNÍ. Po několika
marných pokusech mi došla trpělivost a stoupající adrenalin udělal své. Zavolala jsem přímo na nějaké stravovací
ústředí.
Muž, který telefon zvedl, byl k mému překvapení ochotný
a chápavý. Vylíčila jsem mu situaci a s každým slovem jsem
jihla. „Nemohl byste mi, moc vás prosím, pomoct? Nikoho

tu neznám a vůbec nevím, jak to celé zařídit! To víte, nemám
tu zrovna moc kamarádek, které by mi jinak pomohly... To
v Praze...“ Zjistila jsem náhle, že se mi do hlasu vkradl podezřele plačtivý tón. Zřejmě jsem dojala samu sebe. Dojala
jsem ovšem zjevně i muže na druhém konci telefonu.
„Ale jistěže vám pomůžu! Dám vám telefonní číslo na
Ellu. Má takovou malou firmu, která zajišťuje občerstvení
na recepcích a tak vůbec. Je šikovná, příjemná a má přijatelné ceny.“
„Děkuju!“ vydechla jsem, zapsala si číslo, zavěsila a pak
okamžitě zavolala Elle. V návalu nadšení jsem se zapomněla
zeptat na její celé jméno a adresu.
„Ellin labužnický sen,“ ozvalo se ze sluchátka. Ženský hlas
byl mladý a příjemný. Tiše jsem se pro sebe rozesmála tomu
názvu. „U telefonu Ella,“ dodala hrdě majitelka.
V rychlosti jsem Elle vysvětlila, co bych potřebovala.
„Jedině vy mi můžete zachránit život!“ zvolala jsem na
závěr teatrálně.
„Ale to moc ráda! Já se totiž také vdávám, tak vím, co to
obnáší!“ Okamžitě jsme se ocitly na stejné lodi. Věděla jsem,
že mám vyhráno! Ella mě zachrání, Ella mi pomůže!
„A máte už kytici?“ zkusila jsem letmou otázkou porov
nat stav našich příprav.
„Cha!“ vyrazila posupně Ella. „O tom mi snad ani
nemluvte!“
Asi po hodinovém rozhovoru, během kterého jsme si navzájem vylévaly srdce a povzbuzovaly se, mi Ella slíbila, že
mi pošle plánek, jak její firmu na okraji Abingdonu najdeme. „Jinak byste to hledali zbytečně dlouho,“ tvrdila, když
jsem si zapisovala její jméno a adresu. „Hodím to hned do

pošty a zítra to tam máte. Zavolejte, kdy byste pak chtěli
přijít, abychom se definitivně domluvili na menu.“
„Děkuju vám, Ello!“ Do hlasu jsem vložila všechen vděk,
který jsem pociťovala. Předstírat jsem nic nemusela. Je to
tak zvláštní, že někteří lidé v nás dokážou po pouhých několika slovech probudit důvěru a pocit příjemného klidu. Ella
k takovým rozhodně patřila.
Zmírala jsem netrpělivostí, abych mohla Paulovi tu skvě
lou novinu sdělit. Ale vydržela jsem to až do večera, než
se vrátil z práce. Předtím jsem ještě v rychlosti zaběhla do
místního krámku. Byla to taková těsná, zšeřelá sluj, kde to
páchlo pracími prášky, a my tam s Paulem nakupovali neradi. Všechno tam mimoto působilo jaksi umatlaně a zboží
bylo obvykle nehorázně předražené. Ale někdy nebylo zbytí.
Jako třeba nyní.
Měli jsme zatím pouze jedno auto, a já navíc vlastnila jenom český řidičák. Tohle budu muset vyřídit až pak, až zorganizujeme svatbu, koupíme dům, přestěhujeme se do něj,
já založím firmu a... Uvědomila jsem si náhle, že na anglický
řidičák dojde asi tak za deset let. Ovšem půjde-li všechno
dobře.
Stála jsem zamyšleně na okraji úzkého chodníku, který
dělil Janetin domek od silnice, za níž bylo parkoviště s po
licejní stanicí a za ním se pak už rýsoval ten nevábný obchůdek. Tak a dost! S podobnými úvahami musím přestat, a to
nejlépe ihned. Jedno po druhém, byla jsem na sebe v duchu
přísná. Opatrně jsem se rozhlédla, zda něco nejede. Pořád
mi dělalo potíže to, že v Anglii se jezdí po levé straně. Paul
mi sice vysvětlil, že je to dokonale logické – ve středověku

přece třímali rytíři v pravé ruce meč sedíce na koni, a museli
být připraveni na boj. Proto se tak začalo původně jezdit,
aby byl nepřítel vždy napravo. A protože tradice je tradice,
tak by se to mělo dodržovat i dneska. Božíčku! To bude to
přezkoušení na anglický řidičák vypadat! Stejně skvělá bude
i jízda na kole, na kterou se Paul už tak těší. Já na bicyklu
seděla naposledy jako malé dítě.
Vrhla jsem se do vozovky a ve zdraví dosáhla obchůdku. Anglické jídlo mi opravdu pořád moc nechutnalo, ale
klobásy se celkem jíst daly. Navíc je měl Paul moc rád.
A já dneska chtěla nějak ozvláštnit jídelníček a vystrojit
chutnější večeři na oslavu svého malého vítězství. Koupila
jsem k nim sáček hranolků a čerstvé zelené fazolky a lusky. Kuchyňka v zahradním domku byla opravdu moc malá
na nějaké větší vyvařování. Ale až jednou budu mít svou
vlastní kuchyň...
Rozběhla jsem se zpátky, šoupla klobásy na gril, hra
nolky do trouby a dala vařit zeleninu. To už jsem slyšela,
jak přijíždí Paul. Poznala jsem to podle zvuku vesele odskakujících kamínků, když se ve spršce rozlétly od pneumatik jeho auta, které obvykle parkoval na zadní příjezdové
cestě u zahrady. Každý správný anglický dům má totiž dva
vchody, ten zadní je pro služebnictvo, obchodníky, řemeslníky a jim podobné. Nejdřív jsem si myslela, že si ze mne
Janet a Paul utahují, když mi to říkali. Ale když jsme se
později zmohli na vlastní dům, vždycky nám nákupy nosili
zadem. A také všichni řemeslníci sice zazvonili u hlavních
dveří, potom však dům uctivě obešli a zaťukali na dveře
vzadu. Nikdy se mi to nepřestalo zdát poněkud urážlivé
a ponižující.

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její
plné verze je možné v elektronickém obchodě
společnosti eReading.

