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Z červeného renaultu pozoruje burgundské kopce,
mosty, vesnice. Vidí známou farmu, rybník, bílou
ohradu kymácející se ve větru. Na sloupku u ﬁrmy Moret se choulí pruhovaná kočka.
Mohla by řídit se zavřenýma očima. Cestu zná nazpaměť. Do Lyonu jezdí pravidelně. Poprosila Georgese, aby jí půjčil auto. A Julii požádala o volno. Nic
nevysvětlovala.
„Odečteš mi to z letní dovolené.“
Julie odpověděla: „Netrap se tím.“ Georges jí podal klíče. Jako by věděli, že si musí vyřídit nějaké účty.
Dívá se na krajinu za oknem a říká si, co bude dělat
s Lucienem Plissonnierem. Nahlas řekne:
„Lucien Plissonnier. Můj otec… Lucien Plissonnier.“
Musí také existovat paní Plissonnierová, vdova
po Lucienovi. Žije ještě? Dozvěděla se, že ji manžel
podváděl?
Kdyby mě Adrian podváděl…
Nechce na to myslet.
Neví, kde bydlí, z čeho žije, ale aspoň pracuje. Nosí
jí svazky bankovek, které dává do krabičky od mýdla
pod umyvadlo v koupelně. Nikdy to není stejná suma.
Tvrdí, že je lepší, když neví, odkud pocházejí. Pak ještě
dodá, že jednou budou spolu. Léonie si také myslela, že
jednou budou s Lucienem spolu.
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Stella zastaví na stopce. Je to nový místní rozmar.
Dávat všude stopky. Lidé je nerespektují, vesele překračují pravidla, a způsobují tak nehody. I smrtelné.
Nechá projet moped a vyrazí. Je zvláštní patřit do
rodiny, z níž nikoho nezná. Prohlédne se ve zpětném
zrcátku. Světlé vlasy má rozježené. Vypadají jako indiánská péra. Je jako bojovnice, která spadla z nebe.
Adrian říká, že je podobná herečce Tildě Swintonové. Ukázal jí její fotku v novinách. Joséphine není
podobná Tildě Swintonové. Má nenápadný, příjemný
a zvláštní šarm, který člověka obklopí jako vata. Je
vdaná? Nenosí prstýnek.
Stella zatroubí, aby traktor před ní uhnul a nechal
ji projet. Spěchá, čeká ji Tom. Od Cukříkovy smrti se
pro nic za nic vzteká, sám tráví dlouhé hodiny v lese, jí
mlčky a pak si jde rychle lehnout se svou harmonikou.
Ředitelka školy Nadine tvrdí, že se začal prát.
„Tvůj syn je pořád vzteklý, Stello, víš proč?“
„Někdo mu zabil psa.“
„Měla bys s ním zajít k psychologovi.“
„S psychologem by nemluvil! To ho špatně znáš.“
Tom je jako ona. Nic neříká. Svoje účty si vyřizuje
sám.
„Musíš být tak často pryč?“ zeptala se jí Suzon.
„Zajímalo by mě, v čem se pořád vrtáš! Od té příhody
s Cukříkem by se ve mně krve nedořezal, pořád mám
strach, že se ti něco stane.“
„Ale ne, teto. Tam, kam jezdím, to není nebezpečné.“
„A co přesně děláš?“
„Hledám.“
„To je nějaké zaměstnání?“
Stella je jako zvíře, než Joséphine osloví, chce ji
nejdřív pozorovat. Naučila se číst v lidech. Číst z jejich gest, pohledů, stejně jako umí odečítat ze rtů.
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Z chvějícího se hlasu pozná zadržovanou touhu po pomstě, zbabělost, lež. Odhadne, když někdo připravuje
nějaký podlý čin, třeba zradu.
Hodiny jede tam, hodiny zpět, aby se rozhodla, jestli
svou důvěru Joséphine Cortèsové svěří, nebo ne.
Léonie chce také vědět. Co vědět? To přesně neví.
„To je divné,“ říká, „jako bych konečně našla svoje
místo, jako bych naráz byla legitimní. Všechny ty roky
jsem nevěděla… šílela jsem z toho. Nakonec jsem si říkala, jestli jsem si Luciena nevymyslela a jestli nakonec
nejsi Rayova dcera.“
„Ale on je neplodný, mami! Vzpomeň si! Suchý
pytlík!“
„Už jsem nic nevěděla jistě. Ztrácela jsem paměť
i o sobě samotné.“
„Ztratilas paměť po tom bití.“
„Nakonec se dozvím…“
„Neplaš se, mami, možná jsou ti lidé nějaká sebranka.“
„Joséphine Plissonnierová vypadá jako nějaká
sebranka?“
„Ne. A studenti ji zřejmě mají rádi.“
„Tak vidíš!“ opáčí Léonie a je hrdá, že má bod.
Chce znát detaily, je vysoká, je štíhlá, je pěkná? Nosí
brýle? Jak se obléká? Zvyšuje při řeči hlas? Musí být
chytrá, když má takové místo! Lucien říkal, že nemůže
odejít kvůli ní, že musí zůstat, aby ji chránil. Muselo se
stát něco vážného.
Stella má chuť zakřičet „a mě jsi snad chránila?“,
ale řekne jen:
„Nikdy ti to nevysvětlil?“
„Ne, vypadal tak zdrceně.“
Léonie vzdychne a zašeptá:
„Máš sestru, Stello. Není to nádhera?“
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Nepotřebuju sestru!, brblá Stella a zastaví na stopce.
Potřebuju nějakého člověka.
Při pohledu zezadu posluchárny vypadá Joséphine
Cortèsová mile a skromně. Nikdy nezvyšuje hlas. Zřejmě
má velice škaredého psa, který se jmenuje Du Guesclin.
Dnes jí nechala za stěračem vzkaz. Možná jsem
měla napsat něco jiného? Být jasnější? Jmenuju se
Stella, jsem vaše nevlastní sestra, váš otec byl milencem mojí matky, no… sice krátce, ale dost dlouho na
to, abych přišla na svět. Chtěla bych vědět… jaký byl
ten muž? Máte jeho fotku? Na co zemřel toho třináctého července? Nebyl starý. Ve čtyřiceti letech? Když
dva týdny předtím opustil Léonii, byl naprosto zdravý.
Přijde vám to normální?
Když tak na to myslí, napadne ji: není normální umřít
ve čtyřiceti letech. Co když za to mohl Ray? Ví, že je to
hloupé, ale všechno je možné. Stačilo, aby se Turquet,
Gerson a Lancenny rozhodli pomstít čest svého šéfa.
Taková mužná slova používají mezi sebou, s rukou
na srdci a loktem na výčepním pultu. „Pomstít čest“,
„sejmout ho“, „vyřídit si s tím hajzlem účty“. Dopijí
pivo a odcházejí do boje.
Zná je nazpaměť.
Minulost, říká si, když vidí špičatou střechu farmy
U Topolů, minulost… Myslíme, že už je pryč, a ona se
za námi táhne jako červená nit. Hraje si na soudce.
Minulost nikdy nezapomíná. Pořád se vrací. Vyrovnat
dluhy. Minulost nemá ráda nedokončené příběhy.
Například Violette. Proč se vrátila do Saint-Chaland? Když před třemi měsíci zemřeli její rodiče, sotva
pokropila jejich hrob a rychle skočila do taxíku, který
na ni čekal s nastartovaným motorem. Byla elegantní,
na sobě měla růžovobílý plášť. Čekali na ni s natáčením,
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nemám čas, nemám čas. Lidé se pohoršovali, co to má
znamenat, tahle afektovaná ženská, která zmizí hned,
jakmile zasypou hrob?
Violette. Od chvíle, kdy se vrátila, ji Stella pozoruje.
Když byla malá, Violette jí vždycky zacpala ústa svou
sebejistotou, odvahou, malými ňadry, za nimiž se táhli
všichni kluci z okolí. Bylo jasné, že bude mít úspěch.
Stačilo jí jen lusknout prsty a byla hvězda.
Stella chodí s Violette na kávu, sleduje ji očima, nosem, ušima. Všechny smysly má v pohotovosti.
Violette o sobě mluví co nejméně. Pochopila, že musí
být vyhýbavá. Čím míň toho lidé o ní budou vědět, tím
větší získá prestiž v tomto městě, kde se z nevinné poznámky stane fáma. Proč se vrátila do Saint-Chaland?
Bude se dál věnovat kariéře herečky? Proč ji neviděli
v žádném ﬁlmu? Vydělala dost peněz, že už nemusí
pracovat? Nepotřebují ji v Paříži? Určitě zná nějaké
celebrity? Véronique Genestovou, Alaina Delona, Victora Lanouxe, Mimi Mathyovou, Sophii Marceauovou? Jací jsou? Máš jejich telefonní číslo?
Violette se tajemně pousměje a naznačí, že nemůže
odpovědět, že by to bylo na dlouho, že její návrat do
Saint-Chaland je jen dočasný. Musí se postarat o věci
po rodičích, kteří zahynuli při autonehodě. Nákladní
auto jim nedalo přednost. Byli to tak dobří lidé, tak
stateční! Skloní hlavu a dusí pláč, což zarazí otázky
a potrestá nemístnou zvědavost.
Úžasně to funguje. Litují ji, prohlížejí si ji, otevřou
jí srdce, pokárají sami sebe, že o ní pochybovali. „Není
jen fyzicky krásná, má také vnitřní krásu,“ tvrdí o ní
pekařka a počítá peníze. „Je čistá jako lilie!“
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Je pravda, že Violette je velice pěkná žena. Vysoká,
štíhlá, s hustými světlými vlasy, oříškově hnědýma
očima a vzhledem, jaký se dá získat ve velkých městech
listováním v časopisech a pozorováním hezkých holek na zahrádkách kaváren. Člověk se musí sklonit až
k ní, aby si všiml prvních vrásek kolem očí a nepatrné
ochablosti kolem úst naznačující zklamanou grimasu.
Grimasu člověka, který hodně čekal, hodně doufal a byl
zklamán, nebo s ním dokonce špatně zacházeli. Jedině
vycvičené Stellino oko odhalilo toto rozčarování.
Violette se snaží dělat zajímavou, používá velká
slova, hází jmény, čísly, velkolepými nabídkami, ale
Stella ví, že jen tak víří vzduch. Jako nějaký větrák.
„Mám velký plán“, „můj agent studuje smlouvu“, „mezinárodní produkce“. Stella přikývne. Zajímá ji jediná
věc. Chce vědět, jestli je pravda, co se povídá ve městě:
Violette a Ray spolu asi chodí. Nebo jestli jsou to jen
povídačky. Jestli je ten chlap zamilovaný, nebo se jen
tak baví. To by všechno změnilo, kdyby v tom byly city!
City dělají člověka zranitelnějším. Byl by snadnou kořistí. Jestli je Ray zamilovaný, bude Stella moct vytáhnout hřebíky a zatlouct je do rakve.
Také chce vědět, na čí straně je Violette. Protože
koneckonců, jestli se jí v pětatřiceti letech pořád nepodařilo dostat se na ﬁlmové plátno, proč by ji nemohlo
napadnout žít na hromádce s Rayem? Je o dvacet pět
let starší než ona, ale to nikdy nikomu nevadilo. Má
dlouhé prsty, zná lepší společnost, kamarádí se s prefektem, podprefektem, starostou a jeho náměstky, s policajty a se všemi místními papaláši. Má peníze, i když
pořád bydlí v Jestřábí ulici. Je tam z pohodlnosti. Protože jeho matka se odmítá stěhovat. Protože neplatí nájem a je lakomý. Je to služební byt, i když už není ve
službě! Další podfuk! Vypadá velice spokojeně: má velké
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auto, chodí do dobrých restaurací, miluje technické novinky, telefony, rolexky a tablety. Je zachovalý a dobře
se obléká. Nikdy si neušpiní ruce. Špinavou práci přenechává svým poskokům, Gersonovi, Turquetovi a Lancennymu. Jeho hlavní stan je v zadním salonku Lancennyho restaurace. Tam vybírá úplatky, obálky a všechno,
co mu vynesou jeho špinavé kšey. Všem štědře rozdává
a všichni dávají jemu. Je to systém vzájemných odměn.
To všechno musí Violette lákat.
A pak, i když to Stella nerada přiznává, Ray je pořád hezký muž. Chodí vzpřímeně, má ploché břicho, je
pořád opálený, má zářivý úsměv a tváří se arogantně
a majetnicky, což ženy vždycky rozechvěje.
To všechno vidí Stella ve Violettiných očích. Ale vidí
tam také váhání.
Ještě se nerozhodlo.
Violette mluví o svých plánech, slyší se, jak říká New
York, Los Angeles, Paříž, podiví se, ale pak jí to přijde
vzrušující a ještě jednou to zopakuje.
A pak ještě jednou.
Čím víc toho řekne, tím víc tomu věří. Podrobně
mluví o své smlouvě a je připravená o ní debatovat
s agentem. Zítra letí do L. A., hledá nějakého krejčího
a kadeřnici, kteří by jeli s ní. Žít je tak krásné. Být konečně hvězdou. Pozoruje svět z výšky. Lidi kolem sebe
považuje za svoje asistenty, kteří ji musí poslouchat,
bavit se s ní, ocenit ji. Věty začíná slovy „vysvětlím
ti…“ a dívá se na toho druhého, jako by byl hloupý. Je
středem světa, je hlavní postavou ve scénáři, který si
postupně napsala. Kdo ji v Saint-Chaland odhalí?
Během dne nic nedělá.
Spí až do poledne, provede depilaci studeným voskem, teplým voskem, udělá si manikúru, jeden nehet
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si nalakuje na oranžovo, druhý na červeno, třetí na
modro, podívá se na televizi, tweetuje pod cizím jménem, napíše nějakou zlomyslnost, vyzkouší šampon,
udělá si masku na citlivou pleť, přečte si horoskop, zavolá věštkyni, prolistuje společenské a bulvární časopisy, hledí na telefon, který nezvoní.
Zapálí si třicátou cigaretu. Od zítřka přestane,
určitě.
Stella vytuší v někdy vyděšeném a někdy uraženémViolettině pohledu nejistotu. Je jako kočka, která číhá na
myš. Potichu vyčkává. Neví na co, ale říká si, že jednou
vypustí Violette nějakou informaci.
A v tu chvíli jí bude Ray Valenti vydán na milost.
Violette nakonec svým lžím uvěřila.
Podívá se na telefon. Zavolá svému agentovi, on odpoví „zrovna telefonuju, Violette, zavoláme si za minutku“. Rozrušeně zavěsí a má slzy na krajíčku. Nezapomněl na ni, řekl, že zavolá! Musí mít pro ni nějakou
nabídku! Je jedno co, hlavně ať točí. Je to šílené, už
přestávala doufat! Proč si tak málo věří?
Rozhodne se, že už nebude jíst, vyholí si obočí, přelakuje nehty, oranžová působí vulgárně! Váhá, jestli se
má jít osprchovat, ale rozhodne se, že ne. Co kdyby
zvonil telefon a ona ho neslyšela?
Když pro ni v osm hodin přijde Ray, aby ji vzal na
večeři, najde ji sedět na turka u telefonu.
„Cvičíš jógu?“ usměje se a celý zjihne nad její
krásou.
„Ano, jistě,“ zdrtí ho pohledem.
„Jsi hotová? Máme schůzku s prefektem.“
„Dnes večer ne,“ odpoví.
„Chtěl tě vidět kvůli práci!“
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„Dnes večer ne!“ vykřikne hlasitěji.
„Bude tam také předseda soudu a jeho žena.“
„Přestaň!“ zakřičí Violette. „Copak to nechápeš?“
A kopne do telefonu ležícího na zemi. Ray se na ni
překvapeně podívá.
„Mám skočit pro pizzu, sníme si ji u televize? Zruším tu schůzku, něco si vymyslím. Řeknu, že matce
není dobře. Pochopí to.“
„Pizza“, „televize“, „jíst“, „matka“, ta slova jí zní
v hlavě a způsobí záchvat zuřivosti.
„Vypadni, Rayi, vypadni!“
Zmateně odejde. Ta holka je úplně praštěná. Takto
s ním nemůže jednat moc často. Rozčílí se. Potrestá ji.
Možná právě na to čeká? Kopne do pneumatiky svého
maserati. Do prdele! Vážně se s ní chtěl dnes večer vyspat! Má v sobě něco, z čeho Ray šílí. To, jak ho ignoruje, pak ho obalamutí, přiblíží se, couvne, přiblíží se,
couvne. Už neví, na kterou nohu má dřív skočit. Nemůže se od ní odpoutat. Měl by jí přistřihnout křídla.
Než u ní zazvoní, srdce mu buší jako šílené. Aby si dodal odvahy, myslí na to, že ji opíchá. Protože pak… Ale
pak, je to blaho! Když se jí pomalu vnoří mezi nohy,
zaplaví ho vlna slasti, dusí se, topí, říká ano, volá boha,
podepsal by cokoliv. Ta holka má vaginu jako hroznýš
královský. Její přirození je vystláno jemnými, teplými
a měkkými stěnami, které se zmocní jeho údu, masírují
ho, převalují, hnětou. Svíjí se, kroutí, vykřikuje jako
raněné zvíře, kouše si pěsti, vyčerpaně a přerušovaně
naráží nosem do polštářů, až mu slzy stoupají do očí.
Je mu v ní tak dobře, až se mu chce křičet „mami!“,
chtěl by v ní zůstat napořád.
Už se bez ní nemůže obejít. Kdyby to byl tušil, nikdy by se jí nedotkl. Je jako vysoce hořlavý materiál.
Držet se dál. Ordinuje si abstinenci, ale nikdy nevydrží
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víc než čtyřicet osm hodin. A ona musí vidět, v jakém
stavu přichází škemrat o milost!
Obvod krku se mu už zmenšil o dva centimetry,
bude muset vyměnit všechny košile.
Druhý den mu zavolá.
Ne proto, že ho chce vidět, ale má strach, že jí dojdou peníze. Její rodiče zemřeli, zdědila po nich domek
a něco málo na vkladní knížce. Nechala si udělat nové
fotky, aby znovu nastartovala kariéru. Vyspala se s fotografem a on jí udělal cenu. A kosmetička chtěla tři sta
čtyřicet eur na hodinu. Stará se i o Angelinu Jolie, když
je v Paříži. Brzy nebude mít ani vindru. Ray je její jediná
naděje. Musela ovšem mít záruku. Než mu dovolila, aby
na ni sáhl, informovala se. Má kamarádku v Banque de
France a radí se s ní pokaždé, když se na obzoru objeví
nějaký chlap. Rayovo konto je pěkně tučné. Proč by si
měla něco odříkat? Aby ukázala, že je poctivější než
ostatní? Už dávno pochopila, že čest nepřinese nikomu
ani halíř.
„Peníze“, to je jediné slovo, které ji vrátí do reality.
Mlha se rozptýlí. Naráz se jí zmocní strašná úzkost,
všimne si, že má pár bílých vlasů.
Odsune nezaplacené účty, pohled jí sklouzne na odlepenou tapetu, rezavou skvrnu na trubce, která vede podél zdi, kapající kohoutek, Hollywood se vzdaluje, znovu
se vracejí noční můry, cítí se ohrožená. Vyčerpaná. Jako
vyždímaný hadr. Mohla by strčit hlavu do trouby.
Zavolá Rayovi.
Vrhne se mu do náruče, miluješ mě, řekni, miluješ
mě? Dívá se na ni a nechápe, kde se vzala ta žena, která
ho včera s křikem vyhodila. Tiskne ji k sobě a diví se, že
je tak křehká, je pevně rozhodnutý jí pomoct, chránit ji,
vrátit jí její důstojnost.
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