e Umbrian Supper Club

Copyright © Marlena de Blasi, 
Translation © Ivona Barešová, 
© Nakladatelství JOTA, s. r. o., 
ISBN -- - -

VEČERY
V UMBRII
M ARLENA

DE

JOTA / 

B LASI

nalije olej do velkého, hlubokého hrnce, postaví
jej na mírný plamen, a zrovna když přicházíme, vyrazí na
rychlou obhlídku zahrady a louky. Shodíme ze sebe kabáty a šály, přivítáme se, jako by od posledního čtvrtečního
večera uplynuly celé roky, a jdeme prostřít stůl a naplnit
džbány červeným z demižonu stojícího v rohu. Někdo položí na stůl bochníky čerstvého chleba, další zase zkoumá, co
to Miranda vaří nad ohništěm, avšak nikdo z nás se neodváží
do něčeho pustit bez jejího povelu.
Miranda, zadýchaná po své misi, se vrací a v zástěře, kterou si přidržuje oběma rukama, nese už nejspíš poslední fazolové lusky – zelené a žluté –, první růžičkovou kapustu,
dlouhé celerové natě, jablka, cuketové květy a šalvěj. Z kapes svetru jí vykukují dvě hnědé hrušky k zítřejší snídani.
„Z cesty, via, via,“ volá, odstrkuje nás stranou a přitom
nás letmo líbá na tváře. Potom se pustí do omývání, sušení
a krájení, připravujíc svou úrodu na její moment slávy. My
všichni, kdo dobře známe tenhle její tanec kolem plotny, ji
obestoupíme a visíme na ní pohledem jako hladové děti.
Začne s celerovou natí, vezme několik stonků a namočí
je do těstíčka, které není o nic hustší než smetana, vloží ty
kapající kousky do horkého oleje a počká, dokud nevyplavou na hladinu teď již bublajícího oleje, jehož silou se samy
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otáčí a smaží dokřupava i z druhé strany. Miranda je pevně
rozkročená, horní částí těla obdařenou plnými tvary pohupuje ze strany na stranu a přesouvá listy, květy a fazole
do těstíčka a pak do hrnce, širokou naběračkou z oleje vytahuje jednu dávku za druhou a sype ty zlatavé kousky na
podlouhlý plech vyložený utěrkou. Podáváme si jej mezi sebou a hltáme smažené kousky, které jíme rukama, u čehož si
pálíme prsty i ústa, a jakmile jí plech vrátíme – my stále ještě
žvýkáme, hltáme a sténáme –, už na něj Miranda vrší další
várku. A další. Slupky z jablek a šalvějové listy si schovává až
na konec, protože ty ona sama zbožňuje nejvíc. Jakmile je
vyndá na plech a odsune hrnec z plamene, otočí se k nám
a dlouze se napije bílého ze sklenice, kterou jí někdo mezitím strčí do ruky. Potom Miranda jí a pije.
„K jídlu, co se jí rukama přímo z hrnce, mám ráda, když
je víno studené, úplně ledové, ten kontrast s horkou, rozpadající se krustičkou přivádí celé tělo do extáze,“ vysvětluje. „Nevzpomínám si, že bych kdy podávala svou frittura
u stolu. Nemám ani čas to tam odnést, protože se pokaždé
hned pouštím do dalšího kola: namočit kousky do těstíčka,
vložit je do oleje a vytáhnout je tmavé a křupavé. Mám radši,
když všichni čekají u plotny.“
Miranda vzdychá a směje se, chroupe, usrkává víno
a žádá o další. Tři lahve bílého („kupované víno“ je při
čtvrtečních večerech vzácným luxusem), které vychladila
ve škopku ledu ze supermarketu, už padly. Někdo navrhne, abychom otevřeli láhev šampaňského, která už několik měsíců leží kdesi v kredenci, láhev z jakéhosi méně
známého vinařství v Remeši, kterou Mirandě věnoval – rozuměj: pro ni vypůjčil – jeden řidič náklaďáku z řady jejích
obdivovatelů.
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„Nemělo by se pít vychlazené?“ ptá se, ale dva z přítomných mužů již manipulují s fólií, s drátkem a vykřikují attenzione, attenzione, ačkoli zátka hladce vyklouzne jen s tichým
lupnutím. Nalijeme si ho, vyšumělé a kyselé, a připíjíme na Mirandu a nenechavého řidiče. Všichni ztichnou a hledají slova
chvály na adresu prvního „pravého francouzského“, které kdy
ochutnali, ale to se už hodnocení ujme Miranda: „Chutná to
jako kvasnice, měly jsme z toho radši upéct chleba.“
Začnu stručně vyprávět příběh značky Dom Pérignon
a někdejší slávy dnešní la méthode champenoise, ale Miranda
o něj neprojevuje sebemenší zájem. Poznamená jen: „Když
necháte ve sklepě mnicha samotného, musí z toho zákonitě
vzniknout parodie.“
Mácháním grilovací vidlicí nás popožene na naše místa
u stolu, pak se skloní k malému ohništi u stěny za stolem
a otáčí silné, prskající plátky pancetty, které se pomalu opékají dokřupava na roštu nad žhavými uhlíky z olivového
dřeva a větvičkami divoké šalvěje. Hluboko v rozžhaveném
popelu pod roštem trůní mělká terakotová zapékací mísa
s brambůrky malinkými jako nehet na palci, na které kape
lahodný tuk provoněný šalvějí. Z kapsy zástěry Miranda
vytáhne hrst sušených květů divokého fenyklu, promne je
v dlaních nad brambory a jejich omamná vůně vyvolá toužebné vzdychání všech přítomných. Miranda, kterou příroda obdařila mohutnými ňadry, se snaží napřímit z předklonu a přidržuje se u toho krbové římsy, aby neztratila
rovnováhu. Když se jí to podaří, tvář jí plane radostí. Z pancetty, z bramborů. Z tance kolem plotny a proto, že je čtvrtek. A nejspíš je toho mnohem víc.
„Quasi, quasi – už to bude,“ směje se přes rameno
a její krásné kypré tvary se vlní za vybledlým květinovým
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prostěradlem, jež odděluje kuchyň od jídelny v tomhle malém zchátralém domě, kterému říká moje rustico a který je
provoněný kouřem od vytápění dřevem.
Je říjnový čtvrtek kdysi před lety. V této nízké kamenné
budově, která stojí u kraje monteﬁasconské silnice, se sešlo
devět hladových duší, čekajících na večeři. Čtyři ženy – pět
včetně mě – tvoří jádro naší skupiny a dnes večer se k nám
připojili čtyři muži: dva manželé, jeden vdovec po bývalé
člence a jeden milenec, dlouholetý Mirandin přítel Filiberto.
Deset stolků, u kterých Mirandini hosté sedávají jiné večery
v týdnu, je sražených k sobě a rozdíly v jejich výšce a šířce
vyrovnává zeleno-bílý kostkovaný ubrus z voskovaného
plátna. Sedíme na prkenných lavicích a zpola rozpadlých
židlích, pod svazky sušených olivových větviček, které visí
z prohnutého stropu z popraskaných trámů sotva metr nad
našimi hlavami. Jsme veselá společnost užívající si Mirandina
červeného vína, podáváme si nůž s tenkou čepelí a dvoukilový kulatý bochník jejího křupavého nakyslého chleba, ještě
teplého z dřevem vytápěné pece v zadní zahradě, z něhož si
každý z nás odřízne krajíc a podá ho osobě po své pravici.
Když mají chleba všichni, trháme jej na kousky, namáčíme
ve víně a s gustem tu jemnou kaši žvýkáme. Pane e vino, chléb
a víno.
Saháme hlouběji do svých pohárků, namáčíme další kusy
chleba v dalším víně, dokud Miranda neodhrne závěs z prostěradla – svým bokem ho tlačí ke zdi – a nepřinese obrovskou kouřící mísu divokých porcini orestovaných a podušených na červeném víně a rajčatech. Houby i s tmavou silnou
šťávou rozdělí lžící do hlubokých bílých mističek, někoho
pošle pro další chleba a někoho jiného požádá, aby sundal
pancettu z roštu a rozložil ji na brambory, kde zůstane teplá,
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aniž by se spálila. Zeptá se, zda jsou džbány na víno plné,
a pak si nabere jídlo. Pozvedneme sklenice a proneseme
buon appetito a v domě to, až na tlumené slastné mumlání,
ztichne jako v kostele.
Pak společně odneseme talíře a přineseme další. Jedním
z pravidel čtvrtečních večerů je: Jakmile večeře začne, Miranda od stolu nevstane, dokud není vše snědeno. A tak se dvěma
utěrkami v rukou, abych se nespálila, vyndám z uhlíků pekáč s pancettou a bramborami a obejdu stůl, aby si každý
mohl nabrat. Potom jeden z nás z kuchyně přinese dvě
velké otlučené mísy z Deruty s hromadou kuřecích kousků
v krustě z divokých bylinek – rozmarýnu, oregana, fenyklových semínek, fenyklových květů a tymiánu –, opečenými
s drcenými rajčaty a olivovým olejem, a to vše ke konci pečení zalité bílým vínem. Pereme se o výpek a dřív, než jsme
připraveni se mís vzdát – ještě je chceme naposledy vytřít
kůrkou chleba –, je někdo rychle odnese za závěs. Coitus interruptus. Útrpně přečkáme nenápadné srkání. A potom horečné vyškrabování pekáče, který zůstal ve dřezu.
„Čekanka je venku v peci na chleba,“ oznámí Miranda,
aniž by hovořila k někomu konkrétnímu, ale ví, že někdo
pro ni zaběhne. Tohle hemžení mezi chody, kdy se nás
příliš mnoho snaží pomoct, pokaždé připomíná čtyřminutovou frašku, během níž se každý snaží dostat zpátky ke
stolu. Slanou část večeře Miranda zakončí kousky podzimní
tykve upravenými v páře, obalenými v kukuřičné mouce
a usmaženými na olivovém oleji. Jsou jen lehce dochucené
špetičkou mořské soli a mletým pepřem, což skýtá prostor
pro další lístky šalvěje – tentokrát orestované v oleji –, které
podtrhávají přirozenou bohatou chuť tykve, spíše než by ji
překryly jako cukr a koření. V Mirandině kuchyni se máloco
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schovává pod maskou něčeho jiného. Toto opakované použití šalvěje – nejprve obalené v těstíčku a osmažené, poté dodávající vůni pancettě a bramborům a teď použité s tykví –
je příkladem Mirandiny teorie ﬁlo conduttore: doslova vodicí
niti. Často v jídle použije některý prvek víc než jednou, a tím
jednotlivé pokrmy propojuje a vytváří z nich harmonický celek. Celek je víc než souhrn jeho částí. To věděl už Aristoteles.
Ačkoli pro čtvrteční večery Miranda téměř nikdy nepřipravuje tradiční dezert, někdy, když dá přes noc do cedníku
okapat ricottu z ovčího mléka, naservíruje svěží krémovou
hrudku tohoto sýru na žlutý talíř společně s velkým kusem
včelí plástve a mlýnkem s pepřem, a každý si nabere lžíci
ricotty do šálku, odlomí na ni kousek plástve a pořádně ji
opepří. A pokaždé, bez ohledu na ricottu, sáhne Miranda do
skříňky, ve které uchovává mouku, cukr a sušené fazole, a vytáhne pěknou starou plechovou dózu. Je oválného tvaru, se
zbytky světle modré a stříbrné barvy, a neustále je plná tozzetti, tvrdých, dvakrát pečených sušenek s ořechy, ovocem
nebo semínky, které má zrovna po ruce. Těmito sušenkami
a dobrým, jantarově žlutým vin santo, do něhož se namáčejí,
Miranda čtvrteční večery zakončuje. Večeři jsme zahájili namáčením chleba do vína a končíme podobným způsobem.
Amen.
Když si lehce otře bradu ubrouskem, rozloží Filiberto
tenhle čtverec potrhané modré látky na stůl; uhladí ho, poskládá do malého trojúhelníku a zastrčí si ho do kapsy vlněné košile. Dalším pravidlem čtvrtečních večerů je: Každý,
kdo chce ubrousek, přinese si svůj vlastní. Nato vstane a přistoupí
k Mirandě, uchopí ji za ruku a ve stylu starých kavalírů si ji
přitáhne ke rtům, aniž by se jí dotkl. Otočí se a ujde několik metrů k židli postavené blízko ohniště, popadne svou
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mandolínu, která už tam na něho čeká, a začne na ni brnkat
v molové tónině. Filiberto, jeden ze dvou pastýřů, kteří se
starají o stáda na odlehlých lukách místní farnosti na monteﬁasconské silnici, zpívá hlasem, který se podobá nakřáplému
šepotu. Je chraplavý, drsný.
Miranda zavře oči, pohupuje se na židli, a jako bychom
my všichni, včetně samotné místnosti, zmizeli a ona tu zůstala sama s Filibertem a jeho něžným lkaním. Jeho hlas,
jeho hudba jsou odměnou za čtvrteční večeře. Miranda s plnými ňadry, bohyně hojnosti, la Madonna hořáků v turbanu
z utěrky, s majestátním poprsím, jemným a snědým, deroucím se z živůtku bílé zástěry, se pohupuje na vrzající židli
v rytmu Filibertova brnkání. Když Filiberto přestane hrát,
probere se a její staré, uslzené oči jsou jak zmáčené modročerné květiny, těkají od jednoho z nás k druhému s výrazem
podobným lítosti. Dopije zbytek svého vin santo, přejede si
rukou po tváři, stiskne horní ret a poplácá si turban z utěrky.
Miranda o sobě už několik let tvrdí, že je jí šestasedmdesát,
ale myslím, že jedny z jejích posledních narozenin byly osmdesáté.
Poprvé jsem se s ní setkala jednoho chladného lednového
večera před šesti lety. V té době jsme s Fernandem stále ještě
bydleli v konírně v San Cascianu, ale byli jsme právě uprostřed hledání našeho „příštího domova“. Náhodou jsme se
ocitli na slavnosti na počest svatého Antonína Velikého –
Sant’Antonio Abate – v malé umbrijské vesničce poblíž Orvieta, městečka vystavěného na skále. S dřevěnou bedýnkou
čerstvě upečeného chleba, kterou si půvabně přidržovala
na hlavě, procházela Miranda touto malou festa, pohupujíc
svými plnými boky. Muži přestávali pít i řečnit, kdykoli procházela kolem. Pamatuju se zvlášť na jednoho muže, který se
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pokaždé, když se přiblížila, kousl ze strany do ukazováčku.
Je to silné gesto, ukazatel mnoha citů. Nicméně pohnutkou
toho muže byla nepochybně touha.
Nakonec jsme náš „příští domov“ brzy nalezli – v Orvietu – a čekali další dva roky, potřebné k jeho rekonstrukci.
Po celou tu dobu byla Miranda láskyplnou a štědrou součástí našeho života a zůstala jí dodnes. Moje umbrijská přítelkyně, první a trvalá. Když jsem byla příliš dlouho bez
kuchyně, položila mi do dlaně klíče od svého rustica a nabídla mi, že tam můžu dokončit testování receptů pro svůj
nebezpečně opožděný rukopis. A když jsme se s Fernandem
do Via del Duomo číslo * konečně nastěhovali, byla to opět
ona, kdo se se mnou toulal po tržištích, kdo mě představil
farmářům a pomáhal mi – vůbec první Američance, která se
trvale usadila v Orvietu – proklestit si cestu trnitým kulturním bludištěm centro storico, historického centra města. Vždy
tu pro mě byla. Vždy mi byla nablízku, nablízku v umbrijském slova smyslu. Blízko, ale ne příliš.
S Mirandou jsme strávily bezpočet hodin – samy dvě
nebo ve společnosti ostatních – společnou prací a povídáním, smíchem, který nás přiváděl až k slzám, a pláčem, který
nás zase znovu rozesmál, vařením a pečením, společnými
večeřemi. A když mě požádá, pomáhám jí s přípravou večeří, které podává ve svém rusticu tři nebo čtyři další večery
v týdnu a při kterých pokaždé hostí asi dvanáct osob. Během
těchto večerů jsou jejími hosty převážně místní obyvatelé,
kteří žijí sami, řidiči náklaďáků, kteří tudy projíždějí, nebo
páry, které musí vyžít z malých důchodů, z nichž si sotva
zajistí večeři na vlastní stůl a jež jim nedovolí ani pomyslet
na to, že by si na ni mohli někam zajít. Pro ty všechny představuje ručně vyrobený nápis – Miranda –, houpající se na
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kovovém držáku nad jejími starými zelenými dveřmi a zezadu ozářený plamenem v kovové svítilně, jakési útočiště,
zchátralou pevnost na monteﬁasconské silnici.
Miranda vaří z toho, co má po ruce, co jí ostatní přinesli.
Na konci večera se na stolech neobjeví žádný účet. Lidé na
něm nechají, co můžou, ať už je to pár eur, vajíčka zabalená
v novinovém papíře, pytlík právě vykopaných brambor,
ještě zamazaných od vlhké červené hlíny, nebo bedýnka artyčoků, jejichž kulaté zubaté hlavičky se klátí na třiceticentimetrových listnatých stoncích. Taková je dohoda. A Miranda
se stará o to, aby fungovala.
Vybavuju si tohle všechno a říkám si, co asi Mirandu s plnými ňadry dnes večer trápí, proč se v jejích očích lesknou
slzy, jež neskanou.
Filiberto, který stále ještě sedí u krbu, by to taky rád věděl. „Amore mio,“ pronese, jak se tak na ni dívá, „nejsi ve své
kůži?“
„Sto bene. Sto veramente bene ma,“ odvětí Miranda. „Je mi
dobře, opravdu dobře, ale…“
„Tak copak se děje?“ zeptá se Gilda. Obličej této jemné
krásky, které je něco málo přes padesát, vypadá, jako by byl
z bílého hedvábí, do něhož její jantarové oči vypálily velké
kulaté otvory. „Mně se taky zdá, že jsi trochu skleslá.“
„Myslím, že je to únavou. Naše Mirandička příliš pracuje.
Možná by to chtělo malou přestávku od našich čtvrtečních
večerů,“ ozve se Ninuccia, statná zrzka s nádhernýma šedýma očima a sklonem k panovačnosti. Tahle naše portatrice
della verità, nositelka pravdy, ví, jak co je a není, a málokdy jí
někdo odporuje.
All’ Italiana, všichni kolem stolu spustí jeden přes druhého a každý slyší jen sám sebe. Nikdo se nechce vzdát
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čtvrtečních večeří, a zároveň není nikoho, kdo by nesouhlasil s tím, že by toho měla Miranda dělat méně. Alespoň
na nějaký čas. Povyk sílí, dokud Miranda nezavelí, aby
ztichli.
„Synovci mi slíbili, že na tomhle starém domě udělají
trochu práce. Ne moc, upozorňuju – podepřou trámy a přivezou a položí jednu fůru starožitných dlaždic, které jeden
z nich koupil na aukci ve Viterbu. A trochu tady vymalují.
I když budou pracovat jen po večerech, myslím, že měsíc
bude stačit. Někdy po raccolta by měli mít hotovo. Olivy letos budou dostatečně zralé ke sklizni nejpozději v polovině
listopadu, nemyslíte?“
Souhlasné mručení. „Ano, po sklizni a před prvním sněhem by už chlapci měli mít hotovo.“
„Benissimo. A potom se vrátíme k našemu pravidelnému
rytmu,“ řekne Pierangelo, který je Ninucciiným manželem.
Poslední slova otočí v otázku.
„Měla jsem vlastně na mysli víc než jen intervallo,“ pokračuje Miranda, aniž by zvedla oči. „Uvažuju, že rustico
zavřu.“ Mačká kůrku chleba na zeleno-bílém voskovaném
ubruse a přitom ke rtům pozvedne prázdnou sklenku a snaží
se z ní dostat ještě kapku.
V místnosti to zaburácí.
„Ne, ne, myslím tím zavřít ostatní dny, vyjma našich
čtvrtků,“ dodává rychle. „Nebudu otvírat jiné večery. Tak to
myslím.“
Miranda se snaží získat pozornost ostatních, kteří se
modlí ke všem svatým. „Ale pokud zase opravdu začneme…
až zase začneme, nebudu už vařit. Chci, abyste to věděli.
Budu k ruce, abych pomohla. Zachováme stejný systém,
každý k večeři přispěje, čím bude moct. Nějakou dobu teď
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nebudeme mít na zahrádkách skoro nic, kromě dýní, černé
kapusty a květáku, ale do listopadu budou zralé tomely
a taky granátová jablka. Kdyby dal každý usušit pár porcini,
měli bychom na přilepšení do zimních polévek. Ale usušte
je správně. Nebo mi je radši přineste a já je navleču na nit
a nechám je viset na trámech u mě na půdě.“
„Já budu mít pórek, dokonce ještě až roztaje sníh,“
oznámí Ninuccia. „A sklep mám plný jablek a brambor.
Všichni máme kaštany.“
„Dobře. Bravissimi. Ale pamatujte, jen to nejlepší,“ nabádá
Miranda.
Další z pravidel čtvrtečních večerů: Ať chudý či bohatý, nabízej vždy jen to nejlepší, co máš.
„A pokud někdo z vás bude moct postrádat něco z honu,
pověste kýty, nebo klidně celé kusy vzadu, v domku na sýr.
Ptáky, zajíce, divočáky. Nezapomeňte na kopyto, tlapku
nebo křídlo připevnit datum, čitelně napsané, abychom věděli, v jakém pořadí je spotřebovat.“
„Ptáky není třeba značit, Mirando. Zatuchlý pták mluví
sám za sebe.“
„Ty sám už začínáš být cítit zatuchlinou, Iacovo,“ ujišťuje
Miranda pohledného muže v ručně pleteném černém svetru, tmavomodré košili a šedých plátěných kalhotách, zastrčených do bot vysokých až po kolena – ten stejný ručně pletený černý svetr, tmavomodrou košili a šedé plátěné kalhoty
zastrčené do stejných, po kolena vysokých bot nosí, jak si
už všichni stačili všimnout, v létě i v zimě od té doby, co mu
před pěti lety zemřela žena.
„V posledních letech svého života si Michelangelo nikdy
nezouval boty, miláčku,“ odvětí Iacovo. „To z úcty k němu
v těch svých setrvávám ve dne v noci.“
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„Pche! Kde jsem to přestala? Aha, víno a olej tu budou
a dřevo na zatopení i do pece na chleba taky.“
„A pecorino,“ dodá Filiberto. „Vždycky tu bude sýr.“
Miranda pohlédne na Filiberta a pošle mu vzdušný polibek.
„Certo, certo, udělala jsi víc než svůj díl a teď se budeme…
teď se budeme starat my. Budeme se střídat,“ rozhodne za
nás jako vždy Ninuccia.
A už zase všichni mluví jeden přes druhého a souhlasí,
že Miranda by už skutečně měla opustit své místo před starými železnými kamny. „Ano, ano, samozřejmě, è giusto, giustissimo, tak je to správné, naprosto správné,“ opakují zas
a znova, avšak hlasů ubývá a rychlost jejich slov polevuje,
jejich přesvědčení je jako slábnoucí souzvuk. Váhavé hvízdnutí v temnotě. Jsou jako zmatené děti, které ztratily svého
pištce.
Mlčení naruší tichý, ale ne ostýchavý hlas.
„Já budu vařit.“
Ten hlas je můj.
Právě jsem se nabídla, že jednou týdně připravím večeři
i pro čtrnáct osob v domě bez elektřiny a plynu. Budu vařit
na třech otvorech v kamnech vytápěných dřevem a uhlím
a na kuse drátěného pletiva nataženého mezi kozlíky miniaturního ohniště. Lidé, kteří přijdou sníst, co uvařím –
někteří z nich už v jistém věku –, jsou kulinářští tradicionalisté, Umbrijci ze staré školy, kteří obdělávají půdu, pasou
stáda, chovají na dvorcích zvířata, loví ptáky a divočáky a za
celý svůj působivě dlouhý život nejedli vejce z kartonu, ale
vždy zpod teplého pozadí slepice. Jejich kuchařské receptury jsou přísně dané: Králík se buď protáhne hromádkou
mouky a osmaží se v bublajícím sádle, nebo se zabalí do
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pancetty, opeče s rozmarýnem a až na stole skrovně pokropí bílým vínem; tento ﬁnální obřad dává vzniknout lahodným výparům, které se usazují zpět a zůstávají hluboko
v měkoučkém horkém mase. Kuře se nakrájí na malé kousky
a peče s drcenými rajčaty, olivovým olejem a hrstmi divoce
rostoucích bylin. V polovině pečení se podlije bílým vínem.
Nedělní kuře se může zprudka opéct na pánvi se žlutými paprikami a tučnými černými olivami. Předepsanou bylinkou
k jeho ochucení je oregano. Jehněčí, kýta nebo plec, se peče
s brambory. Malá žebra se rychle opálí nad ohněm, živeným
dřevem. Jedinou omáčkou je olivový olej – zelený jako sluncem ozářený nefrit –, nacákaný v malých třpytivých loužičkách, skrz které člověk rejdí kousky masa, tučnými kousky,
kostmi, brambory, chlebem. Poslední, ty nejlepší kapky
pak vytře prstem. Prase, ať sele či dospělé, se peče se šalvějí
a rozmarýnem a často, ale ne pokaždé, s divokým fenyklem,
nebo, ještě běžněji, se vykostí, vycpe nádivkou z vnitřností,
napíchne na kovový rožeň a otáčí nad mírným ohněm, dokud jeho kůže, třpytící se jako naleštěný mahagon, není
křehká jako vychlazený karamel.
Kuchařská bible těchto venkovských obyvatel je dlouhá,
její zákony jsou vytesány v umbrijském kameni. Já z Umbrie
nepocházím. Mou vlastní biblí je tavicí kotlík, směsice bohatství posbíraného ze všech míst, na kterých jsem žila,
pracovala a vařila. A i když budu vařit pro tyhle ortodoxní
Umbrijce, vím, že budu mít tisíc chutí se rouhat. Třeba
osmahnu králíka s divokým tymiánem a šalotkou v bohatém
slaném tuku vyškvařeném ze sádla provoněného divokými
bylinkami, podliju ho dobrým černým pivem a podusím,
dokud jeho buclaté maso nezezlátne jako srpnová pšenice a při sebemenším píchnutí hrotem vidličky nebudou
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šťavnaté kousky odpadávat od kostí. A co horšího, k pití
budu nejspíš servírovat stejné černé pivo jako to, ve kterém
se marinoval králík. Jinými slovy, budu pro tyhle Umbrijce
vařit tak, jak je to přirozené pro mě. To mi připadá správné.
Vlastně mi to připadá skvělé.
A určitě to připadá správné i Mirandě, její široký úsměv jí
z očí vytváří třpytící se modročerné škvírky. Teď už se směje,
její turban z kuchyňské utěrky – ožehlý v nějakém dřívějším
souboji s plameny – je nakřivo a rozvolněný, v kouřových
závojích vyhasínajícího ohně. Všimnu si však, že se směje
pouze Miranda.
„Myslela jsem si, že budeš chtít vařit, Chou,“ řekne.
„Vlastně jsem tě měla na mysli… Už od té doby, co na Rai
Uno vysílali ten starý ﬁlm Babettina hostina. Od té doby si
říkám, že jsme jako ti místní, co žili o solené tresce a o vodě,
a ty bys mohla být ta žena, Babette, která nás ve čtvrtek usadí
k podivné večeři. La Festa di Babette.“
„Vy se sotva celou dobu živíte rybami a vodou,“ řeknu
a pozvednu svou sklenku. Všichni následují mého příkladu
a pijeme na zdraví a radost bohyně Buonrespira.
„Brava, Miranda, bravissima, bravissima.“ Všichni jsou na
nohou a obklopují ji, líbají, objímají a dotýkají se jejích potem se lesknoucích tváří. Miranda vládla svému spolku spravedlivě, a tak si zaslouží lásku jeho členů. Avšak jejich elán
pohasne možná až příliš rychle, a jakmile jsou zase všichni
zpátky na svých místech, pokračují v kolektivním trucování.
Jeden si pohrává se svým prstenem, jiný prostředníčkem
a palcem cvrnká do zatoulaných drobků. Někteří, zjevně vyvedení z míry, upřeně hledí mým směrem, jako bych byla
někdo jiný, někdo nový. Což určitým způsobem jsem. Člověk žijící v cizině zůstane někým novým napořád.
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