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Jedna
Pippa

Vždycky se snažím nebrat si příliš k srdci, jak blízko
k sobě má okamžik, ve kterém si uvědomím, jak se
věci mají, s jasnozřivým prozřením, že je pozdě bycha
honit.
Jako třeba když sedíte u maturity a uvědomíte si,
že jste se přece jen mohli učit o trochu víc.
Nebo třeba koukáte do hlavně pistole a říkáte si
Jejda, to jsem fakt posrala.
Nebo se ocitnete nad hopsající bílou zadnicí svýho
kluka, když ve vaší posteli šuká jinou ženskou, a s jistým sarkasmem si pomyslíte: Aha, tak proto nikdy nespravil ten vrzající schod. Protože to byl poplašný hlásič:
pozor, Pippa jde domů.
Praštila jsem ho kabelkou přímo doprostřed zad,
zrovna když byl v nejlepším. Znělo to jako když stovka rtěnek dopadne na cihlovou zeď.
Na podvádějícího, prolhaného a debilního čtyřicátníka byl Mark opravdu dost fit.
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„Hajzle,“ sykla jsem, když se z ní pokoušel poněkud nemotorně slézt. Postel byla nepovlečená – k seznamu Markových vlastností si můžete přičíst lenost,
samozřejmě byl líný skočit do prádelny na rohu ulice,
než přijedu domů – a péro se mu zhouplo nahoru
k břichu.
Přikryl si ho dlaní. „Pippo!“
Ta ženská schovala tvář ve smrtelně trapných rozpacích, což jí slouží ke cti. „Marku,“ řekla přiškrceně,
„tys mi neřekl, že máš holku.“
„Zvláštní,“ odpověděla jsem za něj. „Mně neřekl,
že má dvě holky.“
Mark ze sebe vyrazil neartikulované zvuky hrůzy.
„Takže,“ zvedla jsem bradu. „Sbal si svý krámy
a vypadni.“
„Pippo,“ vysoukal ze sebe. „Já nevěděl…“
„Že se stavím na oběd?“ odsekla jsem. „Jo, to je mi
jasný, lásko.“
Ta ženská vstala a rudá ponížením si posbírala
šaty. Asi by bylo slušné, kdybych se otočila a nechala je obléknout v zahanbeném mlčení. Ovšem aby to
bylo spravedlivé, slušná věc by byla netvrdit, že nevěděla, že má Mark holku, když všechno v té pitomé
ložnici mělo něžně tyrkysovou barvu a lampičky na
nočních stolcích měly stínítka s kraječkami. Leda že by
to byl byt jeho mámy. Tak to jste kurva na omylu.
Mark si natáhl kalhoty a blížil se ke mně s napřaženýma rukama, jako by přistupoval k šelmě.
Zasmála jsem se. V té chvíli jsem byla ještě nebezpečnější než lev.
„Pippo, drahoušku, strašně mě to mrzí.“ Nechal
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ta slova viset v prostoru mezi námi, jako by skutečně
mohla zchladit můj vztek.
Mou mysl okamžitě zaplnil hotový proslov, zcela
konkrétní a jasně formulovaný. O tom, jak pracuju
patnáct hodin denně, abych mu pomohla se začátky
podnikání, o tom, že žije a pracuje v mém bytě, ale
za celé čtyři měsíce po sobě neumyl ani hrnek, o tom,
jaké úsilí věnoval tomu, aby uspokojil tuto ženskou,
a jestli jsem spokojená já, to ho za posledního půl
roku vůbec nezajímalo. Ale rozhodně si nezasloužil,
abych mu věnovala tolik energie, ačkoliv má řeč by
byla skvělá.
A kromě toho na to, jak se cítí trapně – s každou
sekundou, aniž bych vůbec řekla jediné slovo – byl
skvostný pohled. Neuškodí, když se budu chvíli koukat. Za téhle situace by vás to napadlo taky. Jenomže
místo toho něco ve mně začalo doutnat. Tuším, že to
byla moje láska k němu, jež vzplála, jako když u novin přidržíte zápalku.
Přistoupil o pár kroků blíž. „Neumím si ani představit, jak ti to celé připadá, ale…“
Lehce jsem naklonila hlavu a cítila, jak ve mně
bublá vztek. Přerušila jsem ho v půli věty: „Tak ty si to
neumíš představit? Shannon tě opustila kvůli jinýmu
chlapovi. Podle mě víš přesně, jaké to je.“
Jakmile jsem to dořekla, prodraly se na povrch
vzpomínky na naše začátky tenkrát před lety, kdy
jsme se potkali v hospodě a vedli nejdřív nekonečné kamarádské rozhovory o mých milostných eskapádách a jeho nezdarech u žen. Vzpomínám si, jak
jsem tvrdila, že určitě musí svou manželku hluboce
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milovat, když bez ní vypadá tak zničeně. Snažila jsem
se do něho nezamilovat – do toho nádherného kluka
se smyslem pro suchý humor, tmavými vlnitými vlasy
a jiskřičkami v hnědých očích – leč, podlehla jsem.
A k mé nesmírné radosti se to změnilo v něco víc.
Za tři měsíce se nastěhoval.
Za dalších šest měsíců jsem ho požádala, aby opravil to vrzající prkno na schodech.
Dva měsíce poté jsem to vzdala a spravila to sama.
To bylo včera.
„Sbal si věci a vypadni.“
Ta ženská přikrčeně proběhla kolem nás.
Zapamatovala bych si vůbec její tvář? Nebo si
budu do smrti pamatovat jen Markovu zadnici hopsající nad jejím tělem a na to, jak se mu péro pružně vyhouplo k břichu, když z ní vyděšeně slezl?
Uslyšela jsem bouchnutí dveří, ale Mark se pořád
neměl k odchodu.
„Pippo, je to jen kámoška. Arnoldova ségra, toho
kluka z fotbalu. Jmenuje se…“
„Opovaž se mi říkat, jak se jmenuje,“ zavrčela jsem
nevěřícně. „Na to ti kašlu!“
„Co jako…“
„Co když je to hezké jméno?“ přerušila jsem ho.
„Co když se někdy v budoucnu provdám za fakt hodnýho chlapa a budeme mít mimino a můj muž navrhne
tohle jméno a já řeknu: Jé, to je krásné jméno. Bohužel Marek ošukával holku, která se zrovínka takhle
jmenovala. V mojí posteli, bez povlečení, protože je
to lenoch líná, takže ne, takhle naši dceru nemůžeme
pojmenovat.“ Zamračila jsem se na něj. „Zkazil jsi mi
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den. Možná celý týden.“ Přemýšlivě jsem naklonila
hlavu. „Ale celý měsíc ne, protože ta nová kabelka
od Prady, co jsem nedávno dostala, je absolutně úžasná – a ani ty ani ta tvoje nevěrná bílá prdel se jí nemůžete rovnat.“
Usmál se, málem vyprskl smíchy. „Teda ty dovedeš být zábavná i v takový situaci, Pippo,“ zašeptal
obdivně.
Procedila jsem skrz zuby: „Marku. Seber se a vypadni z mýho bytu.“
Začal se kroutit. „No jo, ale já mám ve čtyři telekonferenci s Italama, tak jsem myslel, že by to šlo
z tvého…“
Tentokrát jeho slova uťala moje dlaň na jeho tváři.


Coco přede mě postavila hrnek s čajem a útěšně mi
prohrábla vlasy.
„Vyser se na něj.“ Tohle zašeptala kvůli Lele. Lele
milovala motorky, ženy, ragby a Martina Scorseseho.
Ale jak jsme všichni věděli, nesnášela, když manželka
mluvila doma sprostě.
Položila jsem si tvář na ruce složené na stole. „Proč
jsou chlapi takový kokoti, mami?“
Mami jsem říkala oběma, protože to je jediné
oslovení, na které obě reagují. Napřed se to trochu
pletlo: zavolala jsem na jednu a obrátily se obě –
a proto jakmile jsem uměla mluvit, naučili mě Colleen a Leslie, abych je místo mami oslovovala Coco
a Lele.
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„Jsou to kokoti, protože…“ Odpověděla Coco,
a pak se odmlčela. „No, všichni snad nejsou kokoti,
že ne?“
Tušila jsem, že se podívala po Lele, jestli souhlasí,
protože pokračovala dál, pevnějším a odhodlanějším
hlasem. „Ženský bejvaj taky pizdy, to si nevybereš.“
Lele přispěchala na pomoc. „Můžeme říct jen to, že
Mark je každopádně pičus, ovšem náš pohled asi není
objektivní.“
Skoro jsem k mámám cítila lítost. Marka měly
rády. Líbilo se jim, že byl ve věku tak asi napůl mezi
mým a jejich. Obdivovaly jeho vytříbený vkus, pokud jde o víno, cenily si toho, že měl rád Boba Dylana a Sama Cooka. Když byl se mnou, rád předstíral,
že je ještě pořád ani ne třicetiletý mladík. Když byl
s nimi, bez problémů se transformoval v nejlepšího
kamaráda padesátiletých leseb. To by mě zajímalo,
co by ze sebe udělal, kdyby se skamarádil s nějakým
obyčejným lůzrem.
„Jo a ne,“ připustila jsem, narovnala jsem se a utřela si tváře. „Když si to tak vezmu zpětně, říkám si,
jestli Marka zklamala Shannon proto, že jeho nikdy
nenapadlo zahnout.“
Pohlédla jsem do jejich ustaraných, doširoka rozevřených očí. „Chci říct, že ani nevěděl, že je něco
takového možné, dokud mu ona nezahla.“ Cítila jsem,
jak mi z tváří mizí krev. „Že by to byl nejrychlejší
a nejjednodušší způsob, jak to se mnou skončit?“
Beze slova na mě zíraly, když viděly hrůzu v mé
tváři.
„Nemyslíte?“ zeptala jsem se a hleděla střídavě
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z jedné na druhou. „Že by to chtěl skončit a já byla
prostě jen nedovtipná a neviděla to? Vyspal se s ženskou v mý posteli, aby mě mohl pustit k vodě?“ Přitiskla jsem si dlaň na rty. „Co když je Mark jen obrovský zbabělec s velkým bimbasem?“
Coco si zakryla ústa, aby se nesmála. Lele věnovala této otázce hlubší úvahu. „O jeho bimbasovi těžko
můžu mluvit, drahoušku, ale beze všech pochybností
můžu prohlásit, že ten chlap je srab.“
Lele mě vzala něžně, ale pevně za loket, zvedla mě
ze židle a odvedla ke svému starému rozvrzanému kanapi. Posadila mě vedle svého vytáhlého, kostnatého
těla a vzápětí jsem z druhé strany ucítila hebké křivky
Coco.
Kolikrát už jsme takhle spolu seděly? Kolikrát
jsme to takhle dělaly, tiskly se k sobě na kanapi a dumaly nad záhadou mužské povahy, kolikrát jsme tohle prožívaly společně? Ne vždy jsme nalezly odpovědi, ale většinou jsme se pak cítily lépe, když jsme se na
tom gauči mohly takhle láskyplně objímat.
Tentokrát nemusely dumat dlouho, aby dospěly k závěru. Když vaše šestadvacetiletá dcera přijde
domů s tím, že má trable s chlapem, a jste lesba, která
se provdala za svou první lásku, dá se říct jen jediné:
Vyser se na něj.
„Moc pracuješ,“ zabručela Lele a políbila mě do
vlasů.
„A v práci se ti nelíbí,“ zamručela Coco a masírovala mi prsty na rukou.
„No, vidíte, proto jsem se taky stavila doma na
oběd. V kanclu jsem měla pocit, že roztrhám všechny
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ty lejstra na kousky a vyleju Tonymu kafe na hlavu.
Tak jsem si řekla, že by mi bodlo něco dobrého na
zub a pár keksů. Tomu se říká ironie osudu.“
„A co dát výpověď a odstěhovat se?“ navrhla Coco.
„Ale mami,“ hlesla jsem a dělala, že mi při té otázce neskáče srdce radostí. „To by přece nešlo.“
Civěla jsem před sebe v tom úpravném obýváčku:
malá televize sloužící spíš jako podstavec pro vázy
s květinami než ke svému pravému účelu, modrý koberec s uzlíky, jenž býval minovým polem ztracených botiček od barbín; naleštěná podlaha z mořeného dřeva.
Svou práci jsem opravdu upřímně nenáviděla. Nesnášela jsem šéfa Tonyho. Nenáviděla jsem tu ubíjející nudu nekonečných čísel. Štvalo mě dojíždění, vadilo mi, že v kanclu už nemám pořádné kamarády od té
doby, co před rokem a půl odešla Ruby.
Štvalo mě, jak dny splývají jeden v druhý.
Ale možná mám štěstí, uvědomila jsem si. Alespoň
mám práci, ne? A přátele, i když většina z nich stráví víc
času žvaněním v hospodě než čím jiným. Mám dvě mámy,
které mě milují nade vše, a šatník, nad kterým by většina
ženských slintala závistí. Pravda, Mark byl někdy miláček,
ale popravdě, v podstatě to byl flink. Velký péro, ale to bylo
tak všechno. Zdatný, i když poněkud nedovtipný, když si to
tak vezmu. Kdo by potřeboval chlapa? Já ne.
Měla jsem všechno – v podstatě mi v životě nic nescházelo. Tak proč se teď cítím jako totální chudinka?
„Potřebuješ dovolenou,“ vzdychla Lele.
Cítila jsem, jak ve mně něco puklo: nepatrný závan
úlevy.
„Jo. Dovolenou!“
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