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1.

Dubový mech. Vůně intenzivní, pronikavá, atavistická. Vůně
stability a síly. Odhání zklamání, které zatěžuje duši, když se
vědomí vlastní chyby proměňuje v tíživý klam. Oslabuje smutek
z toho, co mohlo být, a není.

Pach vzlínající z řeky Arno byl suchý. Smrděl zplesnivělou moukou
a byl odporný jako zklamání, které ji uvnitř svíralo.
Elena Rossiniová se schoulila. Pozorovala řeku před sebou, jež v suchém létě, v němž se déšť ukázal jen výjimečně, byla vyprahlá a jen
ztěžka plynula.
„Nejsou vidět vůbec žádné hvězdy,“ posteskla si po dlouhém pohledu k černé obloze.
A přesto jeden světelný paprsek občas pronikl teplou zářijovou
nocí a zatřpytil se na lesklém kovovém povrchu zámečků lásky, které
se hromadily na kovovém zábradlí jako myšlenky, jež se jí jedna přes
druhou honily hlavou.
Natáhla ruku a dotkla se ukazováčkem jednoho z těch předmětů,
jimiž si zamilovaní slibují lásku na věčnost a snaží se tím vzdorovat
toku nemilosrdného času.
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Matteo vybral velký a robustní zámeček, zamknul ho před ní a klíč
hodil do řeky. Elena si ještě teď pamatovala chuť jeho polibku, který jí
dal před tím, než ji požádal, aby s ním začala žít.
Ztuhla.
A dnes už je ex snoubencem, ex společníkem, ex spoustou věcí.
Schoulila se do sebe, zachvěla se chladem a smutkem a vydala se
dál. Než se vzdálila definitivně směrem k Michelangelovu náměstí,
naposledy se otočila a zadívala se na kovové naděje lásky. Vsadila by
se, že brzy přibude nový zámek. Bude úplně nový a pozlacený, pokud
dobře znala svého ex přítele.
Matteo a Alessia… tak se jmenovala nová šéfka, žena, která zaujala
její místo. Pěkně dlouho a hloupě ji Elena považovala za svou kamarádku. Na chvíli si ji vybavila. Jak jí důvěřivě svěřovala to, co by nikdo
jiný na světě nemohl pochopit.
Byla pošetilá a hloupá, vyčetla si.
Mělo jí to dojít. Matteo se ale choval pořád stejně, vůbec nijak své
chování nezměnil. A to ji štvalo ze všeho nejvíc. Bylo to nespravedlivé.
Nedal jí vůbec žádnou šanci.
Zrychlila krok, jako by chtěla utéct obrazu, který se jí to ráno naskytl před očima. Ale bylo to úplně zbytečné, vracel se jí na mysl stejně
jako smyčka v digitálním fotorámečku.
Elena vešla do malé restaurace, kterou provozovala společně s Matteem. Normálně by byl v tuto hodinu v kuchyni a připravoval menu.
Když však otevřela dveře, ocitla se tváří v tvář scéně, která ji ochromila.
Kolena se jí podlomila, a musela se opřít o stěnu.
Alessia a Matteo vyskočili na nohy a snažili se v rychlosti něčím
zakrýt.
Dívali se vyděšeně a beze slova jeden na druhého, ticho přerývaly
jen svými hlubokými vzrušenými nádechy.
Elena ztratila řeč, bez hnutí se snažila porozumět situaci, které se
nechtěně stala součástí. A pak se pomalu a zmateně vzpamatovala.
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„Co to tady do háje děláte?“ zakřičela.
Později se za tu idiotskou větu styděla, byla by ráda řekla a udělala
něco úplně jiného. Odpověď byla do očí bijící. Důkazy by odzbrojily
i ženu krátkozrakou, a Elena viděla výborně. A slyšela stejně tak dobře.
Matteo, který jí připadal zpočátku spíše vyděšený, se vzápětí rozčílil.
Kdyby jí neztuhla krev v žilách společně se smyslem pro humor,
Elena by se této groteskní scéně snad i smála. Zůstala však nehnutě
stát, dlaně sevřené v pěst, srdce zběsile bušící v hrudi, potupená a ponížená čekala, že se jí dostane nějakého vysvětlení.
Ale Matteo se ani nepokusil zapírat. Neřekl ani „lásko, není to tak,
jak to vypadá“. Ani „všechno ti to vysvětlím“.
„Co tady děláš? Nemělas být v Miláně?“ osopil se na ni.
Jeho reakce ji naprosto uzemnila, jako by to byla ona, kdo se má
omlouvat. Nebylo jí dobře, a proto ani neodjela. Bohužel ho předem
nevarovala.
Byla zmatená, nedokázala to pochopit.
„Jak jsi mi mohl něco takového udělat?“
Další hloupá věta.
Ticho, rozpaky, bezmoc a nakonec hněv. Slova nebyla nikdy její
silnou zbraní a v tuto chvíli ji úplně opustila. A tak se podívala z Mattea
na Alessii, jako by jí to mohla nějak vysvětlit ona. Chtěla by jí ublížit,
veškerou svou silou ji zašlapat. Neuvědomovala si, co právě teď udělala?
Matteo byl jejím snoubencem víc než dva roky. Už se měli brát.
Nepožádal ji sice přímo o ruku, ale přece spolu bydleli. Neinvestovala
snad Elena velkou část svých úspor do této zatracené restaurace?
A co teď? Její sny, její plány. Všechno je pryč. Je konec!
„Neber si to tak, nemá to cenu. Takové věci se prostě stávají…“
Jak stávají?
Její rozhořčení dosáhlo vrcholu a místo toho, aby zničená nevěrou
skončila na kolenou, cítila, jak ji přemáhá vztek, kterým brzy vybuchne.
Za malou chvíli letěl proti dvojici schovávající se za stolem hrnec.
Třeskutý kovový zvuk celou záležitost ukončil.
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Elena se otočila a šla pryč. Vzdalovala se od něčeho, co ještě před
malou chvílí považovala za svou budoucnost.
Nedaleký smích ji vyrušil z vlastních myšlenek a na povrchu zanechal jen
hořkou vzpomínku, jež jí však přece jen poskytla trochu zadostiučinění.
Matteo Ferrari se babičce Lucii nikdy nelíbil.
Ona ho však obdivovala od samého začátku. Snažila se mu vyhovět,
podporovala ho, sloužila mu… tak. Sloužila mu, protože si myslela, že
tak to má správná přítelkyně dělat. Nic nemělo jejich vztahu uškodit,
tak si to předsevzala. Povrchní vztahy a příběhy bez budoucnosti, to
nebylo nic pro ni, to ji nikdy nezajímalo. Matteo byl takový, jakého ho
potřebovala. Chtěl rodinu, měl rád děti. A to pro ni bylo zásadní. Byl
to také důvod, proč si ho vybrala a dělala všechno pro to, aby jejich
vztah udržela, a nikdy si na nic nestěžovala.
On ji však přesto zradil.
A to ji bolelo ze všeho nejvíc. Tolik se snažila, tolik důvěry do něj
vložila, a výsledek? Opravdová katastrofa.
Tu noc byla venku spousta lidí. Historické centrum Florencie usínalo za
úsvitu. Náměstí byla plná umělců, studentů a turistů, kteří se zastavovali na kus řeči pod světly pouličních lamp, nebo se ukrývali v tmavých
zákoutích, mnohem vhodnějších pro intimnější chvíle.
Elena se procházela a nechala se unášet vzpomínkami, ponořená do
známých vůní čtvrti Santa Croce. Znala každou nerovnost těch uliček,
každou staletími vyšlapanou kočičí hlavu. Profily domů se obnažovaly
před jejím unaveným pohledem. Štíty obchůdků svítily do noci. Zdálo
se, že se nic nezměnilo. Zažívala tak nečekaný pocit uspokojení z dobře
známých míst, že ji to zcela ohromilo.
Byl to rok, bylo to víc než jeden rok, co babiččin dům nenavštívila.
Po její smrti tam nevkročila.
Dlouhou dobu to byl její jediný svět. Odtud chodila na základní
školu a pak na církevní gymnázium ve via della Colonna, pár kroků
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od domu Rossiniových. Z těch oken potají pozorovala jiné holčičky,
když si hrály.
Žádná z nich vůním nerozuměla. Žádná z nich nikdy neviděla destilační přístroj a ani netušila, že tuk pohlcuje vůně. Konkrétní, úplná
nebo smíšená esence byla slova, která pro ně nic neznamenala.
Ale všechny měly maminku a tatínka.
Ze začátku je ignorovala. Ale pak si uvědomila, že jim závidí jejich
uspořádaný svět, a toužila být jeho součástí. Chtěla být jako ony.
Rodiče jejích spolužaček se k ní vždycky chovali moc pěkně, dávali
jí dárky, zvali ji na návštěvu.
Nebylo žádné výročí, jehož by nebyla součástí. Ale ty jejich úsměvy
nikdy nedoputovaly k jejím očím. Elena je cítila bloudit kolem sebe,
jako by se jí snažily rychle zbavit.
Jako splněné a zapomenuté povinnosti.
A teď to pochopila.
Hořká chuť zahanbení ji vzdálila i od kamarádek, které se podivovaly nad zvláštním domem, ve kterém bydlela, a nad tím, že na její
vystoupení ve škole chodí jenom babička a že je to stále jenom babička,
kdo si chodí do školy o Eleně promluvit s učiteli. Přirozeně byly i jiné
děti, sirotci, problém byl však v tom, že ona maminku měla.
Rozzlobeně chtěla tuto vzpomínku zahnat. Už na to léta nemyslela.
Brečet sama nad sebou… to by tak ještě scházelo!
Spolkla hořkost a přidala do kroku. Byla skoro na místě.
Zdálo se, že vysoké kamenné zdi paláců se ji snaží utěšit a přivinout
k sobě. Vlahý vzduch se ochladil a z dlaždic se linula vlhkost. Elena ji
vdechla a čekala na tu chvíli, kdy se spojí s vlhkostí z řeky.
Vůně minulosti, vůně ztracených věcí.
Zastavila se před masivní branou. Do zámku zastrčila starý klíč
a zatlačila. Na krátkou chvíli zavřela oči. Bylo jí lépe.
Vrátila se.
A i když to byla jediná věc, kterou mohla udělat, nemohla nepřiznat, že se cítí poražená. Odešla odsud s rozhodnutím změnit svůj
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život, a byla zase tady, uvnitř domu, který jednoho dne opustila plná
naděje.
Schody téměř vyběhla, ráda by se vyhnula pohledu do dvou temných chodeb v přízemí, které vedly do míst, kde byla kdysi laboratoř
a obchůdek Lucie Rossiniové. Vešla ihned do koupelny, po rychlé sprše
vyměnila povlečení a zavrtala se do postele.
Levandule, bergamot, šalvěj. Celý dům byl nasáklý jejich vůní,
byla pronikavá, jako samota, která jí drtila srdce. Chvíli předtím, než
ji zmohla únava, měla pocit, že ji laskavá dlaň pohladila po vlasech.
Následujícího rána se jako vždy vzbudila příliš brzy. Chvíli ležela
bez hnutí, oči upírala do stropu, srdce jí bušilo až v krku. Zapomněla
zavřít okenice, proto je tady tolik světla. Slunce zaplavilo podlahu
a taky postel. Ale ve skutečnosti to byla vůně domu, která ji pohltila
a ochromila.
Nevěděla, co jiného dělat, a tak vstala. Seběhla dolů a posadila
se na místo, které jí patřilo od dětských let. Po chvíli se zadívala na
leštěný dřevěný stůl a uvědomila si, jak je obrovský. Vzrušeně a nespokojeně se zavrtěla na židli. A pak uslyšela to ticho. Ochromující
a skličující ticho.
„Mohla bych zapnout televizi,“ zašeptala si pro sebe. Ale její babička ji neměla, nesnášela ji. A aby řekla pravdu, ani ona z ní nebyla
nadšená. Mnohem raději si četla.
Její knihy jsou ale všechny u Mattea.
Znovu ta zdrcující bolest. Všechny její sny a plány se rozplynuly.
Co teď bude dělat?
Rozhlédla se kolem sebe a připadala si úplně ztracená.
Každý z těch předmětů důvěrně znala, všechny věci uvnitř tohoto
domu jí byly blízké. Milovala ty prapodivné a staré kousky. Talíře zavěšené na zdi, hliněné smaltované nádoby, ve kterých babička uchovávala
těstoviny, nábytek, který musela často leštit a měla kolem toho vždycky
spoustu řečí. V přítomnosti tolika známých věcí by se neměla cítit tak
opuštěná. Ale byla jakoby prázdná, prázdná a osamělá.
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Vstala a se skloněnou hlavou se vrátila do svého pokoje. Nejraději by
zavolala Monie a všechno jí řekla. O tom hadovi Matteovi a o Alessii.
Opravdu nádherný párek. Raději své nadávky polkla.
A pak si uvědomila, že je vlastně sama a že jimi ani nikoho pohoršit
nemůže. Dala sprostým nadávkám volný průchod. Řekla je všechny,
všechny, které znala. Nejdřív potichu, a když získala sebejistotu, začala
je křičet. Křičela a křičela až do té chvíle, než začala být sama sobě
směšná, a tak raději přestala.
Sedla si na postel a vytočila číslo. Jednou rukou si rozzlobeně utřela
tvář. Nesměla brečet, Monie by to hned poznala. Její kamarádka neměla
ufňukané lidi ráda. Několikrát se hluboce nadechla a počítala vyzvánění
telefonu.
Jak dlouho Monique neslyšela? Možná měsíc, uvědomila si, možná
že i dva. Ano, byla příliš zaměstnaná prací v restauraci a Matttem.
„Qui?“
„Monique, jsi to ty?“
„Eleno? Zlatíčko, jak se máš? Víš, že jsem na tebe zrovna myslela?
Jak to jde?“
Neodpověděla, držela telefon a rozplakala se.

