Kvůli ochraně osob, které se potkaly s Maude Julienovou,
byla některá jména změněna.
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V roce 1936 bylo Louisi Didierovi třicet čtyři let. Tento
muž zaznamenal pozoruhodný společenský vzestup. Má
peníze, je ředitelem podniku v Lille. Byl zasvěcen do tajemství svobodných zednářů a připojuje se k extrémně
ponurému duchovnímu vidění upadlého světa zmítaného
temnými silami.
Toho roku potkává jednoho muže, pravděpodobně
horníka ve Fives, otce velmi početné rodiny, kterou jen
s obtížemi může uživit. Louis Didier navrhne, aby mu
„svěřil“ svou nejmladší dceru, šestiletou holčičku s vlasy
barvy lnu. „Jeannine nebude nic chybět, dostane se jí
skvělého vzdělání a prožije pohodlný život. Mou jedinou
podmínkou je, že už ji nikdy neuvidíte.“
Neví se, jestli proběhlo nějaké vyrovnání. Horník souhlasil. Jeannine odjela do Lille pod ochranou Louise Didiera a už nikdy svou rodinu neviděla.
Louis Didier splnil svůj slib. Poslal Jeannine do penzionátu. Dostalo se jí vynikajícího vzdělání. Když dosáhla
plnoletosti, vrátila se ke svému ochránci. Nechal ji vystudovat ﬁlozoﬁi a latinu na univerzitě v Lille a dohlížel na
to, aby získala titul bakaláře.
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Nevím, kdy Louis Didier prozradil Jeannine svůj velký
plán. Mluvil s ní o tom, když byla malá holčička a jezdila
k němu na prázdniny? Nebo počkal, až vyroste, až se z ní
stane žena? Myslím, že Jeannine „vždycky věděla“, jaké
je její poslání: dát mu dceru, stejně světlovlasou jako ona
sama, a pak se postarat o její výchovu.
To dítě, které přivede na svět, bude stejně jako jeho otec
„vyvolené“ a později povolané k tomu, aby „povzneslo
lidstvo“. Díky diplomům jeho matky bude vychováváno
mimo dosah vnějších vlivů. Louis Didier se ujme jeho formování, fyzicky i mentálně, aby se z něj stala vynikající
bytost schopná uskutečnit náročný a rozhodující úkol,
jenž jí byl určen.
Dvacet dva let poté, co se ujal Jeannine, Louis Didier
rozhodl, že nastala chvíle, aby přivedla na svět dceru,
která se narodí 23. listopadu 1957.
A tak 23. listopadu 1957 porodila Jeannine velmi světlovlasou holčičku.
O tři roky později, ve svých padesáti devíti letech, přestal Louis Didier pracovat, koupil pozemek u Casselu,
mezi Lille a Dunkerkem, a odstěhoval se tam s Jeannine,
aby se mohl věnovat výhradně realizaci projektu, který
započal v roce 1936: udělat ze svého dítěte nadčlověka.
To dítě jsem byla já.
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Linda

Když přicházím do domu, nejsou mi ani čtyři roky. Na
sobě mám červený kabát. Ještě teď cítím v prstech jeho
tlustou, plstnatou strukturu. Nikdo mě nedrží za ruku
a nikdo mě nedoprovází. Cítím jen, jak v kapsách zatínám pěsti a tahám za látku, jako bych se na ní chtěla
zachytit.
Na zemi leží plno hnědých kamínků. Nenávidím toto
místo. Cítím, že mě ta nekonečná zahrada pohlcuje.
A pak se tam tyčí ta tmavá a znepokojující masa: obrovský dům vpravo ode mě.
Slyším, jak se za mnou zavírá těžká mříž a drhne
o štěrk. Drásavé skřípění, dokud o sebe obě křídla nenarazí. Následuje klapnutí zámku a otočení klíčem. Neodvažuji se ohlédnout. Mám pocit, jako by mě přiklopili
pokličkou.
Když jsme samy dvě s matkou, opakuje mi, že je to
moje chyba, že jsme museli odjet z Lille a zahrabat se
v této díře. Nejsem normální. Musí mě schovat, jinak
by mě okamžitě zavřeli do Bailleul. Bailleul je blázinec. Jednou jsem tam byla, když si rodiče najali jednu
chovanku jako služebnou. Je to děsivé místo plné křiku
a zmatku.
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Je pravda, že úplně normální nejsem. V Lille jsem mívala záchvaty vzteku, při nichž jsem tloukla hlavou o zeď.
Byla jsem plná nezkrotné vůle, radosti i zloby. Bolelo mě,
když se mi do hlavy zabodly ostré kousky hrubé omítky,
když mi matka drtila ruku nebo mě tahala za paži. Ale
neměla jsem strach. Připadala jsem si statečná, nic mě
nemohlo zlomit.
Aby mě otec „zkrotil“, nechal natáhnout ještě drsnější
omítku. Nebylo to k ničemu. V návalech vzteku budu
mlátit i do těchto zdí. Museli mi tolikrát zašívat hlavu, že
pokožku mám pod vlasy posetou jizvami. Matka, která
se přitom poškrábala nebo si zničila šaty, pak zuřila.
Od té doby, kdy žijeme v domě, se cítím oslabená. Jsem
sama. Už nechodím do školky. Teď mě v druhém patře
učí moje matka. Už nevídám dělníky z otcova autoservisu, kteří mě rozesmávali. Téměř nikdy se nedostaneme
ven, málokdy nás někdo navštěvuje.
Já chci opravdu chodit do skutečné školy a mít učitelku a malé kamarády. I přes hrůzu, kterou mi nahání
otec, se ptám: „Budu se moct jednou vrátit do školy?“
Dívají se na mě, jako bych právě pronesla nějakou nehoráznost. Matka vypadá znechuceně. Otec mě pozoruje
tvrdým pohledem: „Uvědomuješ si, že jsem nechal tvou
matku tak dlouho studovat kvůli tobě? Nadřela se, věř
mi. Myslela, že se jí to nepodaří. A já jsem ji donutil pokračovat. Se svými diplomy by mohla sama učit celou
třídu. Ty ji máš jen pro sebe až do maturity. Máš takové
štěstí a stěžuješ si?“
Nevím, který čert mi nakuká ten hloupý nápad: „Když
může učit celou třídu, nemohli bychom se učit s ostatními žáky?“ Ledové ticho. Ztuhnou mi všechny končetiny. A pochopím, že už se načít toto téma nikdy neodvážím. Do školy nepůjdu.
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Naštěstí je tady Linda. Přišla do domu zhruba ve stejnou dobu jako my. Vyrůstaly jsme společně. V mých nejstarších vzpomínkách je ještě štěnětem. Když pohne ocasem, otře se mi o nos. Lechtá to. Rozesmává mě to. Mám
ráda vůni jejího kožichu.
Protože je malá, spí v kuchyni, neboť na severu jsou
noci chladné. Ale do jiných místností nesmí. Když jsme
v jídelně, slyším, jak na chodbě naříká. Velmi rychle ji vyženou do odlehlejší nevytápěné místnosti, do prádelny.
Otec ji chce co nejdříve dát ven. Nechá si dovézt
boudu z natřeného dřeva, kterou umístí do zahrady za
kuchyní. Odteď musí Linda spát tam. Absolutní zákaz
vstupu do domu. Až do příchodu tuhé zimy, kdy se to
ubohé třesoucí se stvoření s chlupy ztuhlými mrazem
vrátí do prádelny.
Otci se to nelíbí. „Psi,“ říká, „mají hlídat dům. Jejich
místo je venku.“ Když největší zima přejde, je Linda čím
dál častěji přivázaná k venkovnímu schodišti. Tam za ní
chodím, když mohu. Zdá se mi obrovská. Chytím ji za krk
a ponořím obličej do jejího kožichu. Otec na ni křičí rozkazy a terorizuje ji. Matka, která musí zachovávat chladnou zdvořilost, je rozhořčená. „Ta fena je moje,“ opakuje
mi. „Ale ty si samozřejmě musíš všechno přivlastnit. Chováš se, jako by byla tvoje. Nakonec té pitomosti uvěříš.“
Stydím se. Nechápu, kdo je čí. Linda na to kašle. Jsem
s ní šťastná.
Jednoho dne přicházejí zedníci. Otec mi vysvětluje,
že Linda bude mít palác. Šílím kvůli ní radostí. Když je
„palác“ hotový, je vidět, že má zvláštní tvar: přední část
u vchodu je vysoká, že se v ní může postavit i dospělý,
a za ní pokračuje nízká část vystlaná skelnou vatou, „aby
byla v teple“. Takže do budoucna bude moct Linda být
venku za každé teploty.
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Je zvláštní, že Linda náhle odmítá do boudy vstoupit.
Aby si na ni zvykla, otec mi říká: „Běž si sednout dozadu.“
A Linda za mnou skutečně rychle přiběhne. Několik dnů
se bavíme tím, že vklouzneme do výklenku a choulíme se
k sobě.
O týden později, odpoledne, otec zazvoní a nařídí mi,
abych šla s fenou do boudy. Jupí! Překvapivá přestávka!
Linda nadšeně přiběhne a choulíme se v našem úkrytu.
V té chvíli se mi zdá, že slyším přicházet dělníky. Nevím
proč, ale srdce se mi sevře. Vejdou do boudy a přinášejí
kovovou mříž s příčkami natřenými na černo a na bílo,
nadzvednou těžkou mříž a klap! zavěsí ji do pantů.
Otec řve: „Maude, vylez ven!“ Poslechnu. Musím poslechnout. Vylezu ven, nechám Lindu za mříží a v jejím
pohledu vidím zklamání a smutek. Otec mi do očí říká:
„Vidíš, věřila ti, a kam ji to dovedlo. Nikdy nikomu nemůžeme věřit.“
Od toho dne až do konce svého života bude Linda zavřená od osmi hodin ráno do osmi hodin večer. Věřila mi,
a já jsem pro ni nic neudělala. Kvůli mně se chytila do
pasti.
Ze začátku Linda pláče, škrábe do mříží, natahuje
packu, když mě vidí. Nesmím se zastavit. Dívám se na
ni a potichu ji prosím o odpuštění. Za několik týdnů jen
němě sedí za mříží se stále vyhaslejším pohledem, a když
mě spatří, jen zavrtí ocasem.
Její povaha se mění. Z ničeho nic ji přepadají záchvaty
zuřivosti. Když slyší kroky, vrčí a cení tesáky. Po osmé hodině večer, když ji vypustí do zahrady, pronásleduje dokonce i matku. Je to velký německý ovčák, a když chce,
může působit hrozivě. Matka se brání a chrstá na ni kbelíky vody. Linda se roztřese pokaždé, když vidí prázdný
kbelík.
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Otec je spokojený. Z Lindy se stal dobrý hlídací pes.
Aby dokončil její výcvik, občas ji vypustí z vězení a nařídí jí, aby mu hlídala kolo. Musí bez hnutí sedět vedle
stroje. Pak mě otec nechá přiblížit, a jakmile fena pohne
ocasem, zařve. Hned sklopí ocas. Když pochopila, jak se
má hlídat kolo, blahopřeje jí a odmění ji hodinou nebo
dvěma svobody.
Po několika měsících tréninku se rozhodne, že ji
otestuje. Aby Linda, rovná jako svíčka, zůstala na stráži,
otec na mě volá: „Teď budeš utíkat ke kolu, popadneš ho
a odejdeš s ním.“ Poslechnu. Když Linda vidí, že se k ní
blížím, trhne sebou, skočí a zakousne se mi tesáky do
stehna. Křičím překvapením a bolestí. Linda hned povolí sevření, lehne si mi k nohám a zvedne ke mně zoufalé oči. Otec mentorsky pronese: „Kdokoli, na jakýkoli
hloupý rozkaz nebude váhat a zaútočí na tebe, dokonce
i ten pes, o němž sis myslela, že je ti věrný.“
Mám Lindu pořád tak ráda, nikdy neuvěřím, že mě
kousla úmyslně. Byla to jen nehoda. Později se otec k této
epizodě bude často vracet. Chce, abych pochopila, že jedině on mě má rád a chrání mě. Že mohu věřit jen jemu.
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