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První kapitola

P

odle rodinné legendy jsem se narodila na podlaze taxíku.
Jsem nejmladší ze šesti dětí a od chvíle, kdy si máma povzdechla: „Trochu mě to tam dole tlačí, ale nejdřív dorazím
oběd,“ po radostné: „Tak tě tu vítám, Holland Lino Bakkerová,“
nejspíš uběhlo tak nanejvýš čtyřicet minut. A kdykoli nastupuju
do taxíku, musím na to myslet. Určitě je vidět, jak se opatrně
soukám po ulepeném sedadle, a nedokážu se soustředit na nic
než na ty miliony stop po nemytých prstech a na spoustu neidentiﬁkovatelných šmouh na oknech a plexisklové přepážce za
řidičem – a samozřejmě myslím na to, že podlaha taxíku vážně
není vůbec ideální místo k cestě na svět.
Prásknu za sebou dveřmi taxíku a snažím se co nejlépe krýt
před divoce kvílícím brooklynským větrem. „Stanice na Padesáté ulici.“
Přes zpětné zrcátko se setkávám s řidičovýma očima
a představuju si, co si asi tak myslí: Vážně chceš taxíkem k manhattanskému metru? Kdybys jela trasou C, dostala by ses tam za
tři babky.
„Roh Osmé avenue a Čtyřicáté deváté ulice,“ upřesňuju svůj
požadavek a bojuju s neodbytným pocitem, že musím působit
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jako blázen. Místo abych jela taxíkem až domů, chci po řidiči,
aby mě odvezl z Park Slope ke stanici metra v Pekelné kuchyni
jen dva bloky od domu, kde bydlím. Ne že bych si nějak zvlášť
potrpěla na bezpečí a bála se, že se taxikář dozví, kde bydlím.
Jde o to, že je zase pondělí, něco kolem půl dvanácté a tam, kam
jedu, určitě bude Jack.
Teda aspoň by tam měl být. Poprvé jsem ho viděla hrát
u stanice na Padesáté ulici bezmála před půl rokem a od té doby
tam byl každé pondělí večer a taky ve středu a ve čtvrtek ráno
před prací a v pátek přes oběd. V úterý je bůhvíkde a nikdy jsem
ho tam neviděla ani o víkendech.
Pondělí mám ale nejradši, protože vždycky hraje strašně zaujatě. Sklání se nad kytarou, jako by konejšil dítě, anebo možná
spíš jako by v náručí držel milovanou dívku. Prýští z něj hudba,
která se v něm shromažďovala celý víkend, a ruší ji jen občasný
kovový zvuk drobných dopadajících do otevřeného pouzdra na
kytaru a hukot přijíždějících souprav.
Netuším, co dělá, když na svém obvyklém místě není. A taky jsem si skoro jistá, že se nejmenuje Jack, ale nějak mu říkat
musím a „pouliční muzikant“ není právě nejlepší možnost. Navíc když mu říkám jménem, nepřipadám si tak trapná a zoufalá.
Teda ne tak hrozně.
Taxikář řídí a mlčí. Dokonce ani neposlouchá ty nekonečné rozhlasové debaty a podobné otravné programy, na které je
zvyklý každý Newyorčan. Na chvilku zvedám oči od telefonu
a Instagramu se spoustou tipů na knížky a rad, jak se správně
líčit, a sleduju silnici pokrytou vrstvou špinavé sněhové břečky. Opička z večírku se mě zjevně drží déle, než jsem doufala,
a když zastavujeme u chodníku a platím za jízdu, pořád se mi
trochu točí hlava a mám pocit, jako by mi po celém těle běhali
mravenci.
Nikdy předtím jsem za Jackem opilá nejela a vlastně ani nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Ale brzy to nejspíš zjistím.
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Na posledním schodu do metra vidím, jak zrovna ladí kytaru, a zastavuju se pár metrů od něj. Jako vždycky od něj nemůžu
odtrhnout oči. Sedí se sklopenou hlavou a v kuželu světla, které
na něj dopadá z ulice schodištěm, má skoro stříbrné vlasy.
Typicky otrhanou elegancí se hlásí ke své generaci, ale působí čistě, takže si ráda představuju, že bydlí v hezkém bytě a má
stálou, dobře placenou práci, která ho samozřejmě baví. A pak
jsou tu jeho vlasy. Přesně ten typ, kterému nedokážu odolat.
Upravené a pečlivě zastřižené po stranách, ale na temeni jakoby
rozcuchané a tak trochu divoké. Vypadají příjemně jemně a ve
světle se krásně lesknou. Hned bych si je omotala kolem prstu
a láskyplně mu je vískala. O barvě očí nemám nejmenší představu, protože když hraje, vůbec nezvedá hlavu, jako by nevnímal
okolí, ale ráda si představuju, že jsou hnědé nebo tmavě zelené,
rozhodně dostatečně tmavé, aby se v nich člověk ztratil.
Nikdy jsem ho neviděla přicházet ani odcházet. Vždycky
jen projdu kolem, hodím mu do pouzdra dolarovou bankovku
a pokračuju dál. Na nástupišti se ale zastavím a tajně – podobně
jako řada dalších – sleduju, jak sedí na stoličce poblíž posledního schodu do stanice a prsty běhá tam a zpět po krku kytary.
Nádherně vybrnkává a působí při tom stejně přirozeně, jako
když člověk dýchá.
Jako když člověk dýchá. Považuju se tak trochu za začínající
spisovatelku a klišé s dýcháním patří k mým nejméně oblíbeným, ale v tomto případě vážně sedí. Podobně hbité prsty jsem
v životě neviděla. Člověk má pocit, jako by se pohybovaly samy
od sebe, a kytara v jeho rukou zní skoro jako lidský hlas.
Když pouštím do pouzdra svoji dolarovku, krátce zvedne
hlavu a s přimhouřenýma očima mi věnuje jedno „Mockrát děkuju.“
Nikdy předtím to neudělal – jako že by se na lidi, co mu
hází peníze, podíval – a pohled do jeho očí mě úplně vyvede
z míry.
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Zelené, takže nakonec je má zelené. Chvilku trvá, než hlavu
zase skloní ke kytaře, a já si ten okamžik pořádně užívám.
Ale místo abych řekla „V pohodě,“ „Rádo se stalo“ nebo prostě jen není zač, jak by to udělal každý Newyorčan, vyhrknu
„Strašněsemilíbíjakhraješ.“
Vyrazila jsem to ze sebe jedním dechem.
Odměnou je mi krátký záblesk toho nejskromnějšího úsměvu a můj pořád ještě opilý mozek z toho málem zkratuje. Na
vteřinku skousne dolní ret a řekne „Fakt se ti to líbilo? Tak mám
radost. Hraju to moc rád.“
Má silný irský přízvuk, z tónu jeho hlasu mně naskakuje
husí kůže.
„Jak se jmenuješ?“
Trvá tři nekonečné vteřiny, než mi s překvapeným úsměvem
odpoví. „Calvin. A ty?“
To je teda vážně pokec. Bavím se tu s úplně cizím klukem, za
kterým už řadu měsíců pálím.
„Holland,“ vysoukám ze sebe. „Jako ta nizozemská provincie. Všem to připomíná Holandsko, ale správně se má říkat Nizozemsko.“
Uf.
Dnes večer jsem se o ginu dozvěděla dvě důležité věci: že
chutná odporně skoro jako borové šišky a že je to zjevně ďáblův
nápoj.
Calvin se na mě usmívá a tváří se pobaveně. „Takže Holland.
Jako ta provincie v Nizozemsku. Koukám, že jsi sečtělá…“ Na
závěr dodá něco klidným tichým hlasem jen tak pro sebe a poslední slova neslyším. Nevím, jestli se tak kření, protože mu připadám jako zábavný pitomec, nebo protože sleduje něco úžasného za mými zády.
Mám pocit, že poslední rande jsem měla tak před milionem
let, takže vůbec netuším, jak by měla tahle konverzace pokračovat. Raději beru nohy na ramena a dalších dvacet kroků na
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nástupiště skoro běžím. Když se konečně zastavím, otvírám
peněženku a usilovně, dlouze do ní zírám – oním důvěrně známým a dobře nacvičeným způsobem všech žen, které umějí dokonale předstírat, že v ní něco nezbytně potřebného hledají.
Jeho poslední, šeptem pronesené slovo – pěkná – mi dochází
teprve s půlminutovým zpožděním. Nejspíš ale řekl pěkné a myslel moje jméno. A neříkám to s nějakou falešnou skromností. S mou nejlepší kamarádkou Lulu víme, že na Manhattanu,
objektivně vzato, patříme minimálně k průměrně pěkným holkám, což zejména mimo New York rozhodně není málo. Jenže
Jack – teda Calvin – je jiná třída. Po něm koukají úplně všichni, holky i chlapi. Hipíci z dobře situovaných rodin z Madison Avenue, kteří si v metru něco dokazují, stejně jako studenti
z Bay Ridge. Kdyby se někdy obtěžoval a zvedl hlavu, mohl by si
mezi zájemci o místo v jeho posteli vybírat. A pocit propastného rozdílu mi potvrzuje i rychlý pohled do zrcátka. Pod očima
mi stéká řasenka, takže vypadám tak trochu jako klaun, a tváře
bez setřené barvy mám bledé jako smrtka. Zvedám ruku a snažím se ukáznit pramen hnědých vlasů, které jsou běžně rovné
a jako bez života, ale zrovna teď zdivočely, unikly z pevného sevření ohonu a bez ohledu na zemskou přitažlivost se vzdorovitě
vznášejí kolem hlavy.
Pěkná zrovna teď určitě nejsem.
Calvinova hudba se vrací a zaplňuje celou stanici. Tak trochu
přízračně se odráží od stěn, a najednou mám pocit, že jsem ještě
opilejší, než se mi zdálo. Proč jsem sem vůbec dneska chodila?
A proč jsem na něj mluvila? Teď abych si to všechno pěkně
znovu srovnala v hlavě. Musím vzít na vědomí, že se nejmenuje
Jack, a taky, že znám barvu jeho očí. A pak je tu ten jeho irský
přízvuk. Už jenom kvůli němu bych se mu klidně bez váhání
vrhla kolem krku.
Páni! Neopětovaná láska vážně bolí, ale zrovna teď mi připadá, že milovat na dálku je daleko lepší. Měla bych se držet svého
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kopyta. Vymýšlet příběhy a sledovat ho zpovzdálí jako každá
rozumná poblázněná fanynka. Otevřela jsem zapečetěné dveře, a jestli je skutečně tak přátelský, jak mi napovídají jeho oči,
může si mě, až mu budu zase házet peníze, všimnout, a mně nezbude než plynně konverzovat nebo se otočit na podpatku a co
nejrychleji zmizet. Se zavřenou pusou možná patřím k průměrně pěkným holkám, ale jakmile ji při hovoru s muži otevřu, proměním se v ohavnou ošklivku, tak hroznou, že mi Lulu v žertu
říká Zrůdička. A vůbec se jí nedivím.
Zrovna teď se ve svém růžovém vlněném kabátku pořádně
potím, po tváři se mi roztéká líčení a stěží odolávám nutkání
vytáhnout si punčocháče až do podpaží, protože mi pomalu
sjíždějí pod sukní a začínají připomínat nabírané kalhoty harémových konkubín. Asi bych si je měla vytáhnout aspoň do pasu,
protože kromě jednoho chlápka, který bezvládně chrápe na nedaleké lavici, ve stanici kromě mě nikdo není. Teda až na Calvina, a ten mi už drahnou chvíli nevěnuje pozornost.
Vtom se ale spící otrapa zvedne a jako zombie udělá pár
šouravých kroků mým směrem. Takhle prázdné stanice metra
jsou vážně děsné – jako doupata pro všemožné otrapy, nadržence a exhibicionisty. A to ani není nijak mimořádně pozdě.
Do konce pondělí ještě zbývá pěkných pár minut. Zjevně jsem
ale těsně zmeškala spoj.
Posunuju se po nástupišti o něco dál doleva, vytahuju telefon a snažím se působit zaneprázdněně. Bohužel zapomínám,
že opilce a neodbytné dotěry pohled na dělně působící ženu
s iPhonem obvykle nijak neodpuzuje, a znepokojeně sleduju,
jak se zombie přibližuje.
Možná je to jen první náznak strachu, který mě nepříjemně
bodá na prsou, ale mám pocit, že v závanu vzduchu proudícího
podzemní stanicí cítím lepkavě nakyslý zápach slizu připomínající smrad z rozlité limonády, která na dlouhé měsíce uvázla
na dně odpadkového koše.
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Muž zvedne ruce a namíří na mě nataženým ukazovákem.
„Tohle je můj mobil.“
Rychle se otáčím a širokým obloukem se obracím zpátky ke
schodišti a k Calvinovi. Palec mám připravený nad Robertovým
telefonním číslem.
Zombie mě sleduje. „Hej ty. Stůj. Máš můj mobil.“
Aniž bych se obtěžovala zvednout hlavu, odpovídám co nejklidnějším hlasem: „Jděte k čertu a dejte mi pokoj.“
Vytáčím Robertovo číslo a tisknu telefon k uchu. Vyzváněcí tón zní dutě jako z dálky a pravidelně se střídá s pěti údery
mého srdce. Calvinova hudba se rozlévá jako vlna a najednou
působí skoro agresivně. Copak nevidí, jak mě ten chlap honí po
stanici? Dost absurdně mě napadá, že je až k nevíře, jak dokonale se dokáže ponořit do své hudby.
Chlap sotva zvedá nohy, ale i tak se za mnou vrávoravě
rozbíhá a z Calvinových kytarových tónů se stává doprovodná
hudba k výjevu se šílencem a dívkou prchající po liduprázdném
nástupišti.
Pokleslé punčocháče mi brání v běhu a rozhodně mu nepřidávají na eleganci. Hromotlucký zombie naopak zrychluje
a jeho zpočátku vrávoravé kroky získávají na jistotě.
Z telefonu se mi do ucha line Robertův tichý hlas.
„Ahoj, květinko.“
„Bože můj, Roberte. Jsem v −“
Chlap se po mně natáhne, rukou mi sevře rukáv kabátu a vytrhne mi telefon od ucha.
„Roberte!“
„Holland?“ Robert zjevně křičí jako na lesy. „Kde jsi, zlato?“
Mávám kolem sebe rukama a snažím se udržet na nohou.
Mám pocit, že ztrácím rovnováhu. Po těle vyráží ledový pot.
S hrůzou si uvědomuju, že neznámý muž se mě nesnaží zachytit. On do mě strká.
Zdálky slyším hluboký hlas: „Hej!“
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Telefon poskakuje po betonu. „Holland?“
Všechno probíhá strašně rychle, ostatně jako v podobných
případech pokaždé. Kdyby krátký sled událostí o něco zpomalil, pevně věřím, že bych něco stihla udělat. Cokoli. Ale takhle
stojím v jednom okamžiku na plastické žluté výstražné čáře
a v dalším bezmocně padám do kolejiště.
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Druhá kapitola

N

ikdy předtím jsem v sanitce nebyla, a pocit, že bezmocně
chroptíte v přítomnosti dvou chladně odtažitých profesionálních zdravotníků, je přesně tak hrozivý, jak jsem si vždycky
představovala. Sestra s trvale staženým obočím a hlubokou
vráskou na čele na mě upřeně hledí a tváří se přísně. Jakmile se
rozhlédnu po sanitce, hlava se rázem promění v raketu, která
se chystá k pořádně výbušnému startu. Paže mě bolí a nejspíš
není jen trochu pohmožděná, protože bych bolestí nejradši
křičela.
Krátkým pohledem podél těla zjišťuju, že už leží v závěsu.
Zdálky ke mně doléhá hukot přijíždějícího vlaku a najednou si vybavuju, že mě shodili do kolejiště.
Někdo mě strčil na koleje!
Srdce jako by se mi v hrudi pokoušelo o nějakou chaotickou verzi kung-fu a jeho zběsile zděšené tempo dokonale ladí
s rytmem přístrojů, které mě obklopují. Zvedám se do sedu,
a ačkoli jen tak tak odolávám nevolnosti, která se na mě valí
jako obří záplava, tiše skřehotám: „Chytli jste ho?“
„Jen klid, hlavně klid.“ Sestra jménem Rossi – jak zjišťuju ze štítku na hrudi – mě laskavě ukládá zpátky na záda
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