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LÉTA MLÉČNÝCH ZUBŮ
Jmenuji se Lilie. Světlo tohoto světa jsem spatřila
pátý den šestého měsíce ve třetím roce panování císaře Tao-kuanga. Pchu-wej, má rodná vesnice, leží
v Jung-mingu, vévodství Věčného jasu. Většinu zdejších obyvatel tvoří potomci etnického kmene Jao. Od
vypravěčů, kteří přicházívali do Pchu-weje za mých
dívčích let, jsem se dověděla, že příslušníci kmene
Jao pronikli na toto území poprvé dvanáct set let před
nástupem dynastie Tchang, ale většina rodin přišla až
o sto let později, když musely utéct před mongolskými vojsky, která vpadla do severní oblasti. Třebaže
místní lidé nebyli nikdy bohatí, jen vzácně se stávalo,
že by ženy kvůli nedostatku peněz musely pracovat
na polích.
My jsme patřili do rodové linie Ji, což byl jeden
z původních a v kraji běžných klanů. Otec se strýcem
si pronajali sedm mou půdy od bohatého statkáře,
který žil daleko na západě provincie. Zúrodnili půdu
pěstováním rýže, bavlny, kulkasu a plodin, které jsme
potřebovali v kuchyni. Náš rodinný dům se nelišil od
ostatních, i on měl dvě podlaží a byl obrácený k jihu.
V oddělených prostorách horního patra se setkávaly dospělé ženy a spávala tam svobodná děvčata.
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V přízemí měla každá rodina svůj pokoj, zvláštní
místnost byla vyhrazena zvířatům; uprostřed přízemí
se nacházela hlavní světnice, v níž visely na trámu
košíky s vejci nebo pomeranči a šňůry sušených čili
papriček, aby se k nim nedostaly myši, slepice nebo
zatoulané prase. U stěny jsme měli stůl se židlemi.
Pec, na níž maminka s tetou vařily, stála v rohu protější zdi. Místnost byla bez oken, proto jsme měli
především v horkých měsících kvůli světlu a čerstvému vzduchu otevřené dveře ven do uličky. Ostatní
pokoje byly malé, podlahu tvořila udusaná zem, a jak
už jsem řekla, žili jsme pohromadě se zvířaty.
Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, jestli jsem byla
šťastná nebo si jako dítě užila dost zábavy. Byla jsem
docela průměrná dívka z docela průměrné rodiny
v docela průměrné vesnici. Netušila jsem, že existuje
jiný způsob života, a nijak mě to netrápilo. Přece si
však pamatuji den, kdy jsem si začala všímat věcí
kolem sebe. Dovršila jsem pátý rok a zdálo se mi,
jako bych překročila nějaký důležitý práh. Před úsvitem jsem se probudila s pocitem, že se cosi lehounce
dotklo mé mysli. To maličké podráždění způsobilo,
že jsem celý den vnímala všechno kolem zjitřeně.
Ležela jsem mezi Starší a Třetí sestrou. Podívala
jsem se přes pokoj na postel své sestřenky. Spanilá
luna, stejně stará jako já, ještě spala, proto jsem potichu vyčkávala, až se některá ze sester probere. Tváří
jsem byla obrácená ke Starší sestře, měla o čtyři roky
víc než já. Ačkoli jsme spávaly na jedné posteli,
neznala jsem ji dobře až do té doby, kdy mně podvázali chodidla a kdy jsem přešla do místnosti určené
dospělým ženám. Byla jsem ráda, že jsem spala zády
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k Třetí sestře. Pokaždé jsem si říkala, že když je o rok
mladší než já, nestojí za to, abych se jí zabývala.
Myslím, že mě sestry taky nijak zvlášť nemilovaly
a lhostejnost, kterou jsme navenek předváděly, byla
jen maskou, pod kterou jsme skrývaly svou rivalitu.
Každá z nás toužila po matčině pozornosti. Všechny
jsme soupeřily také o tátovu přízeň. Všechny jsme
doufaly, že budeme každý den aspoň chvíli se Starším bratrem, protože byl prvorozený syn, a tedy nejvýznamnější člen rodiny. Ve vztahu ke Spanilé luně
jsem takovou řevnivost nepociťovala. Byly jsme dobré kamarádky a měly jsme radost, že zůstaneme spolu tak dlouho, dokud se neprovdáme.
My čtyři jsme si byly velmi podobné. Všechny
jsme měly černé, nakrátko ostříhané vlasy, byly jsme
štíhlé a skoro stejně velké. Přece jsme se však v něčem lišily. Starší sestra měla nad horním rtem mateřské znaménko, Třetí sestra nosila vlasy stažené do
drobných chocholek, protože nesnášela, když je matka rozčesávala, Spanilá luna měla krásnou okrouhlou tvář a já zase svalnaté nohy od stálého běhání
a silné ruce od toho, jak jsem nosila svého malého
bratříčka.
„Děvčata!“ zavolala matka z přízemí.
To stačilo, aby se ostatní probudily a vylezly z postele. Starší sestra se hbitě oblékla a sešla ze schodů.
Spanilá luna a já jsme jí nestačily, protože jsme
musely obléct kromě sebe ještě Třetí sestru. Pak jsme
všechny tři společně seběhly dolů, kde teta zametala
podlahu, strýc zpíval ranní píseň, maminka, Druhého
bratra na zádech, nalévala do konvice vodu na vaření
a Starší sestra krájela šalotku na rýžovou kaši, jak my
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říkáme, na chung-ee. Ze sestřina spokojeného pohledu jsem usoudila, že si dnes ráno už vysloužila od
rodiny pochvalu a pro zbytek dne bude mít pokoj.
Potlačila jsem svou zlost, ale přitom jsem vůbec
nepochopila, že to, co jsem teď považovala za samolibost, bylo předzvěstí smutné odevzdanosti, která zachvátí sestru po svatbě už natrvalo.
„Spanilá luno, Lilie! Pojďte sem! No pojďte sem!“
Teta nás takhle vítala ráno co ráno. Rozběhly jsme
se k ní. Políbila Spanilou lunu a mě láskyplně poplácala po zadečku. Hned nato vstoupil strýc, zvedl Spanilou lunu ze země a dal jí pusu. Když ji zase spustil
dolů, mrkl na mě a štípl mě do tváře.
Znáte staré přísloví o hezkých lidech, kteří si berou
hezké lidi, a o nadaných lidech, kteří si berou zase
nadané? Toho rána jsem dospěla k závěru, že strýc
a teta jsou dva oškliví lidé, a proto se k sobě báječně
hodí. Strýc, mladší bratr mého otce, měl křivé nohy,
holou hlavu a kulatou hladkou tvář. Teta byla přitloustlá a zuby jí trčely z úst ven jako rozeklané kameny z krasové jeskyně. Její podvázaná chodidla
byla dost velká, tak asi čtrnáct centimetrů, to znamená dvakrát tak dlouhá, než jsem měla po skončení
bandáže já. Zlé jazyky ve vesnici tvrdily, že právě
proto teta, ačkoli byla úplně zdravá a boky měla pěkně široké, nedokázala přivést na svět syna. Doma
jsem nikdy takovou výčitku neslyšela, dokonce ani
od strýčka. Pro mě představovali ideální manželství:
on byl láskyplná Krysa, ona oddaný Vůl. Díky nim
denně přicházelo k našemu rodinnému krbu štěstí.
Matka zatím nezaznamenala, že jsem vešla do
místnosti. Kam až moje paměť sahá, vždycky to tak
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bylo, ale tentokrát se mě její nevšímavost hluboce
dotkla. Zaplavil mě smutek a odnesl všechnu radost
spojenou se strýcem a tetou, smutek, který mě ohromil svou tíhou. Zmizel však hned, jakmile mě o šest
let starší bratr zavolal, abych mu pomohla venku.
Narodila jsem se v roce koně, takže práci na čerstvém vzduchu miluju, ale ještě důležitější bylo, že
budu mít Staršího bratra jen pro sebe. Napadlo mě,
jaké mám štěstí, ale taky že mně sestry budou závidět, ale bylo mi to jedno. Když se mnou mluvil nebo
se na mě usmíval, aspoň jsem cítila, že nejsem neviditelná.
Vyběhli jsme ven. Bratr vytáhl vodu ze studny a naplnil kbelíky. Odnesli jsme je do domu a znovu vyrazili ven, abychom připravili dříví na podpal. Když
jsme měli celou hromadu, Starší bratr mi naložil na
ruce tenké klacíky, sám posbíral zbytek a zamířili
jsme domů. Podala jsem dřevo mamince a doufala,
že mě pochválí. Není to pro malou holku zrovna lehké, vléct kbelík s vodou nebo nosit dříví. Ale maminka neřekla ani slovo.
Ještě dnes, po všech těch letech, cítím při vzpomínce na matku tíhu a přemýšlím o tom, co jsem už
tehdy pochopila. Jasně jsem viděla, že pro ni neznamenám zhola nic. Byla jsem třetí dítě, druhé bezcenné děvče příliš malé na to, aby s ním ztrácela čas,
dokud nebude jisté, že přežije léta mléčných zubů.
Podívala se na mě způsobem, jakým se všechny matky dívají na své dcery — jako na dočasnou návštěvnici, která sice brzy odejde do domu svého manžela, ale do té doby je ji třeba živit a šatit. Bylo mi pět
let, dost na to, aby mi už tenkrát došlo, že si její
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pozornost nezasloužím, ale přesto jsem se jí dožadovala. Jak jsem si přála, aby na mě pohlédla a mluvila
se mnou tak jako se Starším bratrem! Ale i v tom
okamžiku své první opravdové hluboké touhy jsem
byla natolik bystrá, abych věděla, že matku teď ráno
nesmím vyrušovat, protože má plné ruce práce; kolikrát mi už vyhubovala, že mluvím moc nahlas, nebo
mě odehnala, že se jí pletu do cesty. Raději jsem tedy
sama sobě slíbila, že budu po vzoru Starší sestry
pomáhat tak nenápadně a svědomitě, jak jen dokážu.
Do místnosti vklopýtala babička. Obličej měla
jako svrasklou švestku a záda ohnutá tak, že jsme se
jedna druhé mohly dívat do očí.
„Pomoz babičce,“ přikázala matka. „Podívej se,
jestli něco nepotřebuje.“
Navzdory právě složenému slibu jsem se k tomu
neměla. Babiččiny dásně byly ráno nakyslé a lepkavé, proto se jí všichni stranili. Plížila jsem se k ní
zadržujíc dech, ale netrpělivě mě zahnala. Couvla
jsem tak rychle, že jsem vrazila do otce, jedenáctého
a nejdůležitějšího člena naší domácnosti.
Nepokáral mě, ani nikomu jinému neřekl jediné
slovo. Pokud se pamatuju, nikdy nepromluvil, dokud
den neskončil. Sedl si a čekal, až ho maminka obslouží. Pozorovala jsem ji, jak mlčky nalévá čaj.
Mohla jsem se bát, že si mě při tom rutinním úkonu
všimne, zatím ji však víc zaměstnávala péče o otce.
Uhodil ji jen zřídka a nikdy si nepřivedl konkubínu,
ale matka s ním jednala tak obezřetně, že i my jsme
si před ním dávali pozor.
Zatímco teta postavila na stůl misky a nabírala
všem chung-ee, matka dala malému pít. Sotva jsme
20
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dojedli, vydali se otec se strýcem do polí a matka,
teta, babička a Starší sestra se uchýlily nahoru do
ženské světnice. Byla bych ráda zůstala s nimi, ale
ještě jsem k tomu nedorostla. Aby toho nebylo málo,
když jsme šli zase ven, musela jsem se o Staršího
bratra dělit s bratříčkem i Třetí sestrou.
S batoletem na zádech jsem sekala trávu a dobývala kořínky pro prase. Třetí sestra dělala, co mohla,
aby nám stačila. Bylo to zvláštní zlomyslné stvořeníčko. Hrála si na rozmazlence, ačkoli právo nechat
se rozmazlovat příslušelo jedině bratrům. Byla přesvědčena, že zrovna ji celá rodina miluje nejvíc,
i když tomu nic nenasvědčovalo.
Jakmile jsme byli s prací hotovi, vyrazila naše čtveřice na průzkum vesnice. Prolézali jsme křížem krážem uličky mezi domy, až jsme narazili na děvčata,
která skákala přes šňůru. Bratr se zastavil, vzal malého
a nechal mě, abych si taky skočila. Pak jsme se vrátili
domů na oběd — bývalo něco jednoduchého, třeba
rýže se zeleninou. Starší bratr se po obědě přidal
k mužům a my ostatní jsme šli zase nahoru. Maminka
znovu nakrmila chlapečka a odpoledne si obě děti, on
a Třetí sestra, trochu zdřímly. Teď teprve jsem si mohla i přes své mládí vychutnat pobyt v ženské světnici,
kde byla babička, teta, sestry, sestřenice, ale také —
a to bylo zvlášť důležité — maminka. Ona s babičkou
tkaly, Spanilá luna a já jsme namotávaly klubka příze,
teta se usadila se štětcem a inkoustem pečlivě kroužíc
své tajné znaky a Starší sestra zatím čekala, až přijdou
na odpolední návštěvu čtyři její přísežné sestry.
Netrvalo dlouho a už jsme slyšely na schodech
tiché capání čtyř párů liliových nožek. Starší sestra
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každou z dívek na uvítanou objala a hned se všechny
shlukly v rohu pokoje. Nesnášely, když jsem se míchala do jejich hovoru, tak jsem je aspoň pozorně
sledovala, protože jsem věděla, že i já se za dva roky
ocitnu v takovém holčičím spříseženství. Všechny
dívky bydlely v Pchu-weji, takže se vídaly často, nejen při mimořádných setkáních, jakým je třeba Chytání chladných vánků nebo Svátek ptactva. Takové
skorosesterství začínalo, když dívky dosáhly sedmého roku. Aby se vztahy mezi nimi upevnily, jejich
otcové přispěli pětadvaceti jiny rýže do společného
skladu v našem domě. Později, až dívka vstoupí do
manželství, její podíl rýže se prodá, aby jí přísežné
sestry mohly koupit dárky. Poslední část bude prodána při sňatku poslední ze „sester“. A to bude znamení
konce sesterství, neboť dívky se rozejdou do vzdálených vesnic, kde je čeká spousta práce s dětmi a tchyně vyžadující poslušnost; na stará přátelství tedy už
nebude čas.
Starší sestra se nesnažila upoutat pozornost dokonce ani ve společnosti svých kamarádek. Vyšívaly
a vyprávěly si legrační historky, ale ona jen poklidně seděla. Hovor a chichotání byly čím dál hlučnější. Když je matka přísně okřikla, pomyslela jsem si,
že babičku s jejími kamarádkami nenapomene nikdy. Jakmile totiž babiččiny děti dospěly, dostalo se
jí v Pchu-weji pozvání od pětičlenné skupinky nových přísežných sester. Teď už zůstaly naživu jen
dvě z nich, vdovy, stejně jako babička, a navštěvovaly se nejméně jednou týdně. Smály se spolu a vykládaly si oplzlé vtipy, kterým jsme my holky nerozuměly. To se ale matka bála své tchyně tolik, že by
22
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si nikdy nedovolila zarazit je. Nebo možná měla moc
práce...
Mamince došla příze. Zvedla se, aby si přinesla
další. Na okamžik zůstala nehybně stát a zahleděla se
smutně do prázdna. Popadla mě skoro neovladatelná
touha vrhnout se jí do náruče a křičet: „Podívej se na
mě! Podívej se na mě! Podívej se na mě!“ Ale neudělala jsem to. Její matka jí špatně podvázala chodidla.
Místo zlatých lilií měla maminka ošklivé pahýly,
a když šla, nekolébala se, nýbrž se opírala o hůl.
Když ji odložila, musela roztahovat ruce a nohy, jak
se snažila udržet rovnováhu. Byla příliš nejistá, než
aby ji člověk mohl obejmout a políbit.
„Není už čas, aby šly Lilie a Spanilá luna ven?“
zeptala se teta a přerušila tak matčino snění. „Mohly
by pomoct Staršímu bratrovi.“
„Žádnou pomoc nepotřebuje.“
„Já vím,“ přiznala teta, „ale je tak pěkně —“
„Ne,“ řekla matka stroze. „Nemám ráda, když se
holky toulají po vsi, místo aby se věnovaly práci
a učení.“
Jenže zrovna v tomhle jediném případě byla teta
neústupná. Chtěla, abychom znaly cesty kolem, věděly, kde co je, dostaly se až na kraj vesnice, protože
si uvědomovala, že zanedlouho uvidíme jen to, co
nám dovolí mřížované okénko ženské světnice.
„Už jim zbývá jen pár měsíců,“ přesvědčovala maminku. A zůstalo nevyřčeno, že naše chodidla budou brzy podvázána, kosti zlámány a pokožka shnilá.
„Nech je běhat, dokud můžou.“
Matka byla vyčerpaná. Měla pět dětí, třem z nás
bylo pět let nebo méně. Zodpovídala za celou domác23
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nost, uklízela, prala, spravovala, vařila pro všechny,
a jak jen to šlo, starala se o plnění všech závazků
a dluhů. Zastávala v domě vyšší postavení než teta,
ale nestačily jí síly na každodenní boj o to, co
považovala za slušné chování.
„Tak dobře,“ vzdychla rezignovaně. „Ať si jdou.“
Chytla jsem Spanilou lunu za ruku, poskočily jsme
a teta nás rychle strkala ke dveřím, než si to maminka rozmyslí. Zatímco Starší sestra a její kamarádky
se za námi teskně dívaly, já se svou sestřenkou jsme
utíkaly ze schodů a ven z domu. Pozdní odpoledne
jsem mívala nejraději. Vzduch byl teplý a voňavý,
cikády bzučely. Pospíchaly jsme dolů, až jsme uviděly bratra, jak vede k řece ochočeného bizona. Seděl
na jeho širokém hřbetě s jednou nohou skrčenou pod
sebe, druhou vrážel zvířeti do slabin. My se Spanilou
lunou jsme šly husím pochodem za nimi bludištěm
úzkých uliček, jejichž nepřehledná spleť nás chránila před přízraky a lupiči. Neviděly jsme žádné dospělé — muži pracovali na polích a ženy se zdržovaly
ve vyhrazených místnostech za mřížovím oken —
zato však bylo všude plno dětí a zvířat — slípek, kachen, vykrmených prasnic a kvičících selat.
Vyšli jsme spořádaně ze vsi a stoupali pěšinou
dlážděnou drobnými kameny. Byla dost široká pro
lidi nebo pro palankýn, ale příliš úzká pro káru taženou volem či poníkem. Zavedla nás až dolů k řece,
přesně k houpavému mostu přes řeku Siao. Na druhé
straně se před námi otevíral svět s nekonečnými plochami zúrodněné půdy, nad námi se klenulo nebe
modré jako peří ledňáčka. Kdesi v dálce jsme viděli
další vesnice, o nichž bych nikdy nevěřila, že je kdy
24
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v životě navštívím. Slezli jsme až k vodě, kde v rákosí šelestil vítr. Sedla jsem si na kámen, vyzula boty
a brodila se mělčinou. Od té doby uplynulo už víc
než sedmdesát let, ale já dodnes cítím bláto mezi prsty, vodu pádící kolem mých nohou a její chlad na
kůži. Spanilá luna a já jsme byly tenkrát tak svobodné jako už nikdy potom. Ale ještě něco jiného z toho
dne se mi vrylo do paměti. Od chvíle, kdy jsem se
probudila, viděla jsem naši rodinu v jiném světle
a v souvislosti s tím se mě zmocnilo zvláštní pohnutí — mísily se v něm melancholie, smutek, žárlivost
a pocit křivdy, protože mnoho věcí mně náhle připadalo nespravedlivých. A tak jsem nechala vodu, ať to
všechno odnese.
Toho večera jsme po jídle seděli venku, libovali si
svěží vzduch a pozorovali tátu a strýce, jak bafají ze
svých dlouhých dýmek. Všichni byli unavení. Matka
naposledy nakojila děťátko a pokoušela se je uspat.
Po celodenní dřině působila ztrhaně a přitom pro ni
práce ještě zdaleka nekončila. Zatoužila jsem ji povzbudit a objala ji kolem ramen.
„Na to je moc horko,“ řekla a mírně mě odstrčila.
Táta si zřejmě všiml mého zklamání, protože si mě
posadil na klín. V té ztichlé temnotě jsem mu byla
vzácná a já si v jeho rukách aspoň pro tu chvíli připadala jako perla.

