je francouzská blogerka
a spisovatelka. Narodila se
v Itálii. Když se ve dvanácti
letech přestěhovala do Francie,
neuměla ani slovo francouzsky.
Během tří měsíců se však jazyk
dokonale naučila.
Získala diplom z oblasti
bankovnictví, pracovala jako
poradce a blogovala o módě.
Je matkou dvou synů, v roce
2013 založila blog Wonder Mum
věnující se mateřství.
Po třech drobných knížkách
Wonder Mum (2014–2016) vydala
v roce 2019 knihu Ciao bella.

a,
Naučíte se mluvit rukam
u (a hlavně
poslouchat srdcem, všem
závislá
sobě) se smát nebo být
na těstovinách al dente.
„Mám ráda knížky, v nichž se občas trochu ﬁlozofuje
o životě a vynořují se otázky, které si klademe sami, aniž
by nás obtěžovaly nebo nám zkazily příběh. Serena
Giulianová je autorkou blogu, který s nadhledem
a sarkasmem pomáhá mladým maminkám zbavit se
pocitu viny. Stejný smysl pro černý humor najdete
i v této vtipné, dojemné a pravdivé knize. Jedinou její
chybou je, že je příliš krátká.“
https://actu.fr/
„Příběh dcery, ženy, manželky, matky, která se kamarádí
se svými úzkostmi a neurózami. Smějeme se mu nebo
usmíváme, ale nikdy nás nenechá lhostejnými.“
https://www.blablalivre.fr/
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Jak dospět, naučit se odpouštět
a zamilovat si těstoviny.

J O TA

Serena Giulianová

Ciao
bella
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„Nedávno jsem se dozvěděla,
že trpím tetrafobií, strachem
z čísla čtyři. Ten je velmi rozšířen
hlavně v Asii. To je sen! Konečně
lidé, kteří mi rozumí! Možná
bych se měla přestěhovat…“
„Máte ještě hodně fobií?“
„Kolik mi můžete věnovat
času?“
Anna trpí úzkostí – děsí
ji dav, hluk, jízda po dálnici nebo
třeba i naklíčené brambory…
A také je ke své hrůze podruhé
těhotná. Aby se s tímto novým
těhotenstvím vyrovnala, rozhodne se navštívit psycholožku.
Na sezeních Anna vypráví
s černočerným humorem sobě
vlastním příběhy ze života.
A vrací se v nich, ať chce, nebo
nechce, do slunné a teplé Itálie,
země svého dětství. Odsud ji
jako malou holčičku spolu s autistickou sestrou a nešťastnou
matkou odvezli do cizí, studené
Francie a odloučili od otce, svérázné milované babičky i magického moře. Před očima nám tak
vyvstává všechno její příbuzenstvo a celá rodinná historie…
Jak moc ovlivňují zážitky
z dětství náš život v dospělosti?
Dokážeme odpustit neodpustitelné? Jak překonat svůj strach
a vykročit k lepší budoucnosti?
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Il mare è una malattia al contrario.
Se la fai da bambino, poi non guarisci più.
„Láska k moři je pravým opakem dětské nemoci.
Dostaneš ji a už se z ní nikdy nevyléčíš.“
Guido Fruscoloni
… poi un giorno mi prese il treno, l’erba,
il prato e quello che era mio, scomparivano piano piano,
e piangendo parlai con Dio.
„… pak mě jednoho dne pohltil vlak: tráva, louky
a všechno, co mi dřív patřilo, pomalu, pomaloučku
mizelo,
a můj pláč stoupal až k Bohu.“
„Montagne verdi“, Marcella bella

Fiducia

6. srpna
„Jsem z toho nového těhotenství velice zmatená: mám
noční můry, nekontrolovatelné záchvaty paniky, černé myšlenky. Došlo to tak daleko, že doufám, že to
dítě opustí moje tělo. Přesto jsem si ho tolik přála.“
„Hm, hm, pokračujte…“
„Jste ten typ psycholožky, která dělá jen ,hm, hm‘,
nebo máte i bohatší slovník než většina vašich kolegů,
které jsem potkala a kteří mě pak už nikdy neviděli?“
„Ale, ale! No aspoň jste přímočará! Budeme si rozumět, Anno. Nebojte se, budete mít dost času poznat rozsah mého slovníku, ale napřed to potřebuju
pochopit. Budete mi muset věřit.“
„A proč bych vám měla věřit? Neznám vás, je to
naše první sezení: přišla jsem sem náhodou, protože
toho mám plné zuby, jsem na dně a všechny nenávidím, a nejvíc sama sebe.“
„Právě kvůli všem těm důvodům, které jste tady
jmenovala.“
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Zavřu dveře toho pochmurného místa. Pokud jde
o psychologa, kterého dává k dispozici město, nemůžeme čekat parkety a měkkou pohovku. Ostatně,
není tady ani ta pohovka. Stará, křiklavě modrá židle,
levný psací stůl a na stěnách velice škaredé obrazy.
Přímo symfonie ošklivosti.
Dokonce tu není ani počítač. Mám pocit, že jsem
se vrátila do minulosti. Žádná známka něčeho moderního na obzoru. Takové prostředí nemůže nikomu pomoct cítit se lépe. Nevýrazné, smutné. Stejně
jako lidi, které jsem viděla v čekárně. Určitě jako já.
Ale dobrá, je to zdarma, a to se mi hodí: jsem švorc.
Takže moje potřeby krásy a estetična počkají.
12

Blù

25. srpna
„Bude to dlouhé?“
„A co?“
„No, moje terapie.“
„Ano.“
„Aha.“
„Spěcháte?“
„Nejsem zrovna typ adepta na vzor trpělivosti.“
„Nejsem typ, který odﬂákne příležitost zlepšit
situaci netrpělivých pacientů. Nejsem typ, který by
se s nimi rychle vypořádal. Máme před sebou hodně
práce. Budeme muset spolupracovat.“
Zatvářím se mrzutě, ale myslím, že se mi líbí, umí pohotově odpovědět.
Zdá se mi velice hezká, připomněla jsem si svoje
pojetí krásy. Podobá se mladší Jane Fondové. Nejsem
schopná určit, kolik je jí, ale řekla bych, že může být
ve věku mé matky.
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A chce se o hodně víc líbit než moje matka. Má
nenápadný mejkap, jednoduché, elegantní, ale moderní oblečení. Pěkné mikádo, které je velice světlé,
skoro stejně bílé jako její pleť, drobnou postavu, která by mohla působit křehce – tento pocit ale rychle
zažene pevným stiskem ruky, jaký mají lidé s uspořádanými myšlenkami.
Má také pohled, který uklidňuje. Bledě modrý
pohled. Jako doplněk, který si nevybrala náhodou.
Ostatně, připomíná mi moje Středozemní moře.
Ano, líbí se mi nejenom její vzhled. Opravdu nevím proč, ale život mě rychle naučil, že se všechno nemusíme hned chápat.
14

Miracolo

10. září
„Vyprávějte mi o svém prvním porodu.“
„Abrupce placenty. Dvacátý osmý týden těhotenství. Krvácení. Transfuze. Urgentní císařský řez. Velká
nedonošenost. 1 190 gramů.“
„To je lékařská zpráva, Anno. Ráda bych věděla,
jak jste to prožívala, co to ve vás vyvolalo.“
„Nechci o tom mluvit.“
„Výborně, máme dost času. Zkusíme to jindy.“
„Ne, vy to nechápete, já o tom nikdy nebudu chtít
mluvit.“
„Přesto to bude potřeba.“
„Napsala jsem synovi k jeho prvním narozeninám
dopis. Všechno jsem mu ,povyprávěla‘, aby si to mohl
později přečíst a pochopit, jak přišel na svět. Rozhodla jsem se to všechno vytěsnit z paměti. Nikdy jsem ho
znovu nečetla, musí být zmatený a plný chyb.“
„Myslíte, že byste mi mohla dát kopii?“
„Nebudete mě nutit o něm mluvit?“
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„Ne.“
„Domluveno!“
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Ten den bylo pondělí. Venku bylo pěkně, ale ještě jsem to
nevěděla. Taky teplo. Jako v tvém inkubátoru. V té malé
krabici, která na dva měsíce nahradila moje břicho.
Ten den bylo červnové pondělí. Měl ses narodit v září,
ale život, Bůh, nebo nevím co, rozhodli jinak.
Ten den, to pondělí, jsem neviděla slzy v očích tvého
táty. Měl výraz, na jaký nikdy nezapomenu, směs hrůzy
a nechápavosti spolu se štěstím, které se bál projevit.
Ten den jsem viděla ten tunel, to světlo, o němž všichni
tak mluví. Bylo tam, krásné a jasné. Natahovala jsem k němu ruce. Už to nebolelo, už jsem neměla strach. Ale nějaký
hlas na mě křičel, že nemůžu, že nemám právo vás opustit.
Tak jsem se vrátila. Znovu jsem cítila bolest. Znovu jsem
měla strach.
Ten den bylo pondělí, bolelo mě břicho, protože už jsi
v něm nebyl. Bolelo mě srdce, které nic nechápalo. Bolely
mě dlaně, protože jsem v nich tak silně tiskla tvou fotku,
kterou mi dali.
Ten den bylo pondělí, první z řady tak daleko od tebe…
Jak si mám představit, že jsem se stala matkou, když jsem
si sotva začínala uvědomovat, že jsem těhotná, když jsem
nic z porodu neviděla, když jsem u lůžka neměla kolébku,
žádný pláč, jen ten svůj, abych nějak vyplnila noci? Jak se
mi to mělo podařit, když tvůj pokoj v domě byl beznadějně
prázdný, zatímco ti přístroj dával moje mléko? Jak jsem
měla každý den přijmout, že se budu muset vrátit bez tebe
a strašně se modlit, aby nikdy nezazvonil telefon? Jak jsem
měla přijmout, že se ta sotva kilová malá bytost, můj syn,

nachází mezi životem a smrtí, a nikdo mi nebude moct slíbit, že se se mnou jednou setká?
Ten den, to pondělí, je nejkrásnější a nejstrašnější
v mém životě. Myslela jsem, že umřu, ale co horšího, myslela jsem, že tě ztratím, miminko moje. Tehdy jsem si uvědomila, jak moc může matka milovat. Když jsem pochopila,
že víc než na svém životě lpím na tom tvém. Že každý úder
srdce na monitoru na novorozeneckém oddělení, každý nabraný gram je vítězství, krok kupředu, zázrak.
To pondělí mě navždy změnilo. Když jsi ze mě vyšel
ven, naplnilo mě to štěstím a zároveň hrůzou. Zakoušet tyto dva tolik odlišné city tak intenzivně byla nejtěžší zkouška, kterou jsem měla překonat.
Také jsem to pondělí pochopila, jak je Bůh velký, protože to mohl udělat jen on. Ten zázrak se nedá vysvětlit… Ale
také jsem během dvou měsíců na novorozeneckém oddělení
pochopila, že Bůh je někdy pěkný debil. Že si bere jiná miminka, hned vedle tebe. Že nechá řvát rodiče zoufalstvím
a hrůzou. Ten křik mi bude znít v hlavě navždy.
Ten den bylo pondělí, narodil ses o tři měsíce dřív. Nikdy jsem se nedozvěděla proč. „Blesk z čistého nebe,“ tak
ten, kdo nám zachránil život, deﬁnoval to, co se nám stalo.
To pondělí 17. června jsem řvala, aby tě na mě položili. I přes pravidla. I přes hadičky, kyslík. I přes tvou velkou únavu. Ze soucitu mi to povolili, protože ani doktoři
už možná nevěřili. A když jsem tiskla tvoje drobné tělíčko
k hrudníku, potkala jsem tě. Byl jsi tam. Živý. Teď bylo
třeba se bít a růst.
Dnes, o rok později, je mnohem míň hezky, a dokonce není
pondělí. Přesto na našem štěstí neleží žádný stín. Dívám se
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na tvoje velké oči. Tvůj malý dokonalý nos. Tak velký a tak
silný. Tak odlišný od ostatních. Říkají, že proto, že jsem
tvoje maminka, ale já si to nemyslím… Vím, že jsi výjimečný malý člověk. Udělal jsi ze mě maminku a z nás rodinu.
Nejkrásnější věc, která se nám stala. I když ty vzpomínky
mi ještě teď vhánějí do očí slzy bolesti, i když se mi pořád
svírají útroby tím strachem, kterého jsem se nikdy nezbavila, kdybych se mohla vrátit do toho pondělí, nic bych nezměnila. Ne, vůbec nic.
Protože tvůj příběh je krásný a dělá z tebe úžasného
malého člověka, na něhož jsem tak hrdá.
Všechno nejlepší, ty moje všecko, můj živote, moje velká
lásko. Děkuji, žes nechal svůj dárek žít. Děkuji, že jsi ze mě
udělal svou maminku.
Miluju tě k zbláznění a ještě mnohem víc.

je francouzská blogerka
a spisovatelka. Narodila se
v Itálii. Když se ve dvanácti
letech přestěhovala do Francie,
neuměla ani slovo francouzsky.
Během tří měsíců se však jazyk
dokonale naučila.
Získala diplom z oblasti
bankovnictví, pracovala jako
poradce a blogovala o módě.
Je matkou dvou synů, v roce
2013 založila blog Wonder Mum
věnující se mateřství.
Po třech drobných knížkách
Wonder Mum (2014–2016) vydala
v roce 2019 knihu Ciao bella.

a,
Naučíte se mluvit rukam
u (a hlavně
poslouchat srdcem, všem
závislá
sobě) se smát nebo být
na těstovinách al dente.
„Mám ráda knížky, v nichž se občas trochu ﬁlozofuje
o životě a vynořují se otázky, které si klademe sami, aniž
by nás obtěžovaly nebo nám zkazily příběh. Serena
Giulianová je autorkou blogu, který s nadhledem
a sarkasmem pomáhá mladým maminkám zbavit se
pocitu viny. Stejný smysl pro černý humor najdete
i v této vtipné, dojemné a pravdivé knize. Jedinou její
chybou je, že je příliš krátká.“
https://actu.fr/
„Příběh dcery, ženy, manželky, matky, která se kamarádí
se svými úzkostmi a neurózami. Smějeme se mu nebo
usmíváme, ale nikdy nás nenechá lhostejnými.“
https://www.blablalivre.fr/
BELETRIE

9 788075 656520
MOC 298 Kč WWW.JOTA.CZ

Ciao bella

(* 1982)

KY M ŮŽ E
ČE TB A TÉ TO KN ÍŽ
NÉ NÁ SL ED KY :
ZP ŮS OB IT NE VR AT

P OZ OR ,

Serena Giulianová

Serena
Giulianová
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