
Prolog

„Maud? Nudím tě tolik, že radši stojíš venku ve tmě?“ 
Z tepla osvětlené jídelny plné haraburdí na mě volá žena.

Zamíří k ní můj dech, je vlhký a přízračný, ale nejdou za ním
žádná slova. Sněhu je poskrovnu, přesto se na zemi třpytí a té
ženě odráží světlo do tváře, stažené od toho, jak se snaží něco
rozeznat. Vím, že vidí hodně špatně i za denního  světla. 

„Pojď dovnitř,“ říká. „Mrzne. Slibuju, že už neřeknu je-
diné slovo o žábách a šnecích, ani o majolikovém nádobí.“ 

„Já jsem se nenudila,“ namítnu, protože příliš pozdě po-
chopím, že žertovala. „Hned tam budu. Jen tu něco hle-
dám.“ V ruce mám to, co jsem už našla, ještě obalené blátem.
Takovou maličkou věc, snadno přehlédnutelnou. Ulomené
víčko od staré pudřenky, jejíž stříbro je zašedlé, tmavě mod-
rý smalt ztratil skelnatost, je poškrábaný a matný. Zakalené
zrcátko je jako okno do vyšisovaného světa, jako okénko
v boku lodi, když se ocitne pod vodou. Ošiju se vzpomín-
kami. 

„Co jsi ztratila?“ Žena vratce a roztřeseně vykročí na tera-
su. „Nemám ti pomoct? Asi to neuvidím, ale třeba o to za-
kopnu, jestli to není moc dobře schované.“ 
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Usměju se, ale zůstanu na trávníku. Po okrajích nějaké šlá-
poty se usazuje sníh, takže vypadá jako čerstvě odkrytá drob-
ná dinosauří fosilie. Víčko pudřenky sevřu pevně v ruce, hlí-
na na něm usychá a napíná mi kůži. Ten maličký předmět
jsem postrádala skoro sedmdesát let. A najednou ho země,
rozbahněná a změklá tajícím sněhem, vyplivla jako relikvii.
Plivla mi ho přímo do ruky. Ale odkud? Na to právě nemůžu
přijít. Kde ležel, než se stal chrupavkou v její potravě? 

Ze zákoutí mozku se ozývá prastarý zvuk podobný liš -
čímu štěkání. „Elizabeth?“ zeptám se. „Pěstovala jsi někdy
tykve?“ 
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„Slyšela jste o tom, že nedaleko odsud přepadli nějakou
starou paní?“ říká Carla. Dlouhý černý cop se jí plazí po ra-
meni. „No, vlastně to bylo ve Weymouthu, ale mohlo se to
stát i tady. Vidíte to, člověk nemůže být nikdy dost opatrný.
Našli ji s půlkou obličeje vmáčknutou dovnitř.“

Poslední část vysloví tlumeným hlasem, ale se sluchem já
potíže nemám. Byla bych raději, kdyby mi podobné histor-
ky neříkala. Mám z nich nepříjemný pocit ještě dlouho poté,
co zapomenu, o co v nich šlo. Otřesu se a podívám z okna.
Nemůžu přijít na to, kterým směrem Weymouth leží. Kolem
letí pták. 

„Mám dost vajíček?“ 
„Spoustu, takže dneska nikam nemusíte.“
Sebere pečovatelskou složku, kývne a dívá se mi do očí,

dokud taky nekývnu. Připadám si jako ve škole. Ještě před
chvilkou jsem měla něco v hlavě, nějakou historku, ale už
jsem ztratila nit. Před dávnými a dávnými časy; nezačínalo
to nějak takhle? Před dávnými a dávnými časy žila v hlubo-
kém, tmavém lese stará, prastará žena jménem Maud. Ne-
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můžu přijít na to, jak to bylo dál. Možná pak přišlo něco
o tom, jak čekala, až ji navštíví její dcera. Škoda, že nebydlím
v nějaké pěkné chaloupce uprostřed tmavého lesa, takhle si
to můžu jen představovat. A moje vnučka by mi mohla nosit
jídlo v košíku. 

Někde v domě se ozve rána a mně z toho oči přelétnou
po obývacím pokoji. Je tu zvíře, takové to, co se nosí venku,
natažené přes područku pohovky. Je Carlino. Nikdy si ho
nepověsí, nejspíš se bojí, že ho tu zapomene. Nedokážu od
něj odvrátit pohled, čekám, kdy se pohne, uteče do kouta
nebo mě sežere a usadí se na mém místě. A Katy pak bude
muset říkat, jaké má velké oči a velké zuby. 

„Tolik konzerv s broskvemi!“ křičí Carla z kuchyně. Pe-
čovatelka Carla. Takhle se jim říká, „pečovatelé“. „Musíte
přestat kupovat jídlo,“ zavolá ještě. Slyším, jak plechovky
škrábají o můj umakartový pult. „Máte jich tu dost pro celou
armádu.“ 

Dost jídla. Nikdy ho nebude dost. Stejně se většina ně-
kam ztrácí a není k nalezení ani vzápětí poté, co jsem ho
koupila. Netuším, kdo to všechno jí. Moje dcera je úplně
stejná. „Už žádné další plechovky, mami,“ říká a v jednom
kuse mi prohlíží kredenc. Já myslím, že někoho určitě živí.
Polovina věcí mizí k ní domů, a pak se diví, proč musím jít
už zase nakupovat. Nehledě k tomu, že moc jiného potěšení
mi v životě nezbývá. 

„Vždyť mi zbylo tak málo radosti,“ řeknu a povytáhnu se
víc do sedu, aby mě bylo slyšet až do kuchyně. Po stranách
křesla se zaklínily srolované lesklé papírky od čokolád, plazí
se po sedáku, a tak je odcvrnknu. Můj manžel Patrick mi
kdysi vyčítal, že jím sladkosti. Doma jsem je jedla často. Bylo
příjemné dát si citronový sorbet nebo karamelový pohár,
kdykoli se mi zachtělo, protože na ústředně jsme to neměli
povoleno – nikdo nemluví rád s telefonistkou, která má plná
ústa. Jenže on tvrdil, že se mi po nich zkazí zuby. Já jsem ho
zase vždycky podezírala, že se spíš bojí o mou postavu. Na-
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konec jsme se dohodli na mátových bonbonech Polo a ty
mám ráda pořád, ačkoli tu dnes není nikdo, kdo by mi za-
bránil spořádat třeba celou krabici karamel, když na ně do-
stanu chuť. Můžu si ji klidně dopřát hned po ránu. Teď je ta-
ky ráno. Poznám to podle slunce na ptačí budce. Ráno svítí
na ptačí budku a večer na borovici. Než světlo dosáhne na
borovici, musím se prokousat celým dnem. 

Carla přijde do obývacího pokoje a napůl ve dřepu sbírá
papírky kolem mých nohou. „Nevěděla jsem, že tu jste, dra-
houšku,“ poznamenám. 

„Udělala jsem vám oběd.“ Stáhne si igelitové rukavice.
„Je v ledničce a dala jsem na něj lísteček. Teď je devět čtyři-
cet, pokuste se ho nesníst dřív než ve dvanáct, ano?“ 

Mluví, jako kdybych pokaždé všechno zhltla, sotva se za
ní zavřou dveře. „Mám dost vajíček?“ zeptám se, protože na-
jednou dostanu hlad.

„Spoustu,“ odpoví Carla a odhodí na stůl pečovatelskou
složku. „Já už půjdu. Víte, že se tu později staví Helen, že?
Tak nashle.“ 

Klapnou přední dveře a slyším, jak za sebou Carla zamy-
ká. Zamyká mě tu. Dívám se za ní oknem, zatímco její kroky
křupou na cestě. Přes uniformu má oblečený kabát s kapucí
lemovanou kožešinou. Pečovatelka ve vlčím rouše. 

Jako malá jsem byla ráda, když jsem měla dům jenom pro
sebe, mohla jsem ujídat ze spižírny, oblékat si svoje nejlepší
oblečení, pouštět si gramofon a válet se po podlaze. Dnes
jsem radši, když mám společnost. Vydám se do kuchyně,
přerovnat skříňky a podívat se, co mi Carla nechala k obědu.
Světlo zůstalo rozsvícené a vypadá to tu jako na prázdném
jevišti. Málem čekám, že někdo vejde, třeba moje matka
s nákupem nebo tatínek s náručí ryb s hranolky, a pronese
něco dramatického jako v jedné z těch her v přístavním di-
vadle. Tatínek by řekl: „Tvoje sestra je pryč,“ pak by se ozval
buben či trubka nebo něco takového a maminka by řekla:
„Už se nikdy nevrátí,“ a před obecenstvem bychom se na
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 sebe všichni podívali. Vytáhnu z lednice talíř a přemýšlím,
jak by zněla moje replika. K talíři je přichycená zpráva: Oběd
pro Maud, sníst až po 12.00. Stáhnu z něj fólii. Je to sendvič se
sýrem a rajčaty. 

Když ho sním, zamířím zpátky do obývacího pokoje. Je
tu takové ticho, dokonce ani hodiny netikají nahlas. Aspoň
ukazují čas, a tak se dívám, jak se ručičky nad plynovými
kamny pomalu otáčejí kolem dokola. Musím nějak vyplnit
hodiny dne a nakonec mi nezbývá než si pustit televizi. Běží
v ní jeden z těch pohovkových pořadů. Dva lidé sedí na jed-
né pohovce a naklánějí se k dalšímu člověku na protější po-
hovce. Usmívají se a třesou si rukama a potom se ta, která
 sedí sama, rozbrečí. Vůbec nechápu, o co tam jde. Pak začne
pořad, ve kterém lidé pobíhají po různých domech a hledají
něco, co by se dalo zpeněžit. Takové ty ošklivé věci, které
jsou kupodivu velice cenné. 

Ještě před pár lety bych se sama nad sebou zhrozila – dí-
vat se celý den na televizi! Ale co jiného mám dělat? Občas
si čtu, jenže zápletky v románech mi už nedávají smysl a ni -
kdy si nedokážu zapamatovat, kde jsem skončila. Mohla
bych si uvařit vajíčko. Vajíčko si můžu sníst. A můžu se dívat
na televizi. A pak už jenom čekám: na Carlu, na Helen, na
Elizabeth.

Elizabeth je jediná kamarádka, která mi zůstala; všechny
ostatní jsou v domově nebo v hrobě. Elizabeth má tyhle po-
řady o shánění věcí na prodej ráda a sama doufá, že jednoho
dne objeví nějaký nedoceněný poklad. V dobročinných ob-
chodech skupuje všemožné ohavné talíře a vázy a drží si pal-
ce, aby jí to přineslo bohatství. Já jí občas taky něco koupím,
nejčastěji nějaký kýčovitý porcelán. Je to taková hra – která
z nás najde v Oxfamu ošklivější kousek. Poněkud dětinská,
jenže poslední dobou přicházím na to, že si připadám sama
sebou jedině tehdy, když jsem s Elizabeth, když se s ní  směju. 

Mám pocit, že jsem v souvislosti s Elizabeth na něco ne-
měla zapomenout. Možná po mně chtěla, abych jí něco při-
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nesla. Vařené vajíčko nebo kousek čokolády. Ten její syn jí
odměřuje hladové příděly. Sám si nekoupí ani nové žiletky.
Elizabeth říká, že má od holení podrážděnou kůži, a bojí se,
že se jednou podřízne. Občas si přeju, aby se mu to poved-
lo. Takový lakomec. Kdybych jí tu a tam nepřinesla něco na
přilepšenou, umřela by hlady. Mám tu poznámku, že ne-
mám chodit ven, ale nechápu proč. Na tom, že si odběhnu
nakoupit, přece není nic špatného. 

Než si obléknu kabát, napíšu si seznam, pak najdu čepici
a klíče, podívám se, jestli je mám ve správné kapse, a ještě
jednou si to zkontroluju u hlavních dveří. Podél chodníku
jsou mokré skvrny od rozmáčklých šneků. Po deštivém ve-
čeru si ulice přes noc vždycky vybere stovky obětí. Ale co
tyhle bílé stopy způsobuje, říkám si, jaká část šneka může za
to, že skvrna takhle zbělá? 

„Šnečku náš, ať nezběláš,“ řeknu a natáhnu se, jak nejdál
se odvážím, abych na to pořádně viděla. Nemůžu přijít na
to, odkud tu větu znám, ale je možné, že je právě o tomhle.
Nesmím si ji zapomenout vyhledat, až se vrátím domů. 

Obchod není daleko, ale než tam dojdu, jsem unavená
a z nějakého důvodu neustále špatně zahýbám, takže musím
ještě jednou obejít celý blok. Takhle jsem si připadala na
konci války. Tehdy jsem cestou do města taky často bloudila,
protože z domů zbyly po bombardování jenom sutiny, na-
jednou se objevila volná prostranství a silnice byly zatarasené
cihlami, zdivem a rozbitým nábytkem. 

Carrowův krámek je malý, napěchovaný věcmi, které ne-
potřebuju. Kéž by tak někam odstěhovali ty dlouhé řady ple-
chovek s pivem a dali sem místo nich něco užitečného. Stojí
tu však odjakživa, už od té doby, co jsem byla malá. Jenom
cedule se před pár lety změnila. Teď je tu nápis Coca-Cola
a pod tím je vmáčknuté U Carrowa jako poznámka pod ča-
rou. Přečtu si to, než vejdu dovnitř, a pak si nahlas předčítám
nákupní seznam, když stojím u polic s krabicemi. S nějakými
Ricicles a Shreddies, co to vůbec je?
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„Vajíčka. Mléko – otazník – čokoláda.“ Natáčím papírek
na světlo. V obchodě to příjemně voní kartony. Je to, jako
bych byla doma ve spíži. „Vajíčka, mléko, čokoládu. Vajíčka,
mléko, čokoládu.“ Opakuju si ta slova, jenže nedokážu přijít
na to, jak tyhle věci vypadají. Nemohly by být v některé
z krabic přede mnou? Nákupní seznam si dál mumlám pod
vousy a šinu se krámkem, až slova ztrácejí význam a mění se
v popěvek. Mám tu napsáno i „tykve“, ale neřekla bych, že
tady prodávají něco takového. 

„Nepotřebujete pomoc, paní Horshamová?“ 
Přes pult se naklání Reg. Šedivý kardigan se mu vydouvá,

otírá se o cukrátka za penci v plastové nádobě a nechává na
nich chlupy. Reg se za mnou dívá, jak chodím po krámě.
Čmuchal jeden. Nevím, co si tak hlídá. Tak jsem jednou s ně-
čím odešla. No a co? Byla to jen igelitka s křehkým salátem.
Anebo sklenice malinového džemu? Už si nevzpomínám.
Každopádně to přece dostal zpátky. Helen mu to donesla
a bylo to. Jako by se on sám nikdy nespletl – kolikrát mi za
ta léta špatně vrátil. Vede tenhle obchod celá desetiletí, nej-
vyšší čas, aby šel do důchodu. Ačkoli jeho matka pracovala
až do devadesáti, takže se dá předpokládat, že i on ještě
chvíli vydrží. Tehdy jsem byla ráda, když toho stará paní ko-
nečně nechala. Dobírala si mě, kdykoli jsem přišla, protože
jsem ji kdysi zamlada požádala, aby za mě převzala dopis.
Napsala jsem vrahovi a nechtěla jsem, aby odpověď poslal
k nám domů, a místo svého jména jsem uvedla jméno filmo-
vé hvězdy. Žádná odpověď nepřišla, ale Regova matka si
myslela, že čekám milostné psaníčko, a smála se tomu ještě
dlouho poté, co jsem se vdala. 

Pro co jsem to přišla? Shora se na mě mračí plné police,
když kolem nich procházím, z podlahy mě sleduje špinavé,
popraskané linoleum. Košík mám prázdný, ale myslím, že
tu už nějakou chvíli jsem. Dívá se za mnou Reg. Po něčem
sáhnu; je to těžší, než jsem čekala, a pod tou tíhou mi najed-
nou poklesne ruka. Konzerva broskvových řezů – to by šlo.
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Uložím si pár dalších plechovek do košíku a jeho rukojeti se
mi zaříznou do ohbí lokte. Tenká kovová mřížka mi odírá
bok, když kráčím k pokladně. 

„Jste si jistá, že chcete zrovna tohle?“ zeptá se Reg. „Já jen
že spoustu broskvových řezů jste si koupila, když jste tu byla
včera.“ 

Podívám se dolů do košíku. Je to pravda? Vážně jsem si
včera koupila totéž? Zakašle a v jeho očích zahlédnu poba-
vené plamínky.

„Naprosto jistá, děkuju,“ odpovím mu pevným hlasem.
„Když se mi zachce koupit si broskvové řezy, proč bych si je
nekoupila?“ 

Pozdvihne obočí a začne na pokladně vyťukávat ceny.
 Držím hlavu vzhůru, dívám se, jak se plechovky přemisťují
do té plastové věci na přenášení, té, jak se v ní nosí jiné věci,
ale tváře mě pálí. Pro co jsem to přišla? Prohmatám kapsu
a vytáhnu modrý lístek s mým vlastním rukopisem: Vajíčka.
Mléko? Čokoláda. Popadnu tabulku mléčné čokolády a při-
hodím ji do košíku, abych z toho seznamu měla aspoň něco.
Ale broskve už vrátit nemůžu, Reg by se mi smál. Zaplatím
za tašku plechovek a cinkám s nimi zpátky po ulici. Jde se
mi ztuha, protože taška je těžká a pobolívá mě rameno a ko-
leno. Vzpomínám si, jak kdysi kolem mě domy svištěly, když
jsem šla – skoro běžela –, ať už domů nebo z domova. Ma-
minka se mě pak vyptávala, co jsem viděla, jestli byli ti a ti
sousedé venku, co si myslím o něčí nové zahradní zídce. Já
jsem si nikdy ničeho nevšimla; mihlo se to všechno kolem
jako blesk. Teď mám spoustu času všechno si prohlédnout
a nikoho, komu bych vyprávěla, co jsem viděla. 

Když něco třídím nebo vyklízím, občas najdu fotky ze
svého mládí a je to šok, vidět všechno černobíle. Moje vnuč-
ka si nejspíš myslí, že jsme měli doopravdy šedou kůži a mat-
né vlasy a pózovali jsme zásadně v zastíněné krajině. Ale já
si pamatuju, že město bylo tak jasné, když jsem byla malá,
že se na něj málem nedalo dívat. Pamatuju si na sytou modř

( 15 )

kam se poděla_Sestava 1  16.12.15  20:40  Stránka 15



oblohy, a jak se do ní zařezávala zeleň borovic, na zářivě čer-
venou místních cihlových domů i na oranžový koberec bo-
rovicových jehliček pod našima nohama. Dnes – i když je
obloha určitě pořád ještě čas od času modrá, většina těch
domů dosud stojí a ze stromů nadále padá jehličí –, dneska
se barvy zdají vybledlé, jako kdybych žila ve staré fotografii. 

Přijdu domů a zvoní tam budík. Občas si ho nastavím,
abych si připomněla nějakou schůzku. Hodím tašku za dve-
ře a budík vypnu. Netuším, kvůli čemu zvonil tentokrát,
a nevidím nic, co by mi to prozradilo. Možná má někdo
 přijít. 

„Byl tu ten realitní makléř?“ volá Helen a její hlas přeruší skří-
pání klíče v předních dveřích. „Měl přijít ve dvanáct. Přišel?“ 

„Nevím,“ řeknu. „Kolik je teď?“ 
Neodpoví mi. Slyším v předsíni její těžké kroky. 
„Mami!“ vykřikne. „Kde se tu vzaly všechny ty plechov-

ky? Kolik potřebuješ těch zatracenejch broskvovejch řezů?“ 
Odpovím jí, že nevím kolik. Řeknu, že je musela přinést

Carla. A že jsem byla celý den doma, ale pak se podívám na
hodiny a nechápu, jak mi to mohlo tak rychle utéct. Helen
přijde do obývacího pokoje. Vydechuje nasládlý, chladný
vzduch a já jsem najednou zase dítě, ve vyhřáté posteli, a ke
tváři se mi na okamžik přitiskne sestřin ledový obličej a její
studený dech kolem mě šeptá, vypráví mi o pavilonu, tanci
a vojácích. Sukey se z tancování vždycky vracela prochladlá,
dokonce i v létě. Helen je taky často prochladlá, z toho, ko-
lik času tráví kopáním na cizích zahradách. 

Drží v ruce igelitovou tašku. „Proč by Carla ty konzervy
nechávala v předsíni?“ Mluví pořád stejně hlasitě, přestože
jsme teď ve stejné místnosti, a tašku přidržuje vysoko nad
zemí. „Musíš s tím nakupováním přestat. Říkala jsem ti, že
ti obstarám všechno, co potřebuješ. Vždyť sem chodím kaž-
dý den.“ 
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Jsem si jistá, že takhle často se nevidíme, ale nechci se há-
dat. Spustí paže a já si všimnu, jak taška klesla a zastavila se
jí o nohu. 

„Slíbíš mi to? Že už nebudeš kupovat jídlo?“ 
„Nevím, proč bych měla. Říkám ti přece, že je musela při-

nést Carla. A nehledě k tomu, když si budu chtít koupit
brosk vové řezy, proč bych si je nekoupila?“ Na té větě mi je
něco povědomého, ale nemůžu přijít na to, co. „Kdybych
chtě la pěstovat dýně,“ řeknu a nastavím nákupní seznam
tak, aby na něj svítilo světlo, „kam by bylo nejlepší je za -
sadit?“ 

Helen vzdychá celou cestu do kuchyně a já si uvědomím,
že jsem vstala a jdu za ní. V předsíni se zastavím; odněkud
se ozývá nějaké burácení. Netuším, co to je, a nemůžu přijít
na to, odkud zvuk vychází. Ale jakmile vejdu do kuchyně,
není to skoro slyšet. Je tu velice čisto: nádobí je na odkapá-
vači, ačkoli si myslím, že jsem ho tam nedala, a nůž s vidlič-
kou, které ráda používám, jsou umyté. Když otevřu dvířka
skříňky, snesou se na zem dva útržky papíru. Na jednom je
recept na bílou omáčku a na tom druhém Helenino jméno
s nějakým číslem. Vytáhnu ze zásuvky kotouč lepicí stužky,
takové té dlouhé lepidlové, abych je tam mohla zase připev-
nit. Tu bílou omáčku možná dneska udělám. Až si vypiju čaj. 

Zapnu konvici. Vím, která je to zástrčka, protože na ni
někdo napsal KONVICE. Vytáhnu hrnky a mléko a ze skle-
nice označené ČAJ čajový sáček. Vedle dřezu je poznámka:
Káva zlepšuje paměť. Je to můj vlastní rukopis. Odnáším si
čaj do obývacího pokoje a ve dveřích se zastavím. V hlavě se
mi ozývá nějaký rachot. Nebo to možná přichází shora. Za-
mířím k podestě, ale bez toho, abych se držela oběma ruka-
ma zábradlí, to nepůjde, a tak se vrátím a postavím hrnek na
polici v předsíni. Bude to jen chvilka. 

Můj pokoj je docela prosluněný a je tu klid, až na nějaké
vrčení kdesi v domě. Zabouchnu dveře a posadím se k toa -
letce u okna. Na ozdobných podložkách a v porcelánových
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miskách se tu povaluje různá bižuterie. Skutečné šperky už
nenosím, samozřejmě až na snubní prsten. Za těch víc než
padesát let jsem si ho nikdy nemusela nechat upravit. Patric-
kovi se ten jeho zařezával do masa, až se zdálo, že se kloub
nad ním nadouvá. Odmítl si ho dát odříznout a prsten ne-
povolil, bez ohledu na to, kolik jsem do něj vtírala másla.
Podle Patricka bylo to, že je s tím prstenem tak spjatý, důka-
zem pevného manželství, ale já jsem mu říkala, že je to dů-
kazem toho, že o sebe řádně nedbá. On na to namítal, že by
mi měl dělat větší starosti můj prsten, protože je na mém ten-
kém prstě příliš volný, ale ve skutečnosti mi padl dokonale
a já jsem ho nikdy neztratila. 

Jenže Helen tvrdí, že teď šperky ztrácím, a tak si s Katy
vzaly většinu těch lepších k sobě, aby u nich „byly v bezpe-
čí“. Mně to nevadí. Aspoň zůstanou v rodině, a žádný z nich
nebyl nijak zvlášť cenný. To nejdražší, co jsem měla, byl pra-
podivný zlatý přívěsek vytvarovaný jako hlava královny Ne-
fertiti, který mi Patrick přivezl z Egypta. 

Protáhnu ruku laciným umělohmotným náramkem a po-
dívám se do zrcadla. Můj odraz mě pokaždé vyděsí. Nikdy
jsem doopravdy nevěřila, že jednou zestárnu, rozhodně ne
takhle. Že budu mít kůži kolem očí a nosního můstku tak
svraštělou, jsem vůbec nečekala. Vypadám skoro jako ještěr-
ka. Na svůj dřívější obličej si už ani nevzpomínám, až na ob-
časné záblesky. Dívka s kulatými tvářemi si před zrcadlem
poprvé vyndává natáčky. Bledá mladá žena se v zábavním
parku dívá dolů na zelenou řeku. Unavená matka s neupra-
venými vlasy se částečně odvrací od tmavého okna vlaku,
aby od sebe odtrhla děti, protože se perou. Ve svých vzpo-
mínkách se vždycky mračím, není divu, že moje čelo teď vy-
padá takhle. Moje matka si uchovala hladkou, broskvovo-
-krémovou pokožku až do své smrti, přestože měla daleko
víc důvodů k vráskám než většina jiných. Možná to nějak
souviselo s tím, že nepoužívala make-up; neříká se něco ta-
kového o jeptiškách? 
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Já už teď make-up taky nepoužívám a v životě jsem si ne-
líčila rty, neměla jsem to ráda. Děvčata v ústředně si mě kvůli
tomu dobírala, a když jsem byla mladá, čas od času jsem ně-
jakou rtěnku vyzkoušela, půjčila jsem si ji od kamarádky ne-
bo jsem použila tu, co jsem dostala k Vánocům, ale nikdy
jsem ji nesnesla déle než pár minut. V zásuvce mám jednu
od Helen a Katy, a tak ji teď vytáhnu, otočím spodkem a ve-
lice pečlivě si ji nanesu. Nakláním se přitom co nejblíž k zr-
cadlu, dávám si pozor, aby se mi barva nedostala na zuby.
Znáte ty staré ženské se šmouhami od rtěnky na umělém
chrupu, víčky, jako by na nich měly saze, růží rozmazanou
po tváři a příliš vysoko nakresleným obočím? Než být jed-
nou z nich, to bych radši umřela. Otisknu si rty do ubrou-
sku. Jsou teď pěkné a zářivé, i když trochu popraskané, a já
mám najednou žízeň. Nejvyšší čas udělat si čaj. 

Hodím rtěnku zpátky do zásuvky, a než vstanu, přetáhnu
si přes hlavu dlouhý perlový náhrdelník. Samozřejmě že ty
perly nejsou pravé. Když otevřu dveře od pokoje, slyším ně-
jaké hučení. Nemůžu přijít na to, co to je. Jak scházím po
schodech, je to čím dál hlasitější. Zastavím se na posledním
schodě, ale nic nevidím. Hučení je tu ještě silnější. Napadá
mě, jestli to není v mé hlavě, jestli se tam něco neuvolňuje.
Rámus se nadouvá a chvěje. A pak ustane. 

„Tak. A máš aspoň vyluxováno.“ Helen stojí u dveří jídel-
ny a smotává šňůru od vysavače. Na rtech jí pohrává úsměv.
„Chystáš se někam?“ zeptá se. 

„Nechystám,“ odpovím. „Myslím, že ne.“ 
„A k čemu máš tedy ty perly? Jsi celá vyšňořená.“ 
„Vážně?“ Položím si ruku na klíční kost. Mám na krku

perly a něco na zápěstí, a na rtech cítím rtěnku. Rtěnku, co
tak voskově zapáchá a dusivě se lepí. Otřu si ústa hřbetem
ruky, ale tím to jenom rozmažu a zhorším, a tak si začnu ob-
ličej drhnout, vytáhnu si rukáv kardiganu a použiju ho místo
žínky, plivu si na něj a třu si tváře, jako bych byla současně
matkou i umatlaným dítětem. Teprve po několika minutách
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si připadám zase čistá a v tu chvíli si uvědomím, že se na mě
Helen dívá. 

„Dej mi ten kardigan,“ řekne. „Radši ho strčím do prád-
la.“ Zeptá se, jestli nechci něco k pití.

„Ale jo,“ odpovím, setřesu z kůže tu vlnu a hodím ji na
židli. „Mám příšernou žízeň.“ 

„Není divu,“ poznamená Helen, než odejde z pokoje.
„Na polici v hale je řada vyrovnaných hrnků s vychladlým
čajem.“ 

Řeknu jí, že nemám tušení, jak se tam dostaly, ale nejspíš
mě neslyší, protože zatím zmizela v kuchyni a já zrovna klo-
pím hlavu, prohledávám totiž kabelku. Měla jsem v ní nějaké
sladové sušenky. Nebylo to včera? Že bych je snědla? Vytáh-
nu hřeben, peněženku a pár zmačkaných papírových kapes-
níků. Žádné sušenky nenajdu, ale v jedné z přihrádek je lís-
teček: Už žádné další broskvové řezy. Helen to neřeknu. Radši
ho zastrčím pod papírek s dnešním datem. Moje pečovatel-
ka mi každý den nějaký nechává. Podle nich poznám, že je
čtvrtek. Ve čtvrtek obvykle navštěvuju svou kamarádku Eli-
zabeth, ale vypadá to, že jsme si tenhle týden nic nedohodly.
Nezavolala mi. Kdyby ano, určitě bych si to zapsala. Pozna-
menala bych si, co říkala, nebo aspoň něco z toho. Napsala
bych si, kdy k ní mám přijít. Zapisuju si všechno. 

Všude po domě se povalují lístečky, navršené na hromád-
kách nebo přilepené na nějakém povrchu. Jsou na nich nač-
márané nákupní seznamy a recepty, telefonní čísla a termíny
schůzek, poznámky o něčem, co se přihodilo. Je to moje pa-
pírová paměť. Měla by mi bránit v zapomínání. Jenže moje
dcera tvrdí, že ty papírky ztrácím. To jsem si taky pozname-
nala. Ale stejně, kdyby volala Elizabeth, nějakou poznámku
bych o tom měla. Nemohla jsem je ztratit všechny. V jednom
kuse si něco zapisuju. Všechny ty papírky přece nemohly po-
padat ze stolu nebo z kuchyňského pultu ani ze zrcadla.
A navíc mám jeden lísteček zastrčený v rukávu: Elizabeth se
vůbec neozvala. Na druhé straně je hodně staré datum. Mám
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hrozný pocit, že se jí něco stalo. Mohlo se přihodit cokoli.
Mám dojem, že včera říkali něco ve zprávách. O nějaké staré
ženské. Něco ošklivého. A teď je Elizabeth pryč. Co když ji
někdo přepadl a nechal umřít? Nebo upadla a nemůže se
dostat k telefonu? Představuju si, jak leží na podlaze svého
obývacího pokoje, nemůže vstát a pořád ještě doufá, že
z koberce vyskočí poklad. 

„Co když jsi s ní mluvila, mami, jenom si to nepamatuješ?
Co myslíš, není to možné?“ Helen mi podává hrnek čaje.
Zapomněla jsem, že je tady. 

Skloní se, aby mě políbila na vršek hlavy. Cítím její rty na
lebce, přes chomáčky řídkých vlasů. Voní po nějakých by-
linkách. Možná je to rozmarýn. Třeba ho zrovna sázela. Na
památku. 

„Vždyť jsi zapomněla i na to, že jsme spolu byly v sobotu
 venku.“

Postavím hrnek na područku křesla a přidržuju si ho ru-
kou. Nevzhlédnu, když se dcera odtáhne. Říkám si, že má
možná pravdu. Sobotu si vůbec nevybavuju, ale zapomněla
jsem i to, že si ji nevybavuju. Z té myšlenky zalapám po de-
chu. Tyhle mezery mi dělají starosti. A víc než jen starosti.
Jak jsem mohla zapomenout na tuhle sobotu? Srdce mi na
okamžik vynechá, polije mě důvěrně známé horko, zmocní
se mě strach. Tuhle sobotu. Pamatuju si aspoň včerejšek? 

„Takže jsi mohla zapomenout i na to, že jsi s Elizabeth
mluvila.“ 

Kývnu a upiju čaj a najednou přestávám vnímat, o čem se
bavíme. „Asi máš pravdu.“ Nejsem si tak úplně jistá, s čím
že to vlastně souhlasím, ale je příjemné propadat se do
prázdnoty, přestat se úzkostlivě snažit na něco si vzpome-
nout. Helen se usmívá. Není v tom náznak triumfu?

„No dobrá. Radši už půjdu.“ 
Helen pořád jen odchází. Dívám se předním oknem, jak

nastupuje do auta a odjíždí. Nikdy si nevzpomínám, že by
přišla. Možná bych si to měla zapsat. Jenže ty kousky papíru
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na stolku vedle mého křesla, celý tenhle systém na pamato-
vání, nejsou dokonalé. Spousta poznámek je starých, už
dávno nejsou důležité a všechny se mi pomíchaly. Navíc se
zdá, že ani ty nové neobsahují správné informace. Je tu jed-
na, na níž se inkoust dosud leskne: Neozvala se mi Elizabeth.
Když po slovech přejedu prstem, maličko je rozmažu. Je to
pravda? Musela jsem si to napsat před chvilkou. Rozhodně
si nevzpomínám, že bych s ní v poslední době mluvila. Na-
táhnu se po telefonu. Elizabeth je tlačítku číslo čtyři. Vyzvání
to a vyzvání. Udělám si poznámku. 
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