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LEDEN
Výjimećně nevyvedený zaćȘtek

Neděle, 1. ledna
58,5 kg (v‰ak je po Vánocích), 14 skleniãek alkoholu (ve
skuteãnosti to zahrnuje dva dny, protoÏe veãírek zaãal uÏ
na Silvestra), 22 cigaret, 5424 kcal.

Můj dnešní jídelníćek
2 balíãky plátkového ementálu
14 uvafien˘ch nov˘ch brambor za studena
2 bloody Mary (poãítají se jako jídlo, protoÏe obsahují worcesterskou omáãku a rajãata)
1/3 ciabatty s Brie
pÛl pytlíãku lístkÛ koriandru
12 ãokoládov˘ch bonbonÛ (nejlep‰í je, kdyÏ se ãlovûk
zbaví vánoãního cukroví naráz a pak mÛÏe zaãít
s ãist˘m stolem)
13 jednohubek se s˘rem a ananasem
1 porce krocaního karí s hrá‰kem a banány podle
receptu Uny Alconburyové
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1 porce malinového pfiekvapení ze su‰enek napu‰tûn˘ch
bourbonem, malinového kompotu, hektolitrÛ ‰lehaãky
a cukrové polevy s tfie‰Àovou pfiíchutí a skofiicí podle
receptu Uny Alconburyové

12.00 Doma v Lond˘nû. Ach jo. To poslední, k ãemu mi dostaãují fyzické, citové a du‰evní síly, je úãast na novoroãním veãírku
u Uny a Geoffreyho Alconburyov˘ch v Grafton Underwood, na
nûmÏ se podává krocaní karí. Geoffrey a Una Alconburyovi jsou
nejlep‰ími pfiáteli m˘ch rodiãÛ a – jak mi str˘ãek Geoffrey vÏdycky
s chutí pfiipomene – znají mû od té doby, co jsem lítala po zahradû
s hol˘m zadkem. Loni v srpnu na státní svátek mi zavolala matka
a donutila mû slíbit, Ïe pfiijedu. Dostala se k tomu mazanou
oklikou.
„Nazdar, zlato. Jen jsem se tû chtûla zeptat, co bys chtûla k VánocÛm?“
„K VánocÛm?“
„Chtûla bys, aby to bylo pfiekvapení, zlato?“
„Ne!“ vykfiikla jsem. „Vlastnû, promiÀ…“
„Tak mû napadlo, jestli bys nechtûla nová koleãka ke kufru.“
„Ale já Ïádn˘ kufr nemám.“
„Tak ti koupím mal˘ kuffiík na koleãkách. Takov˘, co mají
letu‰ky.“
„Mnû staãí moje ta‰ka.“
„Ale, zlato, s tou svou zelenou plátûnou onucí pfiece nemÛÏe‰
cestovat. Vypadá‰ jako nûjaká Mary Poppinsová, co pfii‰la o místo.
Koupím ti jen takov˘ mal˘, pevn˘ kuffiík s vyklápûcí rukojetí.
Ví‰, co v‰echno se do nûj vejde? Chce‰ modroãervenou, nebo
ãervenomodrou kombinaci?“

001-280 Denik BJ_145x205 mm QXP 7.x 8.4.14 13:06 Stránka 13

LEDEN

B

„Mami. Je pÛl deváté ráno. Je léto. Venku je vedro. Já Ïádnou
ta‰ku pro letu‰ky nechci.“
„Julie Enderbyová ji má. ¤íká, Ïe bez ní neudûlá ani krok.“
„Kdo je Julie Enderbyová?“
„Ale Julii pfiece zná‰, zlato! Je to dcera Mavis Enderbyové.
Julie! Ta, co má to prímovní místo v auditorské firmû Anderson
consulting…“
„Mami…“
„Bere si ji na kaÏdou cestu…“
„Já Ïádnou ta‰ku na koleãkách nechci.“
„Ví‰ co? Tak my se s Jamiem a tátou domluvíme a koupíme ti
pofiádn˘ kufr i se sadou koleãek.“
Vyãerpanû jsem si odtáhla sluchátko od ucha a hloubala nad
tím, odkud pramení ten misionáfisk˘ zápal pro vánoãní dárky.
KdyÏ jsem si ho pfiistrãila zpátky k uchu, máma zrovna fiíkala:
„…dají se vlastnû taky koupit s pfiihrádkou na pûnu do koupele a tak. Taky mû napadlo, Ïe bych mohla koupit nákupní
vozík.“
„A co bys chtûla k VánocÛm ty?“ Pfiivírala jsem zoufale oãi pfied
oslepujícím srpnov˘m sluníãkem.
„VÛbec nic,“ zamítla leÏérnû, „já mám v‰echno, co potfiebuju.
Zlato,“ sykla zniãehonic, „pfiijede‰ letos na Nov˘ rok na krocaní
karí k Unû a Geoffrymu, viì?“
„Hm. Vlastnû, myslím…“ Zmocnila se mû ‰ílená panika. Co si
mám vymyslet, Ïe budu dûlat? „…Ïe na Nov˘ rok budu muset jít
do práce.“
„To nevadí. MÛÏe‰ pfiijet potom. UÏ jsem ti fiíkala, Ïe Malcolm
a Elaine Darcyovi s sebou vezmou Marka? Pamatuje‰ si na nûho,
zlato? Je to jeden z tûch prvotfiídních obhájcÛ. Topí se v penûzích. Je rozveden˘. Veãírek zaãíná aÏ v osm.“
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BoÏe mÛj. Jenom ne dal‰í cáknut˘ milovník opery v podivném
hávu a s bujnou hfiívou ulíznutou na pû‰inku. „Mami, uÏ jsem ti
fiíkala, Ïe mi nemusí‰ nikoho dohazovat…“
„No tak, zlato. Una a Geoffrey pofiádají novoroãní veãírky od té
doby, co jsi lítala po zahradû s hol˘m zadkem! Musí‰ pfiijet.
AspoÀ si bude‰ moct vzít svÛj nov˘ kufr.“
23.45 Uf. První den nového roku byl pfií‰ern˘. NemÛÏu nûjak

uvûfiit tomu, Ïe jsem první noc v novém roce opût strávila sama
v posteli v domû sv˘ch rodiãÛ. V mém vûku je to pfiíli‰ poniÏující.
Doufám, Ïe neucítí, kdyÏ si v oknû zakoufiím. Cel˘ den jsem se
skr˘vala doma a doufala, Ïe ta opice pfiejde, ale nakonec jsem to
vzdala a pfiíli‰ pozdû vyrazila na novoroãní krocaní veãírek. KdyÏ
jsem dorazila k Alconburyov˘m a zmáãkla zvonek, pfiipomínající
svou hlasitostí hodiny na radniãní vûÏi, stále se mi zvedal pfiekyselen˘ Ïaludek a hlavu jsem mûla jako stfiep. Doznívaly u mû
taky pfiíznaky fiidiãského vzteku, neboÈ jsem místo na Ml najela
omylem na M6 a musela jsem dojet skoro do Birminghamu, neÏ
se mi podafiilo otoãit. Byla jsem tak vzteklá, Ïe jsem neustále ‰lapala na plyn, abych si ulevila, coÏ je velice nebezpeãné. Odevzdanû
jsem se dívala, jak se ke mnû fiítí postava Uny Alconburyové (dvefie
ze zvlnûného skla ji fantasticky znetvofiily) v dvoudíln˘ch ‰atech
fuchsiové barvy.
„Bridget! UÏ jsme si mysleli, Ïe ses nám ztratila! V‰echno nejlep‰í do nového roku! Málem jsme zaãali bez tebe.“
Jedním pohybem mû dokázala políbit, sundat mi kabát, povûsit ho na zábradlí a setfiít mi z tváfie rtûnku, zatímco já jsem se
provinile opfiela o zdobenou fiímsu.
„PromiÀ. Zabloudila jsem.“
„Zabloudila? Ale ale! Co s tebou budeme dûlat? Tak pojì dál!“
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Uvedla mû dvefimi s matn˘m sklem do ob˘váku, kde zafivala:
„Pfiedstavte si, Ïe nám Bridget zabloudila!“
„Bridget! V‰echno nejlep‰í do nového roku!“ popfiál mi Geoffrey
Alconbury v Ïlutém svetru s kosoãtvereãn˘m vzorem. Provedl
taneãní kreaci slavného moderátora Bruce Forsytha a pak mû
k sobû tak pfiivinul, Ïe by se za to nemusel stydût ani Casanova.
„Mhm,“ utrousil cel˘ zbrunátnûl˘ a povytáhl si kalhoty v pase.
„Na které kfiiÏovatce jsi odboãila?“
„Na devatenáctce, jenÏe tam byla objíÏìka.“
„Na devatenáctce! Uno, ona odboãila na devatenáctce! To sis
prodlouÏila cestu aspoÀ o hodinu. Pojì, donesu ti nûco k pití.
Co tvÛj milostn˘ Ïivot?“
PaneboÏe. Copak Ïenatí nechápou, Ïe na tohle se neptá? My je
taky nebombardujeme otázkami typu: „Jak vám to klape doma?
Je‰tû spolu spíte?“ KaÏd˘ ví, Ïe chodit s nûk˘m ve tfiiceti uÏ není
Ïádná bezstarostná jízda, jako tomu bylo ve dvaadvaceti, a Ïe
zcela upfiímnû odpovíte spí‰: „No, vãera se u mû mÛj Ïenat˘ milenec objevil v podvazcích a kouzelném bolerku z angorské vlny
a oznámil mi, Ïe je teplou‰/erotoman/narkoman/chronick˘ dluÏník, a zmlátil mû robertkem,“ neÏ: „Super, díky.“
JelikoÏ neumím od pfiírody lhát, zamumlala jsem stydlivû nûco
jako: „Fajn,“ naãeÏ Geoffrey zahfiímal: „TakÏe pofiad s nik˘m nechodí‰!“
„Bridget! Co s tebou jenom budeme dûlat?“ fiekla Una. „Vy jedny
kariéristky! Já nevím! Ví‰, Ïe to nejde odkládat navûky. Tik-tak-tik-tak.“
„Jasnû. Jak mÛÏe b˘t Ïenská v tvém vûku pofiád svobodná?“
hulákal Brian Enderby (manÏel Mavis, b˘val˘ pfiedseda rotariánÛ
v Ketteringu) a mával pfiitom skleniãkou sherry. Na‰tûstí mû zachránil táta.
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„Jsem moc rád, Ïe jsi dorazila, Bridget,“ prohlásil a vzal mû pod
paÏí. „Cel˘ policejní sbor northamptonshirského okresu uÏ na
rozkaz tvé matky proãesává se zubními kartáãky okolí a pátrá
po tv˘ch znetvofien˘ch ostatcích. Pojì se jí ukázat, abych se koneãnû mohl zaãít bavit. Jak se ti líbí ten koleãkov˘ kufr?“
„Je nesmyslnû velk˘. Jak se ti líbí ty nÛÏtiãky na chloupky
v u‰ích?“
„Jo, moc – v‰ak ví‰ nÛÏtiãky.“
Myslím, Ïe to nedopadlo nejhÛfi. Pfiipadala bych si tro‰ku trapnû,
kdybych nepfiijela, ale Mark Darcy… Fujtajbl. PokaÏdé, kdyÏ
máma zavolala, to bylo stejné: „Ale jistû, Ïe si na Darcyovy pamatuje‰, zlato. Stavili se u nás, kdyÏ jsme bydleli v Birminghamu,
a vy jste si s Markem hráli v brouzdali‰ti!“ nebo: „Ach! UÏ jsem ti
fiíkala, Ïe Malcolm a Elaine s sebou berou na novoroãní veãírek
Marka? Zfiejmû se zrovna vrátil z Ameriky. Je rozveden˘. Chce
koupit dÛm v Holland Parku. Zdá se, Ïe se mu to manÏelství vÛbec nevyvedlo. Vzal si Japonku. Velice krutá rasa.“
Pfií‰tû se mû zãistajasna zeptala: „Vzpomíná‰ si na Marka Darcyho, zlato? Syna Malcolma a Elaine? Je to jeden z tûch prímovních ‰piãkov˘ch právníkÛ. Je rozveden˘. Elaine fiíká, Ïe jen pracuje a je pfií‰ernû osamûl˘. Myslím, Ïe se moÏná objeví na tom
novoroãním veãírku.“
Nevím, proã mi prostû na rovinu nefiekla: „Zlato, nechce‰ na
tom krocaním veãírku pfiefiknout Marka Darcyho? Je velice bohat˘.“
„Pojì, pfiedstavím tû Markovi,“ zatrylkovala Una Alconburyová,
je‰tû neÏ jsem do sebe staãila pfievrátit panáka. Nechat si proti
vlastní vÛli dohodit chlapa je docela poniÏující, ale dát se k nûmu
doslova zatáhnout namazaná a pfied zraky rodiãovsk˘ch pfiátel,
to je nûco úplnû jiného.

