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Před rokem…
Toto jsou úryvky z loÀského deníku. Zaãínají pfiesnû pfied rokem,
ãtyfii roky poté, co Mark umfiel, a jasnû ukazují, jak jsem se do
tûch souãasn˘ch zmatkÛ dostala.

DENÍK 2012
Ćtvrtek, 19. dubna 2012
79,2 kg, 4 skleniãky alkoholu (prima), 2822 kcal (ale je lep‰í
sníst nûco pofiádného v klubu neÏ kusy starého s˘ra a rybí
prsty doma), moÏnost, Ïe je‰tû nûkdy budu sexovat nebo
po tom zatouÏím: 0.

„Potﬁebuje si za‰ukat,“ pronesla Talitha ráznû, zatímco usrkávala
vodku s martini a zlovûstnû se v klubu Shoreditch House poohlíÏela
po vhodn˘ch kandidátech.
Byl to jeden z na‰ich jakÏtakÏ pravideln˘ch veãerÛ, kdy jsem se
nechávala na naléhání Talithy, Toma a Jude „vytáhnout do spoleãnosti“, nûco jako kdyÏ vezmete babiãku k moﬁi.
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„Moje ﬁeã,“ souhlasil Tom. „UÏ jsem vám ﬁíkal, Ïe jsem na Pokojenaposlednichvili.com sehnal apartmá v hotelu Chedi v âiang Mai jen za
dvû stû babek za noc? Na Expedii sice bylo k dispozici základní apartmá za 179, ale nemûlo terasu.“
Tom byl ve zralém vûku stále posedlej‰í dovolen˘mi v butikov˘ch
hotelích a Ïivotní styl – svÛj i ná‰ – se pokou‰el co nejvíc sladit s blogem Gwyneth Paltrowové.
„Sklapni, Tome,“ zamumlala Jude a zvedla oãi od svého iPhonu, na
nûmÏ se vûnovala seznamce Singldoktori. „Tohle je váÏné. Musíme
nûco udûlat. VÏdyÈ se z ní stala znovuzrozená panna.“
„Vy tomu nerozumíte,“ namítla jsem. „To je naprosto vylouãené.
Nikoho jiného nechci. A stejnû, i kdybych chtûla, coÏ nechci, jsem
v posteli nepouÏitelná, naprosto asexuální a uÏ nikdy, prostû nikdy
se nemÛÏu nikomu líbit.“
Zadívala jsem se na svoje bﬁicho, které mi vystupovalo pod ãern˘m
topem. Byla to pravda. Stala se ze mû znovuzrozená panna. S moderním svûtem je potíÏ v tom, Ïe sex a sexualita vás v jednom kuse
bombardují ze v‰ech stran – billboard s rukou na zadku, dvojice
muchlající se na pláÏi v reklamû na sandály, skuteãné dvojice propletené v parku, kondomy u pokladny v drogerii – cel˘ bájeãn˘, kouzeln˘
svût sexu, do nûhoÏ uÏ nepatﬁíte a nikdy patﬁit nebudete.
„Nehodlám to lámat pﬁes koleno, k ovdovûní a k postupné promûnû
ve star‰í dámu to prostû patﬁí,“ prohlásila jsem melodramaticky v nadûji, Ïe mû v‰ichni budou okamÏitû pﬁesvûdãovat, Ïe jsem hotová Penelope Cruzová nebo Scarlett Johanssonová.
„Ale, drahou‰ku, nebuì tak podûlanû smû‰ná,“ opáãila Talitha
a pﬁivolávala ãí‰níka kvÛli dal‰ímu koktejlu. „Asi skuteãnû potﬁebuje‰ trochu shodit, skoãit si na botox a udûlat nûco s tûmi vlasy,
ale…“
„Botox?“ ohradila jsem se pobouﬁenû.
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„Ach boÏe,“ vyprskla Jude z niãeho nic. „Tohle není Ïádnej doktor.
Byl na seznamce Milujutanec. Je to ta samá fotka!“
„Tﬁeba je to doktor a zároveÀ milovník tance a chce si to jen pojistit
na v‰ech frontách?“ snaÏila jsem se ji povzbudit.
„Sklapni, Jude,“ ﬁekl Tom. „Se‰ naprosto zabﬁedlá v bahnû plném
mlhav˘ch kybernetick˘ch bytostí, z nichÏ vût‰ina ani neexistuje
a které se libovolnû vzájemnû rajcují a zase odkopávají.“
„Botox tû mÛÏe zabít,“ pronesla jsem zlovûstnû. „Co tﬁeba botulismus? Pﬁená‰í se hovûzím.“
„No a co? Lep‰í umﬁít po aplikaci botoxu neÏ na samotu, protoÏe
bude‰ vrásãitá jak indiánská babiãka.“
„Proboha svatého, sklapni, Talitho,“ okﬁikl ji Tom.
Najednou se mi znovu zastesklo po Shazzer a zatouÏila jsem,
aby tu byla i se sv˘m: „Pﬁestanete uÏ kurva jeden druh˘mu ﬁíkat, aby
kurva zavﬁel hubu!“
„Ano, zavﬁi zobák, Talitho,“ pﬁidala se Jude. „KaÏd˘ nechce vypadat jako nepodaﬁená vosková figurína.“
„Drahou‰ku,“ opáãila Talitha a poloÏila si ruku na ãelo, „já nejsem NEPOVEDENÁ VOSKOVÁ FIGURÍNA . Ponecháme-li stranou
truchlení, Bridget ztratila nebo, chcete-li, za‰antroãila povûdomí o své
sexualitû. A na‰í povinností je pomoct jí ho vzkﬁísit.“
A s pohozením sv˘mi bujn˘mi, záﬁiv˘mi loknami se uvelebila na
Ïidli, zatímco my tﬁi jsme na ni ti‰e zírali a ucucávali koktejly brãkem
jako pûtiletí prckové.
„Jestli nechce‰ vypadat na svÛj vûk,“ zahﬁímala Talitha znovu, „ze
v‰eho nejdÛleÏitûj‰í je zmûnit ‚smûrové tabule‘. Musí‰ tûlu vnutit
my‰lenku, Ïe ve stﬁedním vûku je tﬁeba pﬁestat ukládat tukové zásoby, Ïe vrásky jsou naprosto zbyteãné a krásn˘ úães z leskl˘ch,
záﬁiv˘ch vlasÛ…“

001-203 Laskou silena BJ3_145x205 mm QXP 7.x 3.9.14 8:24 Stránka 40

(
B
40

BRIDGET JONESOVã
Lã S K O U Š Í L E N ã

„Odkoupen˘ch za pár ‰upÛ od zchudl˘ch indick˘ch panen,“ skoãil
jí Tom do ﬁeãi.
„… bez ohledu na to, jak˘ je jejich pÛvod a zpÛsob pﬁipojení, jsou
to pravé, co ãlovûk potﬁebuje, aby obrátil chod ãasu.“
„Talitho,“ uÏasla Jude, „váÏnû jsem tû zrovna sly‰ela vyslovit slova
‚stﬁední‘ a ‚vûk‘?“
„Stejnû nemÛÏu,“ hlesla jsem.
„Posly‰. Tohle mû velice rmoutí,“ spustila Talitha. „Îeny na‰eho
vûku…“
„Tvého vûku,“ zamumlala Jude.
„… si za to, Ïe samy sebe oznaãují za nepouÏitelné a stále dokola
melou o tom, Ïe ãtyﬁi roky nebyly na rande, mÛÏou samy. ‚Mizející
Ïena‘ Germaine Greerové musí b˘t brutálnû zavraÏdûna a zakopána.
Îena musí kvÛli sobû i kvÛli sv˘m vrstevnicím kolem sebe ‰íﬁit záhadnou sebedÛvûru a osobní kouzlo, zmûnit svou obchodní znaãku…“
„Jako Gwyneth Paltrowová,“ vyhrkl radostnû Tom.
„Gwyneth Paltrowová není v ‚na‰em vûku‘ a je vdaná,“ opravila ho
Jude.
„Ne, no tak, nemÛÏu s nik˘m spát,“ ozﬁejmila jsem jim. „Nebylo by
to fér vÛãi dûtem. Poﬁád je kolem nich tolik práce a muÏi jsou nároãní.“
Talitha si mû smutnû pﬁemûﬁila, moje tradiãní ãerné kalhoty s pruÏn˘m pasem a dlouh˘ top zahalující trosky mojí b˘valé postavy. Sv˘m
zpÛsobem ví, o ãem mluví, protoÏe za sebou má tﬁi manÏelství a od
doby, co ji znám, za sebou vleãe nûjakého toho naprosto otupûlého
muÏe.
„Îena má své potﬁeby,“ zabruãela Talitha teatrálnû. „K ãemu je uboh˘m potomkÛm sexuálnû frustrovaná matka, trpící nízk˘m sebevûdomím? Jestli tû brzy nûkdo nepﬁefikne, doslova se uzavﬁe‰. A co je
dÛleÏitûj‰í, uvadne‰. A zahoﬁkne‰.“
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„JenÏe,“ ﬁekla jsem.
„Co?“
„Nebylo by to fér vÛãi Markovi.“
Na okamÏik zavládlo ticho. Jako by v‰ichni úãastníci prima veãírku dostali ledovou sprchu.
O nûco pozdûji mû nameten˘ Tom doprovodil na záchod; opíral se
o zeì, protoÏe sotva stál na nohou, zatímco jsem mávala rukama kolem designové vodovodní baterie a pokou‰ela se pustit vodu.
„Bridget,“ vyÏbreptl, kdyÏ jsem zaãala pod umyvadlem ‰mátrat po
pedálech.
„Co?“ zvedla jsem k nûmu hlavu.
Tom znovu pﬁepnul do profesionálního reÏimu.
„Mark by chtûl, aby sis nûkoho na‰la. Nechtûl by, abys pﬁestala…“
„Já nepﬁestala,“ namítla jsem a s jist˘mi obtíÏemi jsem se napﬁímila.
„Potﬁebuje‰ práci,“ pokraãoval. „Potﬁebuje‰ mít Ïivot. A potﬁebuje‰
b˘t s nûk˘m, kdo by tû miloval.“
„Já pﬁece Ïivot mám,“ odsekla jsem rozmrzele. „A chlapa nepotﬁebuju, mám dûti.“
„No, kdyÏ uÏ nic jiného, tak potﬁebuje‰ nûkoho, kdo by ti ukázal,
jak se pou‰tí voda.“ Natáhl se k ãtyﬁhrannému sloupku s baterií,
pootoãil soklem a vytryskla voda. „Omrkni Goop,“ nadhodil a najednou z nûj zase byl vtipn˘, prostoﬁek˘ Tom. „Uvidí‰, co si Gwyneth
myslí o sexu a francouzské v˘chovû!“
23.15 Právû jsem Chloe popﬁála dobrou noc.

„PromiÀ, Ïe jdu trochu pozdû,“ zahuhÀala jsem rozpaãitû a snaÏila
jsem se zakr˘t mírnou opici.
„O pût minut?“ opáãila a vlídnû nakrãila nos. „Jsem ráda, Ïe ses
trochu pobavila.“
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23.45 V posteli. V˘mluvnû na sobû mám místo obvyklého pyÏama

s pejsky, které ladí s pyÏámky dûtí, jedinou matnû sexy noãní ko‰ilku, do které se je‰tû poﬁád vejdu. Najednou mû zaplavuje vlna
nadûje. MoÏná Ïe Talitha má pravdu! Jestli uvadnu a zahoﬁknu, co
z toho dûti budou mít? Stanou se z nich sebestﬁední, zh˘ãkaní frackové a ze mû bude negativní stará ra‰ple, co se vrhá po sklence sherry
a jeãí: „PROâ NEMÒÎETE UDùLAT TAKY NùCO PRO Mùùùù ?“
23.50 MoÏná Ïe jen procházím dlouh˘m tmav˘m tunelem, na jehoÏ

konci mû bude ãekat svûtlo. Tﬁeba by mû mohl nûkdo milovat? Není
dÛvod, proã bych si sem nemohla pﬁivést chlapa. Mohla bych na dveﬁe
od loÏnice zevnitﬁ pﬁipevnit háãek, aby nás dûti nenaãapaly pﬁi „tom“,
a tak vytvoﬁit dospûl˘, smysln˘ svût… grrr! Mabel vykﬁikla.
23.52 Vrazila jsem do dûtského pokoje, zrovna kdyÏ se na spodní

palandû posadila rozãep˘ﬁená postaviãka a rychle, jako vÏdycky,
kdyÏ se v noci neãekanû vzbudí, se pﬁedklonila, takÏe vypadala jako
ploch˘ balík. Mabel se znovu zpﬁíma posadila, podívala se na svoje
pokakané pyÏámko, otevﬁela pusu a vyblinkala se.
23.53 Odnesla jsem ji do vany a sundala jí pyÏámko. Mûla jsem co dûlat, aby se mi nezvedl Ïaludek.
23.54 Osprchovala jsem ji a osu‰ila, posadila ji na podlahu, ode‰la

jsem pro ãisté pyÏamo a taky, abych vysvlékla ‰pinavé a pokusila se
vypátrat ãisté povleãení.
Půlnoc. V˘kﬁik z pokojíãku. S hromadou pokakaného povleãení v náruãí jsem se odklonila smûr dûtsk˘ pokoj, pﬁiãemÏ jsem zaslechla
konkurenãní kﬁik z koupelny. ZvaÏovala jsem, Ïe si dám skleniãku.
OkamÏitû jsem si pﬁipomnûla, Ïe jsem zodpovûdná matka, a ne Ïádná
barová pobûhlice.
0.01 Rozãilenû jsem kmitala mezi pokojíãkem a koupelnou jako tóny
ve fuze. Pláã v koupelnû nabral na intenzitû. Vlítla jsem dovnitﬁ v domnûní, Ïe Mabel polyká jednorázové holítko, jed ãi nûco podobného,
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ale místo toho jsem ji na‰la, jak s provinil˘m a souãasnû vydû‰en˘m
v˘razem kaká na podlahu.
Zalila mû k ní neuvûﬁitelná láska, a tak jsem ji zvedla do náruãe.
PrÛjem a zvratky uÏ nebyly jen na prostûradle, koupelnové pﬁedloÏce,
Mabel atd., ale i na matnû sexy noãní ko‰ilce.
0.07 S Mabel a hromadou prÛjmem potﬁísnûn˘ch vûcí v náruãí jsem

ve‰la do pokojíãku a na‰la Billyho venku z postele; cel˘ hoﬁel, mûl
rozcuchané vlasy a vzhlíÏel ke mnû, jako bych byla dobrotiv˘ BÛh
a znala odpovûdi na v‰echny otázky. Po celou dobu, co se dávil jako
ve Vymítaãi ìábla, na mû upﬁenû zíral aÏ na to, Ïe hlava mu zÛstávala
v nehybné, mírnû vysunuté poloze, a neotáãela se o tﬁi sta ‰edesát
stupÀÛ.
0.08 Billy se právû pokakal. Pﬁi pohledu na jeho zaraÏen˘ v˘raz mû za-

plavila mohutná vlna lásky. Nakonec jsme v‰ichni tﬁi skonãili v hromadném hippie objetí plném prÛjmu/zvratkÛ, pokakaného povleãení, koupelnové pﬁedloÏky, pyÏamek a matnû sexy ko‰ilky.
0.10 KéÏ by tu byl Mark. Z niãeho nic jsem si vybavila ten právnick˘

Ïupan, kter˘ veãer nosíval a z nûhoÏ mu vykukovala chlupatá hruì,
humorné poznámky na adresu zmatkÛ s dûtmi, jak si nás v‰echny
bral na povel a pokou‰el se nás zorganizovat, jako by ‰lo o nûjakou
pﬁeshraniãní situaci, neÏ si uvûdomil, jak je to celé absurdní, a nakonec jsme se tomu oba chechtali.
O v‰echny ty prchavé okamÏiky pﬁichází, napadlo mû. Uniká mu,
jak jeho dûti dospívají. Dokonce i tohle by byla legrace, a ne totální
zmatek a hrÛza. Jeden z nás by zÛstal s dûtmi a druh˘ by zabûhl pro
ãisté povleãení a pﬁevlékl by jim postele, pak bychom si v‰ichni spoleãnû vlezli nahoru na palandu a ﬁehtali se tomu… copak by z nich
nûkdo jin˘ mohl mít takovou radost a mohl je milovat tak jako on,
i kdyÏ pokakají cel˘ dÛm…?
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0.15 „Mamí!“ Billy se s v˘kﬁikem probral. Situace byla nepochybnû

svízelná: v‰ichni jsem byli umazaní od hovínek a zvratkÛ, vydû‰ení
a zvedal se nám Ïaludek. Ideální by bylo obû dûti oddûlit od obleãení/
tûlesn˘ch tekutin, strãit je do vany a najít ãisté povleãení. Ale co kdyby prÛjem/blinkání pokraãovalo? Co pak? Voda by byla kontaminovaná a moÏná by hrozila i nákaza cholerou jako v otevﬁené stoce
v uprchlickém táboﬁe.
0.16 Dospûla jsem k provizornímu ﬁe‰ení: v koupelnû jsem rozpro-

stﬁela na podlahu karimatku a dokola ji obloÏila pol‰táﬁi, ruãníky atd.
0.20 Rozhodla jsem se, Ïe skoãím dolÛ do praãky (tj. do lednice pro

víno).
0.24 Zavﬁela jsem dveﬁe a sebûhla dolÛ.
0.27 Poté co jsem si proãistila hlavu dou‰kem vína, uvûdomila jsem

si, Ïe praní loÏního prádla atd. je teì úplnû nepodstatné. Je zcela jistû
nezbytnû nutné udrÏet dûti do rána pﬁi Ïivotû a ideálnû se pﬁi tom vyhnout nervovému zhroucení.
0.45 Do‰lo mi, Ïe pﬁestoÏe víno mi posilnilo my‰lení, na Ïaludek mûlo

opaãn˘ úãinek.
0.50 Vyzvracela jsem se.
2.00 Billy a Mabel, do jisté míry oãi‰tûní, koneãnû usnuli na ruãnících

i pod nimi v koupelnû na podlaze. Rozhodla jsem se, Ïe v matnû sexy
ko‰ilce u‰pinûné od hovínek a zvratkÛ ulehnu k nim.
2.05 ZaÏívám opojn˘ pocit vítûzství jako generál, kter˘ v poslední

chvíli odvrátí pomocí mírového ﬁe‰ení masakr, krveprolití atd.: v u‰ích
mi dokonce zaãíná znít titulní melodie z Gladiátora, vidím se jako
Russell Crowe, ãásteãnû zakrytá titulkem: „Hrdinka povstane.“
ZároveÀ se ale nedokáÏu vyhnout pocitu, Ïe pokou‰et se o jakékoliv erotické hrátky za tûchto podmínek by asi nebyl zrovna nejlep‰í
nápad.
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NOVÝ ZAĆãTEK – MÉ NOVÉ Jã
PȘtek, 20. dubna 2012
78,4 kg, ãas vyhrazen˘ k meditaci: 20 min., ãas stráven˘
meditací: 0 min.
14.00 Fajn. Dospûla jsem k rozhodnutí, Ïe se úplnû zmûním. Uch˘lím

se zpátky ke studiu Zenu/New Age/pﬁíruãek a józe atd., zamûﬁím
se na nitro, a ne na zevnûj‰ek, budu pravidelnû meditovat a zhubnu.
V koupelnû mám pﬁipravenou svíãku a podloÏku na jógu, budu v tichosti meditovat a oãi‰Èovat svou mysl; neÏ odvezu dûti k doktorovi,
nesmím zapomenout vyhradit si ãas na a) pﬁípravu svaãinek a b)
nalezení náhradních klíãkÛ od auta.
RovnûÏ se hodlám zamûﬁit na následující vûci:

CO UDĚLãM:
➤ Zhubnu 14 kg.
➤ Pﬁihlásím

se na Twitter, Facebook, Instagram a WhatsApp, abych si

nepﬁipadala stará a úplnû mimo, protoÏe v‰ichni ostatní kromû mû uÏ
na nich mají svÛj úãet.
➤ Pﬁestanu

mít hrÛzu ze zapínání televize, a místo toho najdu a pﬁeãtu si

uÏivatelskou pﬁíruãku pro televizor, set-top box a pﬁíslu‰né dálkové
ovladaãe, aby se televize stala zdrojem zábavy a potû‰ení, a ne pocuchan˘ch nervÛ.
➤ Budu

pravidelnû vyhazovat nepotﬁebné vûci, zbavovat dÛm ve‰ker˘ch

zbyteãností, zvlá‰È pﬁístûnek pod schody, aby v nûm bylo místo pro
v‰echno a v‰echno v nûm mûlo své místo po vzoru japonské meditaãní
místnosti zendo/domu Marthy Stewartové.
➤ Vzhledem

k v˘‰e uvedenému poprosím mámu, aby mi pﬁestala posílat

nepouÏité kabelky, „‰tóly“, porcelánové polévkové mísy Wedgwood, a pﬁi-
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pomenu jí, Ïe doba pﬁídûlového systému je dávno pryã a Ïe dnes se nám
(tedy aspoÀ na západní polokouli) nedostává spí‰ prostoru neÏ hmotn˘ch statkÛ.
➤ Zaãnu psát moderní adaptaci Hedy Gabblerové, abych znovu mohla Ïít

profesionálním Ïivotem.
➤ Ten

zmínûn˘ scénáﬁ zaãnu skuteãnû psát, místo abych polovinu dne

strávila tím, Ïe poﬁád nûco hledám a nakonec bloumám z pokoje do
pokoje a uÏírám se kvÛli nezodpovûzen˘m e-mailÛm, ãlánkÛm, úãtÛm,
náv‰tûvám dûtí u kamarádÛ, veãírkÛm s motokárami, voskov˘m páskÛm na holení nohou, náv‰tûvám u lékaﬁe, rodiãovsk˘m schÛzkám,
rozpisu hlídání, divnému zvuku vycházejícímu z lednice, pﬁístûnku pod
schody, tomu, proã nefunguje telka, neÏ se nakonec zase posadím s vûdomím, Ïe jsem zapomnûla, co vlastnû hledám.
➤ Pﬁestanu

poﬁád nosit jednu a tu samou vûc, ale místo toho projdu ‰at-

ník a dám dohromady módní outfity inspirované „lookem“ celebrit na
leti‰tích.
➤ Uklidím pﬁístûnek pod schody.
➤ Zjistím, proã lednice vydává ten zvuk.
➤ Budu

chodit na e-mail jen hodinu dennû, místo abych se cel˘ den bez-

radnû motala v kybernetickém kruhu e-mailÛ, novinov˘ch zpráv, online kalendáﬁÛ, Googlu a nákupních a dovolenkov˘ch webov˘ch stránek a pﬁi tom esemeskovala, a stejnû na Ïádn˘ e-mail neodpovûdûla.
➤ AÏ

se pﬁihlásím na Twitter, Facebook, WhatsApp a podobnû, nepﬁidám

se do toho kybernetického kruhu.
➤ Budu

vyﬁizovat e-maily obratem, aby byly efektivním prostﬁedkem ko-

munikace, a ne pouhou hrÛzu nahánûjící schránkou nepﬁeãtené doruãené po‰ty plné v˘ãitek svûdomí a neodpálen˘ch bomb ve formû poÏíraãÛ ãasu.
➤ Budu o dûti peãovat líp neÏ chÛva Chloe.

