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1. NEJKRÁSNùJ·Í CHVÍLE
V‰eobecnû se má za to, Ïe nejkrásnûj‰í chvíle
proÏívá Ïena ve svÛj svatební den. Mary‰a Lízalová pochopitelnû ne. Ta uÏ je má s Franckem za
sebou a v hlubinách jejího ledového srdce pod
krojem doutná pﬁedtucha, Ïe vnucené manÏelské jho jí bude bﬁemenem tak velk˘m, Ïe jí zoufalství napoví ﬁe‰ení s peãetí hﬁíchu nejtûÏ‰ího.
Kafe od Ïida ochucené utrejchem. Av‰ak jakkoli bychom takov˘ch obûtovan˘ch oveãek na‰li
v dûjinách mnoho, nebudeme se jimi zab˘vat, jelikoÏ by v nás vzbudily my‰lenky skliãující, coÏ
není Ïádoucí.
Vycházejme tedy i nadále z pﬁedpokladu, Ïe
za normálních okolností je svatební den ﬁadou
opojn˘ch okamÏikÛ, na které mÛÏeme s potû‰ením vzpomínat aÏ do sklonku sv˘ch ÏivotÛ.
Nûkteré z nás arci ponûkud pﬁedbíhají ãas a za
nejkrásnûj‰í chvíli povaÏují tu, kdy byly poÏádány o ruku. Takov˘ prst˘nek na dnû sklenice sektu ãi zavû‰en˘ na stonku rÛÏe je s to vyvolat silnûj‰í emoce neÏ MendelssonÛv pochod.
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Tady musím poznamenat, Ïe se v tomto bodû
cítím o hodnû o‰izena. Vdala jsem se celkem
tﬁikrát, ale za Ïivého boha si nemohu vzpomenout na nûjakého muÏe kleãícího pﬁede mnou
s úzkostn˘m otazníkem v oãích. Váleli se pﬁede
mnou ãasto, to ano, jeden mi dokonce vkleãe nabídl tﬁi meruÀky, ale jedin˘ zásnubní prsten, kter˘ vlastním, je dar mojí maminky. (Ne Ïe by si
mû chtûla vzít; dala mi ten svÛj od tatínka.)
TakÏe mám takov˘ nepﬁíli‰ povzná‰ející pocit,
Ïe jsem si ten ãepec vÏdycky nasadila sama
a moji partneﬁi, pﬁeválcovaní mou rozhodností,
mi v tom nedokázali zabránit. Je‰tû zvlá‰tnûj‰í je,
Ïe ani na tento neobvykl˘ postup mi pamûÈ nenabízí sebemen‰í útrÏek rodinného videa. A pﬁece, jak by bylo krásné h˘ãkat vzpomínku na vydû‰eného mistra Vinkláﬁe, kterak se krãí pﬁede
mnou, obleãenou v ãerné kÛÏi a ‰vihající dÛtkami
za pokﬁiku: „Buì mû okamÏitû poprosí‰ o ruku,
nebo...!!!“ Lituji, nic. Tak to nûjak vÏdycky vyplynulo ze situace, a dÛraznû podot˘kám, Ïe ta situace nebyla z tûch, kdy je svatba nevyhnutelná,
nechce-li muÏ nést cejch nezodpovûdného otce.
Teì to vidím, Ïe jsem se mûla stavût Ïádoucí,
leã nedostupná, milující, leã nerozhodná, jenÏe
pozdû bycha honit. UÏ to nezmûním. Prosím vás,
jaképak dnes váhání, kdyÏ je vám ãtyﬁiasedmdesát a zítra mÛÏete ‰kytnout a do t˘dne b˘t pod
drnem?
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Ale vraÈme se k mlad˘m nevûstám. BohuÏel
i ten nejkrásnûj‰í svatební den, kdy se dva lidé
berou z lásky, mÛÏe mít drobné kazy. ·aty, tolikrát vyzkou‰ené, najednou nepadnou. Dodávka
chlebíãkÛ se zpozdila a hladoví hosté okusují
mu‰káty. Teta Vûra nepﬁijela. Matka Ïenicha má
hezãí kost˘m neÏ matka nevûsty. DruÏiãka s sebou vzala psa, neboÈ ho nemá komu svûﬁit, a ten
seÏere polovinu koneãnû dodaného poho‰tûní.
Otec nevûsty se ze Ïalu nad ztrátou jediné dcery
pﬁedãasnû ovíní a na cestû k oltáﬁi si odﬁe nos
o ãerven˘ koberec.
Av‰ak to jsou prkotiny. Zamilovan˘ pár si hledí okem v oko, nemaje dosud potuchy o hypotékách, pÛjãkách a dûtech s bídn˘m vysvûdãením.
Je to jeho den D, pln˘ radosti a nadûjí. Dokonce
i já, ostﬁílená harcovnice rozvodov˘ch stání,
mám na své svatby krásné vzpomínky.
NemÛÏeme ale opominout nejménû dvû skupiny Ïen, pro které je ‰tûstí svatebního dne
umocnûno aÏ k závrati. Do té první patﬁí neprovdatelné ne‰Èastnice, jimÏ se nepodaﬁilo najít
svolného partnera aÏ do vûku, kdy se vzdaly
v‰ech nadûjí. Pravda, tyto Ïeny patﬁí spí‰ do minulosti, do spoleãensk˘ch pomûrÛ, kdy oznaãení
stará panna bylo hanlivé, posmû‰né, v lep‰ím
pﬁípadû hodné soucitu. Îena, jíÏ nestál po boku
muÏ, Ïena, která nepovila dítko, byla vnímána
jako ménûcenná. Vût‰inou Ïila dosti nuznû, vy11
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pomáhala si finanãnû ‰itím nebo v˘ukou hry na
klavír, pﬁípadnû zasvûcováním dívek do jemn˘ch mravÛ, aã byla Ïivoucím pﬁíkladem, Ïe pﬁíli‰ jemné mravy jsou Ïenské nanic. Kdyby si
v mládí za‰la párkrát k muzice, za‰pásovala si
s ﬁeznick˘m tovary‰em, nehledíc na nûjaké to
‰típnutí do bradiãky i jinam, mohla b˘t dávno
paniãkou.
Ale nestalo se. I Ïije trpk˘ Ïivot osamûlé, plaché, nedotãené panny. A teì si pﬁedstavte, Ïe se
zãistajasna objeví muÏ (povût‰inou vdovec), kter˘ v ní rozpozná hodnoty, jichÏ si cení. A od oceÀování du‰evních hodnot pﬁejde k ocenûní krásn˘ch oãí, piln˘ch, u‰lechtile utváﬁen˘ch rukou
aÏ k takﬁka dívãímu úsmûvu a podrÏte se – von
si ji veme.
No, to musí b˘t pﬁece nûco nádherného, to
‰tûstí spadlé z nebe, poprvé sly‰ené lichotky,
prvá pohlazení, stále smûlej‰í, a nakonec hlahol
svatebních zvonÛ, po nûmÏ se odhrne závoj velkého tajemství. A je-li BÛh v dobrém rozmaru,
poÏehná dvojici je‰tû pozdním kvûtem Ïivota. Já
se divím, Ïe takovou paní neranila mrtvice uÏ
pﬁi kupování myrty.
Dnes uÏ pojem stará panna prakticky vymizel, zejména proto, Ïe nejsou Ïádné mladé panny. Pokud byste nûjakou mermomocí chtûli spatﬁit, doporuãuji pískovi‰tû.
V souãasné dobû nebudí Ïena Ïijící sama Ïád12
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nou pozornost. MoÏná otálela s poutem pﬁíli‰ závazn˘m, aÏ se jí bezbﬁehá nezávislost tak zalíbila, Ïe se jí odmítá vzdát. MoÏná se spálila a nechce znova riskovat. Je to její vûc. A kdyby svÛj
názor na manÏelství nakrásnû zmûnila, mÛÏe se
vdát i v domovû dÛchodcÛ.
Pﬁikroãme tudíÏ ke druhé skupinû Ïen, u níÏ
lze pﬁedpokládat nejkrásnûj‰í chvíli ‰piãkové
kvality. Patﬁí do ní krásné, ctiÏádostivé... No, nûkdy ménû krásné, ale o to ctiÏádostivûj‰í pﬁíslu‰nice nûÏného pohlaví, které ovládají zpÛsob, jak
nasmûrovat svoje city v˘hradnû na ta místa, kde
je zemsk˘ povrch hustû zalidnûn miliardáﬁi.
(Pﬁed lety bych napsala milionáﬁi. JenÏe pﬁed
lety byla za dvû stû tisíc vila jako dort, zatímco
dnes je za dva a pÛl milionu garsonka.)
Snûní tûchto dam je pro mû je‰tû ménû pochopitelné neÏ chÛze po ﬁeﬁavém uhlí ãi su‰ení mokr˘ch ledov˘ch prostûradel na holém tûle. Patﬁím
totiÏ mezi hlupaãky, jimÏ srdce kraluje nesmlouvavû, nehledíc na varování rozumu. Jen díky laskavému Osudu jsem nepropadla vá‰nivému citu
ke zloãinci, jenÏ se skr˘vá ve hvozdû, odûn jen
chatrn˘mi tren˘rkami. A co se t˘ãe vyhledávání
majetn˘ch ctitelÛ, jsem na tom hÛﬁe neÏ vepﬁ,
kter˘ umí vyãenichat lan˘Ïe pod zemí.
Ale nevadí mi to. ProtoÏe kdyÏ obãas zahlédnu fotografii nûjakého toho pána, co je „za vodou“, nezdá se mi, Ïe by si Stvoﬁitel dal pﬁi jeho
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v˘robû pﬁíli‰ záleÏet. A myslím na to, jak po
v‰ech tûch megasvatbách pﬁijde chvíle, kdy pohádkov˘ boháã odloÏí perfektnû stﬁiÏen˘ oblek
a s ním i v‰echny kreditky, a co potom zbude.
Rad‰i nemyslet. Podle mne nejlíp dopadla Julia
Roberts v Pretty Woman, ponûvadÏ Richard
Gere, jo, to je jiná káva. Abych toho na‰la, nauãila bych se rejt nosem i v asfaltu.
Navzdory v‰emu se na tento zpÛsob cílevûdomé Ïeny musí ve svÛj svatební den cítit v sedmém nebi násobeném zadostiuãinûním, hrdostí,
ba p˘chou, neboÈ se jim právû otevﬁela ‰iroká
brána do spoleãnosti Vyvolen˘ch, kde se nikdy
nebude hovoﬁit o v˘prodeji dûtského obleãení
a zlevnûn˘ch kuﬁecích kﬁidélkách, n˘brÏ v˘hradnû o jachtách a skvûl˘ch nákupech blbÛstek
se znaãkou Dior, Hermès a Vuitton. No, já jim to
pﬁeju. Hlavnû aby byly ‰Èastné. CoÏ je daleko
vût‰í umûní neÏ najít pracháãe.
Druhou nejkrásnûj‰í chvílí je pro Ïenu narození prvního potomka. Ale nebojte se, vy druhorození a tﬁetirození, i vá‰ pﬁíchod na svût je velké
‰tûstí. JenÏe stát se matkou poprvé je nûco neopakovatelného. Vlastnû taková maturita z Ïenství,
na kterou nejsme sdostatek pﬁipraveny. Stokrát
nás mohou pouãovat o poslíãkách a skuteãn˘ch
porodních bolestech, o intervalech a správném
d˘chání, ale kdyÏ TO pﬁijde... A jak jsme pak
hrdé, kdyÏ ten nároãn˘ proces zvládneme. KdyÏ
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má bejby v‰echny prstíãky i orgány a nos po tatínkovi.
Za sebe v‰ak musím ﬁíct, Ïe více neÏ nûjaké závratné ‰tûstí jsem pociÈovala zjihl˘ úÏas, pokoru
a vdûãnost. Bylo mi umoÏnûno proÏít zázrak
a b˘t jeho souãástí. Stvoﬁila jsem (no dobrá, za
jisté pomoci otce) nov˘ Ïivot, ãlovíãka, kter˘ poroste, nauãí se ãíst, psát, pracovat, milovat... Tehdy mi ani na mysl nepﬁi‰lo, Ïe by se taky mohl
nauãit kouﬁit, pít pivo a podvádût Ïenské. No,
a doufám, Ïe teì sedíte, protoÏe mÛj prvorozen˘
nic z toho opravdu nedûlá.
PﬁestoÏe jsem cítila k malému tvoreãku neskonalou nûhu a lásku, znepokojovalo mne, Ïe
maminka na vedlej‰ím lÛÏku neustále brebentí:
„Ty mámino srdíãko, brouãánku mÛj, zlatíãko
moje.“ Já nemûla potﬁebu demonstrovat mateﬁskou lásku tímto zpÛsobem. Ta moje byla tichá,
protoÏe pro její velikost mi Ïádná slova nebyla
dost dobrá.
NuÏe, zaãali jsme optimisticky tím nejhezãím
v Ïivotû Ïeny, ale záhy si budeme muset pﬁiznat,
Ïe v nûm jsou i chvíle v‰ední a nudné, palãivé
a trudné, jelikoÏ takov˘ je uÏ Ïivot.
ObraÈte list.

