běžné, ve skutečnosti to ‚ordinérní‘ nebylo. Teď, když to tak
běžné není, ve skutečnosti je to mnohem ‚ordinérnější‘.“ Usmála se svému vtipu a já taky. Pochopila jsem, co tím myslí.)
Problém byl ten, že babi je babi. Pruderní, přísná, velmi korektní. A co bylo důležité, svobodná.
6445 škub
6446 škub
6447 škub
Snažila jsem se poskládat si dohromady všechny divné věcí,
které nesedí. Ta divná věc s babi, když lhala ohledně účasti na
schůzce na faře kvůli burze, na které nebyla, a návrat domů
s uplakaným obličejem, rande s mladším mužem a tahle zatraceně zpropadená krabice, která PROSTĚ NEŠLA OTEVŘÍT.
7112 škub
7113 škub
Prask!
Otevřela se. Na sedmi tisící stý třináctý pokus.
Měla jsem sucho v krku. Dokonce se mi trochu třásly ruce,
když jsem vytahovala zámek ze západky a otevírala jsem víko.
Kdybyste se mě předtím zeptali, co čekám, že najdu, ani za
milion let bych neodpověděla „Fotku popové hvězdy Feliny“.
Přesto tam byla a zírala přímo na mě.
Barevná fotograﬁe mrtvé popové hvězdy s celým tím jejím
kočičím make-upem, s rukama napodobujícíma kočičí drápy,
ale s potměšilým zábleskem v očích a drzým úsměvem.
Felina.
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Byla tam spousta dalších fotek jako ta, co jsem držela v ruce,
všechny vystřižené z časopisů. Byl tam časopis Soul s fotkou
Feliny na titulní straně a uvnitř se spoustou dalších fotek
a textem, deset let starý výtisk deníku Sun s její černě orámovanou fotkou na titulní straně a s titulkem Odpočívej v pokoji, Felino.
Byl tam i výtisk deníku Guardian, přehnutý na stránku
s nadpisem Úmrtní oznámení, na niž se tisknou životní příběhy všech slavných osobností, které zemřely.
Celý článek jsem si přečetla.
FELINA
Popová zpěvačka se zastřeným hlasem, jejíž chytlavé hity
nedokázaly zakrýt její vnitřní soužení
Na smutný seznam obětí divo-

Jedna z nejúspěšnějších uměl-

kého rokenrolového životního

kyň své generace, jejíž osobitý

stylu přibylo další jméno – po-

hlas – a stejně osobitý vzhled –

pová a soulová zpěvačka Feli-

k ní přitáhl fanoušky napříč

na, která byla nalezena mrtvá

generacemi a proměnil ji v nej-

ve věku dvaceti čtyř let. Příči-

lépe prodávající popovou hvěz-

na jejího úmrtí zatím není

du posledních let. Avšak Feli-

jasná.

na trpěla vážnou závislostí
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