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Pod vlivem

Byl nadraný a obeznámený s domem tak akorát, aby se sám do
motal do kuchyně, nepochybně pro led, ale ve skutečnosti aby ma
linko vystřízlivěl. Aby mohl vytuhnout na gauči v obývacím po
koji, natolik zase rodinným přítelem nebyl. Bez zdráhání opustil 
párty, kde skupinka u piana zpívala Stardust Nata Kinga Colea 
a hostitelka s vážným výrazem právě něco vykládala mladíkovi 
v tenkých průzračných brejličkách a s odmítavě sešpulenými rty; 
obezřetně prošel jídelnou, kde se o něco důležitého přela skupin
ka čtyř pěti hostů sedících na nepohodlných židlích; jen se dotkl 
kuchyňských dveří, rozletěly se a on se posadil k bílému lakova
nému stolu, který mu na pohmat připadal čistý a studený. Našel 
si v zeleném vzorku pěkné místečko na odložení sklenky, a když 
zvedl hlavu, zjistil, že si ho z druhé strany stolu zkoumavě prohlíží  
mladá dívka.

„Nazdar,“ řekl. „Ty budeš asi dcera?“
„Eileen,“ odpověděla. „Ano.“
Připadala mu beztvará, pytlovitá; to je tím, jak se ty mladé holky 

dneska oblékají, přemítal mlhavě. Tmavé vlasy měla po stranách 
obličeje spletené do dvou copů, od pohledu byla mladá a svěží a roz
hodně se na večírek nenastrojila – na sobě měla nafialovělý svetr. 
„Mluvíš hezky střízlivě,“ sdělil jí, načež si uvědomil, že takové věci 
se mladým dívkám neříkají.

„Jenom jsem si šla udělat kafe. Chcete taky?“
Skoro se rozesmál, vždyť ta holka musí být přesvědčená, že má 

před sebou opilého drzouna, ale rozhodně ho zvládne. „Děkuju, to 
by opravdu bodlo.“ Snažil se zaostřit zrak, a když před něj postavila  
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horkou kávu se slovy: „Nejspíš ji pijete černou,“ sklonil tvář nad kou
řící hrnek v naději, že mu to pročistí hlavu.

„Zní to jako skvělá párty,“ řekla beze stopy touhy být tam taky, 
„jistě si to všichni užívají.“

„Je to skvělá párty.“ Srkal horoucí kávu a rád by dal dívce najevo, 
jak mu pomohla. Když se mu přestala točit hlava, usmál se na ni. 
„Už je mi líp, a to díky tobě.“

„V obýváku musí být dost horko,“ řekla konejšivým tónem.
Tentokrát se už rozchechtal. Zamračila se, ale on stejně pochopil, 

že mu to u ní projde, protože mluvila dál: „Nahoře je strašné vedro, 
tak jsem si řekla, že seběhnu sem dolů a chvilku si tady posedím.“

„Ty už jsi spala?“ zeptal se. „Neprobudili jsme tě?“
„Dělala jsem domácí úkol.“
Znovu na ni pohlédl a najednou ji spatřil obklopenou pečlivě vy

pracovanými úkoly, uprostřed ohmataných učebnic a smíchu mezi 
lavicemi. „Jsi na střední?“

„V posledním ročníku.“ Počkala, jako by od něj očekávala nějakou 
poznámku, a potom dodala: „Prodělala jsem zápal plic, a tak jsem 
jeden rok vynechala.“

Lámal si hlavu, co by tak řekl (zeptat se jí na kluky? na basketbal?), 
a tak aspoň předstíral, že poslouchá tlumené zvuky z přední části 
domu. „Je to fajn párty,“ prohodil neurčitě.

„Vy máte večírky rád, co?“
Zahleděl se do prázdného šálku, naprosto vyvedený z míry. Asi má 

večírky opravdu rád, dumal, ale v její otázce zazněl slaboučký tón 
překvapení, jako by se měl v příští větě přiznat ke gladiátorským 
zápasům s lítými šelmami v aréně anebo potrhlým choutkám tan
čit sám v zahradě valčíček. Je mi skoro dvakrát víc než tobě, milá 
zlatá, ale není to zas tak dávno, co i já musel dělat domácí úkoly. 
„Hraješ basket?“ optal se.

„Ne,“ odpověděla.
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Popouzelo ho, že byla v kuchyni před ním, že v tomhle domě bydlí, 
že si s ní musí povídat. „A ten tvůj domácí úkol je o čem?“

„Píšu takový pojednání o budoucnosti světa,“ usmála se. „Nezní to 
praštěně? Myslím, že to praštěný je.“

„Na dnešním večírku se probírá právě tohle. Jeden z důvodů, proč 
jsem se uchýlil sem.“ Viděl na ní, že podle ní kvůli tomu do kuchyně 
vůbec nepřišel, a tak rychle dodal: „A co v tom úkolu o budoucnosti 
světa píšeš?“

„Že svět žádnou velkou budoucnost nemá, aspoň teda v současný 
situaci.“

„Žít v dnešní době je zajímavá zkušenost,“ namítl, jako by byl stá
le na večírku.

„Ale ne že by se předtím nevědělo, kam to jednou dospěje, že?“
Minutku si ji prohlížel. Nepřítomně sledovala špičku svého nízkého 

střevíce, kterým tiše šoupala tam a zpátky. „Je to hrozná doba, když 
šestnáctileté holky musí myslet na takové věci.“ To já když jsem byl 
v tvým věku, dodal si pro sebe posměšně, myslely holky jenom na 
koktejly a muchlování se s klukama.

„Je mi sedmnáct.“ Zvedla k němu oči a znovu se usmála. „To je 
strašný rozdíl.“

„Když já byl v tvém věku,“ řekl s přehnaným důrazem, „nemyslely 
holky na nic než na koktejly a muchlování se s klukama.“

„A to je zčásti ten průšvih,“ odpověděla mu vážně. „Kdyby měli lidi 
opravdové, nelíčené obavy, když vy jste byl mladý, nemuseli jsme na 
tom být dneska tak špatně.“

Jeho hlas zazněl ostřeji, než měl v úmyslu („Když já jsem byl mla
dý!“). Pootočil se, aby dal najevo pouze částečný zájem o jejich roz
hovor a jistou shovívavost s dítětem. „Tak my jsme taky asi měli 
obavy. Řekl bych, že všichni šestnáctiletí sedmnáctiletí si myslí, že 
mají strach. To je taková fáze v životě, třeba jako když holky začnou 
šílet po klukách.“
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„Já už začínám mít jasno, jak to dopadne,“ promluvila tiše, ale jasně 
k neurčitému bodu na zdi vedle jeho hlavy. „Já myslím, že z nějakého 
důvodu se jako první zhroutí kostely, dokonce ještě dřív než Em
pire State Building. A potom ty velké činžáky u řeky sklouznou tiše 
do vody, se všema lidma, co v nich bydlí. A taky školy, třeba zrovna 
uprostřed hodiny latiny, při čtení Caesara.“ Pohlédla na něj v jakémsi 
strnulém vytržení. „Vždycky když načneme novou kapitolu v Caesa
rovi, říkám si, jestli právě tahle zůstane nedočtená. Možná budeme 
číst Caesara jako poslední zástupci lidského rodu.“

„To by mě nermoutilo,“ prohodil zlehka, „já Caesara nenáviděl.“
„Když jste byl mladý, nenáviděl Caesara úplně každý, ne?“ odsekla.
Chvíli mlčel, než řekl: „Podle mého je trochu hloupé motat si hla

vu takovými morbidními kravinami. Radši si kup časopis o filmech 
a odreaguj se.“

„Budu mít filmových časáků, kolik jen budu chtít,“ nedala se odbýt. 
„Podzemky se totiž zhroutí samy do sebe, víte? A ty malinkaté tra
fiky v nich budou na placku. Budete si moct odnést čokoládových 
tyčinek i časopisů, kolik se vám zachce, a z drogerií rtěnky a umě
lé kytky, a oblečení, co bylo v obchoďácích, se bude válet na ulici. 
A taky kožichy.“

„Doufám, že se rozskočí dokořán i obchody s pitím,“ poznamenal 
a cítil, jak mu s ní dochází trpělivost, „to bych si tam skočil pro bed
nu brandy a do konce života bych měl po starostech.“

„Z kancelářských budov budou jen hromady kamení,“ nespouš
těla z něj naléhavě vykulené oči. „Kdyby tak jen člověk věděl, kdy 
přesně to přijde!“

„Chápu,“ prohodil, „já dopadnu jako všichni ostatní. Chápu.“
„Potom se všechno změní,“ věštila dál. „Všechno, co dělá dnes svět 

světem, bude pryč. Budeme mít nová pravidla, nový způsob života. 
Třeba bude zákon, že se nebude smět bydlet v domech, aby se tam 
nikdo nemohl před ostatníma schovat.“
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„Třeba bude zákon, že všecky sedmnáctileté holky budou muset 
zůstat po škole, dokud nepoberou rozum,“ řekl a vstal.

„Žádné školy už nebudou,“ odvětila s přesvědčením. „Nikdo se nic 
učit nebude, abychom se nedostali tam, kde jsme teď.“

Krátce se zasmál. „Zní to všecko zajímavě. Škoda že u toho nebu
du.“ Zastavil se v lítacích dveřích a ramenem podržel jedno křídlo 
otevřené. Moc rád by řekl něco dospěláckého, čím by ji shodil, ale 
nechtěl dát najevo, jak pozorně ji poslouchal, protože když on byl 
mladý, nikdo v jeho věku takhle nemluvil. Nakonec řekl: „Kdybys 
s tou latinou měla potíže, rád ti s ní helfnu.“

K jeho nemalému překvapení se rozhihňala. „Domácí úkoly si kaž
dý večer dělám dál.“

Když se vrátil na večírek, hosté v dobré náladě přecházeli po obý
váku a skupinka u piana zpívala Home on the Range a hostitelka 
vedla nějakou důležitou debatu s noblesním dlouhánem v modrém 
obleku. Poohlédl se po dívčině otci, a když ho našel, sdělil mu: „Právě 
jsem si popovídal s vaší dcerou a bylo to moc zajímavé.“

Hostitel zatěkal pohledem po místnosti. „S Eileen? Kde je?“
„V kuchyni. Učí se latinu.“
„,Gallia est omnia divisa in partes tres,‘“ odtušil hostitel monotón

ně. „Já vím.“
„Opravdu mimořádné děvče.“
Hostitel posmutněle zavrtěl hlavou. „To víte, ty dnešní děcka.“
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Démonický milenec

Nespala dobře. Mezi půl druhou, kdy Jamie odešel a ona si šla lou
davě lehnout, a sedmou hodinou, kdy sama sobě konečně dovolila 
vstát z postele a uvařit si kávu, byl její spánek přerušovaný náhlým 
probouzením, kdy pak hleděla do polotmy a znovu a znovu si připo
mínala tu věc, a opět upadala do horečných snů. Nad kávou strávila 
skoro hodinu – nasnídají se pak pořádně někde po cestě – a poté, 
pokud se nechtěla obléct moc brzy, neměla co dělat. Umyla po sobě 
šálek, ustlala lůžko a pečlivě pak zkontrolovala vše, co si chce vzít 
na sebe, přitom co chvíli vyhlížela z okna se zbytečnou obavou, zda 
toho dne bude opravdu hezky. Usadila se s knihou, ale pak si to roz
myslela; rozhodla se, že raději napíše dopis sestře a co nejkrásnějším 
rukopisem začala: „Nejdražší Anne, až budeš tento list číst, budu už 
vdaná. Nepřipadá ti to zvláštní? Sama tomu můžu sotva uvěřit, ale 
až ti povím, jak k tomu došlo, bude ti to připadat ještě podivnější…“

S perem v ruce zaváhala, jak pokračovat, přečetla po sobě napsané 
řádky a pak dopis roztrhala. Přešla k oknu a viděla, že nepochybně 
bude hezky. Napadlo ji, že přece jen ty hedvábné modré šaty zvo
lit neměla, jsou moc obyčejné, dokonce až strohé, a ona chce přece 
dnes být jemňounká ženuška. V přístěnku sloužícím jako šatna pak 
nervózně procházela šaty a zamyslela se nad těmi kartounovými 
z loňského léta, vypadala by v nich sice rádoby mladistvě, a taky ty 
volánky u krku… a na kartoun ještě není roční doba, ale stejně…

Pověsila oboje šaty zvenčí na dveře přístěnku a otevřela skleněné 
dveře do druhého přístěnku s kuchyňkou, které předtím musela za
vřít. Zapálila hořák pod konvicí s kávou a šla k oknu, svítilo sluníčko. 
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Když začala káva bublat, nalila si do čistého šálku. Pokud se brzy ne
najím, začne mě bolet hlava, řekla si, jen samé kafe a jedna cigareta 
za druhou, ale pořádně se nasnídat, to ne. Migréna o svatebním dnu? 
Z koupelny přinesla v plechové krabičce aspirin a uložila si ho do 
modré kabelky. Kdyby si nakonec vzala kartounové šaty, musela by 
tuhle modrou vyměnit za hnědou, jenomže ta už je ohmataná a ona 
žádnou jinou hnědou nemá. Bezmocně zvedla oči od modré kabelky 
ke kartounovým šatům, odložila ji, sáhla po šálku a odnesla si ho 
k oknu. Tam kávu usrkávala a rozhlížela se po garsonce. Až se sem 
večer oba vrátí, všechno musí být v pořádku a na svém místě. V náhlé 
hrůze si uvědomila, že zapomněla čistě povléct, ale prádlo z veřejné 
prádelny už bylo zpátky, a tak v přístěnku sňala z horní poličky čis
tou sadu povlaků a prostěradel a stáhla z postele ty našpiněné, děla
la to v chvatu, aby nemusela myslet na to, proč je nutné je vyměnit. 
Postel byla rozkládací – když na ní byl přehoz, vypadala jako pohov 
ka – a vzápětí nic nenaznačovalo, že byly právě vyměněny povlaky 
a prostěradla. Stažené povlečení odnesla do koupelny, nacpala je do 
prádelního koše, přidala k nim použité ručníky a na držáky pověsila 
čisté. Když se vrátila ke kávě, zjistila, že je vychladlá, ale stejně ji dopila.

Když se konečně podívala na hodiny, zjistila, že je po deváté. Ko
nečně čas sebou pohnout. Vykoupala se a utřela čistým ručníkem, 
strčila ho do prádelního koše a nahradila dalším čistým. Pečlivě 
si vybrala spodní prádlo, bylo navoněné a většinou nové. Oblečení 
z předchozího dne včetně noční košile skončilo v prádelním koši. 
Když byla připravená vklouznout do šatů, ještě se přede dveřmi do 
přístěnku zamyslela. Modré šaty byly ucházející a čisté, slušely by jí 
dostatečně, ale už několikrát je na sobě v Jamieho společnosti měla 
a nebylo na nich nic zvláštního, co by je povýšilo na svatební šat. 
Ty kartounové byly o moc hezčí a Jamie je ještě neviděl, ale vzít si 
na sebe takový oděv by znamenalo předběhnout tu správnou roční 
dobu. Nakonec si řekla, tohle je můj svatební den a já si na sebe můžu 
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vzít, co chci, a sáhla po těch kartounových. Když si je oblékala přes 
hlavu, připadaly jí svěží a lehounké, ale když se na sebe podívala do 
zrcadla, viděla, že volánky jejímu krku na kráse nepřidávají a široká 
houpavá sukně je nepochybně ušitá pro mladou dívku, která se v ní 
klidně rozběhne, zatancuje si a při chůzi ji bude rozhoupávat boky. 
Při pohledu do zrcadla si s odporem uvědomila: Snažím se pro něho 
vypadat krásnější, než ve skutečnosti jsem; když si mě bere za ženu, 
chci vypadat mladší. A tak si je zase stáhla tak rychle, až praskl šev 
v podpaží. V modrých šatech se pak cítila pohodlně a jako doma, 
i když nezajímavě. Na tom, co máš na sobě, nezáleží, řekla si pevně, 
a poté nešťastně nahlédla do šatníku, jestli tam ještě něco nezbylo. 
A nezbylo tam už nic, co by se byť vzdáleně hodilo pro svatbu s Ja
miem, a tak chviličku zvažovala, zda si nezaskočit pro nové šaty do 
nějakého blízkého butiku. Pak si všimla hodin, skoro deset, takže už 
má čas jenom na vlasy a mejkap. Copak vlasy, ty stačí na šíji stáhnout 
do culíku, jenomže mejkap opět vyžadoval onu křehkou rovnováhu, 
aby vypadala co nejlépe, ale aby se nepřikrašlovala. Maskovat bledost 
a kruhy pod očima dnes nemůže, ještě by to vypadalo, že to dělá jen 
kvůli svatbě, ale zase představa, že si Jamie bere vrásčitou vyzáblinu, 
byla nesnesitelná. Koneckonců je ti čtyřiatřicet, řekla krutě odrazu 
v koupelnovém zrcadle. V řidičáku ale stojí třicet.

Byly dvě minuty po desáté; nebyla spokojená s oblečením, s obli
čejem ani s bytem. Znovu si ohřála kávu a sedla si k oknu. Teď už 
nic víc neudělám, pomyslela si, vylepšovat věci na poslední chvíli 
nemá žádný smysl.

Smířená a zklidněná se snažila myslet na Jamieho, ale nedovedla si 
vybavit jeho tvář ani hlas. Tak je to u milované osoby vždycky, řekla 
si a nechala se v duchu unést přes tento i zítřejší den, do vzdálenější 
budoucnosti, až bude Jamie zavedený spisovatel a ona v práci skon
čí – do zlaté budoucnosti s domečkem na venkově, jak si ji minulý 
týden společně malovali. „Bývala jsem výborná kuchařka,“ slibovala 
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mu, „a stačí jen trocha času a tréninku, abych zas vyšvihla piškotový 
dort. A smažené kuře,“ dodala napůl něžně a věděla, že tahle slova 
si Jamie zapamatuje. „A holandskou omáčku.“

Půl jedenácté. Vstala a odhodlaně přistoupila k telefonu. Vytočila 
číslo a ze sluchátka se ozval kovový ženský hlas: „… bude přesně 
deset dvacet devět.“ Zpola nepřítomně přetočila hodiny o minutu 
zpět, vzpomínala si na svůj vlastní hlas, jak v noci ve dveřích říká: 
„Tak v deset. Budu nachystaná. Je to opravdu pravda?“

A taky na to, jak se Jamie na chodbě směje.
V jedenáct měla rozpáraný šev opravený, odnesla šitíčko zpátky 

do přístěnku a uložila na místo. Převlečená do kartounových šatů 
pak seděla u okna s dalším šálkem kávy. To jsem s tou garderobou 
nemusela tak pospíchat, říkala si, ale teď už bylo tak pozdě, že tu 
mohl každou chvíli být a začít napravovat něco dalšího by zname
nalo začít se vším zase od začátku. V bytě nebylo nic k jídlu kromě 
toho, co nakoupila do začátku jejich společného života: neotevřené 
balení slaniny, v platíčku dvanáct vajec, chleba a máslo – zítřejší 
snídaně. Zvážila možnost seběhnout dolů a zajít na něco k snědku 
do koloniálu s bufetem; na dveřích by nechala lístek. Pak se však 
rozhodla ještě chvilku počkat.

V půl dvanácté se jí motala hlava a bylo jí slabo, takže musela ven. 
Kdyby měl Jamie telefon, právě teď by mu byla zavolala. Namísto 
toho otevřela psací stůl a napsala mu lístek: „Jamie, skočila jsem si 
do bufetu. Vrátím se za pět minut.“ Potřísnila si inkoustem prsty, tak 
to šla do koupelny smýt, utřela si ruce čistým ručníkem a nahradila 
ho novým. Připíchla lístek na dveře, přejela pohledem po garsonce, 
zda je vše dokonalé, a zavřela za sebou jenom na kliku, nezamkla, 
kdyby mezitím náhodou přišel.

V bufetu neměli nic, na co by měla chuť, jen další kávu. Nechala ji 
zpola nedopitou, protože se lekla, že by Jamie už mohl čekat naho
ře, celý nervózní a netrpělivý, kdy to začne.
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Ale nahoře bylo ticho, vše připravené, jak to zanechala, nepřečtený 
lístek stále na dveřích, v bytě trochu dusno z přílišného množství 
vykouřených cigaret. Otevřela okno a posadila se u něj. Nato zjistila, 
že musela usnout, protože už je za dvacet minut jedna.

Najednou byla vystrašená. Jak se znenadání probudila do místnosti 
naplněné čekáním a připraveností, kde vše zůstalo čisté a nedotčené 
už od desáté ranní, přepadl ji strach a ona pocítila naléhavou potře
bu, že musí kvaltovat. Zvedla se ze židle a pokoj od okna ke koupelně 
spíše přeběhla, než přešla, nachlístala si na obličej studenou vodu 
a otřela si ho čistým ručníkem, tentokrát ho však vrátila na věšák, 
vymění ho později. Přes kartounové šaty si přehodila kabát a bez 
kloboučku, jen s aspirinem v nevhodné modré kabelce přes ruku 
zamkla byt, a aniž by na dveře připíchla nový lístek, seběhla schody. 
Na rohu stopla taxíka a udala řidiči Jamieho adresu.

Nebylo to vůbec daleko, klidně by to ušla pěšky, kdyby nebyla tak 
zesláblá, ale teď v taxíku jí došlo, jak troufalé, ba drzé by bylo nechat 
se jen tak dovézt k jeho dveřím a dožadovat se jeho osoby. Požádala 
řidiče, aby ji vysadil na rohu nedaleko od cíle cesty, a poté, co zapla
tila, počkala, až drožka odjede, a vydala se po chodníku podél blo
ku. Nikdy předtím tu nebyla, budova byla příjemná a stará, ale když 
vstoupila pod přístřešek nad vchodem, Jamieho jméno nestálo ani 
na jedné dopisní schránce a ani na jednom zvonku. Ujistila se, že je 
na správné adrese, a pak zazvonila na zvonek označený „Správce“. 
Za minutku dvě se ozval bzučák a ona vstoupila do domu. V temné 
hale počkala, než se otevřely dveře a někdo se zeptal: „Ano?“

V tu chvíli si uvědomila, že nemá nejmenší potuchy, co říct, a tak 
se k oné postavě rýsující se proti světlu ve dveřích vydala halou. 
U dveří zjistila, že v nich stojí muž v košili, který ji vidí stejně špat
ně jako ona jeho, a znovu opakuje: „Ano?“

S náhlou odvahou řekla: „Hledám někoho, kdo tu bydlí, ale venku 
jsem nenašla jeho jméno.“
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„A jak se ta osoba jmenuje?“ opáčil ten člověk a jí bylo náhle jasné, 
že musí odpovědět.

„James Harris. Harris.“
Muž chvíli nic neříkal a pak po ní zopakoval: „Harris.“ Otočil se 

a zahalekal do osvětleného bytu: „Margie, mohla bys na moment?“
„Co zas?“ ozvalo se a po pauze odpovídající době, kdy člověk vsta

ne z pohodlného křesla a dojde ke dveřím, se k muži přidružila jeho 
žena a vyhlédla do tmavé haly. „Tady paní,“ spustil správce, „hledá 
někoho jménem Harris. Bydlí tu někdo takovej?“

„Ne,“ odpověděla správcová a v jejím hlase bylo slyšet pobavení. 
„Tady žádnej Harris nebydlí.“

„Je mi líto, paní,“ řekl správce a už zavíral dveře, „ale jste na špatné 
adrese.“ A poté, už tišším hlasem, dodal: „Anebo hledáte špatnýho 
chlapa.“ Oba manželé se tomu zasmáli.

Když už byly dveře téměř zavřené a ona se ocitla sama v tma
vé hale, vyhrkla k osvětlené škvíře: „Ale on tu opravdu bydlí,  
vím to.“

Správcová znovu pootevřela. „Povím vám, že tohle se děje dnes 
a denně.“

„Nenechte se mýlit, prosím,“ namítla důstojným tónem, do něhož 
vložila veškerou hrdost nasbíranou za čtyřiatřicet let života. „Obá
vám se, že nevíte, o co tu jde.“

„A jak teda vypadá?“ zeptala se správcová unaveně zpoza poote
vřených dveří.

„Je celkem vysoký a blonďák. Dost často chodí v modrém obleku. 
Je spisovatel.“

„Ne,“ řekla žena, ale pak dodala: „Nemohl by bydlet v druhým 
poschodí?“

„To si nejsem jistá.“
„Tak jeden takovej tady pobejval,“ zamyslela se správcová. „Čas

to chodil v modrým obleku a jeden čas bydlel ve druhým patře.  
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Roysterovi mu pronajali svůj byt na dobu, co budou na návštěvě 
u příbuznejch na severu.“

„To by mohl být on, i když jsem se domnívala –“
„Opravdu byl většinou v modrým,“ pokračovala správcová, „ačkoli 

jak byl velkej, to netuším. Bydlel tady asi měsíc.“
„No a právě před měsícem se –“
„Co kdybyste se zeptala Roysterovejch? Dneska ráno se vrátili. 

Byt 3B.“
Dveře se nadobro zavřely. Hala byla opět temná a schody vypa

daly ještě temnější.
V prvním patře světla trochu přibylo ze světlíku nacházející

ho se někde velmi vysoko. Jedny vedle druhých se tu řadily tiché,  
mlčenlivé dveře do bytových jednotek, celkem čtyři. Před bytem 
2C stála láhev mléka.

V druhém patře se zastavila a chvíli počkala. Zpoza dveří bytu 
3B se linula hudba a ozývaly se hlasy. Nakonec zaklepala, pak zno
vu. Dveře se otevřely a hudba se na ni vyhrnula, symfonie vysílaná 
do časného odpoledne rozhlasem. „Dobrý den,“ pozdravila ženu ve 
dveřích. „Paní Roysterová?“

„Osobně.“ Žena na sobě měla župan a ještě si neodlíčila včerejší 
mejkap.

„Věnovala byste mi minutku?“
„Jasně,“ odpověděla paní Roysterová, aniž by se hnula.
„Chtěla bych se zeptat na pana Harrise.“
„Kterýho Harrise?“ opáčila paní Roysterová bez výrazu.
„Pana Jamese Harrise. Mladého pána, jemuž jste pronajali byt.“
„Probůh,“ odtušila paní Roysterová a jako by až teď otevřela oči. 

„Co proved?“
„Nic. Jenom s ním potřebuju mluvit.“
„Probůh,“ zopakovala paní Roysterová a pootevřela dveře, „pojďte 

dál.“ A pak: „Ralphe!“
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Uvnitř bytu prostoupeného hudbou se po gauči, židlích i podla
ze povalovaly napůl vybalené kufry. Na stole v rohu zůstaly zbytky 
jídla a muž, jenž u něj seděl a na okamžik jí připomněl Jamieho, teď 
vstal a šel k ní.

„Co se děje?“
„Pane Roystere,“ spustila, ale mluvit při vší té hudbě nebylo snad

né. „Správce v přízemí mi řekl, že u vás pan Harris bydlel.“
„To bydlel, jestli se teda jmenoval takhle.“
„Myslela jsem, že jste mu váš byt půjčili,“ odvětila překvapeně.
„Já o něm nic nevím, patří do okruhu přátel tady Dottie.“
„Mých přátel ne,“ namítla paní Roysterová. „Mých teda ne.“ Mazala 

si teď u stolu na chleba burákové máslo. Ukousla si a s plnými ústy 
zašermovala krajícem směrem k manželovi. „To bych si vyprosila.“

„Přitáhla jsi ho z jednoho toho vašeho zatracenýho srazu,“ nedal se 
pan Royster. Shodil ze židle u radiopřijímače kufr, posadil se a z pod
lahy zvedl časopis. „Sotva jsem s ním prohodil víc než deset slov.“

„Říkals, že ti nevadí, když mu byt půjčíme,“ vedla si svou paní 
Roysterová a ukousla další sousto. „Nikdy ses nevyjádřil, že by ti 
byl proti srsti.“

„Já se k tvým přátelům nevyjadřuju.“
„Kdyby opravdu patřil k mým přátelům, vyslechla bych si toho 

o něm až dost, to si piš,“ hádala se paní Roysterová a znovu uhryz
la z namazaného krajíce. K příchozí dodala: „Se ví, že bych si toho 
vyslechla dost.“

„Už o tom nechci nic slyšet,“ řekl pan Royster přes hranu časopi
su. „Ani slovo.“

„Slyšíte to?“ ukázala paní Roysterová namazaným chlebem na 
manžela. „A takhle to tu vedeme ve dne v noci.“

Až na hudbu dunící z radiopřijímače vedle pana Roystera bylo ti
cho. Pak se hláskem, o němž snad ani nedoufala, že se hudbou pro
dere, zeptala: „Takže tu už nebydlí?“
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„Kdo?“ zvedla oči od sklenice s burákovým máslem paní Royste
rová.

„Pan James Harris.“
„Ten? No musel zvednout kotvy dneska ráno, než jsme se vrátili – 

když tu po něm není vidu ani slechu.“
„Je nadobro pryč?“
„Ale všechno v bytě bylo v pořádku, v naprostým pořádku. Jsem ti 

to říkala,“ obrátila se paní Roysterová na manžela. „Říkala jsem, že  
nám to tady ohlídá. To já na lidech poznám.“

„Mělas štěstí,“ zavrčel pan Royster.
„Všecko bylo na svým místě,“ zakroužila namazaným krajícem kol 

dokola. „Všecko do puntíku tak, jak jsme to zanechali.“
„A nevíte, kde by teď mohl být?“
„Nemám tucha,“ zašveholila paní Roysterová. „Ale jak povídám, 

všecko tu zanechal v nejlepším pořádku. Proč?“ optala se náhle. 
„Proč ho hledáte?“

„Je to velmi důležité.“
„Tak to mě mrzí, že jste ho u nás nezastihla.“ Když viděla, že se 

příchozí otočila, způsobně ji šla vyprovodit.
„Třeba ho správce viděl, když odcházel,“ prohodil pan Royster zpo

za časopisu.
Venku na chodbě se opět ocitla v šeru, ale aspoň že hudba z radio

přijímače utichla. Když byla v půli schodiště, dveře bytu se ještě jed
nou otevřely a paní Roysterová za ní křikla: „Když ho uvidím, řeknu 
mu, že jste ho hledala!“

Co mám dělat? pomyslela si na ulici. Přece nemůže domů, když 
je Jamie někde mezi tady a tam. Stála na chodníku tak dlouho, až 
se žena, která se vykláněla z okna na protější straně ulice, otočila 
a někomu ve svém bytě řekla, ať se jde podívat. Pak ji čirou náho
dou napadlo zajít do malých lahůdek vedle činžáku, z něhož před
tím vyšla, koneckonců to bylo směrem, kde bydlela. O pult se tu ze 
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zákaznické strany opíral mužík a četl noviny. Když vstoupila, zvedl 
k ní hlavu a pult obešel na stranu prodavače.

Nad proskleným boxem se studenými nářezy a sýry nesměle píp
la: „Potřebuju mluvit s mužem, který bydlel ve vedlejším činžáku, 
a tak si říkám, jestli ho třeba neznáte.“

„Proč se na něj nezeptáte tam?“ Bedlivě si ji prohlížel přimhou
řenýma očima.

Je na mě takový, protože jsem si nepřišla nic koupit, pomyslela si. 
„Omlouvám se, že obtěžuji. Já už se tam ptala, ale nic o něm nevědí. 
Podle nich dneska ráno odešel a už se nevrátí.“

„Potom nevím, co chcete po mně,“ odbyl ji a hýbl se ke svým no
vinám. „Nejsem tu od toho, abych sledoval, kdy chlápci odvedle při
cházejí nebo odcházejí.“

„To já jenom, kdybyste si ho všiml,“ pospíšila si. „Chvíli před de
sátou musel jít kolem. Je docela vysoký a s oblibou nosí modrý  
oblek.“

„A víte vy, dámo, kolik chlapů v modrým obleku tu každej den 
projde? Podle vás nemám na práci nic jinýho než –“

„Odpusťte,“ řekla.
A jak sahala po klice, zaslechla za sebou: „Pro boha živýho…“
Jak se blížila k nároží, uvažovala nad tím, že tudy musel jít. Jestli 

šel totiž po svých, tohle je jediná možná trasa. Snažila se do Jamie
ho vžít: kde asi tak přešel na druhou stranu? Co by tak odpovídalo 
jeho letoře: přešel by ulici přímo před činžákem, nebo spíš náhodně 
někde v půlce domovního bloku, anebo až na rohu?

Na rohu spatřila novinový stánek. Mohl ho zahlédnout trafikant! 
Chvátala tam, ale musela počkat, než si nějaký muž koupil noviny 
a nějaká žena se vyptala na cestu. Když na ni trafikant konečně 
upřel zrak, řekla: „Nevíte, jestli tudy dnes ráno kolem desáté nepro
šel takový docela vysoký mladý muž v modrém obleku?“ Trafikant 
na ni vyvalil oči a pootevřel ústa, až ji napadlo, že to od ní považuje 
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za žert nebo trik, a rychle dodala: „Prosím věřte mi, je to důležité. 
Nedělám si legraci.“

„Koukejte, paninko –“ spustil. 
„Je to spisovatel,“ skočila mu naléhavě do řeči. „Možná si u vás 

koupil nějaké časopisy.“
„A co mu chcete?“ Usmál se, ale ona viděla, že za ní stojí ve frontě 

nějaký muž a ten úsměv platí jemu. 
„Nic, nechte to být,“ řekla. 
„Poslechněte, a víte, že tady možná opravdu byl?“ prohodil pak 

trafikant s vědoucím úsměvem, který vyslal přes její rameno k čeka
jícímu zákazníkovi. Tu si ke své hrůze uvědomila, jak nevhodně mla
distvě na ní ty kartounové šaty vypadají, a spěšně si přitáhla k tělu 
kabát. Trafikant zamyšleně pokračoval: „Jistej si teda nejsem, to zas 
ne, ale někdo, na koho ten popis vašeho přítelíčka sedí, tady ráno  
fakt byl.“

„Kolem desáté?“
„Kolem desátý,“ přitakal. „Čahoun v modrým obleku. Ano, klidně 

to moh bejt on.“
„A kudy šel? Směrem od centra?“
„Od centra,“ přikývl trafikant. „Odešel přesně tím směrem. A čím 

bych moh posloužit vám, pane?“
Poodstoupila a kabát si stále přidržovala těsně u těla. Zákazník se 

po ní ohlédl a potom se podíval do očí trafikantovi. Honem nevědě
la, jestli má dát spropitné, ale když se oba muži rozesmáli, chvatně 
přešla na druhou stranu ulice.

Od centra tedy, říkala si, to odpovídá, a vyrazila tím směrem. Pře
cházet vůbec nemusel, přemýšlela, stačilo mu ujít šest bloků a pak 
zabočit do mé ulice, pokud teda šel tudy. Minula jeden blok a nara
zila na květinářství. Ve výloze byly vystaveny svatební kytice, a tak 
si pomyslela: vždyť já se dneska přece vdávám, tak co když mi sem 
zaskočil pro kytku? Vstoupila, a když zezadu vyšel florista s úlisným 
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úsměvem na tváři, rychle, aby nepromluvil jako první v domnění, 
že si přišla něco koupit, ze sebe vychrlila: „Nutně se potřebuji spojit 
s mladým mužem, který se tu dnes ráno mohl zastavit pro květiny. 
Je to skutečně naléhavé.“

Odmlčela se, aby se mohla nadechnout, a florista odvětil: „Ano, 
a jaké květiny to měly být?“

„To nevím,“ vydechla zaskočeně. „Nikdy jsme to –“ zarazila se a do
dala: „Byl to docela vysoký mladý muž v modrém obleku. A bylo 
zrovna kolem desáté.“

„Chápu,“ řekl florista. „Ale upřímně, bohužel…“
„Ale je to strašně důležité! Možná měl napilno…?“ nevzdávala se 

naděje.
„Nuže,“ usmál se bodře všemi malými zoubky, „květiny pro dámu.“ 

Přistoupil k pultíku a otevřel velkou účetní knihu. „A kam že měly 
být poslány?“

„Ale ne, on je nechtěl nikam posílat. Měl přijít a… no prostě je 
vzít s sebou.“

„Madam,“ opáčil dotčeně a jeho úsměv se změnil v omluvný úškle
bek. „Chápejte přece, že musím mít nějaké vodítko…“

„Prosím vás, zkuste si vzpomenout,“ žadonila. „Byl vysoký a v mod
rém obleku a bylo kolem desáté.“

Florista zavřel oči a s prstem na rtech hluboce přemýšlel. Nakonec 
zavrtěl hlavou. „Ne, nevzpomínám si.“

„Děkuju,“ řekla nešťastně a vykročila ke dveřím, když tu florista 
vzrušeně vypískl: „Počkejte! Momentíček, madam.“ Obrátila se na 
patě. Florista se opět urputně snažil rozpomenout, a nakonec z něj 
vylezlo: „Chryzantémy?“ Zpytavě se na ni podíval.

„Ale ne,“ povzdechla si a trochu se jí třásl hlas. Odmlčela se a pak 
řekla: „Myslím, že ty by se pro tuhle příležitost nehodily.“

Florista semkl rty a jeho pohled ochladl. „Tak já přece nemůžu 
vědět, jaká příležitost to má být, ale ten mladý pán, na kterého se 
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ptáte, tu ráno byl a koupil si tucet chryzantém. Poslat je nikam ne
chtěl, odnesl si je.“

„Jste si jist?“
„Samozřejmě,“ řekl důrazně. „To je přesně ten člověk, kvůli němuž 

tu jste.“ Věnoval jí zářivý úsměv a ona mu ho oplatila. „Moc a moc 
vám děkuji.“

Doprovázel ji ke dveřím a cestou nabízel: „Co pěknou kytičku 
k těm šatům? Červené růžičky? Gardénie?“

„Bylo od vás tuze laskavé, že jste mi pomohl,“ řekla u dveří.
„Dámám to vždycky sluší ještě víc, když je zdobí květiny,“ nakláněl 

k ní hlavu. „Co třeba orchideje?“
„Ne, děkuji.“
„Doufám, že toho svého mladého pána najdete,“ prohlásil závěrem. 

Vyznělo to zlomyslně.
Každému to připadá hrozně zábavné, pomyslela si na cestě ulicí. 

Přitáhla si kabát těsněji k tělu, takže jí zpod něj koukal jen spodní 
lem kartounových šatů.

Na rohu stál policista. Proč vlastně nejdu na policii? napadlo ji. 
Když je někdo nezvěstný, oznámí se to přece na policii. Ale pak to 
zavrhla: vypadala bych jako husa. Představila si sebe samu, jak na 
stanici říká: „Ano, dneska jsme se měli brát, ale on nepřišel,“ a jak 
policisté, tři nebo čtyři, naslouchají a pokukují po ní, po jejích kar
tounových šatech a po tom přehnaném mejkapu, a jak se při tom 
jeden na druhého uculují. Víc by jim říci nemohla, a už vůbec ne: 
„Ano, vypadá to hloupě, že? Já takhle nastrojená hledám muže, co 
mi slíbil svatbu, ale co vy o tom víte? Mám toho víc, víc než to, co vi 
díte: třeba talent, jistý smysl pro humor, taky jsem dáma a mám 
svou hrdost, schopnost milovat, taky jsem jemná a můj jedinečný, 
jasný pohled na život by mohl učinit muže spokojeným, šťastným 
a užitečným. Je toho ve mně víc, než co vás při pohledu na mě  
napadlo.“
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Policajti jsou evidentně k ničemu, a to ještě neberu do úvahy Ja
mieho a to, co by si pomyslel, až by zjistil, že je na něj poštvala. „Ne, 
to ne,“ řekla nahlas a přidala do kroku, až se jeden kolemjdoucí za
stavil a díval se za ní.

Na dalším rohu – od její ulice ji dělily tři bloky – měl své stanoviště 
starý čistič bot, který zrovna klimbal na jedné ze dvou židlí. Zůsta
la u něho stát a čekala. Asi po minutě otevřel oči a usmál se na ni.

„Podívejte,“ spustila a slova z ní létala bez rozmyslu, „já vás nechci 
obtěžovat, ale hledám jednoho mladého muže, který tudy šel ráno 
kolem desáté. Neviděl jste ho?“ A přidala popis: „Vysoký, v modrém 
obleku. A nesl kytici.“

Ještě než dořekla, začal stařík kývat hlavou. „Toho jsem viděl. Váš 
přítel, jo?“

„Ano.“ I ona se na něj bezděčně usmála.
„Vzpomínám si, jak jsem si říkal: že ty jdeš za svým děvčetem, 

mladíku? Protože oni jdou vždycky za děvčetem,“ zavrtěl hlavou 
s pochopením.

„A kterým směrem šel? Pořád dál po hlavní?“
„Přesně tak. Nechal si vypucovat botky a pak v tom parádním ob

leku a s tou kyticí mazal dál, jako by strašně pospíchal. A já si říkal: 
Ty budeš mít děvče.“

„Děkuji,“ řekla a zalovila v kapse po drobných.
„Ta jeho byla určitě ráda, že ho vidí. Ohromně mu to slušelo.“
„Děkuji,“ zopakovala a vyndala z kapsy prázdnou ruku.
Konečně si byla jistá, že teď už na ni čeká, a tři poslední bloky 

chvátala, až se jí sukně kartounových šatů pod kabátem houpala. 
Poté zahnula do své ulice. Z nároží svá okna neviděla, tudíž ani Ja
mieho, jak vyhlíží ven a nemůže se jí dočkat, a poslední úsek cesty 
téměř běžela. Odemykala dům třesoucí se rukou, a jak odhlédla 
stranou, spatřila koloniál s bufetem a vzpomněla si, jak tam v panice 
ráno nedopila kávu, a málem se nad tím teď rozesmála. Přede dveř



30

mi bytu to už nevydržela, a ještě než si otevřela, začala brebentit: 
„Jamie, jsem tady, já ti měla takový strach!“

Byt na ni čekal, tichý a pustý, a od okna se prodlužovaly odpolední 
stíny. Chvíli jen zírala na šálek a pomyslela si, on tady na mě čekal, 
dokud jí nedošlo, že to je její šálek, který tu ráno nechala. Prohledala 
celou místnost, přístěnek i koupelnu.

V koloniálu jí prodavač sdělil: „Toho jsem u nás neviděl. To vím na 
beton, poněvadž bych si všimnul tý kytky. Nikdo takovej tady nebyl.“

Když starý čistič bot znovu procitl, stála před ním zas. „Znova 
zdravím,“ usmál se.

„Jste si opravdu jistý?“ ujišťovala se naléhavě. „Že pokračoval dál 
tímhle směrem?“

„Díval jsem se za ním,“ čelil důstojně jejímu tónu. „Říkal jsem si, ten 
kluk bude mít děvče, a sledoval ho pohledem, dokud nevešel do domu.“

„Kterého domu?“ Téměř to zašeptala.
„Tamhle do toho,“ předklonil se. „Přes jeden blok. Štrádoval si to 

ve vypucovanejch perkách a s kytkou za svou milou. Do toho domu, 
kde bydlí.“

„Ale který to je?“
„No přímo uprostřed dalšího bloku.“ Upřel na ni podezřívavý po

hled. „O co vám vlastně jde?“
Pustila se tím směrem téměř v poklusu, tentokrát se s poděková

ním nezdržovala. U druhého bloku si jednotlivé činžáky pozorně 
prohlížela, jestli snad Jamie nekouká z okna, a také natahovala uši, 
zda nezaslechne odněkud zevnitř smích.

Před jedním domem seděla mladá žena a monotónně popojížděla 
sem a tam kočárkem, co jí stačila natažená paže. Dítě spalo, ukolé
bané pravidelným pohybem.

Otázku už kladla naprosto jasně. „Promiňte, ale neviděla jste ko
lem desáté ranní vstoupit do některého z těchto domů mladého 
muže? Vysoký, v modrém obleku, s kyticí v ruce?“
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Zastavil se u nich asi dvanáctiletý klučina, poslouchal, díval se z jed 
né na druhou a občas jukl na mimino.

„Tak helejte,“ odpověděla žena unaveně, „v deset máme koupání, 
tak mi povězte, jak bych si asi mohla všimnout nějakýho chlápka?“

„A byla to velká kytice?“ zatahal příchozí za kabát hoch. „Velikán
ská kytice? Tak toho jsem viděl, pani.“

Shlédla na něj a on se přidrzle zašklebil. „A do kterého šel vcho
du?“ hlesla vyčerpaným tónem.

„Se s nim rozvedete, jo?“ dotíral kluk.
„Není slušný klást takovýhle dotazy dámě,“ napomenula ho žena 

a pohoupala dítě v kočárku.
„Věřte mi,“ pokračoval kluk, „já ho fakt viděl. Vešel támhle,“ uká

zal na vedlejší dům, „a já šel za ním. A on mi dal čtvrťák.“ Nato hlu
bokým hlasem zavrčel: „,Tohle je pro mě velký den, kluku,‘ povidá. 
No a dal mi ten čtvrťák.“

Dala mu dolarovou bankovku. „Které patro?“
„Až nahoře,“ řekl kluk. „Já za nim totiž šel, dokud mi ten čtvrťák 

nedal. Takže až nahoru.“ S dolarem v ruce zacouval po chodníku 
pryč z dosahu. „Takže se s nim rozvedete?“

„A on tam vynesl tu kytici?“
„Jó!“ zavřeštěl. „Takže se s nim rozvedete, pani? Vy na něj něco 

máte?“ Klackoval se ulicí a hulákal: „Vona na toho chudáka něco má!“ 
Tomu se žena houpající kočárek začala smát.

Domovní dveře nebyly zamčené. Nebyly tu zvonky ani žádný se
znam nájemníků. Schody byly úzké a špinavé. V nejvyšším podlaží 
dvoje dveře. Správné byly ty patřící k bytu orientovanému do ulice, 
prozrazovala to stopa – poslední stopa tohoto orientačního běhu. 
Na podlaze se válel zmačkaný papír z květinářství, se zauzlovanou 
papírovou stuhou.

Když zaklepala, měla dojem, že zevnitř slyší hlasy, a tu ji obestřela 
hrůza: Co řeknu, jestli tam Jamie opravdu je? Až přijde otevřít? Hlasy 
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