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Věnováno
těm krásným dívkám
z Čech, Norska a Indie,
které mě inspirovaly
při psaní těchto příběhů
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Dedikert
til de vakre jentene
fra Tsjekkia, Norge og India
som inspirerte meg
da jeg skrev disse historiene
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V slzavém úsměvu, v radostném popěvku
nevinné lásky je nevinný příběh
Aruna Rai

Všechna Editina tajemství
Edita měnila náladu z minuty na minutu. Třeba zrovna teď. Ještě před minutou ležela v mé posteli. Svými ústy byla ke mně přisátá jako vysavač ke
koberci a já jsem hladil dokonalou pokožku jejího nahého těla, jak nejněžněji jsem uměl. A vtom se ode mě odtrhla, začala nesrozumitelně křičet,
skočila do bot, nasunula se do svých květovaných šatů a bleskurychle
proběhla pootevřenými dveřmi, aniž by se jich dotkla. Jen kalhotky, které
zůstaly na zemi vedle postele, dávaly jistou naději, že jsem u sebe měl
skutečnou dívku, že Edita nebyla jen zaplašená utkvělá představa.
Oblékl jsem se a běžel jsem za ní ven, ale před domem nebylo po Editě
ani památky.
Edita bydlí v menší vile na okraji sousední městské části, Okřínku.
Otevřel jsem garáž a nastartoval auto. Pak jsem si ale uvědomil, že Edita ke
mně přišla pěšky. Určitě půjde zkratkou po pěšině podél potoka Bublavce.
Jestli ji chci dostihnout, ještě než dojde domů, měl bych raději jet na kole.
Vypnul jsem tedy motor a změnil dopravní prostředek.
Cesta kolem Bublavce vede po louce jen sporadicky ozdobené osamělými lipami. Z bicyklu se mi nabízel dobrý rozhled, ale Editu jsem
neviděl. Jestli šla po silnici, pojedu jí naproti, nebo prostě počkám před
její vilou.
Cesta vedla na okraj Okřínku přímo k Editině vile, jenže – jenže ta
vila tam nebyla. Kdybych měl informaci jen z vizitky, bylo by možné, že
se chce Edita skrývat a dala mi falešnou adresu. Jenže já jsem u ní už
několikrát byl. Že bych si spletl cestu? Vždycky jsem k ní jezdil autem, teď
poprvé jsem se vydal po pěšině podél Bublavce. Vjel jsem do ulic Okřínku
a pátral po vile uprostřed zahrady, jejíž vchod hlídaly z obou stran vysoké
rododendrony. Takovou zahradu jsem však nikde neviděl.
„Prosím vás,“ zavolal jsem na starší paní, která právě vyšla z boční ulice,
„kde je ulice K Bublavci?“
„Bublavec teče tamhle za těmi chalupami,“ odpověděla a rukou mávla
směrem, odkud jsem přijel.
„To vím, ale já hledám ulici, která se jmenuje K Bublavci.“
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„Ulici, která se jmenuje K Bublavci?“ zopakovala otázku. „To se musíte
mýlit, mladý pane. Ulice s takovým jménem nikdy v Okřínku nebyla.“
Asi ta paní již dospěla do věku, kdy jistý Němec lidem schovává věci,
možná i celé ulice. Raději se zeptám někoho jiného.
Pár ulic od Editiny vily bývala hospoda Za bukem. Vydal jsem se tím
směrem. Buk tam stále rostl a za ním stála hospoda. Kolo jsem zamkl
k plotu a vešel jsem dovnitř.
„Prosím vás, hledám ulici, která se jmenuje K Bublavci.“
Lidé na mě hleděli divně, jako bych snad měl na hlavě bleděmodrá
tykadla.
„Taková tu není. Radši si dej s námi panáka,“ řekl jeden z trojice mladíků
u krajního stolu a přisunul mi štamprle s čímsi zeleným.
„Já nemůžu, já mám venku kolo a tu ulici musím najít,“ nesměle jsem
odmítl.
„Jenže taková ulice v Okřínku nikdy nebyla, tak si dej toho panáka,“
trval mladík na svém.
„Opravdu, ne.“
„To bys mě urazil. Já to platím.“
Převrátil jsem štamprle do sebe. Chutnalo to docela dobře.
„Dej si ještě do druhé nohy,“ řekl druhý mladík. „Ten je na mě.“
Stále to chutnalo, ale už jsem to mírně cítil v hlavě.
„Když máš venku kolo, dej si do třetí nohy, jinak mě urazíš,“ řekl třetí
mladík.
Vypil jsem třetí dávku zeleného nápoje.
„Čtvrtou nohu už opravdu nemám,“ řekl jsem ještě dříve, než jsem
štamprle postavil na stůl, protože jsem se bál, že by mi někdo ještě mohl
dalšího panáka vnutit. Radši jsem rychle opustil hospodu, sedl na kolo
a poněkud křivolakou jízdou směřoval zpátky do Rybařic.
Po dlouhé době jsem nakonec dovrávoral domů. Kolo jsem uložil do
garáže a vešel jsem do chodby svého domu. Hned za dveřmi jsem o cosi
zakopl.
Rozsvítil jsem.
Byla to Editina pravá bota. Levá bota ležela o necelé dva metry dál a na
konci chodby se na zemi válely květované šaty.

13
„Edito!“ zavolal jsem, ale žádný hlas mi neodpověděl. Jen z koupelny
se ozývalo šplouchání.
Vstoupil jsem bez zaklepání. Z pěny ve vaně vyčnívala Editina hlava
s vysoko vyčesanými vlasy.
„Kde jsi celou dobu byla?“ zeptal jsem se.
„Ve vaně,“ odpověděla. Pak vytáhla špunt a sprchou ze sebe spláchla
pěnu. Vystoupila z vany, podala mi ručník a zeptala se:
„Utřeš mě?“
Neodmítl jsem, ale po všech těch událostech si vůbec nejsem jist, zda
jsem byl duchem přítomen.
Po chvíli mi vytrhla ručník z ruky, hodila ho na zem, vzala mě za ruku
a odvedla do jídelny. Postavila se ke stolu a rozpustila si dlouhé černé vlasy.
„Sedni si a chvilku počkej,“ řekla a vyběhla ze dveří.
„Kam jdeš?“ zavolal jsem a vyběhl jsem za ní. Boty i květované šaty
z chodby zmizely a Edita s nimi. Vzal jsem za kliku vstupních dveří, jenže
ty byly zamčeny mým klíčem, který trčel v zámku zevnitř.
„Edito!“ zavolal jsem.
Nic.
Nahlédl jsem do kuchyně, ale tam nebyla. Přešel jsem do ložnice. Postel
nebyla rozválená, jak jsem ji toho sobotního dopoledne zanechal, ale
perfektně ustlaná. Ani Editiny kalhotky už na zemi neležely.
Vrátil jsem se do prázdné jídelny, chvíli jsem tam rozpačitě stál a pak
jsem odešel do koupelny. Zvedl jsem ze země mokrý ručník a pověsil jej
na věšák. Omyl jsem si obličej studenou vodou a vyšel jsem na chodbu
zrovna v okamžiku, kdy Edita, oblečená v květovaných šatech a s botami
na nohách, tlačila do jídelny plně naložený servírovací stolek.
„Určitě jsi neobědval, když jsi se někde toulal, tak jsem udělala velkou
večeři.“
„A kde se tu vzal ten servírovací stolek?“ zeptal jsem se, protože nic
takového jsem nikdy doma neměl.
„Přinesla jsem ho,“ řekla se stejnou samozřejmostí, s jakou si v obchodě
objednáváme housku se salámem. Servírovací stolek se však nepřinese
v batohu a já bezpečně vím, že přišla jen s kabelkou.
„To myslíš vážně?“
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„A kde by se tu jinak vzal? Vždyť jsi tu žádný servírovací stolek přece
nikdy neměl.“
Tou odzbrojující ženskou logikou mě vždycky Edita dostane.
Sedl jsem si ke stolu a nechal jsem se obsloužit. Jídlo vypadalo dost
zvláštně, ale chuť byla vynikající.
„Co je to za jídlo?“ zeptal jsem se. „Moc mi chutná, proto chci vědět,
co jím.“
„To je můj nejnovější tajný recept. Jméno jsem tomu ještě nevymyslela.“
„A z čeho se to dělá?“
„To ti nemohu říct, pak už by to nebyl tajný recept.“
„Tak by se to mohlo jmenovat Editino pikantní tajemství,“ navrhl jsem
po kratičkém přemýšlení.
„To je skvělý název!“ řekla Edita a políbila mě. „Pak tu máme moučník,
ten by se mohl jmenovat Editino sladké tajemství – a nakonec si v ložnici
dáme Editino vášnivé tajemství.“
Nedělní probuzení podle toho vypadalo. Ležel jsem v posteli sám.
Pomalu jsem se vyhrabal a došoural jsem se do koupelny, abych se trochu
probral. Když jsem vycházel na chodbu, ozval se z jídelny Editin hlas:
„Snídaně!“
„Hned jsem tam,“ odpověděl jsem. Chtěl jsem napřed uvést ložnici
alespoň do částečného pořádku, ale již bylo vzorně ustláno. Jak to ta
holka všechno zvládá? Nejspíš to bude další z Editiných tajemství.
Po snídani nastrkala nádobí do myčky a řekla:
„V neděli chci být vždycky sama. Odvezeš mě domů?“
„To mi ale musíš říct adresu,“ pokusil jsem se o žertovný tón.
„Ty děláš, jako bys u mě nikdy nebyl.“
„Já jen zkouším, jestlis to při tom vášnivém tajemství nezapomněla.“
„Přece v Okřínku, ty blázínku. Ulice K Bublavci, číslo popisné 1725.
Řekla jsem to správně?“
„Naprosto,“ přisvědčil jsem. Šel jsem vyvézt auto z garáže. Edita si
mezitím naskládala své věci do kabelky. Pak vyšla ven, zamkla dveře,
nasedla ke mně do auta a podala mi klíč.
„Ten servírovací stolek jsem si odnesla,“ řekla, „ale kdybys ho chtěl, zase
ho přinesu.“
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Někdo z nás dvou je blázen. Radši jsem mlčky přikývl a vyjel jsem do
ulic, o nichž jsem se domníval, že je dobře znám. Autem je to z Rybařic
do Okřínku pouhých deset minut. Sjel jsem z hlavní ulice, minul jsem
hospodu Za bukem a pokračoval směrem ke košaté lípě. Třetí příčná ulice
se jmenuje K Bublavci. Zastavil jsem před zahradou, jejíž vchod střežily
dva vzrostlé rododendrony.
„Ahoj. Zase mi zavolej,“ řekla Edita inertním hlasem. Vyběhla z auta
do zahrady a zmizela kdesi v květeně.
Otočil jsem auto a vyrazil jsem na výlet. Asi třicet kilometrů na východ od
města, u vesničky s názvem Březovany, se prostírá malebný lesík Dubina,
v němž si vždycky náramně odpočinu.
Večer jsem Editě zavolal.
„Stýská se ti po mně tak moc, jako se stýská mně po tobě?“ zeptal jsem se.
„Stýská,“ odpověděla, „ale zítra oba musíme do práce a já jsem unavená
a chce se mi už spinkat.“
„Tak tedy dobrou noc, Edito.“
„Dobrou. Ať se ti zdají krásné sny plné Editiných tajemství.“
Přes týden si se mnou Edita vždycky jen telefonovala, nikdy se nechtěla
se mnou setkat. Na to si vyhradila pouze období od pátečního večera
do nedělního rána. Jenže tentokrát jsem to už ve středu nemohl vydržet.
Z práce jsem proto jel rovnou do Okřínku. Když jsem se blížil k hospodě
Za bukem, padly na mě pochybnosti, jestli dělám dobře. Ani nevím, proč
jsem zastavil a vešel do hospody.
„Prosím vás, hledám ulici, která se jmenuje K Bublavci.“
Pohled mi sklouzl ke krajnímu stolu, u něhož seděli tři povědomí mladíci.
„Vždyť jsi se na to ptal v sobotu,“ řekl ten prostřední. „Ještě jsi říkal,
že čtvrtou nohu nemáš. Tak ti to vysvětlím znovu. Z hospody se vydáš
doprava směrem k té košaté lípě a třetí příčná ulice se jmenuje K Bublavci.
Asi ti ty panáky vzaly paměť. Neměli jsme ti je dávat.“
Poděkoval jsem a opustil jsem hospodu. Dojel jsem k zahradě s rododendrony u vchodu. Zahradní branku nikdy Edita nezamykala. Šel jsem
tedy k vile, zazvonil u dveří a čekal.
Nikdo neotvíral. Už jsem chtěl odejít, když jsem zaslechl klapnutí
branky. Z květeny se vynořila Edita. Všimla si mě, až když přiběhla skoro
na dosah. Zastavila se a zůstala stát nehybně jak antická socha.

... konec ukázky

