La vita è bella

S Itálií jsem si do oka nepadla. Nebyla jsem schopná pochopit tamější způsob života. Každý
si dával na čas a ráno rozvláčně usrkával kávu, zatímco já už jsem dávno seděla u počítače a
ťukala do klávesnice. Pracovala jsem, i když ostatní už se zvedali a líně si oblékali kabáty, aby
kancelář konečně opustili. Když jsem se i já odhodlala odejít, vždy jsem scházela po schodech
z pátého patra. Výtah nefungoval. I přes všechny moje ustavičné prosby nikdo onen užitečný stroj
neopravil. Cesta domů byla vždy zdlouhavá a nepříjemná. Na přechodech jsem se musela
vyhýbat autům, která zůstala uvězněná v křižovatce, a na chodnících v centru zase davům lidí,
na periferii pak potenciálním zlodějům a násilníkům, pro které mohla bledá Středoevropanka
představovat snadnou kořist.
Bydlela jsem v podnájmu u starší paní a můj pokoj byl malý a studený, plný oprýskaného
nábytku a značně zaprášených umělých květin. Z úcty ke své hostitelce jsem se je neodvažovala
vyhodit. Představovala jsem si, jak můj pokoj (a hlavně život) prosluní žár pravé italské lásky, ale
i tehdy jsem se pořádně pletla. Nevím, kam se poděli ti opěvovaní italští Don Juanové, ale je jisté,
že mně se úspěšně vyhýbali.
Podzim se nesl ve znamení častých přeháněk a větru, který se mi zařezával až do morku
kostí. V šest hodin už byla tma a já jsem si postupně uvědomila, že ztrácím chuť do života. Litovala
jsem svého rozhodnutí a těšila se na Vánoce do Čech. Když mi bylo nejhůř, jako balzám pro duši
mi sloužila moje vlastní představivost. Věděla jsem, že si Vánoce idealizuju, ale stejně jsem se
těch představ chytala jako tonoucí stébla.
Proto jsem se rozhodla na nic nečekat a koupit si letenku už na konci října. Když budu mít
štěstí, vyměním italské bláto za český sníh. Díky této jistotě se můj život, odehrávající se téměř
výhradně v kanceláři, stal o něco snesitelnějším. Zase jsem se začala trochu usmívat a
přemýšlela jsem, že v Čechách zůstanu už nadobro.
Toho dne byla středa a byla by úplně obyčejná, kdyby se na sklonku dne nestala
neobyčejnou. Našla jsem svou hostitelku sedět v kuchyni v slzách. Svou špatnou italštinou jsem
se jí zeptala, co ji trápí. Řekla mi, že nemá s kým oslavit Vánoce. Její sestra se minulý rok
odebrala na věčnost a dcera, která žije už devět let v Americe, letos nepřijede. Samozřejmě mi jí
bylo líto, ale už jsem měla svůj plán a zdráhala jsem se nabídnout pomoc. Vidina domoviny byla
tak lákavá. Jenže když máte měkké srdce a sklony k altruismu, víte, že nakonec stejně
podlehnete.
„Tak je pojďme oslavit spolu!“ Nabídla jsem jí a zrušila svoje původní plány.
Aby čtenář lépe pochopil, proč jsem se tak rozhodla, musím mu podrobněji vylíčit svůj vztah
s italskou hostitelkou. Byla to na první pohled velmi roztomilá paní, která si nikdy s ničím nedělala
moc starostí. Uklízela jednou do měsíce, černé prádlo klidně vyprala spolu s bílým a květiny
zalévala zbytky kávy. Za to si však dávala velmi dobrý pozor, aby vždy byla perfektně upravená.
Nosila laciné lesklé šperky a její vlasy vždy zářily bělobou. Když jsem přijela, pochopila jsem, že
nejsem jen anonymní podnájemnicí v jejím malém smutném bytě, nýbrž že mi připadla i role její
náhradní dcery. A hned druhý den se bez okolků nazvala mojí mamma.
Od té doby vždy trvala na tom, abychom snídaly společně. Několikrát do týdne mi dokonce
uvařila oběd nebo mi podstrčila kus koláče, který upekla nebo zaklepala na dveře mého pokoje a
v rukou držela podnos s kávou a čokoládovým bonbonem. Neodkázala jsem jí za její pohostinství
nikdy dost poděkovat, a to jak činy, tak ani slovně.

Teď už čtenář jistě chápe, proč jsem nemohla nechat svoji mamma na Vánoce samotnou.
Naskytla se mi totiž příležitost, jak se odvděčit za veškerou péči, která nebyla uvedena
v podnájemní smlouvě. Změnila jsem datum odletu na leden a mé první italské Vánoce začaly.
Bylo to příjemné období. Jen co jsem potlačila stesk po rodině, začala jsem plnými doušky
vdechovat atmosféru adventního Říma. Ulice byly plné barevných světýlek, blikajících, zářících,
kýčovitých. Každý obchod měl svou vlastní osobitou výzdobu a výsledkem byla estráda všech
barev. Nejedno umělecké oko by bylo za normálních okolností pohoršeno, ale o Vánocích jsou
pravidla pro krásu jiná.
Uprostřed Svatopetrského náměstí vyrostl vánoční strom s betlémem, který proměnil
nedělní mše ve Vatikánu ve sváteční událost. Na náměstí Navona se objevily stánky s cukrovím,
hračkami a oblečením. Řím se převlékl do svátečních šatů a moje jindy tak vrtkavá nálada se
ustálila na bodu neutuchajícího, téměř dětského nadšení.
Chodila jsem se svojí mamma na dlouhé večerní procházky a ona mi vypravovala
o místech, která jí připomínala mládí. Ačkoliv pocházela z italského severu, v Římě strávila
podstatnou část života, prožila zde několik lásek, porodila dceru, a nakonec pochovala manžela
i sestru. Postupně jsem porozuměla její nechuti k pořádku a touze po všem krásném. Zkrátka si
užívala života, tak říkajíc po italsku. Díky ní jsem si skutečně vryla do hlavy, že la vita è bella.
„Tady do toho parku jsem si chodila hrát se sestrou. Moje sestra byla hodně bohatá, ale
umřela jako mladá.“
„Co se stalo?“
„Byla moc osamělá. A tady v tom stánku mají skvělé pečené kaštany.“
Podobně probíhaly naše konverzace. Buď neuměla udržet myšlenku, nebo se zkrátka
vyhýbala tématu samoty, které postupně dopadalo na ni samotnou. Připadala jsem si, jako když
přihlížím něčemu, co člověk nemá ve svých rukou a co ho stejně jednou dostihne, před čím není
kam utéct. I když si má hostitelka užívala života, bylo to jenom na povrchu. Ale tam dole, pod
skořápkou tuhou jako ty kaštany, vedla život naplněný smutkem.
O třetí adventní neděli jsme se pustily do pečení. Ukázala mi, jak se dělá italské pandoro,
nadýchaná bábovka ve tvaru osmicípé hvězdy. Vysvětlila mi, že ve skutečnosti se jedná o sladký
chléb, který se zrodil už v antice jako pochoutka pro aristokracii. Ten obrovský dezert uprostřed
stolu se dvěma židlemi vypadal smutně a nepatřičně. Všimla si toho i moje mamma. Abych
rozvířila její myšlenky, ochutnala jsem, ale k mému zklamání jsem zjistila, že jím skutečně jen
českou bábovku, což jsem samozřejmě navenek nedala znát. A tak jsme tam seděly, v té malé
kuchyni, hodně blízko u sebe, ale zároveň každá myšlenkami úplně jinde. A zdálo se to jako
věčnost a najednou byl Štědrý den.
Naši melancholickou náladu se rozptýlit nepodařilo. Já jsem byla myšlenkami v Čechách a
ona zřejmě u svojí dcery. Naše světy se nenapravitelně rozdělily a po svátečním obědě jsme se
už ani nesnažily udržovat konverzaci. Moje mamma si pustila televizi a já jsem byla zabrána
do videohovoru se svojí rodinou. Najednou mi všechno bylo hrozně líto. Nemá smysl dále
popisovat, jak náš italský Štědrý den probíhal, protože i přes všechnu snahu jsme ho zachránit
nedokázaly.
„Dobrou noc, poklade,“ řekla mi ještě před spaním.
„Dobrou noc.“
Druhý den ji odvezla sanitka. Měla karcinom plic v pokročilém stádiu. Dlouho už nebojovala.
Několik následujících týdnů mi bylo zvláštně, jako bych vše viděla přes hustou mlhu. Čas
se zrychlil. Přestěhovala jsem se do jiné části města, zúčastnila se komorního pohřbu a začala
znovu chodit do práce. Měla jsem pocit, že se to tak ode mě očekává. Nemohla jsem vystoupit
z vlaku, naloženého mými povinnostmi. Ale něco se přece jen změnilo.

I když jsem v lednu navštívila svou rodinu, v Čechách jsem nezůstala. Moje srdce nadobro
uvízlo v Itálii, kde si ho moje mamma přivlastnila a leží spolu s ním na hřbitově Prima Porta. Někdy
si představuju, jak ho křečovitě tiskne k hrudníku, zatímco vypadá jako královna ve svých
svátečních šatech a blyštivých špercích. O mých představách samozřejmě nikdo nic neví.
A tak začínám nový život, ten italský, a každé ráno si připomínám, že la vita è bella.

