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Prvá kniha: Pravidlá

1. apríl

Kniha Pravidlá, ktorú napísali roku 1995, keď sme mali 
za sebou prvú aj druhú vlnu feminizmu a nachádzali sme 
sa uprostred postštrukturalistickej prívalovej tretej vlny,  
presadzuje názory, ktoré by som nazvala minimálne staromód- 
nymi. Dokonca viktoriánskymi. Medzi názvami kapitol náj - 
deme napríklad Nikdy neoslovte muža prvá (ani ho nepozvite 
do tanca) alebo Nezízajte na muža a  nehovorte priveľa, čo 
znie ako rady, ktoré by dala fiktívna stará mama svojej mla-
dej vnučke v televíznom filme o puritánskych amišoch.

Najviac ma však vydesilo toto: Nehovorte o Pravidlách so 
svojím terapeutom. Ak vás kniha navádza správať sa tak, že 
by ste to mali skrývať pred svojím terapeutom, je to jasný 
blikajúci alarm.

Hlavnou ideou knihy je, že sme boli stvorené na to, aby 
nás ulovil on. Vždy. Ak sa teda budete hrať na nepolapiteľnú 
bytosť, inú ako všetky ostatné, ktorá sa mužovi nikdy nepo-
zrie do očí, prehovorí len vtedy, keď sa jej opýtajú, a nemá 
nijaké zrejmé vlastné myšlienky ani názory, stane sa z vás tá 
najsexi žena na zemi. Tak si to napchajte do svojej postštruk-
turalistickej fajky a vyfajčite si to!

Vyzeralo to tak, že hlavnou myšlienkou je potlačiť celú 
svoju osobnosť, aby sa z vás mohol stať nejaký záhadný žen-
ský ideál. „Buďte ženská,“ radí kniha. „Nehovorte sarkas-
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tické vtipy. Nebuďte hlučná, neplieskajte sa po kolenách, 
nesmejte sa hystericky... Buďte tichá a správajte sa tajomne 
ako dáma, prekrížte si nohy a  usmievajte sa.“ Keďže som 
mala tendenciu usmievať sa skôr pri rozťahovaní nôh než pri 
ich prekrižovaní, začala som sa trochu obávať, či som vôbec 
schopná prijímať takéto výzvy. Pravidlá však mali na všetko 
svoje vysvetlenia: „Môže sa vám zdať, že nie ste schopná byť 
sama sebou, ale muži to budú zbožňovať!“

Bola som zdesená, no zároveň som vedela, že toto bláznov-
stvo sa dá zvládnuť. Takto vyzerá vzorec:

Sedemdesiat percent úplných a  totálnych kravín, ktoré sú 
opakom všetkého, čomu veríte, k tridsiatim percentám skutoč-
ných múdrostí.

Čím ďalej som však čítala, tým väčšmi som váhala, či 
je to naozaj, povedzme, nejakým spôsobom obohacujúce. 
„Pravidlové“ dievčatá nerandia s mužmi, ktorí o ne nemajú 
záujem, tvrdí kniha, a ak vás nejaký muž naozaj chce, bu-
de vás loviť. Vynaloží úsilie. Hlavou mi prebehla myšlienka 
na Adriana, Ligu majstrov a citeľný nedostatok úsilia, ktoré 
v posledných mesiacoch prichádzalo z jeho strany. Hm.

V ten večer po práci som sa usilovala sprostredkovať Lucy 
stručnú podstatu tej knihy.

„Takže ty by si sa mu nemala ozvať ani ho zavolať von, 
nemala by si veľa rozprávať, volať mu späť a ani sa naňho 
dívať?“

Prikývla som.
„To znie hrozivo.“ Lucy si potiahla z cigarety a vyzerala 

zamyslene. „A ako by si mala flirtovať?“
„Veď o to ide! Nemala by si. Teda určite by si nemala flirto-

vať tak, ako to robievame my. Mala by si byť strašne hanblivá 
a plachá.“ Začula som nejaký hluk dole pred domom a vyklo-
nila som sa z balkóna. „Čo tam tí chalani bijú psa či čo?“

Ako ne_ulovit muza.indd   22 3/26/15   1:34 PM



23

Lucy sa mi pozrela ponad plece. „Asi ide skôr o drogy.“
„Tak či tak by sme podľa tejto knihy mali byť akoby 

nehmotné. Ako nejaký druh lesnej víly. Muži by si nikdy 
nemali byť celkom istí, že nad nami vyhrali. Mali by stále 
pracovať na tom, aby si získali našu priazeň.“

„Podľa mňa by to bola aspoň zmena. Nepamätám si, kedy 
naposledy musel chlap pre niečo pohnúť prstom.“

V ten istý večer, len o čosi neskôr, sme šli von, aby sme 
sa v zatuchnutom suterénnom bare v Soho stretli s Luciným 
posledným úlovkom, s chlapom, ktorý sa snažil byť doko-
nalým zosobnením speváka Eda Sheerana. Max bol trochu 
odmeraný fanúšik športových áut a bojových umení, ktorý, 
ako sme boli svedkyňami v ten večer, mal záľubu v spievaní 
pesničiek o ľahučkých romantických bozkoch.

Bol to i majster striedania nálad – kým v jeden večer pod-
stúpil s Lucy celý ten ceremoniál večerí a drinkov, potom 
pokojne zmizol aj na tri týždne, len aby sa znovu objavil, za-
volal jej v nejaký náhodný utorok o jedenástej večer a zobral 
ju k sebe domov. To sa dialo už mnoho týždňov.

Bolo nám s Lucy jasné, že je to jednoducho sviniar, ale, na-
nešťastie, tak ako to už zvyčajne býva, tento sviniar bol dobrý 
v posteli a navyše bol kedykoľvek schopný využiť ten všemoc-
ný druh ženského kryptonitu: akustickú gitaru. Ja osobne by 
som radšej oblízala podrážku svojich topánok po tom, čo som 
pešo prešla cez celú Indiu, než by som mala sedieť na kra-
ji postele a počúvať chlapa spievajúceho pesničky. Lucy však 
bola v tomto celkom iná. Ona to zbožňovala. Ona s ním tie 
pesničky ešte aj spievala. Pri tej predstave ma vždy striaslo.

Keď Max skončil svoje číslo a  za slabého náznaku po-
tlesku zišiel z pódia, pozrel na Lucy, vyčaril vražedný úsmev 
a zamával jej. Cítila som, ako sa mi zachvelo srdce aj za ňu: 
bol fakt veľmi sexi.
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„Okej, mám návrh,“ zasyčala som. „Keď za nami príde, 
budeš sa s ním baviť maximálne päť minút a potom mu po-
vieš, že dnes už máš nejaké iné plány.“

„Zbláznila si sa? Chcem, aby ma dnes zobral domov. Ja 
chcem mať sex.“

„Viem, ale Pravidlá hovoria...“
„To predsa nie ja sa riadim tými sprostými Pravidlami,  

ale ty!“
„Viem, viem! Aj tak by si však nemala naňho stále čakať. 

On by sa mal snažiť o teba!“
„Stále zabúdaš, že ja by som chcela mať sex!“
„SI TAKÉ STVORENIE AKO NIKTO INÝ!“
„Buď ticho! Už ide!“
Max sa zrazu zjavil pri našom stole s pivom v ruke a vyze-

ral, že má zo seba veľkú radosť.
„Ahojte! Ako sa máte, krásne dámy? Užili ste si moje 

vystúpenie?“
S Lucy sme len súhlasne zamrmlali.
Otočil sa k nej. „Zlatko, musím sa ešte na chvíľu stretnúť 

s kamošmi a s bratom. Budeš tu niekde?“
Vrhla som na Lucy ostrý pohľad. Zamračila sa na mňa, 

zagúľala očami a povedala: „Nie, vlastne už musíme ísť. Má-
me nadnes iné plány.“

„Jasné, iné plány!“ zvolala som. „Veľké plány.“ Znelo to 
hrozivejšie, ako som zamýšľala, ale chcela som ju podporiť.

Max zvraštil čelo. „Aha. Tak to je škoda, nuž... dúfam, že 
na seba čoskoro narazíme. Veľmi rád som ťa videl.“

Cítila som, ako Lucy drví váha jeho čela, tak som vysko-
čila a vzala naše kabáty.

„Prídeme neskoro!“ zaštebotala som.
Po rýchlych pusách na obidve Maxove líca sme sa vymo-

tali z baru a autobusom sme sa vrátili na Old Street na ďalší 
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pohárik. Lucin telefón zapípal už o niekoľko minút. Bol to 
Max.

Dnes si vyzerala úžasne. Veľká škoda, že si musela ísť... Pôjdeme 

na budúci týždeň na večeru? Xx

Mala som zmiešané pocity víťazstva a zdesenia. Takže táto so-
marina naozaj funguje? Nastal čas, aby som to sama vyskúšala.

2. apríl

Hneď ako som s  týmto projektom začala, vedela som, že 
mi chýba jedna základná vec: objekty môjho výskumu. Ho-
ci veľmi rada chodím von loviť chlapov, tak ako každá iná 
baba, moje skúsenosti naznačovali, že len týmto spôsobom 
dostatok materiálu nezoženiem.

S Cathryn sme si za ten čas, čo sme spolu pracovali, vy-
tvorili celkom blízky vzťah aj napriek tomu, že sme v mno-
hých ohľadoch boli stelesnením tej známej transatlantickej 
priepasti. Ona bola uhladená, nóbl a tajomne bohatá. Žila 
v  prekrásnom terasovom dome vo  štvrti Nothing Hill so 
svojím rovnako úchvatným snúbencom Michaelom a mala 
lesklé gaštanové vlasy, ktoré si vedela vyčesať do perfektného 
elegantného chvosta bez toho, aby použila hrebeň.

Bolo toho dosť, aby som ju neznášala, a zvyčajne by sa ta-
kýto vzťah skončil tým, že by sme rozpútali vražednú vojnu 
– pravdepodobne aj pre nášho ohurujúco krásneho, ale ne-
konečne bezcitného šéfa. Lenže Cathryn bola ešte i hriešne 
zábavná a veľmi veľkorysá a náš šéf bol šťastne naveky ženatý. 
Navyše jeho brucho malo tendenciu neprestajne rásť, takže 
sme sa radšej stali priateľkami. Preto som teraz dúfala, že 
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Cathrynina veľkorysosť by sa mohla vzťahovať aj na sieť jej 
atraktívnych kamarátov mužského pohlavia.

Na druhý deň som prišla do práce a tašku som hodila na 
zem vedľa stola.

„Potrebujem tvoju pomoc.“
Vysvetlila som jej celú situáciu. Nechcela som, aby nie-

koho zo svojich kamarátov obetovala ako objekt testu ne-
vedomky (aj keď im, samozrejme, nemohla povedať, o  čo 
vlastne ide). Cathrynino perfektné obočie sa trochu zmrašti-
lo a pozrela na mňa s obavami.

„Nie som si tým celkom istá. Rozmýšľala si nad tým, či je 
ten tvoj projekt etický?“

„Akože či je etický? Je neškodný! Ženy sa takýmito pra-
vidlami riadia STÁLE – preto sa tie knihy predávajú! Jediný 
rozdiel je, že ja sa na to dívam zo zorného uhla vedy. No 
tak, veď ty máš rada vedu – mala by si oceniť, čo podni-
kám v mene výskumu!“ Usilovala som sa vyzerať vznešene 
a akademicky. „Keď sa tak nad tým zamyslíš, robím vlastne 
ušľachtilú vec. Obetujem sa v mene poznania.“

Vyvrátila oči. „Ty si taká moderná Maria Curieová- 
-Sklodowská.“

„Vieš, ako sa to hovorí – niektorí z nás sa veľkí už narodili...“
„Si si celkom istá, že sa na to chceš dať? Aj keď si odmys-

lím dosah na tvoju psychiku, čaká nás toho teraz veľa. Letná 
vernisáž bude o necelé dva týždne a ty ešte musíš vypracovať 
zoznam pozvaných.“

„Prosím ťa. Som predsa Američanka – vieš, akí sme vý-
konní. Zbožňujeme prácu! Nie až tak ako Nemci alebo Čí-
ňania, ale je to podobné.“

„Nuž dobre, len čo s tou tvojou psychikou?“
„Oceňujem tvoj záujem, no budem v pohode. Malo by to 

byť zábavné! A, samozrejme, i poučné.“
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Videla som, že o tom premýšľa, a to znamenalo, že som ju 
dostala. „Znie to zaujímavo. S Michaelom sme spolu už tak 
dlho, že som zabudla na tie všelijaké pravidlá randenia, preto 
by som aj celkom chcela vedieť, čo sa bude diať.“

„Perfektné! Takže čo pre mňa máš?“
Cathryn mi porozprávala o jednom z Michaelových ko-

legov, ktorý bol podľa všetkého dobre vyzerajúci, dobre 
vychovaný a, čo je najdôležitejšie, single. Rovnako ako Mi-
chael, robil čosi okolo financií, čomu som vôbec nerozu-
mela, no tušila som, že ničí našu ekonomiku a vďaka tomu 
zarába príšerne veľa peňazí. Nikdy predtým by som nešla 
von s bankárom, ale nemala som veľa času, tak som svoj ná-
zor na kapitalizmus odložila bokom a súhlasila som.

Rozhodla som sa nazvať ho Cylinder, keďže mi to pripo-
mínalo hru monopoly. Do notesa som si zapísala jeho údaje:

Meno: Cylinder
Vek: 31
Zamestnanie: investičný bankár
Národnosť: írska
Metóda: Pravidlá

„To je fantastické! Vďaka. Skúsila by si mi niečo dohod-
núť na tento piatok? Musím sa už do toho pustiť.“

„Večer sa porozprávam s Michaelom.“
A odrazu som mala svoj prvý skúšobný objekt.

4. apríl

So svojou sestrou som nehovorila už vyše dvoch týždňov, 
čo bolo medzi nami neslýchané, takže keď sa cez obedňaj-
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