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9. kapitola

Nepi tú vodu

Moje lietadlo hladko pristane na letisku v mexickom Kankúne 
o mesiac odo dňa, keď som dostala odkaz od pani Cooperovej. 

Vyzdvihnem si batožinu, prejdem cez colnicu a vyjdem do 
zadúšajúcej horúčavy. Mám pocit, akoby mi vzduch v hrdle 
zhustol a bol plný prachu. Slnko páli a odráža sa od bielych stien. 
Zacloním si oči a hľadám niečo známe. Medzi šoférmi taxíkov 
stojí muž, ktorý drží ceduľku s nápisom Blythe & Company.

„Pre Blythe & Company?“ spýta sa so španielskym prízvukom. 
Zdá sa, že mu je v bielej košeli s krátkymi rukávmi a v dlhých 
čiernych nohaviciach veľmi horúco.

„Sí.“
„Choďte, prosím, k autobusu číslo 70, je to tamto.“ Ukáže na 

dlhý rad minibusov pred budovou. Davy ružovo-bielych turistov 
v jasnofarebných šortkách a tričkách sa zoraďujú pred auto-
busmi, tvária sa vzrušene a vidieť, že potrebujú občerstvenie.

„Gracias.“
Pred autobusom stoja v nepravidelnom rade štyri spotené  

ženy. Postavím sa za ne a netrpezlivo čakám. Žena, ktorá stojí 
predo mnou – môže mať asi štyridsať – s vyblednutými pek- 
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nými vlasmi slamovej farby, sa na mňa nervózne usme- 
je. Možno je rovnako vystrašená ako ja. Kým čakáme, v duchu  
si opakujem program na nasledujúce dva dni: zoznámenie sa  
s rezortom, voľný čas, stretnutie, večera, párty na rozlúčku so 
slobodou, spánok, raňajky, terapia, sobáš. Pripadá mi to ako 
kombinácia letného tábora, strednej školy a sna, v ktorom sa 
všetko zdá reálne, ale nič nedáva zmysel. A zlatým klincom to- 
ho všetkého, ktorý mi niekto zatĺka do hlavy a pritom mi srdce 
ide vyskočiť z hrude, je to, že kým sa skončí zajtrajší deň, bu- 
dem vydatá.


V pondelok po tej oslave som išla za pani Cooperovou. Keď ma 
uviedli do jej kancelárie, na stole ležal biely obal na spisy. Tušila 
som, že informácie o mojom budúcom manželovi, ktoré mi 
chce oznámiť, sú v tom obale, a nemohla som od neho odtrhnúť 
oči. Hľadela som naň s nervóznym očakávaním, lačne a možno 
aj žiadostivo. Rohy obalu boli na pohľad také ostré, že by sa dalo 
na papieri aj porezať, keby sa s ním nezaobchádzalo správne. A ja 
som s ním chcela zaobchádzať správne.

No nadovšetko som chcela vedieť, čo – alebo kto – je vo 
vnútri.

„Predpokladám, že by ste si toto chceli prečítať,“ povedala 
a ledabolo chytila spis.

Hej, madam, opatrne! Je tam môj manžel.
„Áno, prosím.“
Podala mi ho s nečitateľným výrazom na tvári. Položila som si 

ho na kolená a prešla som rukami po okrajoch. Boli také ostré, 
ako som si predstavovala. Môj žalúdok sa zmenil na jamu plnú 
nervozity. Zhlboka som sa nadýchla a otvorila som ho. Vnútri 
bola jediná biela stránka s textom napísaným strojom:
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Vyprofilovaný partner pre Anne Blythovú
Jack H., 34, spisovateľ, novinár, 178 cm, hnedé vlasy, zelené 
oči, rodičia nebohí, bez súrodencov, nikdy nebol ženatý, chce 
deti, univerzitné vzdelanie. Prvý partner. Koeficient zhody 8.

Sedela som tam a nespúšťala som oči z papiera. Čítala som ten 
text dookola znovu a znovu, až som sa ho naučila naspamäť. No 
bez ohľadu na to, ako dlho som naň hľadela, informácia na strán-
ke sa nemenila.

Jack H. – si ten muž pre mňa?
„Čo znamená koeficient zhody 8?“
„Je to mierka vytvorená z typu vašej osobnosti a zo zhodných 

charakteristík, ktorú používame.“
„Osem z koľkých?“
„To nie je z ničoho.“
„Tak ako viem, či je to dobré skóre?“
Na tvári sa jej mihol záblesk netrpezlivosti. „Zhoda môže byť 

jeden až osem. Jeden je najmenšia kompatibilita, osem je 
najvyššia.“

„Takže je to dobrý partner?“ naliehala som.
„Áno, slečna Blythová. Nedávame dohromady ľudí, ktorí majú 

menej ako sedem. To je dôvod, prečo sme takí úspešní.“
„Dostane aj on rovnakú informáciu o mne?“
Zaváhala. „Áno, aj on dostal takú informáciu o vás.“
„Dostal? On už o mne vie?“
„Áno, slečna Blythová.“
Srdce sa mi prudko rozbúšilo. Niekde na svete, pravdepodob-

ne v tejto istej kancelárii, si Jack H. prečítal krátke informácie 
o mne a pomyslel si... čo?

„Prečo dostal spis ako prvý?“ spýtala som sa a cítila som sa 
ako malé decko.
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„Zistili sme, že je lepšie najprv získať súhlas muža, až potom 
ho ako kandidáta predložiť žene.“

Porozmýšľala som nad tým. „Lebo muži lepšie zvládajú 
odmietnutie?“

„Nepovedala by som lepšie. Iba inak.“
„Takže keď mi toto ukazujete, znamená to, že on súhlasil... 

a ožení sa so mnou?“
„Áno.“
Bum, bum, bum. „Prijal prvú vhodnú partnerku, ktorú ste mu 

ponúkli, alebo mal na výber niekoľko?“
„Nie, vy ste prvá. Preto je tam uvedené prvý partner.“
Vybral si ma. On si ma vybral! Jack H. nevie o mne nič, ale 

súhlasil, že sa so mnou ožení. Ako je to vôbec možné? Bude to 
fungovať?

„Čo sa stane teraz?“
„Rozhodnite sa, či chcete v tom procese pokračovať.“
„Takže... je to na mne?“
„Pravdaže. Vždy to bolo na vás.“
„Koľko času mám na rozhodnutie?“
„Toľko, koľko chcete, ale...“
„Zrejme by nemusel čakať.“
Venovala mi ďalší zo svojich chabých úsmevov. „Zistili sme,  

že je najlepšie nečakať pridlho. Druhá strana vtedy začne byť 
netrpezlivá.“

„A ak budem súhlasiť? Potom čo?“
„Náš ďalší krok je naplánovaný na pätnásteho.“
Mala na mysli rezort v Mexiku, kde sa konajú svadby. Sedem 

slnečných dní a mesačných nocí v päťhviezdičkovom dovolen-
kovom rezorte. A keď už o tom hovoríme...

„Hm, to ste nepovedali. A ako to bude so spaním?“
„Ten týždeň budete mať vlastnú izbu.“
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„Takže sa od nás neočakáva, že budeme...“ Zmĺkla som a cítila 
som sa hlúpo ako vtedy, keď som položila otázku na hodine 
zdravovedy. 

„Čo budete robiť so svojím manželom, keď sa zaňho vydáte, 
je vaša vec, slečna Blythová. Som si istá, že doktor Szwick to mô-
že s vami prediskutovať podrobnejšie, ak chcete.“

Prikývla som červená ako idiot a vypadla som odtiaľ čo naj-
skôr, ako som mohla.

Niekoľko nasledujúcich dní som sotva spala. Keď som prišla 
na ďalšiu schôdzku s doktorom Szwickom, zmocňovala sa ma 
panika.

„Čo myslíte, čo mám urobiť?“ spýtala som sa ho a napäto som 
sedela na okraji jeho menčestrového kresla. 

„Ja vám nemôžem radiť, Anne.“
„Prečo nie?“
„Veď viete prečo.“
„Ak mi niekto iný môže vybrať manžela, prečo mi nemôžete 

poradiť, či sa mám zaňho vydať?“
„Blythe & Company vám hovorí, že je to typ človeka, za kto-

rého by ste sa mali vydať. No rozhodnutie, či sa vydáte, alebo 
nie, rozhodnutie vydať sa za týchto okolností, to je životný vý-
ber, ktorý musíte urobiť vy, Anne.“ Oprel si ruky o kolená. „Ste 
príliš inteligentná a vidíte ten rozdiel, takže čo vás trápi?“

„Myslím, že sa mi to zdá veľmi teoretické. Akoby som skúšala 
niečo, čo nepovedie nikam, alebo aspoň nie tak rýchlo.“

„Nebudem vám klamať, Anne. Prebieha to rýchlejšie, ako by 
sa mi ideálne páčilo. Myslím, že ešte nás čaká práca a v doko- 
nalom svete by to trvalo dlhšie. No Jack sa k vám tak skvele  
hodí, že...“

Prerušila som ho. „Čo tým myslíte, že Jack sa ku mne tak skve-
le hodí? Stretli ste sa s ním?“
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Trpezlivo sa na mňa usmial. „Pravdaže, Anne. Myslel som si, 
že vám je to jasné. Pracoval som s ním tak ako s vami. Stretávam 
sa so všetkými klientmi Blythe & Company v tomto meste.“

„On sem chodieval?“ Položila som si ruky na operadlo kresla, 
ako keby som hľadala, či tam po ňom niečo nezostalo, čo by mi 
prezradilo o ňom viac ako skúpe slová na kuse papiera od pani 
Cooperovej.

„Pravdaže.“
„Aký je? Všetko mi povedzte.“
„Nemôžem vám povedať nič, Anne, a vy to viete. Odpovede 

na svoje otázky sa dozviete čoskoro, keď sa rozhodnete v procese 
pokračovať. Potešilo ma však, že vaša prvá otázka bola: Aký je? 
a nie: Ako vyzerá? Myslím, že v tom je pokrok.“

Alebo nie. Veľmi som chcela vedieť, ako vyzerá. 
„Takže... by som sa mala zaňho vydať?“ Nemohla som sa ubrá- 

niť tej otázke.
Pokrútil hlavou. „Chcem niečo vyskúšať.“
„Chcete, aby som sa zase cítila vykoľajená? Lebo už sa tak 

cítim.“
„Nie, chcem, aby ste sa uvoľnili. Sadnite si dozadu, zatvorte 

oči a pomaly rátajte do desať.“
Odsunula som sa dozadu. „A čo mám robiť, kým budem 

počítať?“
„Nič, Anne. Iba zatvorte oči a rátajte. Nemyslite na nič, len na 

to rátanie. Predstavte si čísla a použite ich na to, aby ste nimi 
zatlačili ostatné myšlienky. Ste pripravená?“

Zavrela som oči. Pokúsila som sa zablokovať všetky ostatné 
myšlienky v mozgu okrem tých čísel. Jeden... dva... tri... štyri... 
päť... predstavovala som si každé číslo ako jasnú žiarivú vec, od 
ktorej ma bolia viečka.

„Narátali ste do desať?“

Manzel na objednavku new.indd   110 9/13/13   1:43 PM



111

Manže l  na objednávku

„Áno.“
„Dobre. Chcem, aby ste sa v duchu vrátili do toho okamihu, 

keď ste sa rozhodli zájsť do Blythe & Company. Pamätáte si, kde 
ste boli?“

„Áno, bola som v práci.“
„Čo ste robili?“
„Rozprávala som sa so svojou najlepšou priateľkou Sarah. Prá-

ve mi oznámila, že sa zasnúbila.“
„Povedala vám, že sa vydáva, a vy ste sa rozhodli zavolať do 

Blythe & Company?“
„Áno.“
„Prečo? A nepovedzte, že neviete.“
Pomaly som sa nadýchla a vydýchla. Jeden... dva... tri... teraz 

mali čísla pastelové farby, ceruzka sa rozpíjala, akoby to kreslili 
moje netere.

„Asi som chcela to, čo má ona.“
„Áno. Prečo ste však volali do Blythe & Company, aby ste to 

dostali?“
„Lebo som nevedela, ako to získam sama.“
„A nie je to stále pravda? Ešte vždy chcete to, čo má ona?“
Šesť... sedem... osem...
„Áno. Myslím, že áno.“
„Nijaké dvojzmyselné odpovede, Anne. Viete, ako získať to, čo 

chcete?“
„Nie.“
„Stále chcete, čo má Sarah?“
„Áno.“
„Mali by ste sa vydať za Jacka?“
Deväť... desať... jeden... dva... čísla jasne žiarili a mizli.
„Takže vy hovoríte, že ak sa vydám za Jacka, dostanem to, čo 

chcem, hoci neviem, ako to dostať?“
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„A čo si myslíte?“
„Chcem dostať to, čo chcem.“
„A teda?“
„Chcem sa vydať za Jacka.“
„Dobre, Anne. A teraz otvorte oči.“
Pomaly som otvorila oči. Od svetla ma boleli, ako keď zasvie-

tite v kúpeľni uprostred noci. Pošúchala som si oči päsťami, 
a keď som znovu videla jasne, doktor Szwick sa na mňa 
usmieval.

„Ako sa cítite?“
„Tak trochu vzrušená.“
„To je dobre, Anne. To je veľmi dobre.“
Odišla som z pracovne doktora Szwicka v povznesenej nálade 

a vydržala mi až do Mexika. Dorobila som si všetky úlohy, požia-
dala som o voľno a všetkým som povedala, že idem na nepláno-
vanú dovolenku, aby som oslávila zmluvu na knihu. Každý deň 
som dlho do noci robila korektúry svojej knihy. Kúpila som si 
oblečenie na pláž a dala som sa ostrihať. A, pravdaže, asi desať ráz 
som si to rozmyslela, ale vždy ma niečo tlačilo ďalej. 

V ten deň, keď som mala odísť, som si kúpila šaty, ktoré si 
oblečiem na svadbu.

Bola som pripravená.


Nastúpim do autobusu a sadnem si vedľa okrúhlej ženy medzi 
tridsiatkou a štyridsiatkou s divými gaštanovými vlasmi, po-
pretkávanými sivými prameňmi. Má na sebe širokú krémovú 
sukňu po členky a fialovú ľanovú košeľu bez rukávov. Cítiť z nej 
detský olej a levanduľu.

„Ahoj,“ povie veselo. „Som Margaret.“
„Ja som Anne.“
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„Bola si už niekedy v Mexiku?“
„Nie a ty?“
„Ani ja. Povedz, kde sú všetci tí muži?“
Zúfalo som sa snažila nemyslieť na to. Nehľadieť do tváre kaž-

dého hnedovlasého muža v lietadle a nešpekulovať, ktorý je Jack. 
Naozaj neuvidím toho muža až do dnešného večera?

„Dobrá otázka,“ odvetím.
„Možno ich privezú iným autobusom.“
„Určite.“
„Ako sa volá ten tvoj?“
Hanbím sa povedať jeho meno inému človeku. Stane sa to 

potom skutočnejšie. Hoci o koľko skutočnejšie to môže byť, keď 
už sedím v autobuse cestou na stretnutie s ním?

„Jack.“
„Môj sa volá Brian. Zaujímavé, ale nikdy sa mi to meno nepá-

čilo. No dobre. Určite to bude v poriadku. Tebe sa páči meno 
Jack?“

„Vlastne áno.“
„Čím sa živí?“
„Je spisovateľ.“
„Brian je účtovník. Vždy som si myslela, že je to nudná profe-

sia, ale je príjemné vedieť, že má stály príjem. Spisovateľ. Hm. To 
neznie veľmi stabilne.“

Cítim napätie v pleciach. „Aj ja som spisovateľka.“
Vyvalí svetlohnedé oči. „Dvaja spisovatelia. Vau. Som si istá, že 

to bude v poriadku.“
„Prečo to stále hovoríš?“
„Čo?“
„Že si si istá, že to bude v poriadku.“
„To vážne? No dobre, je to iba fráza, nie? Blythe & Company 

má predsa takú vysokú úspešnosť, či nie? Určite nás zladili so 
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správnymi ľuďmi. Iba...“ Stíši hlas a sprisahanecky sa nakloní ku 
mne. „Nerozmýšľaš niekedy, či neurobia chybu? Vieš, pomiešajú 
spisy alebo tak?“

„Nie... nad tým som nikdy nerozmýšľala...“
Až doteraz!
Mávne nad tým rukou. „Ó, netráp sa tým. Určite majú opat-

renia, vieš, nejaké protokoly pre postup, aby sa také veci 
nestali.“

Došľaka, dúfam.
Pozrie cez okno. „Všimla si si, koľko klasických volkswagenov 

chrobákov tu jazdí?“
„Nie...“
„Pozri, tamto je ďalší!“ Buchne ma do ruky. Silno. „Žltý!“
„Ó.“ Pošúcham si miesto na ruke, kde ma udrela.
„Och, prepáč. Je to hra, ktorú hrám so svojím synom. Niekedy 

si neuvedomujem svoju silu.“
„Máš dieťa?“
„Áno. Davida. Má deväť.“
„Bola si predtým vydatá?“
„Uhm.“
„Vydatá... zvyčajným spôsobom?“
Veselo sa zasmeje. „Pravdaže. Čo? Myslíš, že iba čudáci, ktorí 

si nevedia nájsť manželov normálnym spôsobom, používajú túto 
službu?“

„Nie, prepáč, pravdaže nie.“
„Keď sa moje manželstvo pokašľalo, rozhodla som sa pristu-

povať k tomu inak. Použila som kresťanskú zoznamovaciu služ-
bu, keď mi sestra prezradila, ako sa zoznámila so svojím manže-
lom. Skoro som odpadla, keď som to počula, ale potom som 
začala uvažovať, aké to má výhody.“

„Napríklad aké?“
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