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Keď sme boli so sestrou ešte deti, mama nás bráva-
la do domu v Provensalsku každý rok na krátke 
letné obdobie. Otec, ktorý bol posadnutý prácou, 

nikdy nemal čas sa k nám pridať. Potom tam išla mama 
jedno leto sama a my sme sa tam už nikdy nevrátili. Na 
sestrinom trávniku sa mama rozplakala, objala ma a na 
chvíľu sa o mňa oprela. Spomenula som si na dom tak, ako 
si pamätajú deti, zo zvláštnych uhlov pohľadu, na súbor 
zvláštnych podrobností: že na oknách neboli okenice, že 
dvere vnútri domu mali filigránske západky, ktoré sa zasú-
vali a odsúvali, ako sa im zachcelo, že popri chodníčkoch 
v záhrade okolo domu som na vysokých burinách vide-
la hrče bielych kvetov, ale keď som si ich pozrela zblízka, 
v skutočnosti to boli maličké slimáčiky a na bielych ulitách 
sa im rysovali jemné špirály.
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Dom a všetko v ňom sa zdalo prakticky nadčasové. 
Možno by bolo presnejšie povedať, že to bolo plné ča-
su – časy sa tam ukladali vo vrstvách. Pamätám si na 
kuchyňu, v ktorej stál dlhý úzky jedálenský stôl a okolo 
neho rozličné stoličky. Každá z nich bola pozostatkom 
inej éry. Plytký kuchynský drez bol vytesaný z jediného 
kusa tvrdého mramoru, hnedého a škvrnitého ako pre-
peličie vajíčko. Patril k pôvodnému zariadeniu domu, 
ktorý bol postavený v osemnástom storočí priamo na 
okraji malej vinice. Na dvore bola v dvadsiatych rokoch 
minulého storočia vybudovaná fontána, v nej sa mihali 
žiarivo oranžové vypasené japonské kapry koi a okolo sa 
hrčili tepané železné stoličky a malý stôl, prikrytý bie-
lym obrusom, ktorý sa trepotal vo vetre. Dom – vzdiale-
ný štvrťhodinku od Aix-en-Provence a učupený v tieni 
dlhého rozoklaného chrbta Montagne Sainte-Victoire 
– matke patrí, odkedy zomreli jej rodičia. Vtedy mala 
okolo dvadsaťpäť rokov.

Mama nás tam kŕmila príbehmi o samotnom dome. 
Väčšinou to boli príbehy o láske, nepravdepodobné prí-
behy, ktorým som vždy chcela veriť, ale ešte aj ako dieťa 
som k nim bola podozrievavá. Večer nám ich porozprá-
vala a ja som si ich potom opakovala sama pre seba. Šep-
kala som si ich do zovretých dlaní a cítila som pritom 
teplo svojho dychu, akoby som mohla príbehy držať v ru-
kách a opatrovať ich.

Ešte stále som si nás vedela predstaviť všetky tri v jed-
nej z horných izieb: mama sedí na kraji postele alebo pri-
kročí k oknu a vykloní sa do chladnej noci. Elysia a ja si 
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rozprestrieme vlasy, ešte vlhké po kúpeli, na biele van-
kúše, takže pripomínajú mokré svätožiary. Vždy sa tam 
ozývalo naliehavé cvrlikanie cikád – stupňovalo sa, tíchlo 
a zase silnelo.

„Na počiatku,“ začala mama prvé rozprávanie, lebo to 
predstavuje samotný zrod domu, akoby rodina predtým, 
než bol dom postavený z kameňa, ani neexistovala – a po-
rozprávala nám príbeh jedného z našich predkov, mladé-
ho muža, ktorý požiadal istú ženu o ruku. Bol zamilova-
ný a jeho láska bola obrovská. Tá žena ho však musela 
odmietnuť, lebo jej to nedovolili rodičia. Nepovažovali 
ho za hodného, aby si ju vzal. A tak ten mladík postavil 
dom kameň po kameni, celkom sám vo dne v noci, ce-
lý rok ani nespal. Spaľovala ho láska. Nedokázal prestať. 
Dal jej dom do daru a ona sa tak hlboko zamilovala do 
domu aj do toho muža, až sa vzoprela rodine a vydala 
sa zaňho. Bol slabý a chorý, pretože staval dom v takom 
hroznom ošiali lásky, a tak sa žena oňho starala po celý 
prvý rok ich manželstva, vlievala doňho život miskami 
plnými pistou, chlebom a vínom. Dožili sa sto rokov. Keď 
manžel zomrel, celkom jej to zlomilo srdce a do týždňa 
ho nasledovala.

Dom bol postavený ako akt lásky. To sme z toho mali 
pochopiť. Pompézny príbeh, nie? Bol príliš ťažký na to, 
aby si ho dve dievčatá zobrali k srdcu. Ale takých príbe-
hov bolo viac.

Moji prastarí rodičia vlastnili v Paríži malý obchod 
s obuvou a nemohli mať deti. Prastarú mamu raz v zime 
zavolali, aby sa vrátila do domu a starala sa o svoju te-
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tu, starú dievku. Manželia sa však tak veľmi milovali, že 
prastarý otec nezniesol byť od nej odlúčený. Raz večer sa 
objavil na prahu a zostal tam týždeň. Každú noc počuli 
strašidelné vibrovanie cikád, ktoré sa v zime nemali ozý-
vať. Počali tam dieťa a potom mali ešte ďalších šesť.

A tak sme počúvali, že v dome sa láska stávala viditeľ-
nou. Dom vedel robiť zázraky.

Najstaršia dcéra prastarých rodičov, moja stará mama, 
bola ešte mladá, keď sa v Paríži oslavoval koniec druhej 
svetovej vojny. Bola tvrdohlavá a drzá. V mase ľudí pri 
Place de l’Opéra sa stretla s mladým americkým voja-
kom. Vášnivo ju pobozkal a potom sa davy pohli ako prí-
liv a oddelili ich. Hľadali sa navzájom, no v tom divokom 
víre sa obaja stratili. Po vojne sa môj starý otec vrátil do 
Francúzska a pomocou série malých zázrakov ju našiel 
u nej doma v Provensalsku, ďaleko od miesta stretnutia. 
Prisahali si, že sa už nikdy nerozlúčia.

Dom mal moc naveky spečatiť zväzok dvoch duší za-
siahnutých láskou. Zbožňovali sme tie príbehy, dokonca 
aj vtedy, keď sme z nich už vyrastali. Posúvali sme si ich 
navzájom, ako keď sa dievčatá hrajú preberanie so šnúr- 
kou – prihrávali sme si spletité vzorce z jedného páru rúk 
do druhého a zase naspäť. Keď Elysiin záujem upadal, 
nútila som ju uvažovať nad motívmi a predstavovať si, 
ako kto vyzeral. Vymýšľali sme si podrobnosti a tak sa 
príbehy stávali čoraz dlhšie a zložitejšie. 

Asi v období nášho posledného výletu v to leto, keď 
som mala trinásť rokov, sme však s Elysiou začali skú-
mať slabiny tých príbehov. „Čo to bola za séria malých 
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zázrakov?“ Mama nevedela. „Existujú predsa zdravotné 
dôvody, prečo niekto určitý čas nemôže mať deti a po-
tom zase môže, nie?“ Odpoveď znela áno, ale aj tak...  
A, samozrejme, je fyzicky nemožné, aby jeden človek 
postavil dom z kameňa holými rukami, sám, bez spánku 
a bez poriadnej stravy.

„Áno,“ súhlasila mama s našimi výhradami, no doda-
la: „Ale práve to z toho robí akt čistej lásky!“

O mnoho rokov neskôr sestra uverila. V dome ju totiž 
Daniel po ôsmich spoločných rokoch a slávnostnej prísa-
he už nikdy sa neoženiť požiadal o ruku, kým sa máčala 
vo vani.

A raz som sa aj ja skoro vzdala a začala som veriť. Cez 
našu poslednú spoločnú dovolenku sme raz všetky tri 
boli v jednej z izieb na poschodí. Skladali a triedili sme 
veci, ktoré sa usušili na vešiaku. Bola to izba mojej ses-
try, s oknami otočenými k hore. Neviem, ktorá z nás to 
zbadala prvá, ale všetky tri sme rýchlo pribehli k oknu 
a pozorovali sme svadbu odohrávajúcu sa na úpätí hory. 
Nevesta mala na sebe dlhé biele šaty a vo vánku jej po-
vieval závoj. Mali sme ďalekohľad na pozorovanie vtákov. 
Sestra ho schmatla z poličky a striedavo sme sa ním dívali 
na tú scénu.

Napokon mama povedala: „Poďme sa pozrieť bližšie.“
Zbehli sme po úzkom kamennom schodisku, prele-

teli cez kuchyňu a vybehli sme z domu zadnými dvera-
mi. Svadba sa odohrávala dosť vysoko v kopci. Kráčali 
sme riadkami vinohradu a jedna druhej sme si podávali 
ďalekohľad. Spomínam si, ako som si zakaždým muse-
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la prispôsobiť ďalekohľad svojej malej tvári, pamätám si 
na pohľad cez zašpinenú šošovku, rozmazaný, surreálny 
a nádherný. Nevesta sa rozplakala. Skryla si tvár do dlaní, 
a keď ju zase ukázala, smiala sa.

A zrazu sme sa mama, sestra a ja ocitli v roji motýľov 
– aby som bola presná, boli to mlynáriky, biele, s čier-
nymi bodkovanými vzormi na krídlach. Neskôr ich ob-
rázky ešte počas toho pobytu Elysia našla v knihe v ma-
lom kníhkupectve v Aix-en-Provence. Divoko okolo nás 
trepotali krídelkami. Bolo to, akoby sme sa nachádzali 
v oblaku závratnej bieloby.

Videla som len kúsočky maminej jasnoružovej sukne 
a tmavých vlasov. Biela blúzka sa jej strácala v roji bielych 
motýľov. Jej hlas sa preto zdal takmer oddelený od tela.

„Zlietajú sa motýle do takýchto rojov?“ spýtala som sa.
„Nie,“ odvetila mama a povedala nám, že je to zase 

jeden zo zázrakov.
Odporovali sme jej, lebo sme mali pocit, že taká je 

úloha dcér, ale ja som v mlynáriky verila a vedela som, že 
v ne potajomky verí aj Elysia.

Práve to leto si pamätám najživšie. Prekypovala som 
túžbou, ako dokážu túžiť trinásťročné dievčatá, zdanlivo  
nekonečne, lebo ich túžba nemá smerovanie. Chcela som 
byť začarovaná. Túžila som po bratoch, ktorí bývali vo 
väčšom susednom dome. Starší z nich vedel balansovať 
na čele rozličnými predmetmi – pomerne veľkými ve-
cami, ako drevené stoličky a hrable –, kým mladší bol 
mrzutý, keď si starší brat získal pozornosť, a vždy ma 
neľútostne špliechal v bazéne, ktorý bol skôr zelený než 
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modrý. Obaja mali tmavé vlasy aj oči. Placho sa usmieva-
li. Pripadali mi exotickí, boli to chlapci, s ktorými by som 
chodila na rande, keby moja stará mama udržala starého 
otca vo Francúzsku. Keby bola odmietla opustiť svoj do-
mov, vlasť a reč. Domnievala som sa, že by ma chápali 
tak, ako ma americkí chlapci chápať nedokázali.

Ukradla som ich fotografiu – starší chlapec Pascal, 
vysoký a pekný, už vtedy svalnatý, balansoval na čele po-
gom, tyčou na skákanie, zatiaľ čo mladší Julien sa naň- 
ho opovržlivo díval zo stoličky na trávniku. Určitým 
spôsobom som bola zaľúbená do staršieho brata, ktorý 
sa však snažil vzbudiť záujem v Elysii. A tak trochu som 
nenávidela toho na záhradnej stoličke – mrzúňa a šplie-
chača. Obrázok som poskladala a strčila som si ho do 
peračníka so zipsom v zásuvke svojho stola.

V priebehu nasledujúcich rokov som si však spomína-
la predovšetkým na mamu, ktorá bola počas toho pobytu 
zvláštne vzdialená, melancholická a tichá, akoby nejako 
vedela, čo bude nasledovať. Možno bol jej vzťah s ot-
com už vtedy narušený – aj mne sa to tak zdalo, a to som 
o manželstve nevedela nič.

Ďalšie leto, keď som mala štrnásť rokov a Elysia se-
demnásť, mama odišla do domu bez nás. Nestratila sa 
na krátke obdobie, ale na celé leto. Bolo to po tom, ako 
zistila, že otec má pomer. Mama v tom bola otvorená 
typickým francúzskym spôsobom. Posielala mne aj ses-
tre leteckou poštou listy napísané na papieri jemnom ako 
hodváb. Boli tenučké ako strihy na šitie. Zakaždým som 
jej odpísala na ružovom papieri s monogramom, ktorý mi 
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dala na Vianoce, ale tie listy som nikdy neposlala. Skrý-
vala som si ich do písacieho stola. To bolo v lete 1989. 
V posledný augustový deň nám zavolala a oznámila, že sa 
vracia domov.

Len čo prišla domov, začala piecť dezerty, ktoré si vo 
Francúzsku obľúbila – tarte au citron, flans, tiramisu, crème 
brûlée, hruškové záviny. Nikdy neotvorila ani jedinú ku-
chársku knihu. Zdalo sa, že pečie spamäti. Predtým sa 
pečeniu veľmi nevenovala, ale po pobyte v dome sa zdalo, 
že sa sama vlieva do malých, jemných koláčikov. Chcela 
som byť s ňou, tak som sa zdržiavala pri nej v kuchyni. 
Možno práve vtedy som sa prvýkrát naučila stotožňovať 
prchavé cukrárske umenie s abstraktnými pojmami ako 
túžba, hoci po celé roky som to radšej nazývala umením 
a len po tom, ako som stretla Henryho, som na to začína-
la myslieť ako na prejav lásky. S mamou sme sedávali pri 
stole v jedálenskom kúte, kde sme raňajkovávali, a ochut-
návali sme koláčiky. Tlmeným, úctivým hlasom sme ich 
kritizovali. Po chvíli zakaždým vyhlásila, že tento sa nám 
nikdy nepodarí tak akurát. Deň-dva tvrdila, že už piecť 
nebude, ale zrazu bola opäť v kuchyni a postúpili sme 
k ďalšiemu dezertu.

Mama bola tichá a zamyslená. Asi týždeň po návrate 
prišiel posledný z jej listov. Obsahoval príbeh, ako ce-
lá hora začala horieť. Plamene sa rozšírili až k zadným 
kamenným schodom, ale tam sa oheň zastavil. Nazvala 
to zázrakom. Hoci zázraky vyhlasovala nadovšetko rada, 
zdalo sa, že tento je naozajstný. No keď sme ju žiada-
li, aby požiar opísala, nechcela sa o tom baviť. „Napísala 
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som vám to, aby ste mohli ten príbeh uchovať naveky,“ 
povedala nám. Zdalo sa mi zvláštne, že nám to nechcela 
porozprávať, ale neotravovala som ju. Boli sme šťastní, že 
je doma. Bola zraniteľná a navyše nám dokázala, že môže 
aj odísť. Nechala som to tak.

Jedného dňa piecť prestala. Povedala, že sme vyskú-
šali všetky druhy dezertov a žiadny sa nám nepodaril. Už 
netreba pokračovať. Len čo to oznámila, zdala sa me-
nej roztržitá, pokojnejšia. Považovala som to za dobré 
znamenie.

Ja som však piekla ďalej sama. Najprv to bol nešikov-
ný pokus prilákať ju naspäť do kuchyne, aby so mnou trá-
vila viac času, neskôr som sa jednoducho stratila vo svete, 
ktorý som tam objavila.

Po celých rokoch som sa občas prichytila, ako štip-
kám cesto istým spôsobom alebo ako cítim určitú vôňu, 
a zrazu som videla seba samu ako mladú ženu osamote 
v našej kuchyni a rozmýšľala som, kam sa podela foto-
grafia bratov. Kde sú teraz všetky matkine listy? Kde sú 
listy, ktoré som jej písavala na ružový papier a nikdy som 
ich neposlala? Vyhodené. Pochované. Stratené ako všet-
ko ostatné.
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