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„Poďte za mnou, dnes budeme pracovať so zákazníkmi. 
Dávajte pozor a neprerušujte ma, nech by som povedala 
čokoľvek. Rozumeli sme sa?“

Elena prikývla.
Claudine ďalej rozprávala a ona ešte chvíľu predstie-

rala, že ju počúva, no v duchu sa radovala až priveľmi na 
to, aby sa mohla sústrediť na veci, ktoré dokonale pozna-
la. Konečne jej žena ukázala, kde má miesto, a vzdialila 
sa, pretože sa potrebovala pripraviť na privítanie prvých 
zákazníkov.

V to ráno ich prišlo veľa. Všetci zamestnanci parfumé-
rie boli zaneprázdnení. Elena si najskôr zapamätala väč-
šiu časť parfumov, ktoré vytvoril Jacques, a potom podišla 
k predajným pultom, ale držala sa v úzadí. Claudine začala 
obsluhovať staršieho muža a ten si prial špeciálny parfum. 
Zjavne bol naštvaný, hrboľatými prstami zvieral rukoväť 
 luxusnej vychádzkovej palice.

„Tento sa mi nepáči. Páchne starinou, pripomína mi 
naftalín, to hádam nie!“ vykríkol rozhorčene.

Claudine sa aj naďalej vytrvalo usmievala. „Môžem vám 
ponúknuť diskrétnejšiu mélange, ak si prajete. Čo keby sme 
pridali santalové drevo?“

Muž zovrel pery. „Ako to môžem vedieť, keď mi ho ne-
dáte ovoňať?“

Stál pred pultom, bol namosúrený, oči sa mu leskli 
a na tvári sa mu zračilo sklamanie. Na stole ležal asi tu-
cet použitých mouillettov. Claudinin úsmev začal postupne 
ochabovať.

„Ubezpečili ma, že ma určite uspokojíte. Očividne pre-
háňali. Prečo by som mal s vami mrhať čas?“

Zvýšil hlas a niektorí zákazníci sa zo zvedavosti otočili.
Claudine stisla pery. „Povedzte mi, čo presne si prajete.“
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„Doteraz ste ma azda nepočúvali? Potrebujem nový par-
fum! Nechcem obyčajnú vôňu.“

„Každý z týchto parfumov,“ odvetila Claudine a prstom 
ukázala na rôzne fľaštičky poukladané na pulte, „zodpove-
dá vášmu opisu. Želáte si ich skúsiť znova?“

Starý pán privrel oči. „Usilujete sa mi nahovoriť, že ne-
viem, čo chcem?“

Jemné nosové dierky mladej ženy sa roztiahli a  rýchlo 
strácala pôdu pod nohami. „Moment, prosím,“ vyhlásila.

Elena scénu sledovala z diaľky. Ten muž mal originálny 
odev, napriek tomu však pôsobil elegantne. Bol nervózny 
a  z  času na čas si strkal prst pod šatku na krku v  snahe 
uvoľniť napätie. Obzeral sa dookola, pozornosť sústredil 
na parfumy a v  jeho pohľade sa odrážala potreba čohosi 
nového. Túžil po druhej mladosti, po niečom, čo dokáže 
prekryť starobu a  vzbudiť v ňom dôveru. Muži sa vo vše-
obecnosti rozhodovali s  cieľom oživiť svoj vzhľad. Dúfali 
preto v malé zázraky... akým mohla byť aj nová láska. Elena 
netušila, odkiaľ tá myšlienka pochádzala, ale ak to tak bo-
lo, ak si ten starý pán vážne praje zmenu a chce sa predviesť 
príťažlivým parfumom, už vedela, čo by preňho pripravila.

„Vyskúšajte toto. Som si istá, že sa vám bude páčiť,“ po-
vedala Claudine a podala mu ďalší mouillette.

Muž sa na ňu nedôverčivo pozrel, prisunul si ho k no-
su a zvraštil obočie. „Vyzerám podľa vás ako taký sopliak? 
Naozaj máte dojem, že môžem vyjsť medzi ľudí s takouto... 
vôňou?“ vyštekol pobúrene.

Claudine zovrela päsť a v jej očiach sa zračil mrazivý po-
hľad. „Ak budete taký láskavý a chvíľočku vydržíte, niečo 
by som pre vás ešte mohla nájsť.“

Keď Claudine prešla okolo Eleny, bola fialová, ale na 
tvári mala vtlačený ten istý úsmev ako pečiatku. „Nebesá,“ 
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zašomrala Elena. „Tomu sa vraví profesionálnosť!“ Clau-
dine však skutočne stratila trpezlivosť a  začala obsluho-
vať iného zákazníka, ktorý si pýtal parfumovanú ružovú 
vodu.

Starý pán sa zjavne cítil zahanbený. Jeho hnev ustúpil 
a zostalo mu len pálivé sklamanie. Niečo, čo malo s parfu-
mom iba málo spoločné. Bola to bezmocnosť, snaha zasta-
viť vytrvalé plynutie času a dostať ďalšiu príležitosť.

„Môžem vedieť, aký parfum ste používali v minulosti?“ 
opýtala sa ho Elena a pristúpila k nemu bližšie. Claudine 
ju žiadala, aby ju neprerušovala, no o  konverzácii so zá-
kazníkmi nespomenula nič. Technicky teda neporušovala 
nijaký príkaz.

Prihovorila sa mu mäkším hlasom, a keďže pán bol za-
myslený, otázku mu zopakovala. Muž razom zodvihol hla-
vu, akoby si ju všimol len v tej chvíli.

Trochu rozpačito mu podala ruku. „Volám sa Elena Ros-
siniová.“ Jej starká sa zákazníkom vždy predstavovala.

„Jean-Baptiste Lagose,“ odvetil. Namiesto toho, aby jej 
ju stisol, sa však uklonil a pobozkal ju ako džentlmen zo 
starých čias.

Koža, ladánum a bergamot, pomyslela si Elena, keď podi-
šiel bližšie a takmer sa jej dotkol. Silná a zároveň sofistiko-
vaná aróma s hlbokou spodnou pižmovou vôňou. Takmer 
si vedela predstaviť, ako sa Jean-Baptiste díva na kolotoč 
života, z ktorého už dávno vystúpil. Vnímala jeho smútok, 
inštinktívne pohŕdanie a pod rúškom trápenia aj prenika-
vú túžbu vrátiť sa doň.

„Ste predavačka?“ spýtal sa jej.
Elena prikývla. „Toto je môj prvý deň v práci.“
Starý pán sa poobzeral, a  len čo narazil na Claudinin 

pohľad, obrátil sa k Elene. „To je vaša šéfka?“ Cítil sa sku-
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točne urazený a nedbal na nápadné gesto, ktorým na ňu 
ukazoval.

„V istom zmysle áno.“
„Chúďa zlaté,“ poznamenal a  pokrútil hlavou. Potom 

zovrel pery a  znova na Claudine pozrel. „Niektoré osoby 
dostali do vienka nepríjemnú povahu.“

Mala ten istý názor, ale nepatrilo sa jej rozprávať také 
veci zákazníkovi. Preto zvrtla reč na prijateľnejšiu tému.

„Teraz máte na sebe chypre, veľmi peknú vôňu, ak som 
však správne porozumela, hľadáte niečo nové.“

Jean-Baptiste znenazdajky odložil svoju bojovnú náladu. 
„Presne tak. Chcel som parfum, ktorý má charakter, niečo 
rázne, no zároveň originálne. Lenže tá... ehm... ma nechá-
pe, nepočúva ma.“

Elena myslela na iný chypre. Samozrejme, šlo by o klasický 
parfum s dubovolišajníkovým základom, ale mohla mu dať 
živšiu podobu, prípadne pridať citrón a vetiver, aby bol pln-
ší a svieži. Tomu mužovi by ohromne svedčal. Podľa odevu 
vyzeral ako rozhodný človek s neveľmi konvenčným vkusom. 
Mal modré sako, belasé prúžkované nohavice a okolo krku 
uviazanú červenú šatku. Na ruke mal masívny zlatý prsteň 
a na pravom prstenníku briliantový. Nebol plachý, práve na-
opak. Ten pán bol mimoriadne odhodlaný. Mal vyhranené 
názory a šiel si za nimi. Parfum, ktorý si želal, bol jeho do-
bývacou stratégiou. Stal sa preňho natoľko dôležitým, že ho 
donútil, aby sa ním osobne zaoberal.

„Prečo znova neovoniate tie parfumy? Mohli by sme ich 
obmeniť podľa vašich predstáv,“ navrhla mu Elena. Potre-
bovala získať čas a porozprávať sa s Claudine. Bola si istá, 
že v  obchode majú chypre novej generácie. Montier bol 
predsa profesionál, azda by nezostal bez aktuálnej verzie 
klasických parfumov, ktoré sú všeobecne najuznávanejšie.
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Jean-Baptiste sa okamžite rozčúlil. Eleny sa na okamih 
zmocnil strach, že muž to odmietne. Pozrela sa na Clau-
dine a potom opäť naňho. Možno v dôsledku obáv, ktoré 
mala Elena vpísané na tvári, alebo jednoducho zo zlomy-
seľnosti voči tej strige za to, že sa k nemu správala veľmi 
bezočivo, Jean-Baptiste napokon natiahol ruku a začal ovo-
niavať mouilletty.

„Hneď sa vrátim,“ povedala mu Elena s úsmevom.
„Pokojne, moja milá,“ odvetil.
Prišla ku Claudine a vysvetlila jej, čo má v úmysle. „Máte 

parfum, ktorého vrchné tóny obsahujú nerol, ružový grep 
alebo citrón a srdce zasa jazmín, gardéniu, magnóliu, prí-
padne inú kvetinovú mélange ako jantár, santalové drevo 
a pižmo? Napríklad vetiver by bol dokonalý...“

Claudine sa zamyslela. „Áno, to je chypre. Máme jeden, 
ktorý by sa vám mohol hodiť. Zdá sa mi, že obsahuje aj 
kožu.“

Elena si nerobila veľké nádeje. Vôňa kože bola starosvet-
ská, mužská a mocná. „To by bolo dokonalé.“

Claudine Elene neopätovala úsmev, hneď sa však dala 
do práce. Kategórie chypre nepoužívali často, boli priveľ-
mi rázne, bohaté, boli to vône silných osobností, ťažko no-
siteľné a takmer vždy ich tvorili pre ženy. No vo zvláštnych 
zloženiach so správnymi prísadami boli intenzívne muž-
ské. Prečo nie? Elena možno mala dobrú intuíciu. Claudi-
ne sa pozrela do archívu, našla to, čo hľadala, a vrátila sa 
k mužovi.

Elena kráčala niekoľko krokov za ňou. Jean-Baptiste sa 
ešte vždy cítil urazene. Keď mu Claudine podávala mouillet-
te, tváril sa, že sa díva inde.

Žena zovrela pery. „Mademoiselle, mohli by ste ukázať 
pánovi parfum vy?“
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Muž tam naďalej stál odmerane a nedôverčivo. Bol za-
mračený a mal zaťaté zuby.

„Elena, prosím, zastúpte ma, Philippe potrebuje moju 
pomoc,“ zašepkala Claudine a kývnutím jej dala najavo, že 
pochopila.

Len čo zostali sami, Jean-Baptiste sa priblížil k mouillettu.
„Má vám poslúžiť na nejakú významnú príležitosť?“ opý-

tala sa ho Elena.
Muž špičkami prstov uchopil pásik papiera a priložil si 

ho k nosu. „Áno, veľmi dôležitú,“ šepol.
„Vdychujte ho pomaly a myslite na to, čo by ste chceli, 

aký vývin udalostí by ste si priali. Vnímajte, či sú tie emócie 
správne, alebo im niečo chýba.“

Postupoval tak, ako mu poradila. Potichu, takmer od-
dane. Krátko nato začal rozprávať. „Rozišli sme sa v zlom 
a pre nič. Boli sme mladí, hrdí. Teraz... Situácia sa zmenila. 
Nikdy som sa neoženil, ona už je vdova.“ Počas rozprávania 
nežne pohyboval papierikom nasiaknutým chyprom.

Elena mlčala, bola tým príbehom očarená.
„Nebola jediná žena, ktorú som miloval, to nie. Práve pre 

ňu som však najviac trpel. Navždy zostala v mojich spomien-
kach, je to až prekvapivé.“ Odmlčal sa a zakýval papierovým 
pásikom. „Bola neznesiteľne tvrdohlavá.“ Ešte raz sa odmie-
tavo zamračil. „No keď sa usmievala... Keď sa usmeje, jej oči 
sa zrazu rozžiaria, jej pohľad sa dotkne vašej duše. Je krásna  
aj napriek uplynulým rokom. Pre mňa je oslňujúca.“ Opäť 
parfum ovoňal. „Pripomína mi záhradu, nielen kvetinovú, 
ale takú, ktorá je plná kvetov a iných rastlín. Zdá sa mi, že 
počujem, ako tečie voda, akoby som cítil citróny... alebo 
možno pomaranče. Raz sme spolu boli v citrusovom sade. 
Bol nádherný deň, veľa sme sa smiali, vtedy sme boli ne- 
smierne šťastní. Potom sme sa vrátili do mesta.“
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Ponoril sa do spomienok, a to iba vďaka tomu parfumu. 
Elena nedokázala odvrátiť zrak, v očiach sa jej leskli slzy 
dojatia.

„Boli ste niekedy zamilovaná, mademoiselle?“
„Nie... myslím, že nie,“ zašepkala po dlhej odmlke.
Zvláštne sa na ňu pozrel. „Nebojte sa, ste pekná, milá. 

Čoskoro nájdete toho správneho muža. Človeku je samé-
mu smutno, mademoiselle,“ povedal, „hrdosť je horúca len 
navonok, neskôr sa zmení na mrazivého spoločníka. Usiluj-
te sa počúvať svoje srdce.“

Elena odrazu cítila potrebu zdôveriť sa niekomu s tým, 
že v jej srdci vzbudzoval zvedavosť naozaj nevšedný muž, 
ktorého stretla iba dva razy v tme. Ani nevedela, ako v sku-
točnosti vyzerá. Jeho vôňu však poznala veľmi dobre. Za-
chvel sa jej žalúdok, no odohnala tú myšlienku a sústredila 
sa na Jeana-Baptista.

„Vlastne... mala som jedného priateľa,“ dodala rýchlo. 
„Lenže on radšej... skrátka, nefungovalo to,“ dopovedala 
a oči upierala na hladký pult.

Jean-Baptiste mlčal, potom natiahol ruku a pohladil ju.
„Bol to idiot, som si tým istý. Ničoho sa nebojte, ma chère, 

život ponúka, Boh zariaďuje, ale my máme pri všetkom po-
sledné slovo.“

„Asi áno,“ šepla Elena, hoci o  tom nebola úplne 
presvedčená.

„Tento parfum sa mi veľmi páči,“ pokračoval muž. „Pri-
pomína mi minulosť, má však v sebe aj niečo nové. Nádej, 
presne tak. Práve to som chcel. Život bez nádeje nemá zmy-
sel. Viete o tom, mademoiselle?“

Áno, vedela to. Preto sa takmer bez rozmýšľania pre-
sťahovala do Paríža. Urobila to, hoci jej bolo jasné, že to 
nebude ľahké. Prečo mala teda znenazdajky v hrdle hrču 
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a v očiach ju začali štípať tie hlúpe slzy? V hneve ich potla-
čila a prinútila sa k úsmevu.

„Učím sa,“ odpovedala.
Jean-Baptiste sa usmial. „Ste dobré dievča. Teraz mi 

dajte jedno balenie tohto parfumu, ale nie priveľké, pro-
sím. Aspoň budem mať zámienku, aby som sa sem čoskoro 
vrátil.“

Žmurkol na ňu a Elena pochopila, že zamlada musel byť 
veľký lámač sŕdc. Ktovie, o čom všetkom by mohla rozprá-
vať záhadná žena, ktorá v ňom podnietila túžbu vydať sa za 
hľadaním špeciálneho parfumu, niečoho, čo jej pripome-
nulo pekné časy a presvedčilo ju, aby sa ich vzťahu pokúsila 
dať druhú šancu.

V  ten deň to nebol Elenin jediný predaj. Pod Claudi-
niným diskrétnym drobnohľadom obsluhovala aj ďalších 
zákazníkov a dostala dve dôležité objednávky.

Keď sa vracala domov, unavená, no spokojná, usilovala 
sa spomenúť si na všetko, čo o zložení parfumov vie, a bola 
nervózna.

Emócie tých ľudí sa k nej vtierali, cítila ich, prihovárali 
sa jej. Snažila sa im klásť odpor a odháňať ich, skôr zo zvyku 
než pre niečo iné. Podarilo sa im však prekonať jej obranné 
mechanizmy, zostali tam ako vtáčence usadené na konári 
a ani na okamih ju nespustili z očí. Počúvala ich požiadavky, 
ale v prvom rade vnímala túžbu vyhovieť im. Pretože to ve-
dela, vedela to robiť lepšie než čokoľvek iné v živote.

No zároveň z toho mala strach. Bola vydesená zo svojich 
schopností, bála sa, že posadnutosť žien z rodu Rossiniov-
cov sa v nej prejaví rovnako ako u jej starkej a u jej matky.

Jej predchodkyne pre parfumy opustili všetko. Bude to-
mu schopná čeliť, priblížiť sa im bez toho, aby sa z nej stala 
ich otrokyňa?
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