Moje Daisy Buchanan
Jediná láska, kterou znala, existovala v knížkách. Ačkoliv ještě donedávna svoje
rodiče viděla jako Elizabeth Bennet a Fitzwilliama Darcyho, teď, pár měsíců po jejich
rozvodu začínala pochybovat, že někdy najde romantického hrdinu, kterým byl třeba Jay
Gatsby. A vlastně měla pravdu, protože si našla Daisy Buchanan.
Lépe řečeno ona si našla jí.
Anně bylo sedmnáct let. A byla zamilovaná do své Daisy Buchananové. Daisy se, ale
nejmenovala Daisy, nýbrž Stella.
Anna se s ní seznámila v den, kdy u nich doma probíhala poslední bitva. Obzor se
rozpil jako tuš. Oblaka mlčí. Na hladině první kapky. První slzy dopadaly na její polštář,
protože žádné dítě nechce slyšet, že tatínek je podle maminky největší chyba jejího života a
lituje, že ho kdy potkala. Žádné dítě by nemělo být svědkem bitev, jako byla tato. A nebe jako
kdyby s ní soucítilo a do kaluží, které ještě nestačily vyschnout, dopadaly nové kapky. Anna
nesnášela déšť, ale teď, jako kdyby jí bubnování na okenní tabulky uklidňovalo. Bubnování
přerušilo cinknutí telefonu a jí se na chvíli zdálo, že je stejně tak vzdálené, jako křik za
zavřenými dveřmi, který už nebyla schopná přes vlastní vzlyky vnímat.
V tu samou chvíli se začal ozývat hlásek v její hlavě. Takový ten, co je schopný vás
otravovat tak dlouho, dokud si neuvědomíte, že pokud se ho chcete zbavit, musíte ho
poslechnout. A teď na ni přímo křičel, že utápět se v sebelítosti nad tím, jak je její život na
nic, může i později. Třeba jí píše Klára ohledně jejich referátu na biologii.
Tmavovlasá dívka se posadila na posteli. Upravila si krátce střižené vlasy za uši a
otřela si oči zarudlé pláčem. Její pohled padl na velkého plyšového medvěda, který seděl
v rohu místnosti, vedle psacího stolu. „Co? Nedělej, že jsi nikdy neviděl plačící holku,“
nakrčila obočí, jako kdyby za její mizernou náladu mohl ten chlupáč v rohu.
„Tak si sbal kufry, ty huso a vypadni odsud!“ to byl její otec. Stejně jako její
maminka, byl ohnivé znamení, tudíž nebylo divu, že odpověď přišla poměrně rychle. „Tohle
je dům mých rodičů, jediný kdo se odsud bude pakovat, budeš ty!“ slyšela svou mamku, jak
křičí na muže, který byl ještě pár dnů zpátky její životní láskou. Aspoň ho tak před Annou
vždycky označovala.
Chodidla se dotkla studené plovoucí podlahy a Anna se postavila. Ze rtů jí unikl jeden
poslední vzlyk a musela si vzít kapesník, aby se vysmrkala. Došla ke stolu a na malou chvíli
se ještě podívala na toho medvěda, jako kdyby snad očekávala, že se bude najednou dívat
jiným směrem. Odpojila z nabíječky svůj telefon a odemkla ho. Opravdu čekala, že najde
zprávu od své kamarádky Kláry, ale žádná zpráva tam nebyla. Cinknutí, které pár minut zpět

slyšela, patřilo oznámení. Oznámení, že někdo s přezdívkou s.buchanan zanechal srdíčko pod
její poslední fotkou. Chtěla se podívat, kdo to vůbec je, ale to nestihla, protože telefon v její
ruce cinkl znovu, tentokrát, protože měla novou žádost o přátelství. Od tajemné s.buchanan.
Anna se obvykle s cizími lidmi bavit nechtěla, možná to byl tedy osud, že udělala
výjimku. Cink.
Nové upozornění.
„Ahoj,“ objevilo se na displeji chatové okénko. Anna došla zpátky k posteli a posadila
se do tureckého sedu. Chvíli zaraženě zírala do telefonu, než jí došlo, že by jí asi měla
odpovědět.
„Ahoj, známe se?“ to byl asi ten úplně nejhorší začátek konverzace. Anna tak nějak
tušila, že se jí už nedostane odpovědi. Na moment přemýšlela, jestli nemá poslat ještě
smajlíka, aby působila o trochu mileji.
„Ne, ale viděla jsem, že sháníš knížku Na větrné hůrce a já loni dostala k Vánocům
dvě,“ dobře, tak smajlík asi nebude potřeba.
Není to tedy žádný cvok, co náhodně píše cizím lidem, jen viděla Annin inzerát, který
zveřejnila tak dva týdny zpět.
Milovala klasické romantické příběhy, prakticky ty knížky sbírala. Asi měsíc zpět ale
omylem vylila čaj na svoje vydání knížky Na větrné hůrce a text se stal prakticky nečitelným.
Taška, která ještě před chvílí vysela na klice dveří, najednou spadla na zem a Anna
sebou leknutím cukla tak, že s neznámou dívkou zahájila hovor a než byla schopná ho
vypnout, telefon na ní promluvil: „Ahoj? Tady Stella, teda myslela jsem, že to vyřešíme
písemně, ale tohle je asi rychlejší.“
Anna držela telefon v ruce a zaraženě na něj hleděla, neschopna odpovědi. Až když se
z kuchyně ozvala rána značící rozbité nádobí, probrala se a úplně jí probralo, když Stella
promluvila znovu: „Je všechno v pořádku? Slyšela jsem nějakou ránu. Jsi tam vůbec?“
Tohle jí stačilo na to, aby si uvědomila, že musí rychle začít mluvit. „A-ahoj. Já jsemjsem Anna. Promiň, nechtěla jsem ti volat, bylo to omylem,“ mluvila tak tiše, až měla strach,
že jí Stella na druhé straně nemá šanci slyšet. „To nevadí, vážně jsi tam v pořádku?“ zněla
starostlivě. Tak moc starostlivě, až to Annu trochu překvapilo. Než se stihla ovládnout, znovu
se nekontrolovatelně rozplakala. Obzor se rozpil jako tuš. Oblaka mlčí. Na hladině další
kapky.
A ta dívka nezavěsila. Místo toho začala opakovat utěšující slova.

Tohle je jeden z těch momentů, který zažijete jen jednou za život. Jeden z těch
momentů, kdy se dva naprosto cizí lidé seznámí za neobvyklých okolností a přestože se
neznají, jsou schopni se pochopit, jako kdyby se znali celé věky.
Ten večer Anna plakala ještě několikrát, ale Stella jí vždy dokázala utěšit. Ten večer
úplně zapomněly na knížku. Ten večer byl začátkem každovečerních rozhovorů a z dvou
cizinců se stali přátelé. A z přátelství se stalo něco víc.
Anna se smířila s tím, že nikdy nenajde Jaye Gatsbyho. Místo něj, našla svou Daisy
Buchanan.
Nikdy jí neviděla tváří v tvář a pro někoho je tedy naprosto nemyslitelné, aby se
mohla zamilovat.
Byla to ale Stelly slova, do kterých se zamilovala. Byl to fakt, že mohla mít sebehorší
den, ale vždycky se mohla spolehnout, že jí Stella vyslechne a Anna na oplátku vždycky
vyslechla jí a vztah by měl být založen přeci především na tom, že se na toho druhého můžete
spolehnout.
Ačkoliv se vám to tedy může zdát hloupé, Anna našla lásku tím nejneobvyklejším
způsobem, který si kdy dokázala představit.
S ní se Anně obzor před očima nerozpíjel. A jediné kapky, které dopadaly na polštář,
byly slzy smíchu.
Teď už jí čeká jen jediné. Přiznat se ke svým citům. Právě se ale přiznala vám.
Jak moc těžší může být udělat to znovu?

