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V BOSTONE U MILOSRDN¯CH

Garpovu matku Jenny Fieldsovú zatkli v Bostone roku
1942 zato, Ïe v kine zranila istého muÏa. Stalo sa to krát-
ko po japonskom bombardovaní Pearl Harboru a ºudia
boli k vojakom zhovievaví, pretoÏe odrazu boli v‰etci vo-
jaci. Jenny Fieldsová v‰ak zostávala vo svojom odpore
voãi správaniu muÏov vo v‰eobecnosti a vojakov obzvlá‰È
neoblomná. V kine si musela trikrát presadnúÈ, ale vojak
sa vÏdy presunul k nej, aÏ sa nakoniec tlaãila k plesnivej
stene a v˘hºad na t˘Ïdenník jej takmer úplne zacláÀal
ak˘si hlúpy stæp; rozhodla sa v‰ak, Ïe uÏ nevstane a ne-
presadne si. Vojak sa znovu posunul a usala‰il vedºa nej.

Jenny mala dvadsaÈdva rokov. Vysokú ‰kolu nechala
skoro na zaãiatku ‰túdia, ale odbor o‰etrovateºstvo skon-
ãila ako najlep‰ia z roãníka a povolanie zdravotnej ses-
try ju bavilo. Bola to mladá Ïena s vy‰portovanou posta-
vou a veãn˘m rumencom na tvári; mala lesklé tmavé 
vlasy, podºa jej matky muÏskú chôdzu (rozhadzovala pri
nej rukami) a zadok aj boky také ‰tíhle a pevné, Ïe od-
zadu pripomínala chlapca. Nazdávala sa, Ïe má priveºké,
nápadné prsia, ktoré budia dojem, Ïe je „lacná a povoº-
ná“.

To bol v‰ak veºk˘ omyl. Z vysokej ‰koly odi‰la, lebo
zaãala podozrievaÈ rodiãov, Ïe ju poslali na Wellesleyho
univerzitu najmä preto, aby sa tam zoznámila s mlad˘mi,
dobre vychovan˘mi muÏmi a nakoniec sa za jedného
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z nich vydala. Wellesleyho univerzitu rodiãom odporú-
ãali jej star‰í bratia, ktorí ich ubezpeãili, Ïe tamoj‰ie ‰tu-
dentky nik nepokladá za Ïeny voºn˘ch mravov, ale za
vhodné budúce manÏelky. Jenny cítila, Ïe vzdelávanie
mal byÈ iba kultivovan˘ spôsob, ako jej vyplniÈ ãas; ani
ãoby bola krava, ktorú sa chystajú umelo oplodniÈ.

Ako hlavn˘ predmet si vybrala anglickú literatúru, ale
keì zistila, Ïe jej spoluÏiaãky hºadajú predov‰etk˘m skú-
senosti a sebaistotu v styku s muÏmi, s ºahk˘m srdcom
vymenila literatúru za o‰etrovateºstvo. Zdalo sa jej, Ïe ten-
to odbor sa dá okamÏite vyuÏiÈ v praxi a za jeho ‰túdiom
sa neskr˘vajú nijaké boãné pohnútky (neskôr vo svojej
slávnej autobiografii napísala, Ïe priveºa zdravotn˘ch ses-
tier sa pret⁄ãa pred lekármi; v tom ãase sa v‰ak uÏ po-
volaniu o‰etrovateºky nevenovala).

Páãila sa jej jednoduchá, striedma rovno‰ata – v blúz-
ke jej prsia vyzerali men‰ie; pohodlné topánky vyhovo-
vali jej r˘chlej chôdzi. Aj v noãnej sluÏbe mohla predsa
ãítaÈ. Ani najmenej jej nech˘bali mladí vysoko‰koláci, kto-
rí boli mrzutí a sklamaní, ak sa im dievãa nepodvolilo,
a pov˘‰enecky odmeraní, ak podºahlo. V nemocnici stre-
távala skôr vojakov a robotníkov ako ‰tudentov, vo svo-
jich oãakávaniach boli úprimnej‰í a menej dom˘‰ºaví; ak
si s nimi Ïena trochu za‰pásovala, boli jej pri najbliÏ‰om
stretnutí aspoÀ vìaãní. LenÏe potom sa odrazu zo v‰et-
k˘ch stali vojaci – plní vlastnej dôleÏitosti vysoko‰kolá-
kov – a Jenny Fieldsová si od muÏov vytvorila odstup.

„Moja matka,“ napísal Garp, „bola osamelá vlãica.“

Bohatstvo rodiny Fieldsovcov malo korene v obuvníc-
kom priemysle, hoci pani Fieldsová z rodiny bostonsk˘ch
Weeksovcov tieÏ prispela do manÏelstva ist˘m majet-
kom. Fieldsovcom sa darilo natoºko, Ïe sa uÏ pred rok-
mi mohli odsÈahovaÈ z okolia tovární. B˘vali v rozºahlom
dome so ‰indºovou strechou na newhampshirskom po-
breÏí v mesteãku Dog’s Head Harbor. Keì Jenny nema-
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la dennú alebo noãnú sluÏbu, chodievala domov – pre-
dov‰etk˘m aby pote‰ila matku, starosvetskú dámu, a aby
ju presvedãila, Ïe hoci „márni ãas o‰etrovaním spodiny“,
ako raz matka poznamenala, neosvojila si nijaké lajdác-
ke návyky vo vyjadrovaní ãi osobnej morálke.

Jenny sa ãasto stretávala s bratmi na Severnej stanici
a cestovala domov vlakom spolu s nimi. Verní duchu ro-
dinnej tradície, sedeli v‰etci na pravej strane, keì vlak
vychádzal z Bostonu, k˘m na spiatoãnej ceste zaujali
miesta vºavo. Bolo to v súlade so Ïelaním pána Fieldsa
seniora, ktor˘ uznával, Ïe na tej strane trate sa rozpre-
stiera naj‰kared‰ia scenéria, ale nazdával sa, Ïe Fieldsovci
by sa mali postaviÈ zoãi-voãi nevábnemu zdroju svojej ne-
závislosti a vy‰‰ieho postavenia. Po pravej strane vlaku
pri odchode z Bostonu a po ºavej na spiatoãnej ceste pre-
chádzali okolo hlavného areálu Fieldsovej továrne v Ha-
verhille a veºkého reklamného pútaãa, z ktorého od-
hodlane vykraãovala obrovská pracovná topánka. Pútaã
sa t˘ãil nad traÈou a v nespoãetn˘ch mal˘ch odrazoch sa
ligotal v oknách továrne na obuv. Pod zlovestne vykra-
ãujúcou nohou bolo napísané:

FIELDS VÁS OBUJE DO TOVÁRNE AJ NA POLE!

Vyrábali aj topánky pre o‰etrovateºky, a vÏdy, keì Jen-
ny pri‰la domov, otec jej jedny venoval; mala ich uÏ naj-
menej tucet. Aj pani Fieldsová, pre ktorú sa dcérin od-
chod z Wellesleyho univerzity rovnal biednej budúcnosti
bez vyhliadok, dala Jenny pri kaÏdej náv‰teve doma dar-
ãek. Bol to termofor – aspoÀ to tvrdila a Jenny to pred-
pokladala; ani raz ho nerozbalila. Matka sa jej zav‰e sp˘-
tala: „Drahá, má‰ e‰te ten termofor, ktor˘ som ti venovala?“
Jenny sa na okamih zamyslela, presvedãená, Ïe ho za-
budla vo vlaku alebo vyhodila, a odvetila: „MoÏno som
ho stratila, mama, ale ìal‰í rozhodne nepotrebujem.“ Pa-
ni Fieldsová v‰ak vytiahla zo skr˘‰e ìal‰í balíãek a nanú-
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tila ho dcére; dosiaº bol zabalen˘ v papieri z drogérie.
„Jennifer, prosím Èa, buì opatrnej‰ia. A pouÏívaj ho, pro-
sím Èa!“ dohovárala jej.

Jenny ako zdravotná sestra nevidela na termofore niã
uÏitoãné; pokladala ho za dojemn˘ ãudn˘ v˘mysel, ktor˘
poskytuje staromódne a hlavne psychologické pohodlie.
Niektoré balíãky v‰ak do jej maliãkej izbiãky neìaleko bos-
tonskej Nemocnice u milosrdn˘ch predsa len doputovali.
Ukladala ich do skrine takmer zaplnenej ‰katuºami s o‰et-
rovateºsk˘mi topánkami – takisto neotvoren˘mi.

Cítila sa odlúãená od rodiny a zdalo sa jej ãudné, Ïe
ju v detstve zah⁄Àali v‰emoÏnou pozornosÈou a potom
zrazu v akejsi vopred urãenej chvíli prúd náklonnosti vy-
schol a nadi‰lo obdobie oãakávania – ako keby predpo-
kladali, Ïe ak bude ãlovek ist˘ ãas absorbovaÈ lásku (a mal
by jej dostaÈ dosÈ), neskôr, v oveºa dlh‰om a váÏnej‰om
období, si bude plniÈ svoje záväzky. Keì Jenny túto re-
Èaz pretrhla a odi‰la z Wellesleyho univerzity pre ãosi ta-
ké obyãajné ako povolanie zdravotnej sestry, vzdialila
sa príbuzn˘m a oni – akoby proti vlastnej vôli – sa po-
maly vzìaºovali jej. Pre rodinu Fieldsovcov by bolo na-
príklad oveºa prijateºnej‰ie, keby sa stala lekárkou alebo
pokraãovala v ‰túdiu na vysokej ‰kole a vydala sa za le-
kára. Pri spoloãn˘ch stretnutiach s bratmi, matkou a ot-
com boli v‰etci ãoraz rozpaãitej‰í. Prechádzali zvlá‰tnym
procesom, pri ktorom sa ºudia navzájom odcudzujú.

Tak to zrejme v rodinách b˘va, myslela si Jenny Field-
sová. Nepochybovala, Ïe ak ona raz bude maÈ deti, bude
ich ºúbiÈ rovnako – ãi budú maÈ dvadsaÈ, alebo dva roky;
v dvadsiatke ju moÏno budú potrebovaÈ e‰te väã‰mi. âo
vlastne potrebuje dvojroãné dieÈa? S mal˘mi deÈmi bolo
v nemocnici najmenej práce. âím boli star‰ie, t˘m boli ná-
roãnej‰ie a t˘m menej ich niekto chcel alebo ºúbil.

Jenny mala pocit, akoby vyrástla na nejakej obrovskej
lodi a nikdy nevidela strojovÀu, a uÏ vôbec netu‰ila, ão
sa v nej odohráva. Páãilo sa jej, Ïe v nemocnici sa v‰et-
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ko zredukovalo na to, ão ãlovek zjedol, ãi mu to osoÏi-
lo a kde to skonãilo. Ako dieÈa nikdy nevidela ‰pinav˘
riad; vlastne bola presvedãená, Ïe keì ho slúÏky odniesli
zo stola, vyhodili ho (trvalo dosÈ dlho, k˘m ju pustili do
kuchyne). A keì kaÏdé ráno priváÏal mliekarensk˘ ná-
kladniak mlieko vo fºa‰iach, Jenny si dlho myslela, Ïe im
vozí aj dennú zásobu riadu. Tie zvuky – rinãanie skla
a buchot – sa poná‰ali na rámus oz˘vajúci sa spoza za-
tvoren˘ch dverí kuchyne, nech tam s ním uÏ slúÏky ro-
bili ãokoºvek.

Otcovu kúpeºÀu Jenny Fieldsová prv˘ raz videla, aÏ
keì mala päÈ rokov. Vypátrala ju raz ráno, keì sa vyda-
la za vôÀou otcovej kolínskej. Objavila sprchovací kút
orosen˘ od pary – na rok 1925 celkom modern˘ –, jeho
vlastnú záchodovú misu, rad fºa‰tiãiek, tak˘ch odli‰n˘ch
od matkin˘ch, aÏ sa nazdávala, Ïe odhalila skr˘‰u ne-
známeho muÏa, ktor˘ Ïil tajne celé roky v ich dome. Ne-
bola ìaleko od pravdy.

V nemocnici Jenny presne vedela, ktor˘ predmet sa na
ão pouÏíva, a nachádzala jasné odpovede takmer na
v‰etky otázky, odkiaº ão pochádza. Keì bola malá,
v Dog’s Head Harbore mali v‰etci ãlenovia rodiny vlast-
né kúpeºne, vlastné izby a vlastné dvere s vlastn˘mi zr-
kadlami na vnútornej strane. V nemocnici nebolo súkro-
mie posvätné; niã tam nebolo posvätné; ak chcel ãlovek
zrkadlo, musel oÀ poÏiadaÈ sestru.

Najtajomnej‰ia vec, ktorú jej v detstve dovolili na vlast-
nú päsÈ preskúmaÈ, bola pivnica a veºk˘ hlinen˘ hrniec,
ktor˘ kaÏd˘ pondelok naplnili po‰vicami ‰abºovit˘mi.
Matka ich veãer poprá‰ila kukuriãnou múkou a kaÏdé rá-
no ich preplachovali ãerstvou morskou vodou z dlhej rú-
ry, ktorá viedla do pivnice priamo z mora. Koncom t˘Ï-
dÀa boli po‰vice tuãné a oãistené od piesku, nezmestili
sa do lastúr a odporne dlhé krky sa im hojdali v slanej
vode. Jenny ich v piatok pomáhala kuchárke triediÈ; m⁄tve
pri dotyku nesÈahovali krk.
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Jenny si vyprosila knihu o po‰viciach. Dozvedela sa
o nich v‰etko: ako jedia, ako sa rozmnoÏujú, ako rastú.
Bol to prv˘ Ïiv˘ tvor, ktorého dokonale spoznala – jeho
Ïivot, sexualitu, smrÈ. ªudské bytosti v Dog’s Head Har-
bore neboli také prístupné. Jenny Fieldsová v nemocni-
ci doháÀala straten˘ ãas; zisÈovala, Ïe ºudia nie sú o niã
záhadnej‰í ani príÈaÏlivej‰í ako po‰vice.

„Moja matka,“ napísal Garp, „nemala zmysel pre jem-
né rozdiely.“

Jedin˘ nápadn˘ rozdiel medzi po‰vicami a ºuìmi, kto-
r˘ si mohla v‰imnúÈ, spoãíval v tom, Ïe väã‰ina ºudí má
ist˘ zmysel pre humor; Jenny bol v‰ak humor cudzí. Me-
dzi bostonsk˘mi sestriãkami v tom ãase koloval obºúben˘
vtip, ale Jenny Fieldsovej nepripadal ktovieako smie‰ny.
Súvisel s jednou z bostonsk˘ch nemocníc. Tá, v ktorej pra-
covala Jenny, sa naz˘vala U milosrdn˘ch, druhá Massa-
chusettská v‰eobecná, takzvaná Masovka, a ìal‰ia Ne-
mocnica Sedembolestnej Panny Márie, v skratke BolesÈ.

Jedného dÀa, zaãínal sa vtip, zastavil bostonského ta-
xikára muÏ, ktor˘ sa k nemu dotackal od obrubníka tak-
mer v podrepe. Tvár mal fialovú od bolesti; buì sa du-
sil, alebo zadrÏiaval dych, takÏe slová z neho liezli ako
z chlpatej deky. Taxikár mu otvoril dvere, pomohol mu
nastúpiÈ a muÏ sa zvalil na dláÏku pri zadn˘ch sedadlách
s kolenami pritisnut˘mi k hrudi.

„·pitál! R˘chlo!“ skríkol.
„BolesÈ?“ sp˘tal sa taxikár. To bola najbliÏ‰ia nemocni-

ca.
„Keby len to,“ zastonal muÏ. „Myslím, Ïe mi ho Molly

práve odhryzla.“
Jenny Fieldsovej sa iba málo vtipov videlo smie‰nych,

a tento k nim rozhodne nepatril. Len nijaké vtipy o muÏ-
sk˘ch prirodzeniach, od toho sa Jenny di‰tancovala. Na
vlastné oãi sa presvedãila, aké problémy vie narobiÈ muÏ-
ské prirodzenie; deti pritom neboli to najhor‰ie. Priro-
dzene, stretla sa so Ïenami, ktoré nechceli deti a boli ne-
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‰Èastné, Ïe oÈarchaveli; tie by nemali byÈ matkami, uva-
Ïovala Jenny – hoci ºutovala skôr deti, ão sa im narodi-
li. Stretla sa aj s ºuìmi, ktorí túÏili po potomkoch, a tí
v nej prebudili túÏbu po vlastnom dieÈati. Raz ho bude
chcieÈ aj ona – ale iba jedno. Problém v‰ak spoãíval v tom,
Ïe chcela maÈ ão najmenej do ãinenia s muÏsk˘m priro-
dzením, a uÏ vôbec netúÏila zapliesÈ sa s nejak˘m chla-
pom.

Lieãba muÏského prirodzenia, ktorú Jenny videla, sú-
visela predov‰etk˘m s vojakmi. Americká armáda zaãala
vyuÏívaÈ v˘hody objavu penicilínu aÏ v roku 1943 a mno-
hí vojaci ho dostali aÏ v roku 1945. V bostonskej Ne-
mocnici u milosrdn˘ch pouÏívali zaãiatkom roka 1942 pri
lieãbe pohlavn˘ch chorôb zväã‰a sulfonamidy a arzén.
Sulfatiazol predpisovali na kvapavku – odporúãalo sa
k nemu veºa vody. Pri lieãbe syfilisu ordinovali v ãasoch
pred penicilínom neoarsfetamín; Jenny Fieldsová bola
presvedãená, Ïe práve táto metóda je príkladom, k ãomu
môÏe viesÈ sex – chemické zloÏenie ºudského tela narú-
‰ajú arzénom, aby ho vyãistili!

ëal‰ia metóda lieãby muÏského prirodzenia bola lokál-
na a vyÏadovala si navy‰e veºa tekutín. Jenny pri tomto
procese dezinfekcie ãasto asistovala, pretoÏe pacientovi
museli venovaÈ zv˘‰enú pozornosÈ, zav‰e ho dokonca bo-
lo treba prid⁄ÏaÈ. I‰lo o jednoduchú procedúru: do penisu
sa cez niã netu‰iacu moãovú trubicu vstreklo aÏ sto kubí-
kov tekutiny, ktorá z neho vzápätí vytiekla; v‰etk˘m mu-
Ïom sa v‰ak zákrok videl dosÈ surov˘. Nástroj, ktor˘ pri
tomto spôsobe lieãby pouÏívali, vymyslel ist˘ pán Valen-
tín a po Àom ho aj nazvali. E‰te dlho po tom, ão irigátor
doktora Valentína zdokonalili a neskôr nahradili in˘m prí-
strojom, sestry bostonskej Nemocnice u milosrdn˘ch na-
z˘vali tento zákrok valentínsky darãek – podºa Jenny Field-
sovej to bol primeran˘ trest pre milencov.

„Moja matka,“ napísal Garp, „nebola romanticky zalo-
Ïená.“
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Keì si vojak v kine zaãal presadávaÈ – keì sa jej pr-
v˘ raz pokúsil dotknúÈ –, Jenny Fieldsová si pomyslela,
Ïe by si zaslúÏil valentínsky darãek. Nemala v‰ak so se-
bou irigátor, bol priveºk˘, aby sa jej vo‰iel do kabelky.
Navy‰e jeho pouÏitie si vyÏadovalo pacientovu spolu-
prácu. Zato v‰ak mala skalpel, bez neho sa nikam ne-
pohla ani na krok. Neukradla ho na chirurgii, bol vyra-
den˘ a hrot mal vy‰trben˘ (pravdepodobne niekomu
spadol na zem alebo do v˘levky) – na jemnú prácu sa
uÏ nehodil, ale Jenny ho nepotrebovala na jemnú prácu.

Najskôr jej narobil diery do mal˘ch vrecú‰ok v hod-
vábnej pod‰ívke, ale potom na‰la ãasÈ starého puzdra
teplomeru a nasadila ho na hrot ãepele ako vrchnáãik
na plniace pero. Keì sa vojak presunul k nej a vyloÏil
si ruku na operadlo, o ktoré sa mali (nezmyselne) de-
liÈ, zloÏila vrchnáãik. Vojakova dlhá ruka ovísala cez ko-
niec operadla; mykalo mu Àou, ako v slabinách koÀa,
ktor˘ zo seba striasa muchy. Jenny jednou rukou drÏa-
la skalpel v kabelke, ktorú zvierala druhou na svojom
bielom lone. Predstavovala si, Ïe jej biela sesterská rov-
no‰ata Ïiari ako svät˘ ‰tít a toto svetlo k nej z akéhosi
zvráteného dôvodu privábilo ten odporn˘ hmyz vedºa
nej.

„Moja matka,“ napísal Garp, „sa mala cel˘ Ïivot na po-
zore pred zlodejmi kabeliek a zlodejmi dotykov.“

Vojakovi v kine ne‰lo o jej kabelku. Chytil ju za kole-
no. „Daj preã tú smradºavú paprãu,“ zasyãala Jenny po-
lohlasom. Niekoºko ºudí sa obrátilo.

„No tak, poãkaj,“ zamrmlal vojak a ruka mu vystrelila
pod jej rovno‰atu. Zistil, Ïe Jenny stíska stehná a hneì
nato, Ïe mu celú ruku, od pleca aÏ po zápästie, rozreza-
la ako zrel˘ melón. âist˘m rezom mu rozpárala v˘loÏku
a ko‰eºu, skalpel hladko preÈal pokoÏku a svaly a obna-
Ïil lakÈov˘ kæb aÏ na kosÈ. („Keby som ho chcela zabiÈ,“
vysvetºovala neskôr Jenny policajtom, „prerezala by som
mu zápästie. Viem, ako ºudia vykrvácajú.“)
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Vojak zreval. Vstal, zatackal sa a nezranenou rukou za-
ãal tæcÈ Jenny po hlave; tak ju tresol do ucha, aÏ jej v Àom
zazvonilo. Zahnala sa skalpelom a odfikla mu kúsok hor-
nej pery pribliÏne v tvare a hrúbke nechta na palci.
(„Nechcela som ho podrezaÈ,“ povedala neskôr policaj-
tom. „Chcela som mu odrezaÈ nos, ale netrafila som.“)

SkuvíÀajúci vojak sa po ‰tyroch odplazil uliãkou me-
dzi sedadlami do bezpeãia osvetleného vestibulu. Neja-
k˘ divák v sále skuãal od strachu.

Jenny obtrela skalpel o sedadlo, odloÏila ho nazad do
kabelky a ãepeº zakryla puzdrom na teplomer. Potom za-
mierila do vestibulu, odkiaº sa oz˘val nárek a riaditeº ki-
na kriãal cez pootvorené dvere do temnej sály: „Nie je tu
lekár? Prosím vás, nie je tu nejak˘ lekár?“

Bola tu zdravotná sestra, a tá vy‰la von, aby v rámci
svojich schopností poskytla pomoc. Keì ju vojak zazrel,
omdlel, a nebolo to zo straty krvi. Jenny vedela, ak˘m
klamn˘m dojmom pôsobí silné krvácanie povrchov˘ch
rán. Pochopiteºne, hlb‰í rez na vojakovej ruke si vyÏado-
val okamÏité o‰etrenie, ale nehrozilo, Ïe vykrváca. Okrem
Jenny to v‰ak nevedel zrejme nik – muÏ bol cel˘ zakr-
vaven˘ a Jennina rovno‰ata tieÏ. Zamestnanci kina si r˘ch-
lo uvedomili, Ïe ho má na svedomí ona. Nedovolili jej,
aby sa vojaka v bezvedomí ão len dotkla, a ktosi jej vytr-
hol z rúk kabelku. Bláznivá o‰etrovateºka! ·ialená vrahy-
Àa! Jenny Fieldsová zachovala pokoj. V duchu si vrave-
la, Ïe musí poãkaÈ, k˘m sa dostavia zodpovedné orgány,
ktoré pochopia danú situáciu. LenÏe ani policajti sa k nej
nesprávali veºmi prívetivo.

„Chodíte s t˘m muÏom uÏ dlho?“ sp˘tal sa jej jeden
cestou na policajnú stanicu.

Neskôr sa pridal druh˘: „Odkiaº ste vedeli, Ïe vás chce
napadnúÈ? Tvrdil, Ïe sa vám chcel len predstaviÈ.“

„To je veºmi zákerná zbraÀ, zlatko,“ povedal jej tretí.
„âosi také by ste so sebou vôbec nemali nosiÈ. T˘m si
priam privolávate problémy.“
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Jenny ãakala, Ïe situáciu vyrie‰ia jej bratia. Obaja bo-
li právnici z Cambridgea na druhej strane rieky. Jeden
‰tudoval a druh˘ uãil na právnickej fakulte.

„Obaja zastávali názor,“ napísal Garp, „Ïe právnická
prax je vulgárna, ale ‰túdium práv vzne‰ené.“

Keì pri‰li, veºa útechy jej neposkytli.
„Matke to zlomí srdce,“ povedal jeden.
„Mala si zostaÈ na univerzite,“ poznamenal druh˘.
„Keì je dievãa samo, musí sa brániÈ,“ vyhlásila Jenny.

„âo iné jej zostáva?“
Jeden z bratov sa jej v‰ak sp˘tal, ãi môÏe dokázaÈ, Ïe

s t˘m muÏom predt˘m niã nemala.
„Len tak medzi nami,“ po‰epkal jej druh˘, „chodila si

s ním dlho?“
Nakoniec sa v‰etko objasnilo, lebo polícia zistila, Ïe

vojak pochádza z New Yorku, kde má manÏelku a die-
Èa. V Bostone bol na dovolenke a najväã‰mi zo v‰etkého
sa bál, Ïe by sa o incidente mohla dozvedieÈ jeho Ïena.
V‰etci s ním súhlasili, Ïe by to bolo stra‰né – pre v‰et-
k˘ch zúãastnen˘ch –, a tak Jenny prepustili a z niãoho ju
neobvinili. Keì sa zaãala rozãuºovaÈ, Ïe jej nevrátili skal-
pel, jeden z bratov jej povedal: „Prekristapána, Jenny, tak
ukradne‰ in˘, nie?“

„Neukradla som ho,“ namietala Jenny.
„Mala by si si nájsÈ nejak˘ch priateºov,“ povedal jej brat.
„Na Wellesleyho univerzite,“ zopakovali obaja.
„ëakujem vám, Ïe ste pri‰li, keì som vám zavolala,“

povedala Jenny.
„Naão má ãlovek príbuzn˘ch?“ odvetil jeden.
„Krv nie je voda,“ dodal druh˘. Potom zbledol, za-

siahnut˘ náhlou asociáciou – rovno‰atu mala samú krv.
„Ja som slu‰né dievãa,“ vyhlásila Jenny.
„Jennifer,“ oslovil ju najstar‰í brat, jej prv˘ Ïivotn˘ vzor,

pokiaº ‰lo o múdrosÈ a v‰etko, ão je správne. „Neoplatí
sa zaãínaÈ si so Ïenáãmi,“ povedal váÏne.

„Matke niã nepovieme,“ sºuboval druh˘.
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„A otcovi uÏ vôbec nie,“ uistil ju prv˘. Pri rozpaãitom
pokuse daÈ najavo trochu ºudského tepla na Àu zaÏmur-
kal. Pritom sa mu tak skrivili ãrty, Ïe Jenny bola na oka-
mih presvedãená, Ïe jej prv˘ Ïivotn˘ vzor zaãal trpieÈ
zá‰klbmi tváre.

Bratia stáli vedºa po‰tovej schránky s plagátom str˘ã-
ka Sama. Mal˘ vojaãik cel˘ v hnedom sa spú‰Èal nadol
z jeho obrovsk˘ch rúk a chystal sa dopadnúÈ na mapu
Európy. Pod plagátom bolo napísané: PODPORUJTE
NA·ICH CHLAPCOV! Star‰í brat pozrel na Jenny upierajú-
cu pohºad na plagát.

„A nezaãínaj si s vojakmi,“ dodal, hoci o niekoºko me-
siacov sám narukoval. Patril k t˘m, ktorí sa z vojny ne-
vrátili. Matke t˘m zlomil srdce, hoci o lámaní s⁄dc sa pred-
t˘m vyjadroval s poh⁄daním.

Jennin jedin˘ zvy‰n˘ brat zahynul pri nehode na jach-
te dávno po skonãení vojny. Utopil sa niekoºko míº od
pobreÏia Dog’s Head Harbor, kde sa rozkladalo sídlo ro-
diny Fieldsovcov. O jeho smútiacej Ïene Jennina matka
vyhlásila: „Je e‰te mladá a príÈaÏlivá a deti nie sú protiv-
né. AspoÀ zatiaº. Nepochybujem, Ïe po primeranom ãa-
se si niekoho nájde.“ Bratova vdova sa asi rok po jeho
smrti obrátila na Jenny s otázkou, ãi si myslí, Ïe uÏ uply-
nul „primeran˘ ãas“ a môÏe sa pustiÈ do toho, ão treba
urobiÈ, „aby si na‰la niekoho iného“. Bála sa, aby neura-
zila Jenninu matku. Chcela vedieÈ, ãi Jenny pokladá za
správne, aby uÏ prestala smútiÈ.

„Ak necíti‰ potrebu smútiÈ, naão to robí‰?“ sp˘tala sa
jej Jenny. Vo svojej autobiografii napísala: „Tej chuderke
musel ãlovek radiÈ, ão má cítiÈ.“

„Matka vyhlásila, Ïe to bola najhlúpej‰ia Ïena, akú v Ïi-
vote poznala,“ napísal Garp. „A pritom absolvovala Wel-
lesleyho univerzitu.“

LenÏe keì sa Jenny Fieldsová rozlúãila s bratmi pri ma-
lom penzióne neìaleko Nemocnice u milosrdn˘ch, kde
b˘vala, bola príli‰ zmätená, aby sa rozãúlila. Navy‰e sa
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necítila dobre – bolelo ju ucho, do ktorého ju udrel vo-
jak, a svaly medzi lopatkami mala stiahnuté v k⁄ãi, takÏe
nemohla poriadne spaÈ. Pomyslela si, Ïe si tam zrejme
ãosi pri‰kripla, keì ju zamestnanci kina vo vestibule zdra-
pili a vykrútili jej ruky za chrbát. Spomenula si na ter-
mofory, ktoré vraj pomáhajú na boºavé svaly, vstala z po-
stele, zamierila ku skrini a rozbalila jeden z matkin˘ch
darãekov˘ch balíãkov.

Nebol v Àom termofor. Matka zrejme pouÏila eufe-
mizmus pre ãosi, o ãom nedokázala otvorene hovoriÈ.
V balíãku bol irigátor. Jennina matka vedela, akú má funk-
ciu, a Jenny tieÏ. V nemocnici ho pomáhala zavádzaÈ mno-
h˘m pacientkám, hoci tam ich ãasto nepouÏívali na za-
bránenie poãatia po sexuálnom akte, ale v rámci
v‰eobecnej dámskej hygieny a pri lieãbe pohlavn˘ch cho-
rôb. Jenny ho pokladala za jemnej‰iu, príjemnej‰iu ver-
ziu valentínskeho darãeka.

Jenny postupne otvorila v‰etky matkine balíãky. V kaÏ-
dom bol irigátor. „Prosím Èa, pouÏívaj ho, drahá!“ prosila
ju matka. Jenny vedela, Ïe matka, hoci to nemyslí zle,
predpokladá, Ïe sa vo veºkom oddáva nezáväzn˘m se-
xuálnym aktivitám. Bezpochyby, ako by matka dodala,
„odkedy odi‰la z Wellesleyho univerzity“. Matka bola pre-
svedãená, Ïe odvtedy Jenny smilní (ako by sa urãite vy-
jadrila), aÏ sa hory zelenajú.

Jenny Fieldsová vliezla znovu do postele s irigátorom
naplnen˘m teplou vodou a vopchala si ho medzi lopat-
ky; dúfala, Ïe uzávery, ktoré bránili tomu, aby voda vy-
tiekla z hadiãky, budú fungovaÈ, ale pre istotu drÏala ha-
diãku v rukách ako mal˘ gumen˘ ruÏenec a trysku
s miniatúrnymi otvormi vloÏila do prázdneho pohára. Ce-
lú noc potom poãúvala, ãi irigátor neteãie.

V tomto ‰pinavo zm˘‰ºajúcom svete, uvaÏovala, ste buì
nieãou manÏelkou, alebo nieãou kurvou – prípadne na
najlep‰ej ceste staÈ sa jedn˘m ãi druh˘m. Ak nepatríte do
niektorej z t˘chto kategórií, v‰etci sa vám pokú‰ajú na-
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hovoriÈ, Ïe s vami nie je nieão v poriadku. LenÏe so mnou
je v‰etko v poriadku, pomyslela si.

Prirodzene, toto bol iba zaãiatok knihy, ktorá o mno-
ho rokov neskôr Jenny Fieldsovú preslávila. Akokoºvek
bez obalu je to vyjadrené, o jej Ïivotopise tvrdili, Ïe pre-
klenul zvyãajnú priepasÈ medzi literárnou kvalitou a po-
pularitou; Garp v‰ak tvrdil, Ïe kniha jeho matky má „rov-
naké literárne kvality ako katalóg firmy Sears a Roebuck“.

âo v‰ak spôsobilo, Ïe Jenny Fieldsová zvulgárnela? Ne-
mohli za to jej bratia právnici ani vojak v kine, ktor˘ jej
zakrvavil rovno‰atu. Nemali to na svedomí ani irigátory,
hoci pre ne neskôr dostala v˘poveì z bytu. Jej domáca
(popudlivá osoba, ktoviepreão presvedãená, Ïe v‰etk˘m
Ïenám ustaviãne hrozí, Ïe ich opantá lascívnosÈ) objavi-
la v Jenninej izbietke s kúpeºÀou deväÈ irigátorov. Zrej-
me usúdila, Ïe to súvisí s pocitom viny: podºa znepoko-
jenej domácej to bola známka takého veºkého strachu
z nákazy, Ïe prekonával dokonca aj jej vlastné obavy.
Alebo to mohlo byÈ ãosi e‰te hor‰ie: nadbytok irigátorov
predstavoval skutoãnú a hrozivú potrebu v˘plachov;
dôvody, ktoré k ãomusi takému viedli, prenasledovali do-
mácu v jej najhor‰ích snoch.

Nedá sa ani naznaãiÈ, ão vyvodila z dvanástich párov
o‰etrovateºsk˘ch topánok. Jenny pripadala celá vec ná-
ramne absurdná – navy‰e si uvedomila, Ïe k rodiãovsk˘m
darom sa stavia rozporuplne – takÏe sa ani veºmi nebrá-
nila. OdsÈahovala sa.

To z nej v‰ak neurobilo vulgárnu Ïenu. PretoÏe bratia,
rodiãia a domáca predpokladali, Ïe vedie nemravn˘ Ïivot
– hoci im na to neposkytovala najmen‰í dôvod –, Jenny
sa rozhodla, Ïe v‰etky prejavy nevinnosti sú naniã, a zau-
jala obranné stanovisko. Prenajala si mal˘ byt, ão vyvola-
lo ìal‰í príval zabalen˘ch irigátorov od matky a o‰etrova-
teºsk˘ch topánok od otca. Napadlo jej, Ïe si myslia: Ak uÏ
má byÈ kurva, nech je aspoÀ ãistá a dobre obutá.
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