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Predtým

Bože, pomôž mi. Sawyer nezavolal.

Akože... vôbec nezavolal.

Prvé dva dni po tom, čo som uňho prespala, neboli také zlé.

Asi je len zaneprázdnený, uvažovala som, keď som sa úpenlivo

snažila nepozerať na displej telefóna – alebo som sa len pokúšala

nebyť ten typ dievčaťa. Potrebovala som si dokončiť domácu

úlohu. Musela som napísať články. V pondelok som obsluhovala

na večierku v reštaurácii a na záver akcie som si nastrkala extra

sprepitné do vlastného vrecka. Povedala som si, že je to môj za-

čiatočný kapitál, ktorý použijem na akékoľvek úžasné dobro-

družstvo, ktoré na mňa čaká po maturite. Všetko je v poriadku,

presviedčala som sa pri pohľade do zrkadla na dámskych toale-

tách. Bola som pokojná. Dva dni sa však zmenili na tri, potom 

na päť – a čoskoro prešiel týždeň. Najradšej by som vyskočila 

z kože. 

Potulovala som sa v blízkosti Flea, kde skúšala jeho kapela.

Zavolala som svojím vlastným mobilom na našu pevnú linku, aby

160

AKOMILOVATqxp7:sazba  8/1/13  11:11 AM  Stránka 160



som vylúčila možnosť, že sa nejako náhodne prerušilo poskyto-

vanie telefónnych služieb v našom dome. 

„Dobre,“ zamrmlala som, keď sa telefón ozval rovnako bez-

pečne, ako keď sa vonku spustí dážď. Myslela som na otca, myslela

som na Allie, premýšľala som o všetkých tých veciach, o ktorých

vraj neviem. Dobre.

Neplakala som. Namiesto toho som plánovala. Vyhrabala som

svoje cestopisy a kúpila som si plnú náruč nových. Nanovo som pre-

kopala svoje staré trasy a robila som si poznámky: Macedónsko a My-

konos, Joshua Tree a Big Sky. Zistila som si ceny výletov k pyramídam

na stránkach časopisov Kayak a Expedia. Urobila som si virtuálnu

prehliadku hotelov v Prahe. Fungovalo to. Prechodne. Ďalšie noci

už nie tak dobre. 

Soledad, unavená z toho, ako ma sledovala chodiť po chodbe na

hornom poschodí sťa zviera v zoo, ma začala posielať von po čo-

koľvek, na čo si zmyslela: mlieko, paralen, bankové vklady. Zosil-

nila som klimatizáciu a vozila sa v aute. Nie vždy to pomáhalo. Raz

v noci okolo Valentína vo mne konečne niečo prasklo a zamierila

som na juh na deväťdesiatpäťku, smerom k Sawyerovým rodičom.

Na zadnom sedadle viselo otcovo plastové vrecko na veci z čis-

tiarne. 

Okná domu boli tmavé a vjazd prázdny. Ešte raz som prešla

okolo, aby som sa uistila. 

„Teda tak,“ zhodnotila Shelby, keď som sa jej s tým priznala na

druhý deň popoludní v jedálni ponad jej francúzske zemiaky. Hlavu

som si držala v dlaniach nad smutným téglikom jogurtu. Ona sa

cez Vianoce rozišla so svojou priateľkou, ktorá bola hviezdou diev-

čenského futbalového družstva. Celý rozchod strávila viac či menej

rozvalená na mojej posteli, pričom pozerala všetkých šesť sérií Stra-

tených na dévedéčkach. Kedykoľvek som sa jej spýtala, či je v po-

riadku, zamrmlala len úsečné, jednoslabičné odpovede. Napadlo mi,
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že vzťahy sú v podstate nanič a vôbec nezáleží, kam ste spadli na

Kinseyho stupnici. „Mala som slabú chvíľku.“ 

Vytriedila som si šatník. Urobila som rozhovor pre noviny so

Sandy a s Dannym, s predstaviteľmi zimného muzikálu. Zastavila

som sa v kancelárii u pani Bowenovej – znova –, aby som sa uistila,

že v Northwesterne dostali všetky moje materiály k prihláške o pri-

jatie. „Všetko sme pripravili,“ upokojila ma. Keď sa cez stôl pozrela

na mňa, hladké čelo sa jej trochu pokrčilo. Tmavé vlasy mala vyče-

sané do drdola a krátke nechty namaľované sýtym purpurovočerve-

ným lakom. „Teraz sa nedá už robiť nič iné, iba oddychovať a čakať.“

„Ja viem,“ uznala som, ale hoci som sa to snažila ovládnuť, cítila

som, ako sa do môjho hlasu vkradla ostrosť. Oddychovať a čakať bol

v poslednom období príbeh môjho života. Prijať to práve od nej

bolo ťažšie než od kohokoľvek iného. „Ja len...“ Celá nesvoja som

si prehodila batoh na druhé plece. Náhle som si uvedomila, že mám

slzy na krajíčku. „Je to veľmi dôležité, aby som sa tam dostala, to je

všetko.” 

„Reena,” ozvala sa pani Bowenová ustarane. Náhle sa jej zapli

všetky inštinkty poradkyne. „Si v poriadku?”

Bože, takmer som jej všetko povedala. O Sawyerovi a Allie,

o tom, aká osamelá sa cítim v poslednom čase aj ako veľmi sa po-

trebujem odtiaľ dostať. Spôsob, akým sa na mňa dívala, jej otvorená

a inteligentná tvár, ako aj niečo na nej zapríčinilo, že som si mys -

lela, že naozaj počúva. Čosi v nej vo mne vyvolávalo pocit, že by mi

mohla pomôcť. 

Vyliať si však srdce zo všetkých tých ľudí práve poradkyni? To

bolo patetické. Absurdné.

„Áno,“ odvetila som s úsmevom takým širokým a žiarivým, ako

som len zvládala. Asi som vyzerala pomätene. „Je mi skvele.“

Dostala som A zo všetkých polročných testov. Išla som so

Shelby nakupovať do Lauderdale. Snažila som sa prehrýzť zbierkou
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od Sylvie Plathovej Collected Poems. Lenže to Soledad ešte viac

znervóznilo, tak som prešla na Jane Austenovú, aby mohla bez obáv

spávať a nemyslela si, že si idem strčiť hlavu do plynovej rúry. Čo

som nešla. 

Pravdepodobne.

Cítila som sa tak neuveriteľne, neodpustiteľne hlúpo. To bolo

zo všetkého to najhoršie – najúbohejší typ stereotypného správania,

najprimitívnejší druh blázna. Spomenula som si na ten večer vonku,

keď bola u Allie párty. Na súcitný pohľad jej ostro rezanej tváre,

keď mi povedala: Určite by si nezvládla sex so Sawyerom LeGrandom.

V poriadku, mala som sex so Sawyerom – dala som mu niečo, čo

som si nemohla vziať späť. Dostal, čo chcel. Hra sa skončila, ďaku-

jem za účasť. Bolo to hlúpe. Bolo to predvídateľné. 

Bolelo to ako nič iné v mojom živote.

Prešli týždne. Život plynul ďalej. V noci som žialila a mapovala

svoju budúcnosť. Dívala som sa na mesiac za oknom a premýšľala,

kam na tejto zemi by som mohla ísť. 
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50

Predtým

Po návrate domov, hneď ako od nás odišli Sawyerovi rodičia, zatvo-

rila som dvere svojej izby a začala baliť všetkých cestovných sprie-

vodcov. Mapy som zahodila do smetiaka. Postŕhala som zo stien

plagáty Paríža a Prahy. Vzala som zimný kabát, ktorý som mala pri-

pravený do Chicaga – „Viem, že je na to trochu priskoro,“ povedala

mi Soledad, keď mi ho ukázala v katalógu, „ale je dobré byť pripra-

vený.“ – a strčila ho do šatníka, hlboko dozadu, až tam, kde sme so

Sawyerom blbli v to popoludnie, keď mali Cade a Stefanie svadbu.

Predstavovala som si, že je tu, že ho môžem cítiť – mydlo a mdloby. 

Musela som si dať dve prestávky, aby som sa vyvracala. 

Keď som bola konečne hotová, posadila som sa na chvíľu na

dlážku svojej izby. Poobzerala som sa dookola, na prázdne police

na knihy a holé steny. Oprela som sa a zadívala sa do stropu. Obe

ruky som mala pritlačené na žalúdok. Kratunko som si poplakala.

Potom som premýšľala. 

Nakoniec som zablúdila na prízemie, kde Soledad smažila ci-

buľu a pritom si polohlasne pohmkávala s Dolly Partonovou. „Mä-
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sová omáčka,“ povedala mi namiesto pozdravu a dodala: „Nevedela

som, že si doma.“ Chladnú ruku mi položila na líce, ako keby mi

kontrolovala teplotu pre niečo, čo síce vnímala, ale nevedela doká-

zať. „Cítiš sa lepšie?“

Pokrčila som plecami a potom som ju objala, impulzívne a silno.

Voňala čisto a známo, vanilka a domov. „Som v poriadku,“ ledva

som zo seba dostala. Vdychovala som jej vôňu a usilovala som sa

nerozsypať sa. „Je mi fajn.“

„To som rada,“ odvetila a pobozkala ma na spánok. Vyzerala

prekvapená. Napadlo mi, že som ju možno nemala nechať, aby ma

objala. „Priprav teda stôl.“ 

Keď som to spravila, zostala som sa obšmietať po dome. Čítala

som si vedľa Soledad, chodila som za otcom po záhrade ako tieň

a kŕmila som sa jahodami. Chcela som, trochu bizarne, stráviť čas

s nimi oboma, kým som ešte mala tú možnosť. Bola som presvedčená,

že potom ich iste stratím. Bola som si tým rovnako istá, ako som sa

isto dokázala pohybovať po tomto svete. Vedela som, že sa už nikdy

na mňa nepozrú rovnako – a, úprimne povedané, neviem, či by som

to od nich ešte chcela. Napriek tomu jednej mojej časti už teraz chý-

bali a chcela som si vychutnať ich blízkosť, pokiaľ to len bolo možné. 

Takže som obtrhávala suché listy na paradajkách a pomáhala

Sol s večerou. Môj život plynul rovnako ako predtým. Sedela som

na dvore pod pomarančovníkom a pokúšala som sa nahovoriť si, že

mi to musí stačiť. Že ešte môžem byť šťastná, že nie som vystrašená

a necítim sa osamelá, že steny sa na mňa netlačia zo všetkých strán

a nesnažia sa ma zlisovať. 

Dúfala som, že sa ozve. Úzkostlivo som sledovala telefón ako

strážnik.

Neozval sa. 

Bola sobota v noci a otec prepínal medzi starými filmami, ktoré

práve išli na káblovke. Tonik a limetku mal položené na stole vedľa
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seba. Keď som vošla, pozrel sa na mňa trochu podivne. „Ahoj,

zlatko,“ pozdravil ma a ovinul svoju ťažkú ruku okolo mojich pliec.

Vyzeral taký rád, že ma vidí, až mi tým takmer zlomil srdce. „Ne-

pôjdeš von?“

„Nie,“ usilovala som sa čo najviac udržať hlas pokojný. „Zosta-

nem doma.“

Nám všetkým, aj mne samej, trvalo viac než týždeň, kým sme si

uvedomili, že Sawyer je preč. 

Asi som im to nemohla mať za zlé. Jeho prítomnosť v práci a na

rodinných večerách bývala, mierne povedané, nepravidelná. Pri-

chádzal a odchádzal z toho špinavého domu, ako sa mu zapáčilo.

Keď sa teda neukázal niekoľko dní v práci a potom ešte ďalších pár

dní – dobre. „Dočerta, Sawyer,“ počula som, ako si mrmle Roger

raz v noci, keď musel namiesto neho obsluhovať v bare uprostred

večerného zhonu. „Si ako tŕň v mojom zadku.“

Keby som tušila, že Sawyer sa v dohľadnom čase rozhodne ne-

vráti – a to bolo viac než len podozrenie, vlastne bolo to niečo, čo

som cítila v kostiach –, určite by som to nebola povedala. Zrejme by

som o väčšine vecí pomlčala. Chodila som do školy, pracovala som

v reštaurácii a svoju myseľ som si zámerne udržiavala úzkostlivo

čistú. Vždy, keď sa mi rozum začal točiť okolo toho, čo sa stalo,

alebo keď som sa usilovala vymyslieť nejaký plán, moje myšlienky

mi nejako unikli. Cítila som sa, akoby som trávila svoje dni zaba-

lená v hrubej zavinovačke pre dieťa, všetko utlmené a prichádzajúce

z nejakého vzdialeného miesta.

Nevedela som, ako sa mám vyrovnať s tým, čo sa blížilo. 

Tak som to nerobila.

Fungovalo to, ale len chvíľu. Letela som mimo kontroly radaru

najlepšie, ako som mohla. Vedela som, niekde v najtmavšom kúte

svojej mysle, že jedného dňa budem musieť prehovoriť o Sawyerovi
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aj o tom ostatnom. Lenže ako dni plynuli, nejaká šialená malá časť

mňa si začala nahovárať, že azda ešte niečo vymyslím. Predstavovala

som si, ako si znova robím test v Shelbinej kúpeľni a že som hádam

nikdy nebola so Sawyerom. 

Raz popoludní na konci mája som vyšla z domu trochu neskôr

ako zvyčajne, strávila som dobrých pätnásť minút pozeraním sa na

obsah svojej školskej skrinky bez absolútnej potuchy, ktoré knihy

by som si mala zobrať so sebou, a potom, keď som šoférovala zo

školy domov, som nezvládla dve zákruty. Vydesilo ma to. Mala som

problém motivovať sa, aby som si dávala na seba pozor. 

Chystala som sa zamieriť priamo na poschodie do svojej izby –

trávila som tam strašne veľa času čumením do steny –, ale otec a So-

ledad sedeli na gauči bok po boku ako pár cínových vojačikov a ča-

kali. „Ahoj, Reena,“ ozvali sa, keď som vošla dovnútra.

Zažmurkala som. „Hm,“ zamrmlala som, pustiac svoj batoh na

dlážku tam, kde som stála. Cítila som sa neurčito zle. „Ahoj.“ Prvé,

čo mi prišlo na um, bolo, že sa nejako dozvedeli o dieťati, že to vy-

tušili iba na základe toho, že ma poznajú, a vlna úľavy, ktorú som

pocítila, bola obrovská ako príliv. Potom som si uvedomila, že to

tak nie je. 

„Musíme si pohovoriť o Sawyerovi,“ povedala mi Soledad.

„Roger a Lydia potrebujú vedieť, kde je.“ 

„Sawyer?“ zopakovala som. Prepadlo ma smiešne nutkanie ro-

zosmiať sa. „Nemám tušenie.“

„Reena,“ napomenul ma otec, „teraz nie je čas na hry.“

„Leo,“ prerušila ho Soledad a potom sa obrátila ku mne: „Už si

o ňom niečo počula? Pohádali ste sa?“ 

Pokrútila som hlavou a tvrdo som dosadla do kresla s pocitom

fyzického zrútenia. Zrazu som bola taká unavená. „Vypadol,“ po-

vedala som a mierne pokrčila plecami. „Ja neviem kde. No nemys -

lím si, že sa vráti.“
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