
Prológ

N
 
apriek spotenému čelu a prerývanému dychu nevyzera- 

la chorá. Jej pokožka nemala ten broskyňový odtieň, na ktorý som 
bol zvyknutý, a z očí jej zmizol jas, no stále bola krásna. Najkrajšia 
žena, akú som kedy videl.

Ruka jej klesla z postele. Mykla jedným prstom. Môj pohľad 
prešiel od jej polámaných žltých nechtov po tenkom predlaktí ku 
kostnatému plecu, až napokon zastal pri očiach. Pozerala na mňa 
spod privretých viečok, nadvihla ich len trochu, ale vedel som, že to 
robí kvôli mne – aby som mal istotu, že ma vidí. To som mal na nej 
rád. Keď sa na mňa pozrela, vždy ma videla. Nehľadela cezo mňa, 
nemyslela stále len na tých sto vecí, ktoré musela cez deň urobiť, 
a moje detské reči nepúšťala jedným uchom dnu, druhým von. Po-
čúvala ma a tešila sa z toho, čo jej hovorím. Všetci ostatní mi len 
prikyvovali a nevnímali ma, ale ona nie. Ona bola iná.

„Travis,“ prehovorila zachrípnutým hlasom. Zakašlala a kútiky 
úst sa jej nadvihli v chabom úsmeve. „Poď ku mne, srdiečko. Neboj 
sa. Poď ku mne.“

Otec mi priložil prsty na šiju a jemne ma posunul k nej. Záro-
veň počúval, čo mu hovorí ošetrovateľka. Tá, ktorú volal Becky. Prvý 
raz k  nám prišla pred niekoľkými dňami. Hoci mala jemný hlas 
a celkom milé oči, neobľúbil som si ju. Nevedel som prečo, ale bál 
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som sa jej. Bál som sa toho, prečo je u nás. Vedel som, že nám chce 
pomáhať, no nevítal som ju, hoci ocko s ňou vychádzal dobre.

Znovu ma slabo štuchol a ja som prešiel niekoľko krokov, aby 
sa ma mama mohla dotknúť. Vystrela štíhle, pekne tvarované prsty 
a pohladkala ma po ruke. „Neboj sa, Travis,“ zašepkala. „Mamička 
ti len niečo povie.“

Strčil som si prst do úst a ohmatával som si ďasná. Keď som 
prikývol, mamin slabý úsmev sa rozšíril, a tak som odušu prikyvo-
val, len aby som ju potešil.

Z posledných síl sa ku mne nahla a potom sa nadýchla. „O nie-
čo ťa poprosím a nebude to ľahké, synček. Viem, že to zvládneš, le-
bo si už veľký.“

Znovu som prikývol a opätoval som jej úsmev, hoci mi bolo do 
plaču. Vyzerala veľmi unavená a utrápená. Nezdalo sa mi vhodné, 
aby som sa na ňu usmieval, no vedel som, že ju poteší moja statoč-
nosť. Preto som sa usiloval byť statočný.

„Travis, teraz ma počúvaj a dobre si zapamätaj, čo ti poviem. 
Nebude to ľahké. Neviem, či si pamätám, čo sa dialo, keď som mala 
tri roky, ale zdá sa...“ Zmĺkla, bolesť bola na chvíľu prisilná.

„Diane, máte priveľké bolesti?“ spýtala sa Becky a  povolila 
infúziu.

Mama sa po chvíli uvoľnila. Nadýchla sa a znovu prehovorila.
„Sľúbiš to mamičke? Sľúbiš, že si zapamätáš, čo ti teraz po-

viem?“ Znovu som prikývol a ona mi položila ruku na líce. Tá ru-
ka nebola veľmi teplá a  zostala tam len niekoľko sekúnd, potom 
sa kŕčovito roztriasla a klesla na posteľ. „Predovšetkým, nehanbi sa 
za smútok. Za svoje pocity nemôžeš. Každý človek niečo cíti, to 
je normálne. Po druhé, zostaň dieťaťom čo najdlhšie. Hraj sa, Tra-
vis. Vystrájaj...“ Oči sa jej zahmlili. „Pomáhajte si s bratmi navzá-
jom a pomáhajte aj otcovi. Raz vyrastiete a odsťahujete sa niekam 
inam, no ani potom sa nezabudnite vracať domov. Je to dôležité, ro-
zumieš mi?“
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Chcel som jej urobiť radosť, a tak som prikyvoval, až ma zabo-
lel krk.

„Jedného dňa sa zaľúbiš, synček. Neuspokoj sa s hocikým. Vy-
ber si dievča, ktoré nie je ľahké získať, také, o ktoré budeš musieť 
bojovať. A potom oň bojuj stále. Nikdy...“ zhlboka vydýchla, „nikdy 
neprestaň bojovať o to, čo chceš. A nikdy...“ stiahla obočie, „nikdy 
nezabudni, že mamička ťa ľúbi. Ľúbi ťa aj vtedy, keď ju už nevidíš.“ 
Po líci sa jej skotúľala slza. „Budem ťa ľúbiť navždy.“

Trhane sa nadýchla a rozkašlala sa.
„V  poriadku,“ ozvala sa Becky a  strčila si do uší čudné slú-

chadlá. Koniec tej veci so slúchadlami priložila mame na prsia. „Je 
čas na odpočinok.“

„Už nie je čas,“ šepla mama.
Becky sa pozrela na môjho otca. „Blíži sa to, pán Maddox. Ma-

li by ste zvolať chlapcov, nech sa s ňou rozlúčia.“ 
Otec stisol pery a pokrútil hlavou. „Ešte nie,“ odvetil pridusene. 

„Nie som na to pripravený.“
„Jim, na stratu manželky nebudete nikdy pripravený. No ak ju 

necháte odísť bez rozlúčky s deťmi, budete si to vyčítať.“ Becky sa 
naňho významne pozrela.

Otec sa zamyslel, rukávom si utrel nos a prikývol. Z izby sa vy-
rútil tak prudko, akoby ho niečo rozzúrilo.

Hľadel som na mamu, videl som, ako namáhavo dýcha a ako 
Becky kontroluje čísla na prístroji vedľa nej. Dotkol som sa mamin-
ho zápästia. Beckine oči akoby videli niečo, čo som ja nevidel, a od 
strachu sa mi zdvihol žalúdok.

„Vieš, Travis,“ povedala Becky a zohla sa až ku mne, aby sme 
si mohli pozerať do očí, „liek, ktorý teraz tvojej mamičke dávam,  
ju uspí, no bude ťa počuť aj v spánku. Môžeš mamičke povedať, že 
ju ľúbiš a že ti bude chýbať. Určite začuje každé tvoje slovo.“

Pozrel som sa na mamu, ale rýchlo som pokrútil hlavou. „Ne-
chcem, aby mi chýbala.“
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Becky mi položila na plece mäkkú, teplú ruku. Presne to robila 
mama, keď ma utešovala. „Tvoja mamička by tu chcela zostať s te-
bou. Veľmi po tom túži. Ježiš ju však volá k sebe.“

Zamračil som sa. „Ja ju potrebujem väčšmi než Ježiš.“
Becky sa usmiala a pobozkala ma na temeno.
Ozvalo sa klopanie na dvere, tie sa otvorili a na prahu stál ocko. 

Okolo neho boli moji bratia a Becky ma za ruku priviedla k nim.
Trenton upieral oči na maminu posteľ. Taylor aj Tyler pozerali 

do všetkých kútov, len nie na mamu. Všetci mali na tvárach rovnakú 
hrôzu, akú som cítil aj ja, a to mi z akéhosi dôvodu dodalo odvahu.

Thomas sa postavil ku mne, vlastne o krok predo mňa, tak ako 
na dvore, keď chlapci od susedov zapárali do Tylera a Thomas ma 
chcel chrániť. „Mamička nevyzerá dobre,“ povedal.

Otec si odkašlal. „Mamička je už dlhšie veľmi chorá, chlapci, 
a teraz je čas... prišiel čas, aby...“ Stíchol.

Becky sa súcitne usmiala. „Vaša mamička už neje a nepije. Jej 
telo prestáva fungovať. Bude to pre vás veľmi ťažké, no mali by 
ste jej povedať, že ju ľúbite, že vám bude chýbať, ale že jej dovolíte 
odísť. Potrebuje od vás počuť, že jej nič nevyčítate.“

Moji bratia prikývli. Ja nie. Ja som to mame vyčítal. Nechcel 
som, aby odišla. Bolo mi jedno, či ju k sebe volá Ježiš, alebo hoci- 
kto iný.  Je to moja mamička a basta! Nech si Ježiš vezme nejakú 
starú babku, ktorá nemá malých synov a nemusí sa o nich starať. 
Zároveň som sa snažil zapamätať si všetko, čo mi povedala: Hraj sa. 
Navštevuj ocka. Bojuj o to, čo miluješ. To posledné ma znepokoji-
lo. Miloval som mamičku, no asi som o ňu bojoval málo, keď teraz 
musí odísť.

Becky niečo pošepla otcovi do ucha. Pokrútil hlavou a potom 
kývol na mojich bratov. „Dobre, chlapci, rozlúčte sa. Thomas, ty po-
tom uložíš mladších do postele. To ostatné už vidieť nemusia.“

„Áno, ocko,“ prikývol Thomas. Premáhal sa, ale oči mal rovna-
ko smutné ako ja.
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Thomas mamičke niečo povedal, potom jej do uší šepkali  
Taylor a Tyler. Trenton sa rozplakal a dlho ju objímal. Všetci jej ho-
vorili, že môže odísť, že jej to nevyčítajú. Všetci okrem mňa. Ma-
mička nikomu z nás neodpovedala.

Thomas ma potiahol za ruku a vyviedol ma z  jej izby. Kráčal 
som s ním pospiatky až do chodby. Presviedčal som sa, že mama len 
zaspáva, no bol som zmätený. Thomas ma vzal na ruky a niesol ma 
hore schodmi. Keď cez stenu prenikol otcov nárek, zrýchlil.

„Čo ti povedala?“ spýtal sa Thomas a pustil vodu do vane.
Neodpovedal som. Počul som jeho otázku a  pamätal som si 

mamine slová, ale nevládal som sa ani rozplakať, ani prehovoriť.
Thomas mi vyzliekol špinavé tričko, šortky aj slipy s obrázkom 

Rušňa Tomáša. Veci hodil na dlážku. „A teraz sa okúpeš, braček.“ 
Zdvihol ma a posadil ma do teplej vody, namočil malý uterák a vy-
žmýkal mi ho na hlavu. Ani som nežmurkol. Dokonca som si neza-
kryl tvár, hoci vodu v očiach som neznášal.

„Včera mi mama povedala, aby som sa postaral o teba, o dvojča-
tá aj o otca.“ Thomas zopol ruky, položil ich na okraj vane a oprel si 
o ne bradu. „Urobím to, jasné? Postarám sa o vás, Trav. Nemusíš sa 
ničoho báť. Mamička nám bude všetkým chýbať, no netráp sa. Po-
starám sa, aby bolo všetko v poriadku. Sľubujem.“

Chcel som prikývnuť, chcel som ho objať, ale nešlo to. Mal som 
bojovať o mamičku, a namiesto toho som sedel na poschodí v tep-
lej vode, nehybný ako socha. Sklamal som ju. Aspoň som jej v du-
chu sľúbil, že len čo sa mi znovu rozhýbe telo, urobím všetko, o čo 
ma žiadala. Keď zmizne smútok, budem vystrájať a budem bojovať. 
Stále. Zo všetkých síl.
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