
7

1
Čakala na odpoveď, no on nevedel, čo povedať. Nech by povedal 
čokoľvek, nič by ju neuspokojilo. Namiesto toho hľadel na svoje 
ruky. Boli také bledé, že pod ostrým svetlom žiarivky si videl kaž- 
dú žilku.

„Elias?“
Ako len dokáže zniesť prácu v tejto malej miestnosti, so všetkými 

tými zakladačmi, s unavenými, zvädnutými rastlinami a s výhľadom 
na školské parkovisko? Ako len dokáže zniesť sama seba?

„Môžete mi vysvetliť, čo ste tým mysleli?“ naliehala.
Elias zdvihol pohľad a zaostril na riaditeľku. Jasné, že to dokáže. 

Ľudia ako ona zapadnú do tohto sveta celkom prirodzene. Robili 
vždy to, čo sa považovalo za normálne a čo sa od nich očakávalo. 
Predovšetkým boli presvedčení, že vedia vyriešiť akýkoľvek prob-
lém. Riešenie číslo jeden: Prispôsob sa a dodržiavaj pravidlá. Ako 
riaditeľka gymnázia bola Adriana Lopezová kráľovnou celého sve-
ta, ktorý sa zakladal na tejto filozofii.

„Vaša situácia ma nesmierne znepokojuje,“ povedala. Elias si 
však všimol, že v skutočnosti nie je znepokojená, ale skôr nahneva-
ná naňho, lebo sa nedokáže vzchopiť. „Ešte neprešli ani tri týždne 
od začiatku polroka a vy už máte vymeškaných päťdesiat percent 
hodín. Riešim to s vami, pretože nechcem, aby ste celkom stratili 
pevnú pôdu pod nohami.“

Elias si predstavil Linnéu. Zvyčajne mu to pomáhalo, no teraz si 
vybavil len to, ako na seba v noci kričali. Keď si spomenul na jej slzy, 
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pocítil bolesť. Nevedel ju utešiť, lebo on to celé spôsobil. Možno ho 
teraz nenávidí.

Linnéa držala jeho temnotu na uzde. Vďaka nej sa bránil svo- 
jim formám úniku. Myšlienkam na žiletku, ktorá mu na chvíľu po-
máhala prekonať úzkosť. Huleniu, vďaka ktorému na ňu zabúdal. 
Včera však už tomu nevládal vzdorovať a Linnéa to, samozrejme, 
odhalila. A teraz ho možno nenávidí.

„Tu na gymnáziu je to iné,“ pokračovala kráľovná. „Máte väčšiu 
slobodu, no musíte k nej pristupovať zodpovedne. Nikto vám s tým 
nepomôže. Závisí iba od vás, ako bude vyzerať zvyšok vášho života. 
Tu sa rozhodne o celej vašej budúcnosti. Chcete ju zahodiť?“

Elias takmer vyprskol do smiechu. Fakt verí tým sračkám? Ne-
vidí v ňom ľudskú bytosť, iba ďalšieho študenta, ktorý trochu vy-
bočil z cesty. Predsa nemôže mať problémy, ktoré by sa nedali zdô-
vodniť pubertou a hormónmi! Jediné, čo pomáha, sú pevné pravidlá 
a jasne stanovené hranice.

„Čochvíľa sú tu maturity.“
Akosi to z neho vykĺzlo. Riaditeľka zovrela pery.
„Aj maturita si vyžaduje študijné návyky.“
Elias si povzdychol. Toto stretnutie podľa neho trvalo už pridlho.
„Viem,“ povedal bez toho, aby sa ich pohľady stretli. „Naozaj 

to nechcem zbabrať. Myslel som si, že gymnázium bude pre mňa 
znamenať nový začiatok. Bolo to však ťažšie, ako som si myslel... 
Za ostatnými veľmi zaostávam, no zvládnem to.“

Riaditeľka sa zdala prekvapená. Potom sa jej na tvári rozlial 
úsmev – bol to prvý prirodzený úsmev od začiatku ich stretnutia. 
Elias povedal presne to, čo chcela počuť.

„Dobre,“ uspokojila sa. „Uvidíte, že keď sa rozhodnete vzchopiť 
sa, potom to už pôjde samo.“

Naklonila sa dopredu, z Eliasovho čierneho pulóvra vzala vlas 
a otáčala ho medzi prstami. Leskol sa na slnku, ktoré sem svietilo 
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cez okno. Pri korienku bol vlas o čosi svetlejší – bola to asi centi-
metrová časť jeho prirodzenej farby vlasov. Adriana Lopezová naň 
fascinovane hľadela a Elias nadobudol bláznivý pocit, že si ho strčí 
do úst a začne ho žuť.

Všimla si jeho pohľad a opatrne vložila vlas do koša.
„Prepáčte, som tak trochu pedantka,“ zdôvodnila svoje konanie.
Elias nevedel, čo by jej na to mal povedať, a preto sa usmial spô-

sobom, ktorý mohol značiť čokoľvek.
„Myslím si, že nadnes to môžeme ukončiť,“ dodala riaditeľka.
Elias sa postavil a vyšiel z miestnosti. Dvere sa však za ním ne-

zavreli dobre, a preto sa otočil, že ich privrie. Naskytol sa mu za- 
ujímavý pohľad.

Riaditeľka sa skláňala nad košom a svojimi dlhými prstami z ne-
ho niečo vylovila. To niečo vložila do obálky, ktorú zalepila.

Elias zostal stáť. Nebol si istý tým, čo vlastne videl. Už neveril 
svojim vlastným zmyslom, najmä nie po posledných dňoch. Keby 
to nebolo také nepochopiteľné, myslel by si, že to niečo bol vlas, 
ktorý vzala z jeho pulóvra.

V tej chvíli sa naňho pozrela. Pohľad jej na okamih stvrdol, po-
tom sa však donútila do úsmevu.

„Ešte niečo?“ opýtala sa.
„Nie,“ zamrmlal Elias a pribuchol dvere.
Keď sa s kliknutím zavreli, pocítil nenáležitú ľahkosť, akoby sa 

práve vymanil z ohrozenia života.

Škola bola prázdna, opustená. Zdalo sa mu to čudné, lebo len pred 
polhodinou, keď mal namierené do riaditeľne, bola plná presúvajú-
cich sa študentov.

Zatiaľ čo s dupotom schádzal po točitých schodoch, vyťukával 
Linnéino číslo. Zodvihla vo chvíli, keď stupil na posledný schod 
a otvoril dvere vedúce na chodbu na prízemí.
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„Linnéa,“ ozvala sa.
„To som ja,“ povedal.
Od nervozity ho premkla bolesť.
„To si ty,“ zopakovala po chvíľke. Ako vždy.
Trochu pookrial.
„Prepáč mi,“ ospravedlnil sa. „Ten včerajšok ma mrzí.“
Chcel jej to povedať už ráno, hneď ako sa uvideli, no nebola na 

to príležitosť. Linnéa sa mu celý deň vyhýbala. A pred poslednou 
hodinou zrazu zmizla.

„Aha,“ na viac sa nezmohla.
Jej hlas neznel nahnevane. Ani smutne. Iba prázdno a odovzda-

ne, akoby to už bola vzdala, a to Eliasa desilo viac než čokoľvek iné.
„Nie je to... Už to viac nespravím. Nechcem s tým začať znovu. 

Bol to iba jeden džoint.“
„To si vravel už včera.“
„Mal som pocit, že mi neveríš.“
Elias už prešiel pozdĺž radov skriniek, okolo skupiny tvrdých 

drevených lavíc ukotvených v podlahe aj okolo nástenky, ale Linnéa 
stále nepovedala ani slovo. Náhle zaregistroval nejaký zvuk. Kroky, 
ktoré patrili niekomu inému.

Otočil sa, no nikoho nevidel.
„Prisahal si mi, že si s tým skončil,“ ozval sa Linnéin hlas.
„Áno. Prepáč. Viem, že som ťa sklamal...“
„Nie,“ prerušila ho Linnéa, „sklamal si sám seba. Dopekla! Ne-

môžeš to robiť kvôli mne. Potom nikdy...“
„Viem, viem,“ prerušil ju. „Všetko viem.“
Elias zastal pred svojou skrinkou, odomkol ju a vybral z nej nie-

koľko kníh. Vopchal si ich do čiernej plátennej tašky a plechové 
dvierka skrinky zavrel. Znovu sa otočil. Nikto tam nebol. Napriek 
tomu cítil, že ho ktosi sleduje.

„Prečo si to spravil?“
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Rovnakú otázku mu položila aj včera. Niekoľkokrát ju zopako-
vala, no on jej ani raz nepovedal pravdu. Bola príliš hrozná. Prí- 
liš bláznivá. Dokonca aj v  takom prípade pre psychiatra, akým 
bol on.

„Veď som ti to už vysvetlil. Prepadla ma úzkosť,“ odvetil. Dúfal, 
že sa mu podarilo skryť podráždenie a zabrániť ďalšej hádke.

„Viem, že je v tom niečo viac.“
Elias zaváhal.
„Okej,“ odvetil potichu. „Porozprávam ti o tom. Môžeme sa ve-

čer stretnúť?“
„Dobre.“
„Vypadnem hneď, ako mama s otcom zaspia. Linnéa...“
„Áno?“
„Nenávidíš ma?“
„Neznášam, keď mi kladieš také idiotské otázky!“ vybuchla.
Konečne to bola Linnéa, akú poznal.
Elias položil. Zostal stáť na chodbe a usmieval sa. Mal nádej. 

Kým k nemu Linnéa necíti nenávisť, má nádej. Bola ako jeho ses-
tra, hoci nie spríbuznená. Nemusí s tým bojovať sám.

V tej chvíli zhasli všetky lampy. Elias stuhol. Cez okno na konci 
chodby sa predieralo slabé svetlo. Niekde nablízku sa zavreli dvere. 
Potom nastalo ticho.

Nie je tu vôbec nič, z čoho by som mal mať strach, upokojoval 
sa v duchu.

Vydal sa k východu. Nútil sa robiť pokojné a pevné kroky. Sna-
žil sa nepodľahnúť panike, ktorá sa ho začínala zmocňovať. Prešiel 
okolo radu skriniek a zabočil za roh.

Niekto tam stál.
Školník. Hoci ho Elias videl len zopár ráz, veľmi dobre si ho 

pamätal. Tie veľké ľadovo modré oči, ktoré naňho hľadeli, akoby 
poznali všetky jeho tajomstvá.
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