
Osemnásta kapitola

V londýne som dovŕšila dvadsiatku. Nikomu som ne-
prezradila, že mám narodeniny. Mala som strach, 

že ak to poviem Malcolmovi, bude z toho robiť rozruch, 
a Patrick by pre zmenu nespravil nič. Nadišiel deň pre-
tekov a v to ráno som na stanici nemohla nájsť správne 
nástupište. 

Bála som sa, že zmeškám vlak, budem musieť ute- 
kať a celá sa spotím. Navyše sa mi vôbec nepáčili moje 
šaty a nemala som klobúk. Keď som sa ta konečne dosta-
la, lokomotíva už hučala a každý bol vnútri – teda okrem 
Malcolma, ktorý ma čakal. Vzal ma za ruku a odviedol 
ma do rušňa prvej triedy. Sedela v ňom veľká skupina ľu-
dí z LDDC, väčšinou samí muži. Smiali sa a pili, hoci bo-
lo iba deväť hodín ráno. Medzi mojím a Malcolmovým 
sedadlom bol vstavaný stolík – akási ochranná zábrana, 
na ktorú obsluhujúci personál položil dva poháre šam-
panského a košík s maličkými croissantmi a obloženými 
žemľami. Vypila som šampanské, Patricka som vyhodila 
z hlavy a rozhodla som sa, že si budem užívať Malcolmo-
vu pozornosť. Mala som vtedy veľa lásky na rozdávanie 
alebo ma poháňala núdza a nenásytnosť?
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Napokon sa ukázalo, že nie je dámsky deň. Keď sme 
prišli k dostihovej dráhe, na tribúne bolo len niekoľko 
žien. S klobúkom som si teda nemusela robiť starosti.

Ak som po šampanskom vo vlaku inklinovala k Mal-
colmovi, ďalšie pitie ma zdanlivo zbavilo záväzkov, ktoré 
som voči nemu cítila. Spomínam si, že v elegantnej je-
dálni pavilónu som si nesadla k Malcolmovi, ale k mu-
žovi oproti nemu. Keď som sa vybrala staviť, vystriehol 
si ma mladý architekt, ktorý pracoval pre LDDC, a na 
tribúnu k Malcolmovi som sa dlho nevracala.

Spiatočnú cestu si nepamätám. Keď vlak zastavil, zis-
tila som, že som zaspala s hlavou na Malcolmovom ple-
ci a rukou v jeho dlani, ktorú mal položenú na stolíku 
medzi nami. Hneď som sa narovnala a usilovala som sa 
prebrať. Odtiahla som ruku, jazykom som si prebehla po 
zuboch a žmurkala som v snahe zahnať spánok. Niekoľkí 
chlapi z našej partie mali zo stanice namierené do pubu. 
Chcela som sa k nim pripojiť.

„Mám pocit, že je čas, aby som ťa vzal domov,“ vyhlásil 
Malcolm.

„Napadlo mi, že by sme ešte mohli zájsť na pohárik,“ 
odvetila som.

„Podľa mňa sme už mali dosť.“
„No v pube by bola zábava.“
„To áno,“ pritakal, „ale myslel som si, že budeme 

chvíľu sami.“
„Nemusíš ísť domov?“
„Dnes večer nie.“
„Prečo?“
„Ráno som Louise povedal, že pravdepodobne strá-

vim noc v Londýne.“
„S kým?“
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„To som nevravel.“
„A kde?“
„Dúfal som, že s tebou.“
Ovplyvnilo jeho návrh moje správanie? Odpoveď som 

nepoznala. Keď sme však stáli na nástupišti, pri pohľade 
na prosebný výraz na Malcolmovej tvári som tušila, že 
mám problém. Jediný spôsob, ako ho vyriešiť, bolo pri- 
voliť. Neurobila som to z romantických dôvodov, ale  
čisto z praktických. 

Vzali sme si taxík do Victorie. Zamierili sme do pen-
ziónu a po schodoch sme vystúpili do mojej izby. Ľahli 
sme si na posteľ a Malcolm ma začal bozkávať. Pery sa 
mu chveli. Neodradilo ma to, ale, naopak, povzbudilo. 
Chcela som, aby sme tú rozpačitosť čo najskôr prekona- 
li, a  v  snahe urýchliť to som sa povyzliekala. Poležiač-
ky ma pozoroval a videla som, že teraz sa už trasie celý. 
Naklonil sa a vtisol mi bozk. Bol však taký váhavý, že vo 
mne vzbudil odpor. No aj tak som sa k nemu prisunu-
la a moje odhodlanie rástlo s každým jeho neúspešným 
pokusom.

„Nechápem to...“ ozval sa, keď sme na sebe ležali nale-
pení, no ani tak nedosiahol vrchol.

„Čo?“
„Možno som priveľmi vzrušený,“ hlesol tak potichu, 

že som ho sotva počula.
„Na čo?“
„Aby som podal dobrý výkon.“
Náhle som sa od neho odtrhla. Skončilo sa to presne 

tak, ako som sa obávala – ba ešte horšie: totálnou kata-
strofou, ktorá zničí náš dovtedajší vzťah. Cítila som, že 
od hanby sa mi do tváre nahnala krv. Vedela som, že to 
je moja chyba, hoci sa mi dookola ospravedlňoval.
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„Nič sa nedeje,“ povedala som, pozbierala som si šaty 
a obliekla som sa. „Aj tak som si to rozmyslela. Asi bude 
najlepšie, keď odídeš.“

„Prosím,“ žobronil, „dovoľ mi, aby som tu ostal. Už sa 
o  to nemusíme pokúšať, no môžeme spolu stráviť noc. 
Budem ťa len držať v objatí.“

Nedokázala som zniesť jeho zúfalstvo. Robilo z neho 
slabocha a uberalo mu na príťažlivosti. Zahlušilo vo mne 
aj posledné zvyšky náklonnosti, ktoré som k nemu ešte 
cítila.

„Nie,“ namietla som. „Chcem, aby si šiel preč.“
Odrazu som zatúžila po Patrickovi – po jeho nenúte-

nosti, sebeckosti, neochvejnom výkone – a vedela som, 
že v tú noc pracuje v galérii. Keby som sa poponáhľala, 
možno by som ho ešte stihla.

„Dobre,“ odvetil Malcolm. „Pôjdem. Budeme mať ďal-
šie príležitosti.“

Na rozlúčku ma objal. Musela som sa premáhať, aby 
som ho neodstrčila. Po jeho odchode som si kľakla na 
posteľ a vykúkala som z okna. Chcela som sa uistiť, že 
prv než si oblečiem kabát, vyjde z budovy a zmizne mi 
z dohľadu. Keď som dorazila do galérie, Patrick práve 
zamykal. Vyzeral, že sa mi potešil. Zdvihol ma do ná-
ručia. Zašli sme na indické jedlo, potom sme sa vrátili 
do mojej izby a rozdali sme si to, hoci to nie je celkom 
výstižný výraz – len si bral, čo som mu dávala. V noci mi 
tak ako vždy napísal odkaz na rozlúčku. Potme mi ho 
nalepil na ľavý prsník, pobozkal ma a odišiel.
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