
13. KAPITOLA

BUDHA

Kým som bola v  Summite, domáhala som sa návratu do man-  
hattanskej garsónky. Neprestajne som sa totiž cítila pod drob- 

nohľadom rodiny. V nedeľu, deň po vyšetrení EEG, sa mama po 
týždni bezsenných nocí a ustavičného dozoru cítila vyčerpaná. So 
sebazaprením mi teda dovolila, aby som garsónku navštívila. Dala 
si však podmienku: noc musím stráviť v otcovom dome. Hoci sa 
moje správanie každým dňom zhoršovalo, robilo jej problém uviesť 
starú predstavu o dcére, ktorú až dovtedy vnímala ako dôveryhodnú, 
pracovitú a nezávislú, do súladu s novou realitou, v ktorej som vy-
stupovala ako nepredvídateľná a nebezpečná.

Rýchlo som privolila, že noc strávim u otca. Sľúbila by som čokoľ-
vek, len aby som sa mohla vrátiť do garsónky. Keď sme dorazili do 
Hell’s Kitchen, trocha som sa upokojila. Cítila som sa totiž bližšie 
k slobode. Len čo som zbadala, že na verande pred budovou stoja 
otec s Giselle, vyrútila som sa z auta. Mama s Allenom ma nenasle-
dovali, počkali však, kým všetci traja nevojdeme dovnútra. Až po-
tom sa vydali na cestu späť.

Z  návratu do bytu som bola nadšená. Našla som tam Dusty, 
modrosrstú zatúlanú mačku, o ktorú sa počas mojej týždňovej ne-
prítomnosti staral priateľ Zach. Radosť mi urobil dokonca aj pohľad 
na nevyprané šaty, odpadkový kôš plný starých potravín a čierne 
plastové vrecia s knihami a výstrižkami. Konečne som bola doma!

„Čo je to za smrad?“ spýtal sa otec. Od jeho poslednej návštevy 
som v  garsónke neupratala. Zápach teda zosilnel. Krevety, ktoré 
predtým uvaril Stephen, v odpadkovom koši začali hniť. Otec s Gi-
selle sa bez váhania pustili do upratovania. Vydrhli dlážku a vyde-
zinfikovali každý centimeter bytu. Vôbec som im nepomáhala, iba 
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som sa prechádzala popri nich, sledovala ich a tvárila sa, že si zbie-
ram veci.

„Som taká neporiadna!“ zvolala som víťazoslávne, hladkajúc mač-
ku. „Neporiadna, neporiadna, neporiadna!“

Keď sa upratovanie skončilo, otec mi naznačil, aby som ho nasle-
dovala von z garsónky.

„Nie,“ odvetila som nenútene. „Zostanem tu.“
„Vylúčené.“
„Čo keby sme sa stretli v Brooklyne, keď vybavím niekoľko dôle-

žitých vecí?“
„Vylúčené.“
„Neodídem odtiaľto!“
Otec s Giselle si vymenili významné pohľady. Akoby sa na také-

to vzplanutie emócií vopred pripravili. Asi ich na moje správanie 
upozornila mama. Giselle pozbierala čistiace prostriedky a šla o po-
schodie nižšie. Nechcela byť svedkom toho, čo nasledovalo.

„No tak, Susannah. Dáme si kávu. Uvarím ti večeru. Atmosféra 
bude pokojná. Poď ku mne.“

„Nie.“
„Urobíš to pre mňa, prosím?“ spýtal sa. Musel ma presviedčať  

asi polhodinu, napokon som však privolila. Schytila som zopár ku-
sov spodnej bielizne a niekoľko čistých šiat. Zdalo sa, že choroba 
ustúpila a na scénu sa na chvíľu vrátila stará, rozumná Susannah. 
Keď sme všetci traja kráčali k  metru na Štyridsiatej druhej ulici, 
pustili sme sa do reči. Pokoj však netrval dlho. Sotva som prešla  
na druhú stranu Deviatej avenue, znova na mňa doľahla paranoja.  
Otec mi vzal kľúče. Nemám sa ako dostať do garsónky. Som jeho 
väzenkyňa.

„Nie, nie, nie!“ zvolala som uprostred ulice. Zastala som vo chví-
li, keď na semafore naskočila zelená. „Nikam nejdem. Chcem ísť 
domov!“ Otec mi pevne zovrel plece a tlačil ma preč od premávky. 
Kým som vrieskala, volal taxík. Keď dorazil, otec ma vtisol dnu. Gi-
selle nastúpila z druhej strany, takže som sa ocitla medzi nimi. Boli 
odhodlaní zabrániť môjmu ďalšiemu pokusu o útek.

„Unášajú ma! Zavolajte políciu! Zavolajte políciu! Unášajú ma 
proti mojej vôli!“ kričala som na taxikára blízkovýchodného pôvo-
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du. Pozrel do spätného zrkadla, no nevyrazil vpred. „Pustite ma! 
Zavolám políciu!“

„Vystúpte. Opustite vozidlo. Okamžite!“ zvolal.
Otec zovrel nepriestrelnú priehradku a cez zaťaté zuby povedal: 

„Dupnite na plyn, doriti! A neopovážte sa zastaviť.“
Neviem, čo si vodič myslel. Určite mu to pripadalo nesmierne po-

dozrivé. Tak či onak, otcov príkaz poslúchol. Čoskoro zvýšil rých-
losť a kľučkoval v premávke na Brooklynskom moste.

„Keď vystúpim, zavolám políciu. Uvidíte. Zatknú ťa za únos!“ kri-
čala som na otca. Šofér nás po celý čas obozretne sledoval v spätnom 
zrkadle.

„Pokojne to urob,“ odsekol otec. Giselle bola ticho a hľadela von 
oknom, akoby sa usilovala nevnímať scénu. Potom otec zmiernil 
tón: „Prečo to robíš? Prečo mi to robíš?“ Úprimne povedané, nema-
la som tušenia. Bola som však presvedčená, že pri ňom nie som 
v bezpečí.

Keď sme dorazili k  ich domu v Brooklyn Heights, obloženému 
hnedým pieskovcom, bola som priveľmi vyčerpaná a nevládala som 
sa hádať. Opustili ma všetky sily. Nie div, veď už týždeň som nejed-
la a nespala. Keď sme vošli dnu, Giselle s otcom sa odobrali do ku-
chyne a pustili sa do prípravy môjho obľúbeného jedla – cestovín 
penne arrabiata. Ja som zatiaľ sedela na pohovke v  obývačke 
a  omámene som hľadela na otcove busty Abrahama Lincolna 
a Georgea Washingtona. Otcov dom predstavuje ódu na americkú 
vojnovú históriu. Je plný starožitností a spomienkových predmetov 
z obdobia od americkej vojny za nezávislosť až po druhú svetovú 
vojnu. Predizbu, ktorá oddeľuje pracovňu od obývačky, otec do- 
konca volá generálny štáb. Sú tam muškety z  americkej občian- 
skej vojny, pušky M1 Garand, ktoré sa používali v období od prvej 
svetovej vojny do vietnamskej vojny, revolvery Colt zo začiatku  
19. storočia, meč a vojenská prilba z čias americkej vojny za nezávis-
losť. Pred rozvodom väčšinu zbierky skladoval v dome v Summite. 
Počas strednej školy ňou odstrašil mnohých mojich priateľov.

Otec s Giselle prestreli dlhý rozkladací stôl. Nato priniesli modrý 
hrniec značky Le Creuset, vrchovato naložený paradajkami, bazal-
kou, syrom a cestovinami. Zdalo sa mi, že farby – červená, zelená, 
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žltá – pulzujú. V krvavočervenej paradajkovej omáčke sa nepriro-
dzene leskla pancetta. Potlačila som nutkanie vracať a hodiť hrniec 
o stenu. Radšej som iba mlčky sledovala, ako si otec s Giselle po-
chutnávajú na cestovinách.

Po večeri som prešla do kuchyne, aby som sa napila vody. Giselle 
upratovala. Keď kráčala popri mne, aby vložila riad do drezu, za- 
čula som, ako vraví: „Si rozmaznaná naničhodnica.“ Slová viseli vo 
vzduchu ako obláčiky dymu. Nezbadala som však, že by otvorila 
ústa.

„Čo si mi to povedala?“
„Nič,“ odvetila prekvapene.
Otec na mňa čakal v pracovni. Sedel vo vzorovanom starožitnom 

hojdacom kresle, ktoré patrilo jeho tete. O tom, ako ma predtým 
nazvala Giselle, som radšej mlčala.

„Zostaneš tu dnes večer so mnou?“ spýtala som sa ho a posadila 
som sa na koženú pohovku vedľa neho. Televízor bol vypnutý, a tak 
sme spoločensky konverzovali. Náš rozhovor prerušovali napäté 
chvíľky ticha. „Bojím sa samoty.“

„Samozrejme, že zostanem tu,“ odvetil otec.
Vtom som zvolala: „Daj mi pokoj! Vypadni z izby!“
Vzápätí som zmenila názor: „Prepáč. Zostaneš tu, prosím?“
Takto to šlo niekoľko hodín – prechádzala som od hysterických 

záchvatov cez obvinenia až k ospravedlneniam. Z toho večera si už 
viac nepamätám. Možno sa moje telo takto usiluje zachovať si 
akú-takú sebaúctu. Nikto nechce vnímať sám seba ako monštrum. 
Ani otec si nepamätá, čo sa dialo. Pravdepodobne sa vedome rozho-
dol, že na to zabudne. Viem totiž, že som mu povedala čosi hrozné 
a on sa rozplakal. Bolo to prvý raz v živote, čo som ho videla narie-
kať. Nevzbudil tým vo mne súcit, iba posilnil moju zvrátenú túžbu 
po moci. Prikázala som mu, aby odišiel z miestnosti a šiel nahor do 
spálne.

O chvíľu som z poschodia začula hlasný rachot. BUCH! BUCH! 
BUCH! Rozhodla som sa, že si ho nebudem všímať.

Prešla som do „generálneho štábu“, schytila som meč z čias ame-
rickej vojny za nezávislosť a vytiahla ho z pošvy. V úžase som hľade-
la na čepeľ, potom som meč zasunula späť. Nato som začula Gisel-
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lin hlas. Žiadala otca: „Neubližuj mi, prosím. Neubližuj mi iba preto, 
lebo sa hneváš na ňu.“

Opäť sa ozvalo neskutočné: BUCH! BUCH! BUCH!
Vrátila som sa do pracovne a posadila som sa na koženú pohovku. 

Maľba, ktorá znázorňovala koncipovanie Vyhlásenia nezávislosti, pre-
kypovala aktivitou. Ožila aj veľká olejomaľba, ktorá visela nad kozu-
bom a zobrazovala železničnú trať – z rušňa na uhlie stúpali kúdoly 
dymu. Lincolnova busta s vpadnutými očami ma sledovala. V domče-
ku pre bábiky, ktorý mi postavil otec, keď som bola malá, strašilo.

BUCH! BUCH! BUCH!
Bol to zvuk pästí dopadajúcich na tvrdý predmet – napríklad na leb-

ku. Jasne som to videla. Otec bil Giselle, lebo sa hneval na mňa.
BUCH! BUCH! BUCH!
Musím nájsť východ. Musí tu nejaký byť. Horúčkovito som dria- 

pala dvere domu, ktosi ich však zamkol zvonka. Drží ma tu preto, 
aby ma mohol zabiť? Som ďalšia v poradí? Hádzala som sa o dvere, 
nevšímajúc si prenikavú bolesť v pravom pleci. Musím sa dostať von. 
Pustite ma von!

„Pustite ma von! Pustite ma von! Pomôžte mi niekto!“ kričala 
som a päsťami som udierala do dverí. Zo schodov nado mnou do 
pracovne doliehali otcove ťažké kroky. Rozbehla som sa do kúpeľne, 
zamkla som dvere a snažila som sa ich zabarikádovať ťažkou alma-
rou, vysokou dva a pol metra. Okno! Pri páde prekonám iba dve po-
schodia. To prežijem, povedala som si.

„Susannah, si v poriadku? Otvor dvere, prosím.“
Áno, pád by som pravdepodobne zvládla. Vtom som zbadala ma-

lého Budhu, ktorým Giselle ozdobila kúpeľňovú linku. Usmial sa 
na mňa a ja som mu úsmev opätovala. Všetko bude opäť v poriadku.
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Skoro ráno po mňa prišli mama s Allenom. Keď som zbadala su- 
baru, vybehla som z domu.
„Uniesli ma. Zadržiavali ma proti mojej vôli. Dejú sa tam zlé ve-

ci. Dupnite na plyn!“ prikázala som im.
Otec im už vyrozprával, čo sa stalo v noci. Keď som mu poveda-

la hrozné veci a trvala na tom, aby odišiel, bez môjho vedomia ma 
cez tenké steny sledoval z izby na poschodí. Snažil sa zostať hore, no 
zadriemal. Len čo začul, že sa usilujem dostať na slobodu, zišiel na-
dol a našiel ma zabarikádovanú v kúpeľni. Trvalo mu vyše hodiny, 
kým ma presvedčil, aby som z nej vyšla a sadla si na pohovku. Tam 
so mnou počkal až do svitania. Zavolal mame a dohodli sa, že ma 
dajú do nemocnice. Na jednom však dôrazne trvali: nesmú ma 
umiestniť na psychiatrické oddelenie.

Allen ma odviezol priamo k doktorovi Baileymu. Oddychovala 
som na zadnom sedadle, odovzdaná osudu.

„EEG mala celkom normálne,“ namietol Bailey a prezeral si mo-
ju zdravotnú dokumentáciu. „Magnetická rezonancia, neurologické 
vyšetrenie, krvné testy – všetko je normálne.“

„No ona taká nie je!“ vyštekla mama. Ja som zatiaľ ticho, zdvori-
lo a s rukami v lone sedela v ordinácii. Mama s Allenom sa dohodli, 
že odtiaľ neodídu, kým ma neprijmú do nemocnice.

„Poviem vám to čo najjemnejšie,“ pokračoval lekár. „Priveľa pije 
a má klasické abstinenčné príznaky.“ Naozaj som trpela úzkosťou, 
depresiou, únavou, podráždenosťou, výkyvmi nálady, nočnými mo-
rami, bolesťou hlavy, nespavosťou, stratou chuti do jedla, nevoľ- 
nosťou, vracaním, zmätenosťou, halucináciami a epileptickými zá-
chvatmi. „Viem, že v súvislosti s dcérou sa vám to nepočúva dobre. 
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Nemám však k tomu čo dodať. Musí užívať lieky a prestať chodiť na 
večierky,“ vyhlásil a sprisahanecky na mňa žmurkol.

„Abstinenčné príznaky?“ Mama mu zamávala pred očami papie-
rom s červenými linajkami, na ktorý si urobila poznámky. „Jej prí-
znaky sú: epileptické záchvaty, nespavosť, paranoja. A zhoršujú sa. 
Viac ako týždeň som ju nevidela piť. Treba ju hospitalizovať – 
okamžite. Nie zajtra, hneď teraz!“

Lekár pozrel na mňa, potom znova na mamu. O svojej pravde ne-
pochyboval, vedel však, že sa nesmie hádať: „Vybavím niekoľko te-
lefonátov. Zistím, čo sa dá spraviť. No ešte raz opakujem: podľa 
mňa je to reakcia na nadmerný príjem alkoholu.“

Nato odišiel z ordinácie. Po chvíli sa vrátil s príjemnou správou. 
„Zdravotné stredisko Newyorskej univerzity má oddelenie, kde sa 
EEG sleduje dvadsaťštyri hodín denne. Vyhovovalo by vám to?“

„Áno,“ odvetila mama.
„Práve teraz majú voľné lôžko. Neviem, ako dlho bude k dispozí-

cii, preto by ste tam okamžite mali zájsť.“
„Výborne,“ povedala. Vzala si kabelku a preložila papier. „Hneď 

sme tam.“

Otáčacími dvermi sme vošli do rušného vestibulu Zdravotného 
strediska Langonovcov, ktoré patrilo k  Newyorskej univerzite. 
Vstupnú halu nedávno zrekonštruovali. Preháňali sa ňou zdravotné 
sestry v zelenom a ich asistentky v purpurovom. Na križovatkách 
chodieb sa zhovárali lekári v  bielych plášťoch. Prechádzali popri 
nich pacienti – niektorí mali obväzy, iní barly, ďalší boli na vozíku 
či pojazdnom lôžku. Mali kamenné pohľady a  nerozprávali. Sem 
som určite nepatrila.

Prešli sme na Príjem – malý stôl obklopený niekoľkými stolička-
mi. Žena, ktorá za ním sedela, posielala pacientov na rozličné odde-
lenia obrovskej nemocnice.

„Chcem kávu,“ ozvala som sa.
Mama na mňa otrávene pozrela. „Naozaj? Teraz? Dobre. No nech 

si hneď späť.“ Sčasti verila, že stará, zodpovedná Susannah ešte stá-

Mozog v plamenoch.indd   72 10/10/13   2:08 PM



PÁTRANIE A ZÁCHVAT   73 

le existuje. Dôverovala mi, že neutečiem. Tentoraz, našťastie, mala 
pravdu.

V  neďalekom malom stánku predávali kávu a  pečivo. Pokojne 
som si kúpila kapučíno a jogurt.

„Čo to máš na ústach?“ spýtala sa mama, keď som sa vrátila. 
„A prečo sa tak čudne usmievaš?“

Cítila som zvláštnu chuť peny. Na hornej pere som mala zmes slín 
a horúceho mlieka.

Pred očami sa mi mihali biele plášte.
Spadla som na studenú nemocničnú dlážku.
„Má epileptický záchvat!“ Po obrovskom vestibule sa rozliehal 

mamin hlas. K môjmu rozochvenému telu sa zbehli traja lekári.

k

Z obdobia, ktoré som potom strávila v nemocnici, mi zostalo iba 
veľmi málo spomienok, aj to najmä halucinačných. Nezjavili sa to-
tiž nijaké záblesky starej, spoľahlivej Susannah, ktorou som bola 
predchádzajúcich dvadsaťštyri hodín. Hoci som počas posledných 
týždňov strácala čoraz viac svojich pôvodných vlastností, spojenie 
medzi vedomím a fyzickým telom sa teraz celkom prerušilo. V pod-
state som prestala existovať. Je mi ľúto, že nemôžem pochopiť svoje 
správanie a motiváciu v tomto období, nebola som však pri vedomí 
a  nemohla som ani racionálne uvažovať. Nemala som prístup 
k ničomu, čo sa v tom čase dialo, a nemám ho ani teraz. Bol to za-
čiatok môjho mesiaca šialenstva.
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