
Siedma kapitola

Johnny a June

Travis

D
 
vere sa rozleteli. „už prišla! práve som ju zaviedla 

do šatne, aby sa ešte osviežila. Ste pripravený?“
„Jasné!“ Vyskočil som na nohy. Utrel som si spotené dla-

ne o nohavice a vyšiel som za Chantilly do chodby a potom do 
haly. Zastal som.

„Tadiaľto, zlatko,“ povedala Chantilly a postrčila ma k dvoj - 
krídlovým dverám, ktoré viedli do kaplnky.

„Kde je?“ spýtal som sa.
Chantilly ukázala prstom. „Vnútri. Len čo bude priprave-

ná, môžeme začať. Vy však musíte stáť na druhej strane ulič-
ky, srdiečko.“

Na tvári mala milý a trpezlivý úsmev. Vedel som si pred-
staviť, ako tu rieši všetky možné situácie, stretáva sa s opilcami 
aj s  ľuďmi, ktorým na poslednú chvíľu zlyhajú nervy. Posled-
ný raz som sa pozrel na dvere, za ktorými bola Abby, a  vy-
kročil som za Chantilly uličkou. Ukázala mi, kam presne sa 
mám postaviť. Kým rozprávala, dvere na druhej strane otvoril 
pompéznym gestom muž s hrubými bokombradami a v elvi-
sovskom kostýme. Charakteristicky ohrnul pery a začal spie-
vať Blue Hawaii.
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„Človeče, naozaj mám rád Las Vegas! Aj vy?“ spýtal sa 
hlasom, ktorý akoby vychádzal z  hrdla skutočného Elvisa. 
Tento imitátor bol dobrý.

Usmial som sa. „Dnes určite áno.“
„A nič lepšie si človek ani nemôže želať! Slečna Chantil-

ly vám už povedala, čo potrebujete vedieť, aby ste sa dnes sta-
li ženatým mužom?“

„Myslím, že áno.“
Plesol ma po chrbte. „Len žiadne obavy, chlapče, zvládnete 

to. Ja idem po vašu drahú. O chvíľu som naspäť.“
Chantilly sa zachichotala. „Ach, ten Elvis!“ Po pár minú-

tach sa pozrela na hodinky a potom sa vybrala späť k dvojkríd-
lovým dverám.

„Nič sa nedeje, stáva sa nám to stále,“ ubezpečil ma sobáš-
ny úradník.

Prešlo ešte päť minút, kým Chantilly strčila hlavu do dve-
rí. „Travis? Myslím, že vaša snúbenica je trochu... nervózna. 
Nechcete sa s ňou porozprávať?“

Doriti! „Jasné,“ prikývol som. Ulička mi predtým pripadala 
krátka, ale teraz akoby sa predĺžila na míľu. Otvoril som si dve-
re a zdvihol som ruku. Zastal som, zhlboka som sa nadýchol, 
potom som zaklopal. „Holubička?“

Mal som pocit, že prešla večnosť, ba dvojnásobná večnosť, 
kým mi Abby zvnútra odpovedala. „Tu som.“ Hoci bola len 
o  pár centimetrov ďalej, zrazu medzi nami vznikla obrovská 
vzdialenosť. Presne ako v to ráno, keď som si doviedol domov 
z baru tie dve dievčatá. Už predstava tej noci mi rozpútala v ža-
lúdku búrku. Vtedy som bol naozaj celkom iný človek. Úplne 
som sa zmenil.

„Si v poriadku, moja?“ šepol som.
„Áno. Len... trochu som sa ponáhľala. Musím sa vydýchať.“
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Nezdalo sa mi, že by išlo iba o  to. Bol som odhodlaný 
zachovať si chladnú hlavu. Odháňal som paniku, ktorá ma 
v minulosti zakaždým dohnala do najväčších hlúpostí. Teraz 
som musel byť mužom, akého si Abby zaslúži. „Miláčik, určite 
nemáš iný problém?“

Neodpovedala.
Chantilly si odkašľala. Nervózne si preplietla prsty a oči-

vidne uvažovala, ako nás má povzbudiť.
Potreboval som sa dostať za tie dvere.
„Holubička...“ vzdychol som. Potom nastalo ticho. To, 

čo poviem teraz, všetko zmení, ale vedel som, že ak nepoko-
rím svoje nekonečné sebectvo, Abby nenájde pokoj. „Viem, 
že vieš, že ťa milujem. Možno však nevieš, že nič na svete  
nechcem tak veľmi, ako byť tvojím manželom. Holubička, ak 
na to náhodou nie si pripravená, počkám na teba. Naozaj ni-
kam neodídem. Myslím to vážne. Chcem sa s tebou oženiť, 
ale len ak to chceš aj ty. Len... len ti musím povedať, že mô-
žeš tieto dvere otvoriť a my dvaja sa buď zosobášime, alebo 
sa pokojne odvezieme taxíkom naspäť. V každom prípade ťa 
milujem.“

Znovu nastalo dlhé ticho a  ja som pochopil, že teraz je 
vhodná chvíľa. Z vnútorného vrecka saka som vytiahol starú 
ošúchanú obálku a podržal som ju v rukách. Na obálke bolo 
písmo, atrament už vybledol. Prstami som prechádzal po riad-
koch. Moja mama napísala na obálku: Budúcej manželke Tra-
visa Maddoxa. Môj otec mi ten list dal, keď si uvedomil, že 
medzi mnou a Abby je to vážne. Odvtedy som obálku vytiahol 
iba raz. Vŕtalo mi v hlave, čo je v nej, ale pečať som nikdy ne-
porušil. Tie slová neboli určené pre mňa.

Triasli sa mi ruky. Netušil som, čo tam mama napísala, ale 
teraz som ju pri sebe veľmi potreboval a  dúfal som, že ten-
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to jeden jediný raz sa dokáže so mnou spojiť z  miesta, kde  
je, a pomôcť mi. Čupol som si a obálku som posunul popod 
dvere.

Abby

holubička. kedysi som pri tom oslovení len gúľala očami.  
Nevedela som, prečo ma tak začal volať, a bolo mi to fuk. Te-
raz mi čudná prezývka, ktorú mi vymyslel Travis, priniesla po-
koj. Stačilo, že som ju začula, vyslovenú jeho hlbokým drsným 
hlasom, a telo sa mi uvoľnilo. Vstala som. Prešla som k dverám. 
A priložila som dlaň na drevo. „Tu som.“

Počula som vlastný dych – znel pomaly, ticho hvízdal, ako-
by som spala. Všetko sa vo mne uvoľnilo. Jeho hrejivé slová ma 
obklopili ako teplá prikrývka. Bolo mi jedno, čo sa stane, keď 
sa vrátime domov. Len nech som Travisova manželka. Vtedy 
som pochopila, že je úplne jedno, prečo to robím, či je to sna-
ha pomôcť mu, alebo nie. Jednoducho som sa prišla vydať za 
muža, ktorý ma miluje viac, ako akýkoľvek iný muž kedy ľúbil 
inú ženu. A ja som ho tiež milovala – dosť na to, aby sme spolu 
prežili hoci aj tri životy. Tu, presne tu som chcela byť, v kapln-
ke Graceland a v týchto šatách. Jediné miesto, ktoré bude ešte 
lepšie, je na konci uličky.

Práve vtedy sa mi pri nohách objavil malý biely obdĺžnik.
„Čo je to?“ opýtala som sa a zohla som sa poň. Papier bol 

starý a zožltnutý. Obálka bola určená budúcej manželke Tra-
visa Maddoxa.

„To je od mojej mamy,“ povedal Travis.
V hrdle sa mi zasekol dych. Takmer som sa ju bála otvoriť. 

Očividne bola dlho zapečatená a schovávaná v bezpečí.
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„Otvor to,“ vyzval ma Travis, akoby mi čítal myšlienky.
Prstom som vkĺzla medzi dve vrstvy, potiahla som. Chce-

la som obálku uchrániť pred roztrhnutím, ale nepodarilo sa mi 
to. Vytiahla som listový papier zložený vo troje a  svet okolo 
mňa sa zastavil.

Nepoznáme sa, ale viem, že ste určite výnimočná.  
Nemôžem tam byť teraz s  Vami a  dívať sa, ako 
Vám môj chlapček sľubuje lásku, ale je niekoľko vecí,  
ktoré by som Vám zrejme povedala, keby som tam 
bola.

Predovšetkým, ďakujem, že milujete môjho sy-
na. Zo všetkých mojich chlapcov má Travis najnež- 
nejšie srdce. A  je aj najsilnejší. Bude Vás milovať 
z  celej duše, kým mu to dovolíte. Životné tragédie  
nás niekedy menia, ale niektoré veci zostávajú 
rovnaké.

Chlapec bez matky je veľmi zvláštne stvorenie. Ak 
sa Travis podal na otca, a ja viem, že áno, je ako hlbo-
ké more krehkosti chránené hrubým múrom vybudova-
ným z nadávok a hranej ľahostajnosti. Chlapec menom 
Maddox Vás vezme do divočiny, ale ak pôjdete s ním, 
nedá Vás za nič.

Z celého srdca ľutujem, že tam dnes nemôžem byť 
s Vami. Rada by som videla jeho tvár, keď urobí tento 
krok. Rada by som tam bola so svojím manželom a pre-
žila tento deň s Vami. Myslím, že je to jedna z vecí, kto-
rá mi chýba najviac. Lenže dnešok nie je o mne. Keďže 
čítate tento list, znamená to, že Vás môj syn miluje. 
A keď sa chlapec menom Maddox zamiluje, bude milo-
vať naveky.
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Prosím, pobozkajte za mňa môjho chlapčeka. Obom 
Vám prajem, aby ste sa najväčšmi hádali len o to, kto 
z Vás dvoch vie lepšie odpúšťať.

S láskou
Diane

„Holubička?“
Jednou rukou som si pritisla list k  hrudi a  druhou som 

otvorila dvere. Travis mal tvár ustarostenú a napätú, ale len čo 
sa nám stretli oči, starosti z nej zmizli.

Ohromene na mňa pozeral. „Si... Myslím, že neexistuje 
slovo, ktoré by vystihlo, aká si krásna.“

Jeho nežné hnedé oči pod hustými mihalnicami na mňa 
pokojne pozerali a mňa tiež začala opúšťať nervozita. Mal na 
sebe sivý oblek a bielu naškrobenú košeľu. Tetovanie nebolo 
vidieť. Božemôj, vyzeral ako stelesnenie dokonalosti. Bol sexi, 
statočný, nežný a celý môj. Stačilo s ním prejsť uličkou. „Som 
pripravená.“

„Čo ti napísala?“
Stiahlo sa mi hrdlo a potlačila som vzlyk. Pobozkala som 

ho na líce. „Toto máš od nej.“
„Naozaj?“ Na perách sa mu mihol milý úsmev.
„Vystihla ťa do poslednej bodky. Aký si úžasný. Hoci ťa 

vlastne nevidela vyrastať. Travis, bola to neuveriteľná žena. 
Škoda, že som ju nepoznala.“

„A ja ľutujem, že ona nemohla spoznať teba.“ Nakrátko sa 
zamyslel a potom zdvihol ruky.

Rukáv sa mu posunul a odhalil tetovanie HOLUBIČKA. 
„Vyspime sa na to. Nemusíš sa rozhodnúť hneď. Vrátime sa 
do hotela, všetko si premyslíme a potom...“ Vzdychol a spus-
til plecia. „Viem. Je to šialený nápad. Len... veľmi som to chcel, 
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Abby. Pre mňa je toto šialenstvo absolútne racionálne rozhod-
nutie. A môžeme...“

Nezniesla som pohľad na to, ako habká a zápasí sám so se-
bou. „Zlatko, prestaň,“ povedala som a troma prstami som mu 
nežne zatlačila na ústa. „Už mlč.“

Díval sa na mňa. Čakal.
„Len aby sme si boli na čistom, neodídem odtiaľto, kým 

nebudeš mojím manželom.“
Najskôr zmraštil obočie, akoby pochyboval. Potom sa opa-

trne usmial. „Si si istá?“
„A kde mám kyticu?“
„Ach!“ zhíkla Chantilly, zaujatá naším rozhovorom. „Tu je, 

zlatko.“ Podala mi krásnu guľatú kyticu červených ruží.
Elvis mi ponúkol rameno, ja som ho prijala. „Uvidíme sa 

pred oltárom, Travis,“ povedal.
Travis ma chytil za ruku, pobozkal mi ju a potom sa vrá-

til tam, odkiaľ prišiel. Za ním veselo bežala chichotajúca sa 
Chantilly.

Ten krátky dotyk mi nestačil. Odrazu som sa naňho túžila 
vrhnúť a moje nohy ma samy niesli do kaplnky. Nepustili nám 
svadobný pochod, ale z  reproduktorov znela pieseň Thing for 
You, na ktorú sme tancovali na mojom narodeninovom večierku.

Zastala som. Pozrela som na Travisa. Konečne som si ho 
mohla obzrieť v  jeho sivom obleku a  čiernych konverskách. 
Keď si všimol môj pohľad, usmial sa. Urobila som jeden krok. 
Potom ďalší. Úradník mi kývol, aby som spomalila, ale ja som 
sa nemohla zastaviť. Celé moje telo potrebovalo byť pri Tra-
visovi viac ako kedykoľvek predtým. On to zrejme prežíval 
rovnako. Elvis sa nedostal ani do polovice cesty, keď sa Travis 
rozhodol, že má dosť čakania, a prikročil k nám. Chytila som 
ho za ruku.
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