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VÝSLUCH

„Teraz sa vráť,“ povedal hlas. angie medzi lopaTkami po-
cítila štuchnutie. Urobila tackavý krok vpred a vystrela 

ruky, aby udržala rovnováhu.
„Nerob,“ ohradila sa a  rýchlo sa otočila, ale nikto za ňou 

nestál. Premkol ju zvláštny pocit, ktorý ju na chvíľu celkom 
ochromil.

Striaslo ju a pokrútila hlavou, aby si ju prečistila. Keď sa jej 
hlava prestala točiť, znova otvorila oči. Zažmurkala a zaostrila 
na svoju ulicu. Na svoju slepú ulicu, na domy svojich susedov. 
Slnko svietilo vysoko na bezoblačnej azúrovej oblohe. Horú-
ce vetry Santa Any čechrali ambrovníky. Okraje padajúcich 
listov naberali červenkastú farbu. Na  chodníku boli roztrú-
sené pichľavé guľaté plody, pripomínajúce maličkých ježkov. 
V auguste?

Niečo ťažké jej ťahalo ľavú ruku k zemi. Bola to len igelitová 
taška. Kde mala kempingový výstroj? Nadvihla tašku, aby do 
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nej nazrela, a vtedy si všimla čosi čudné. Od prekvapenia pus-
tila tašku a zadívala sa na svoju ľavú ruku. Niečo vážne nebolo 
v poriadku. Toto nebola jej ruka. Toto neboli jej prsty. Tieto 
prsty boli dlhšie a tenšie, ako mali byť. A na prostredníku mala 
nastoknutú čudnú striebornú obrúčku. Pokožku mala suchú 
a drsnú. Okolo zápästí sa jej ťahali tmavé jazvy, pripomínajúce 
náramky. Otočila pravú ruku a hľadela na neznáme praskliny 
a mozole na svojej dlani. Na skúšku ju zovrela do päste. Nie-
čo... nesedelo.

Angie sa zamračila a rýchlo sa obzrela. Ako sa sem dostala? 
Nepamätala si, že by sem kráčala. Bola predsa... v  lese? Bola 
úplne zmätená.

Zaškvŕkalo jej v bruchu a  jej pravá ruka okamžite vylete- 
la k drieku – pevnému a chudému. Odkiaľ sa na nej nabra-
la tá ohavná košeľa? S kvetmi a volánmi? To vôbec nebol jej  
štýl. Určite si ju nekúpila ani Liv či Katie. A keby si ju aj jed-
na z  nich kúpila, v  nijakom prípade by si takú otrasnú vec 
nepožičala.

Zdvihla tašku a nakukla dnu. Videla zbierku cudzieho šat-
stva. Prázdnotu v žalúdku vystriedala nevoľnosť. Hlava jej plá-
vala, bola dezorientovaná a celkom mimo.

Angie očami prešla po domoch v slepej ulici. Autá pred ni-
mi vyzerali presne tak, ako mali, čo ju utešilo, kým nezazrela 
pani Harrisovú s kočíkom. Vchádzala do garáže. Pani Harriso-
vá predsa nemala deti.

Rozbehla sa a  po  prvý raz pocítila otlaky na chodidlách 
a bolesť v nohách. Domov, musela sa dostať domov. Samozrej-
me. Stratila sa v lese. Teraz bola doma.

Pod trstinovou podložkou nahmatala kľúč a  odomkla si 
červené vchodové dvere. „Mami!“ zakričala. „Hej, mami, som 
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doma!“ Vošla dnu. Na schodoch sa zjavila mama, hnala sa na-
dol, nohami sa ledva dotýkala podlahy, na tvári mala šokovaný, 
neveriacky výraz a potom vybuchla do plaču. Zovrela Angie 
do náručia a bez slova vzlykala.

„Mami,“ povedala Angie do maminých vlasov. „Mami, ne-
môžem dýchať.“ Taška s tlmeným buchnutím dopadla na dláž-
ku. Z pier si odhrnula niekoľko maminých vlasov. V jej hne-
dých kučerách si všimla strieborné pramienky.

„Nemôžeš dýchať... nemôžeš dýchať?“ mama uvoľnila obja-
tie. Chytila Angie za plecia a uprela pohľad na jej tvár. „Nemô-
žeš...“ Zasmiala sa. Znelo to ako napäté, hysterické šteknutie. 
„Panebože! Panebože! Zázrak! Vďakabohu. Vďaka.“ Zdvihla 
oči k stropu. „Vďaka,“ zopakovala.

Na poschodí sa ozvalo spláchnutie záchoda a potom k nim 
doľahol otcov hlas: „Margie, čo je to tam za hluk?“

Mama pošepkala Angie: „Ach, tvoj otec... On jedno- 
ducho...“ Stratila reč. Mala bledú tvár. Priveľmi okrúhlu a bledú.

Mlčanie vyplnili otcove kroky na medziposchodí. Chvíľku 
tam len stál, s rukami prilepenými k lícam. Díval sa na Angie 
a oči sa mu zaliali slzami. „Angela? Si to naozaj...“ Zadrhol sa 
mu hlas.

Angie sa pozerala z jedného na druhého. „Áno. Som to na-
ozaj... Čo sa deje?“ Nielen ona bola nejaká iná. Aj s  rodičmi 
nebolo niečo v poriadku. Po chrbte jej prebehol mráz.

„Anjelik?“ Otec to slovo zašepkal. Stál na medziposchodí, 
zamrznutý v tom čudnom momente. Jeho čierne vlasy boli cel-
kom šedivé. Jeho vlhké oči mali aspoň sto rokov.

Angie začalo tĺcť srdce a nohy sa jej chveli, akoby sa samy 
od  seba chceli rozbehnúť preč. „Prestaňte s  tým! Úplne ma 
desíte.“
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„My ťa desíme?“ Mama sa znova hystericky rozosmiala. 
„Angie, kde... kde si bola?“

„Veď to viete.“ Stiahlo jej žalúdok. „Stanovať.“
Bez slova na ňu hľadeli a  jej sa zrazu ťažko dýchalo. „Sta-

novať,“ povedala o niečo rozhodnejšie. Otec sa na ňu zarazene 
pozeral z medziposchodia. „Stanovať,“ zopakoval. „Stanovať?“ 
Hlas mu preskočil o oktávu vyššie. „Stanovala si tri roky?“

Angie zamkla dvere na kúpeľni a oprela sa o ne chrbtom. Jej 
obľúbené uteráky, krémové s ružami, viseli na háčiku, presne 
tam, kde ich nechala. Voňali avivážou. V  živote nebola taká 
šťastná, že vidí uterák. Bolo to dokonalé. Bolo to presne také, 
aké to malo byť. Na rozdiel od jej rodičov.

Uťahovali si z  nej? Zbláznili sa? Nemohla zmiznúť na tri 
roky. Také niečo by predsa človek len tak nezabudol!

Pustila vodu do umývadla a potom sa pozrela do zrkadla, 
odkiaľ na ňu hľadela tvár s jasnými sivými očami. V tej chvíli 
totálneho prekvapenia zabudla dýchať.

Dievča v zrkadle by mohlo byť jej staršou sestrou. Bolo vyš-
šie a chudšie. Jeho lícne kosti boli vyrysované, zatiaľ čo Angi- 
ne boli mäkké a okrúhle. Malo bledú tvár, kým Angina bola 
opálená po lete strávenom pri bazéne. Dievča malo dlhé vlasy 
špinavej blond farby, zatiaľ čo na Anginých bol melír a mala 
ich ostrihané na mikádo. Dievča malo na rukách svaly, sivú 
pokožku, jazvy a ešte jednu zvláštnosť, pre ktorú bolo pre An-
gie neznámou osobou. Na  hrudi malo obliny – prsia. Angie 
skĺzla pohľadom na svoj hrudník. Čo to, dopekla, je?! Prsia? 
Kde sa tam nabrali?

Prešla prstom po vrchnom gombíku košele. Bála sa  
pozrieť.
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Vyľakalo ju trieskanie na dvere. „Angela! Angela, prebo-
ha, nesprav nejakú hlúposť!“ Otcov hlas znel vystrašene. „Ne- 
urob... nie...“

Angie otočila kľúčom a  otvorila dvere. „Nič také som 
nechcela,“ zamrmlala. Zapýrila sa pod náhlym návalom pocitu 
viny. Za čo sa cítila vinná?

Otcovi sa v tvári zračilo napätie. Na čele sa mu perlil pot. 
Angie fascinovane hľadela na tie kropaje potu. Uvedomila si, 
že otec mal oholenú len polovicu brady.

Pohľadom skĺzol vpravo od nej. Prehovoril hlbokým a za-
chrípnutým hlasom: „Detektív Brogan príde o pätnásť minút. 
Povedal, že sa nemáme dotýkať ničoho, čo by mohlo poslúžiť 
ako dôkaz.“

„Dôkaz čoho?“ nechápala Angie. Ťaživé ticho, kým otec 
zvažoval odpoveď, vypĺňal zvuk tečúcej vody. Ich pozornosť 
upriamil na umývadlo.

„Panebože, Angela! Dúfam, že si práve zo seba nič nezmyla. 
Však nie?“

Ukázala mu špinavé ruky. V  záhyboch a  póroch pokožky 
mala toľko usadenej špiny, že boli skoro sivé. „Dôkaz?“ zopa-
kovala. „Oco, dôkaz čoho?“

Otcove ústa sa na chvíľu bolestivo skrivili. Pot mu už stekal 
po sluchách. „Dôkaz čohokoľvek, po komkoľvek a po akom-
koľvek mieste.“

Angie sa naňho zmätene dívala.
Na čele sa mu objavili vrásky. Pod očami mal tmavé kruhy. 

„Naozaj nevieš, o čom rozprávam, však?“
Angie sa cítila hlúpo. Niečo od nej očakával. Nevedela čo, 

ale cítila, že v ňom vrie hnev. Čosi sa v nej pohlo, prešla k ne-
mu a objala ho okolo pása. Siahala mu po bradu. „Tak veľmi 
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ťa ľúbim,“ šepla. Cítila, že stuhol a potom sa odtiahol. Musela 
spraviť niečo zle. Spustila ruky. Prepadol ju strach.

„Musím, musím sa doholiť,“ povedal z ničoho nič a odvrá-
til sa od nej. „Zastav vodu. Choď dole k mame a počkaj tam 
s ňou.“ Prešiel po chodbe k rodičovskej spálni a zavrel za sebou 
dvere.

Angie mala hmlistý pocit, že by bolo dobré, keby si popla-
kala, no všetko v nej bolo zamotané a zamrznuté, stiahnuté ako 
obrovský nádych predtým, ako sa dostaví bolesť. Mala chuť ob-
hrýzť si necht na palci, ale bol odporne špinavý. A navyše „dô-
kaz“. Znova jej zovrelo žalúdok. Dôkaz čoho?

Jej pozornosť upútal zvláštny prsteň. Prečo si nevedela spo-
menúť, kde si ho kúpila? Z  tej otázky bola čudne nervózna. 
V sluche pocítila varovné pichnutie blížiacej sa bolesti hlavy. 
Stiahla si striebornú obrúčku a položila ju na misku s mydlom. 
Bolesť ustala. Prsteň pravdepodobne patril Liv alebo Katie. 
Najlepšie bude priveľmi nad tým nepremýšľať.

Otcov holiaci strojček už bzučal, keď sa Angie náhlila po 
schodoch. Zastavila sa v polovici, jej nohy primrzli na medzi-
poschodí. Ako stratené dieťa ostala stáť na polceste medzi ot-
com na poschodí a mamou na prízemí. Jej tep odbíjal sekundy. 
Niekto prichádzal. Oco povedal, že detektív. Hľadela na vcho-
dové dvere, kým sa za matným sklom neobjavil tieň.

Ozvali sa dve zaklopania a mama vyletela z kuchyne, aby 
otvorila dvere.

Za nimi stál vysoký ryšavý muž. Mama sa mu s  tlmeným 
vzlykom hodila do náručia. Jednou rukou ju potľapkal po pleci 
a  otočil sa k  medziposchodiu, kde Angie stále váhala, či má 
zísť dole.

Mužovi sa rozšírili oči. „Angela,“ zašepkal. „Vitaj doma.“
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Nežne sa oddelil od mamy a vystrel pravú ruku dlaňou na-
hor. Bolo to napoly gesto vyzvania a napoly pozdrav. „Prosím,“ 
prihovoril sa jej. „Nezídeš k nám?“

Oco ho nazval detektív, muž však mal na sebe modré džínsy 
s dierou na jednom kolene. Rukávy flanelovej košele mal vyhr-
nuté nad lakťami. Vyzeral neformálne, pohodlne a – udivene.

Angie urobila štyri kroky nadol a  načiahla sa za jeho vy-
stretou rukou. Bola obrovská. Tá jej sa v jeho dlaniach celkom 
stratila, keď ju chytil oboma rukami.

„Som z losangeleského okresného šerifského úradu. Detek-
tív Phil Brogan,“ predstavil sa. „Prepáč, že som sa tu zjavil takto. 
Pracoval som v záhrade, keď mi Mitch zavolal, a okamžite som 
prišiel.“ Mal drsnú, mozoľnatú ruku, no jej dlaň držal opatrne 
a nežne ako novonarodené mačiatko. Naklonil hlavu a zadíval 
sa jej do tváre s nepatrným náznakom úsmevu na perách.

Angino napätie sa začalo rozplývať, mrazenie mizlo až do 
chvíle, keď to všetko pokazil.

„To je neuveriteľné,“ povedal. „Mám pocit, že ťa už poznám.“
Okamžite sa cítila odhalená, bezbranná. Poznal je úplne ne-

známy človek. Zalapala po dychu. Ovládla vzlyk skôr, ako sa jej 
vydral z hrdla. Keby teraz začala plakať, nikdy by neprestala.

„Panebože, veľmi ma to mrzí, Angela,“ hneď sa ospravedlnil 
a pustil jej ruku. „Mitch mi do telefónu naznačil, že asi trpíš 
stratou pamäti, že nevieš, ako dlho si bola preč ani kde si bola. 
Si dezorientovaná a to je pomerne bežné.“

Bola to pravda? Angie sa usilovala rozlúštiť jeho pohľad. 
Mal modré, láskavé, úprimné oči. Nenašla v  nich hrozbu.  
Dobre. Možno to, čo sa jej dialo, nebolo také nezvyčajné. Po-
cítila iskričku nádeje. Možno jej naozaj pomôže prísť na to, čo 
sa stalo.

Navrat z temnoty.indd   19 3/15/13   9:25 AM


