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povedal, že ho na vojnu nezobrali, lebo mal astmu. 

Zdalo sa mi čudné, že by Úrad pre vojnových veterá-

nov vyplácal dôchodok mužovi, ktorý dostal vďaka dý-

chacím problémom modrú knižku.

Najzarážajúcejšie však bolo zistenie, že Jack finan-

coval domácnosť z peňazí, o ktorých som vôbec neve-

dela. A tento zdroj príjmov teraz vyschol.

Odložila som list a  načiahla som sa za zaváracím 

pohárom schovaným medzi farbami a riedidlami. Ke-

dysi v ňom bola nebovomodrá farba, ktorá zafarbila 

sklenené steny, no teraz sa v nej nachádzali bankov-

ky a mince. Jack mal v tomto pohári stále odložených 

päťsto dolárov. Vždy minul všetko do posledného cen-

ta a potom ho naplnil novými piatimi stovkami z ne-

známeho zdroja.

Keď som mala asi päť rokov, Jack ma prichytil, ako 

sa snažím potiahnuť niekoľko mincí, aby som si kú-

pila čokoládu. Zreval na mňa – bolo to jediný raz, čo 

namieril svoj povestný hnev na mňa. Viac ho rozzúrila 

moja zrada ako samotná krádež. „To je predsa čarovný 

pohár,“ zafňukala som. „Vyberáš odtiaľ peniaze a ony 

sa vždy vrátia späť.“ Kľakol si na jedno koleno a silnými 

rukami špinavými od farieb ma chytil za plecia. „Nie je 

čarovný. Ten pohár napĺňa namáhavá práca. Je ťažké 

peniaze zarobiť a ešte ťažšie je zabezpečiť, aby vydržali 
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celý mesiac.“ Mozoľnatými rukami mi utrel z líc slzy. 

„Neplač, malá. Uvidíš, postarám sa, aby si vždy našla 

nejaké peniaze.“

V  ten večer som vysypala všetky peniaze z pohára 

a znova som ich spočítala – tristoosemdesiatštyri dolá-

rov. V deň, keď umrel Jack, v ňom bolo štyristošesťde-

siattri dolárov. Asi som mala šťastie, že umrel len týž-

deň po tom, čo doplnil financie do pohára. Od toho 

dňa som bola zodpovedná za udržanie toho, čo sme 

mali. Jedli sme len potraviny zo záhrady a špajzy, a ho-

ci som sa vyhýbala niekoľkým funkčným elektronic-

kým zariadeniam, ktoré sme mali, účty za elektrinu, 

vodu a plyn prichádzali ďalej. Dokonca som prestala 

chodiť do verejnej práčovne a svoje prepotené oble-

čenie som prala ručne v umývadle v kuchyni a vešala 

som ho na šnúru v záhrade.

No bolo úplne jedno, ako veľmi som sa usilovala. 

Vedela som, že Jackove peniaze nevydržia navždy. Jack 

mal pravdu – jediným kúzlom v celom dome bolo, ako 

rýchlo peniaze mizli.

Ostávala nám už len posledná záchrana – poklad, 

ktorý Jack spomenul. Hodila som si do úst malinu  

z našej záhrady a prešla som k nefunkčnému kozubu 

na opačnej strane ateliéru, kde bolo na krásnej mramo-

rovej rímse položené vajíčko v malej keramickej miske.
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Mojou prvou povinnosťou v  tenpennyovskej do-

mácnosti bolo ukladanie vajíčka. Každé ráno sme 

s  Jackom pozbierali vajíčka a  vybrali sme z  nich to 

najbelšie a  najdokonalejšie. Zvyšok z  poltucta vajec 

putoval do kuchyne. Najkrajšie vajíčko dostalo čestné 

miesto na kozubovej rímse. Jack ma zobral na ruky 

a ja som opatrne vložila vajíčko do keramickej misky, 

ktorú vyrobila moja stará mama. Starú mamu som po-

znala len vďaka Jackovmu rozprávaniu o jej zručnosti 

za hrnčiarskym kruhom a skvelom varení škandináv-

skych jedál.

„Nový deň, nový začiatok, nová šanca na nový ko - 

niec,“ vážnym hlasom odriekal Jack. To bola jeho ran-

ná modlitba.

Vajíčko trónilo na svojom čestnom mieste celý deň, 

kým sme ho na druhý deň ráno nenahradili iným. Po-

tom sme ho pridali k ostatným v kuchyni. No na jeden 

celý deň bolo jeho úlohou stelesňovať obraz, čo visel 

nad ním. Bolo to jedno z  Jackových prvých diel. Na 

plátne bola abstraktná maľba s  temnou vírivou prie-

pasťou, čiernou ako spálené drevo, sivou ako úsvit. 

V tejto priepasti sa vznášal žiarivo biely ovál, ktorý vy-

tváral svätožiaru skutočnému vajíčku pod sebou.

Obrazy do Jackovho ateliéru prichádzali a zasa ho 

opúšťali – predané, požičané, vystavované –, ale tento 
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ostával nad rímsou a každé ráno dohliadal na obrad 

výmeny vajíčka. Jack vravieval, že ho nikdy nepredá. 

Dokonca som ani nevidela, že by ho niekedy zvesil, 

aby z neho utrel prach.

No to bolo ešte pred temnou škvrnou na ceste na 

Spinney Street a pred jeho poslednými slovami.

Odvtedy som sa každý deň po večeri až do zotmenia 

usilovala zistiť, či je naozaj niečo „pod vajíčkom“.

Možno slová „pod vajíčkom“ boli len náhodným 

výplodom poškodeného mozgu. Jack však vždy opa-

koval, že sa o mňa postará. Hovorieval, že všetko sa 

dozviem, keď budem pripravená. Dávalo zmysel, že to, 

čo som mala nájsť, bolo vskutku pod vajíčkom.

Jediný problém bol, že „pod vajíčkom“ mohlo zna-

menať veľa vecí – a nech to znamenalo čokoľvek, ne-

vedela som to rozlúštiť. Pritiahla som si stoličku ku 

kozubu, vyliezla som na ňu a ostala som prekvapená, 

o  čo bol tento obraz ťažší ako Jackove ostatné maľ-

by. Z nejakého dôvodu ho namaľoval na drevo, nie na 

plátno.

To bola len jedna z mnohých zvláštností toho ob-

razu. Ďalšou bol jeho rám. Jack len zriedka niečo za-

rámoval. Väčšinou všetko predal hneď po tom, čo to 

namaľoval. Nikdy nedával nič do pozlátených rámov. 

Navyše, Jack väčšinou vytváral veľké maľby, niekedy 
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boli plátna také obrovské, že sa skoro dotýkali stropu. 

Tento obraz bol v porovnaní s nimi malý – šesťdesiat až 

deväťdesiat centimetrov vysoký a neveľmi široký. Nie 

som veľmi mocná, ale bez problémov som ho udrža- 

la. Potom som ho opatrne položila na zem a oprela 

o  Jackov pracovný stôl, ktorý bol zaprataný fľašami 

a pohármi plnými štetcov, presne ako ho opustil. 

Zopakovala som všetky činnosti, ktoré doteraz ne-

priniesli nijaký výsledok. Obraz som otočila a skúmala 

som zadnú stranu. Na dreve boli vyblednuté pečiat-

ky, no nedali sa prečítať. Obzrela som si hrany, kde sa 

stretala maľba s rámom – nič. Preskúmala som spod-

nú polovicu maľby, najmä rámu. Znova nič.

Potom som sa zamerala na rímsu. Je niečo v miske, 

v ktorej je samotné vajíčko? Figa borová. Je niečo na 

spodnej strane misky alebo pod ňou priamo na rímse? 

Veru nie. Pod rímsou? Skúsila som zložiť vrchnú časť 

rímsy, ale bola pevne priskrutkovaná. Raz v noci som 

sa pokúsila skrutkovačom vybrať z kozuba dve alebo 

tri tehly, no našla som pod nimi len tmavé, zhnité dre-

vené laty. 

Tak som každý večer končila s  pocitom porážky, 

svetlo pohasínalo a v ateliéri sa usadili tiene.

V ten večer som sa hodila na podlahu, hľadela som 

na prázdnu stenu nad kozubom a uvažovala som, či 
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má zmysel urobiť do nej dieru. No čím? Vŕtačkou? 

Kladivom?

Zrazu mi na nohu vyliezla myš.

Jasné, žijem v starom dome v meste, takže som už 

videla veľa myší aj potkanov. Zazrela som ich na ulici, 

v metre, dokonca aj na ihrisku. Iné je však hlodavca 

vidieť a iné cítiť jeho labky na svojej pokožke. 

Vyskočila som, zvrieskla, vyletela na stoličku – čo bo-

lo trochu nezmyselné, keďže som už mala myš na svojej 

končatine – a začala som zúrivo kopať nohou. Posled-

ným kopnutím som myš vystrelila do vzduchu a ona sa 

mi zadrapila o sukňu – vlastne spodničku –, kde visela 

zakvačená pazúrikmi do čipky a držala sa ako o život. 

Bláznivé trasenie nemalo nijaký účinok, takže som si 

stiahla sukňu a naslepo som ju hodila na Jackov stôl, 

pričom som prevrhla štetce a fľaštičky s ktoviečím.

V  ateliéri bolo ticho, len ja som dychčala a  čaka-

la, kým sa myš vyhrabe spod mojej pokrčenej sukne. 

O niekoľko sekúnd vystrčila fúziky spod látky. „Von!“ 

vykríkla som, chytila som sukňu za lem a  pomykala 

som ňou. Myš vytrielila cez neporiadok na Jackovom 

stole a preskočila obraz položený na zemi.

Obraz! Keď som sa pozrela dole, všimla som si, že 

som prevrátila fľašu s liehom a ten sa vylial na maľbu. 

Stekal po nej a zmýval so sebou vodopád farieb.
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Schmatla som zo stola starú šatku a  začala som 

zúrivo utierať tekutinu. Čím dlhšie som šúchala ob-

raz, tým viac farby som z neho stierala. Handra bola 

o chvíľu celá zababraná búrkovými odtieňmi tmavých 

farieb a bielymi fľakmi, ktoré kedysi boli vajíčkom.

Strnulo som tam čupela, ruka, vystretá k  obrazu, 

sa mi chvela a srdce mi zvieralo pri pomyslení, že sa 

mi pred očami rozteká posledné spojenie so starým  

otcom. Keď sa ateliér začal plniť nočnými tieňmi, zda-

lo sa mi, že sa úctivo zastavujú tesne za mojím chrb-

tom. A keď som sa zadívala do šera, pod farbou, ktorá 

predtým znázorňovala večné vajíčko, som rozoznala 

letiaceho vtáka.
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