
Posledná kvapka

Synchronizácia. Systémy synchrónne operujúce so všetkými 
svojimi súčasťami sa nazývajú synchrónne alebo zosynchro-

nizované. Vzájomný vzťah vecí, ktoré bežne existujú oddelene.
Vo fyzike sa tomu hovorí simultánnosť, v hudbe rytmus.
V živote zasa ohromné zlyhanie.
Pripitá a vyčerpaná som po polnoci dorazila na príjazdovú ces-

tu pred rodičovským domom. Okamžite som oľutovala, že som 
neprijala Finnovu ponuku, aby som zostala u neho v Healdsbur-
gu a rodičom sa prišla ukázať až ráno, keď budem vhodnejšie ob-
lečená. Po dni, ktorý som prežila, som túžila po posteli, v ktorej 
som spávala počas dospievania, po flanelových obliečkach a po 
vankúšoch v tvare srdca.

Keď som zabočila doľava k  príjazdovej ceste, prešla som 
okolo malej drevenej tabuľky s  ručne vyrezaným nápisom  
POSLEDNÁ KVAPKA, ZAL. 1979. Po oboch stranách sa roz-
prestieral vinohrad, ktorý mal šestnásť hektárov. Vinič bol ob-
ťažkaný hroznom a kvetmi a ako špalier ma viedol k peknému 
žltému domu rodičov.

Je to krásna stavba. Pôsobí domácky. Má veľké okenice, na 
parapetoch trónia kvety v kvetináčoch a dvere sú žiarivo červené. 
Z druhej strany dom lemujú arkierové okná, odkiaľ možno vyjsť 
do pôvodne osemhektárového vinohradu. V zadnej časti pozem-
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ku sa nachádza aj malá chata s dvoma izbami – vinárska chalupa 
–, kde môj otec každý deň pracoval. 

Vypla som motor a z okna som hľadela na dom. Svietilo sa iba 
v  spálni. Znepokojovalo ma, že ešte nespia, ale to si len mama 
pravdepodobne čítala v posteli. Nebudú ma počuť vchádzať, lebo 
ma nečakajú.

Vystúpila som a vybrala som sa ku vchodovým dverám. Z kve-
tináča som vytiahla kľúč a odomkla som si. Červené dvere zavŕz-
gali. Ak ich zobudím alebo ma začujú, bude to iste v tejto chvíli, 
pomyslela som si. Túto lekciu dostalo každé dieťa Fordovcov, kto-
ré sa po prvý raz snažilo vykradnúť z domu po večierke.

Zatvorila som a všade zostalo ticho.
Stála som v  tmavej chodbe a usmiala som sa, lebo som do-

siahla malé víťazstvo. Po prvý raz za celý deň som sa nehýbala. 
Nasala som okolitú atmosféru. Všade sa nachádzali známe vône: 
zmes frézií a citróna (matkin čistič), jazmín (šíril sa z okien, ktoré 
mama vždy nechávala otvorené, aby do domu vpúšťali príjemný 
vánok). Taký jemný vetrík sa nikde v Los Angeles neobjavoval. 
Vďaka tomu som mala pocit, že to mesto je našťastie vzdialené 
milióny kilometrov.

Vstúpila som do kuchyne. Svetlo som nechala zhasnuté a ru-
kou som prešla po drevenej pracovnej doske a po jedálenskom 
stole. Pri dreze stál riad po večeri: taniere, dva poháre a fľaša vína.

Rozhodla som sa, že budem užitočná, a začala som sa pripra-
vovať na umývanie, keď som cez okno čosi zbadala. Na celej plo-
che dvora a terasy vedľa vírivky stál veľký biely stan. Pod ním som 
sa mala o osem dní vydávať. Už je po polnoci. Tak teda o sedem 
dní? Los Angeles ma opäť volalo.

Doslovne. V tichu sa rozľahlo zvonenie môjho mobilu.
Rýchlo som zdvihla. Nechcela som zobudiť ani vystrašiť svo-

jich spiacich rodičov.
„Neskladaj,“ povedal.
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19Posledné vinobranie

Bol to Ben. Z jeho hlasu ma striaslo.
„Tak mi prestaň volať.“
„Nemôžem.“
Zbožňovala som, ako rozprával. Bol to pokojný a  úprimný 

Brit. Som zaťažená na cudzí prízvuk, preto vždy uvádzam naj-
skôr iné pozitíva. Tak si zachovávam dôstojnosť. Skôr ako sme 
sa uvideli, najskôr sme si mesiac iba telefonovali. V tom čase žil 
Ben v New Yorku. Je architekt. Ja som právnička v oblasti realít 
a moja firma robila na jednom z jeho projektov v Los Angeles. 
Riešili sme modernú administratívnu budovu v  centre mesta. 
Zaľúbili sme sa do seba cez telefón, hoci sme sa zhovárali o tých 
najnudnejších veciach na svete – o povoleniach, o  financovaní,   
o všetkom, na čom záležalo.

„Musíš mi dovoliť vysvetliť ti to, Georgia,“ pokračoval. „Ne-
tvrdím, že to bude postačujúce, no nie je to tak, ako si myslíš.“

„Ďakujem, ale nie.“
„Toto je šialené. Ľúbim ťa. Vieš to. Odkedy som ťa spoznal, 

s Michelle nič nemám, lenže Maddie...“
Zložila som.
Počuť to slovo bolo priveľmi reálne. Zrazu mala meno, hoci 

desať hodín pred týmto hovorom neexistovala. Teraz však už 
áno.

Desať hodín pred týmto telefonátom som bola šťastná. Meš-
kala som, ale sršala som nadšením. S  dvadsaťminútovým one-
skorením som dorazila do Stellinho svadobného salóna v Silver 
Lake, kde som si mala skúšať svadobné šaty. Stella ich celé vy-
tvorila vo svojom obchode, ktorý mal päťsto štvorcových metrov. 
Rozširujúca sa sukňa s hodvábnou bielou paličkovanou čipkou zo 
španielskeho tylu s mäkučkými rukávmi.

Tie šaty som zbožňovala. Obopínali moje boky ako chvost mor- 
 skej panny a zjemnili vzhľad pliec. Keď mi Stella odpustila meš-
kanie a  požiadala ma, aby som v  saténových lodičkách prešla 
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k malému podstavcu, kde mi plánovala upraviť lem, usmievala 
som sa.

Nachádzal sa pri okne. Vystúpila som naň a zapózovala som. 
Stella sa usmiala a povzbudila ma. „Dajte si ruky v bok,“ poradila 
mi a tešila sa z nadšených pohľadov ľudí z ulice.

Vtedy som zbadala svojho snúbenca.
Kráčal po chodníku s neznámou ženou. Nebola to hocaká že-

na, ale tá najkrajšia, akú som kedy videla. Mala hodvábne jemné, 
dlhé rovné červené vlasy a očarujúci úsmev. Vedľa nej kráčala jej 
malá štvor- či päťročná kópia. Práve tá dáma ma zaujala.

Odniekiaľ som ju poznala, no nemohla som si spomenúť, od-
kiaľ. Stella mi neskôr pomohla. 

To však nebol problém.
Ten nastal po tom, čo som zaklopala na okno, aby som upú-

tala Benovu pozornosť.
Bola som nadšená a tešila som sa na to, že sa otočí. Chcela som 

vidieť jeho tvár – výrazné lícne kosti, bradu a jamku na absurdnom 
mieste. Vedela som, že existuje rozumné vysvetlenie, prečo je na 
ulici s tou ženou. Ráno sme spolu strávili v posteli, jedli sme chlieb 
vo vajci so zapečenou broskyňou, boli sme nahí a smiali sme sa. 
O osem dní sme sa mali brať. Boli sme do seba bláznivo zaľúbení.

Ben ma však nepočul. Kráčal ku križovatke na Sunsete. Žena 
s dievčatkom šťastne cupkali po jeho boku.

Zrazu sa k nemu naklonila – k môjmu snúbencovi! – a polo-
žila si ruku na jeho kríže, akoby tam odnepamäti patrila. To ma 
prinútilo vyjsť von v nedokončených šatách.

Čipku som nadvihla, aby sa nedotkla špinavej zeme. Stella 
vybehla za mnou.

„Ben!“ zvolala som.
Otočil sa. Aj neznáma a jej dcéra.
Vtedy Stella, ktorá stála za mnou, vyslovila meno neznámej. 

Už som vedela, odkiaľ ju poznám. Michelle Carterová. Slávna 
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britská herečka z titulných strán mnohých amerických časopisov. 
Zblízka bola štíhla ako laň. 

Ben a žena na mňa hľadeli a dievčatko sa pozrelo na môjho 
snúbenca.

„Ocko...“ oslovilo ho.
Tu zastaňme.
Rozoberme si, čo Maddie povedala.
Benovi.
Zízala som na dieťa, nádherné stvorenie, ktoré sa na mňa 

uprene dívalo. Stella sa rýchlo zohla a nadvihla čo najväčšiu časť 
šiat, aby ich zachránila. Ľudia sa zastavovali, ohromene civeli na 
Michelle a ukazovali na ňu prstom.

Ben vyplašene kráčal ku mne. Z úst mu vyšli tri slová, ale asi 
nie také, aké by ste čakali. Nevyslovil Mrzí ma to ani Je to inak, 
ani Vysvetlím ti to.

Iba toto. Akoby to bolo jediné, čo vnímal. Ak áno, ráta sa to?
„Si skutočne nádherná,“ povedal.

∼

O desať hodín som si vyzula saténové lodičky a vybrala som sa 
nahor po schodoch. Šaty som si pridržiavala a náhlila som sa do 
bezpečia svojej izby. Opäť sa rozozvučal telefón a  vibrácie bolo 
počuť v celom dome.

„Neskladaj,“ prehovoril Ben.
„Nemáme túto časť už za sebou?“
„Zdvihla si, či nie? Sčasti si želáš počuť, čo ti chcem povedať.“
Nemýlil sa. Mohla som predsa mobil vypnúť. Nespravila som 

to. Nebola som toho schopná. Istá časť Georgie túžila počuť vy-
svetlenie, ktoré by všetko napravilo a nerobilo z Bena cudzinca.

Sadla som si na schody a  šaty som pustila. Obliehali ma zo 
všetkých strán.
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„Musíš pochopiť, že o Maddie som sa dozvedel až pred niekoľ-
kými mesiacmi...“ pokračoval.

„O svojej dcére?“
Na okamih sa odmlčal, potom pokračoval: „Áno, o  svojej 

dcére.“
„Ben, koľko má rokov?“ spýtala som sa po chvíli.
„Štyri a pol.“
Vedela som, prečo povedal aj pol. My dvaja sme boli spolu päť 

rokov, čo znamenalo, že ju s Michelle počali ešte pred začiatkom 
nášho vzťahu.

„Určite som ti to neplánoval tajiť večne, ale s Michelle je to 
komplikované,“ tvrdil. „Tú záležitosť som chcel vyriešiť skôr, ako 
ťa do toho zatiahnem.“

„Ako komplikované?“
„Hm, to je komplikované vysvetliť.“
Vstala som. Mala som toho dosť – Benových nevysvetlení, bú-

šiaceho srdca aj pocitu guče v hrdle.
„Pozri, iba nechcem, aby si urobila niečo nerozvážne. O týž-

deň sa berieme.“
„Tým si v tejto chvíli nie som taká istá.“ 
Zmĺkol. „Presne také niečo som myslel,“ zamrmlal.
Pôsobil zničene. Problémom bolo, že mi to pripomínalo náš prvý 

rozhovor. Moja právnická firma práve prijala Bena za klienta a ja som 
mu volala, aby som sa predstavila. Tesne predtým mu však niekto 
ukradol bicykel. Vtedy som to nevedela, ale Ben ho mal už desať 
rokov. Nebol to jeho preferovaný spôsob dopravy, no jednoducho 
k nemu patril. Na konci nášho rozhovoru bol však veselý a žartoval. 
Zabudol na bicykel aj na smútok. Tvrdil, že to kvôli mne. A dokonca 
aj v tejto chvíli som túžila po tom, aby sa opäť cítil dobre.

„Kde si? Porozprávajme sa zoči-voči.“
Stála som navrchu schodišťa. Možno práve preto, že sa spýtal, 

kde sa nachádzam, som sa poobzerala. Moja spálňa bola naľavo 
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a dvere na nej zívali otvorené dokorán. Rodičovská spálňa bola 
napravo.

Zrazu z nej vyšiel veľký, aspoň stopätnásťkilogramový muž. 
Vlasy ani pokožku som nespoznávala a mal na sebe len uterák.

Moja matka v rovnakom uteráku stála vedľa neho.
Vedľa chlapa, ktorý nebol mojím otcom.
Telefón mi vypadol z ruky. „Božemôj!“ vykríkla som z plných 

pľúc.
„Božemôj!“ zvrieskla moja mama.
Muž zacúval do spálne, ktorú očividne poznal až pridobre. Po-

tom, akoby si to rozmyslel, natiahol ku mne ruku. „Som Henry.“
Stuhla som na mieste. Automaticky som mu gesto opätovala, 

akoby to celé nebolo absurdné.
Mama si šokovane prikrývala ústa rukou. Potom sa ku mne 

načiahla. Najskôr sa ma dotkla bruškami prstov, potom chrbtom 
ruky.

„Čo si si to spravila so svadobnými šatami?“ spýtala sa.
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