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„Nemáme si čo povedať,“ vyhlásila som. Ustavične sme 
sa obzerali, či nablízku nie je Dell alebo Tracina.

„Uvedomuješ si, že v tejto chvíli nemôžem...“
„Uvedomujem si toho viac, ako si myslíš, Will,“ odsekla 

som. Keď Tracina vracala zákazníkovi výdavok, začuli 
sme jej trilkovanie.

„Prepáč.“ Keď to vravel, nedokázal sa mi pozrieť do očí. 
V tej mučivej chvíli som jasne pochopila, že uňho nemô-
žem zostať.

„Nemali by sme pracovať spolu, Will. Asi bude najlep-
šie, ak podám výpoveď.“

„NIE!“ zvolal až priveľmi hlasno, potom trochu tich-
šie dodal: „Nie, nerob to. Prosím. Potrebujem ťa. Chcem 
povedať... Ako zamestnankyňu. Dell je... v  zrelom veku 
a  Tracina mi už čoskoro prestane pomáhať. Ak odídeš, 
budem nahratý. Prosím.“

Ruky si pod bradou zopäl v päsť a prosíkal. Ako mô-
žem nechať v kaši muža, ktorý ma pred rokmi zamestnal 
a vytiahol zo šlamastiky?

„Dobre,“ privolila som, „ale musíme si vytýčiť hranice. 
Nemôžeme sa takto rozprávať na chodbe.“

Dal si ruky v bok a chvíľu premýšľal nad mojou pod-
mienkou. Potom sklopil zrak k  topánkam a  prikývol. 
Mala som pocit, že v žilách mi ešte stále kolujú hormó-
ny, čo sa vyplavili pri našom vášnivom sexe. Kým ich 
hladina neklesne, budeme sa musieť správať podľa do-
hodnutých pravidiel.

Možno sa Will z  dieťaťa spočiatku netešil. Čosi také 
pravdepodobne vôbec neočakával. Predčasné ukonče-
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nie nášho vzťahu ho ubíjalo rovnako ako mňa. Za po-
sledných šesť týždňov sa však celkom zmenil. Spočiatku 
venoval Tracine napätú pozornosť, neskôr sa zmenil na 
superpartnera – chodil s ňou na všetky lekárske vyšetre-
nia, na ktoré bola objednaná, robil oslie uši na knihách, 
čo zvyčajne čítajú iba tehotné ženy, a hoci sa na nej neda-
li pozorovať nijaké telesné zmeny, pomáhal jej nastúpiť 
do pikapu a vystúpiť z neho. Aj Tracina sa mi videla aká-
si milšia – uľahčila si tým život, no ostatným ho trochu 
sťažila.

Tesne pred koncom šichty som na poslednú chvíľu 
pomohla Dell obslúžiť skupinu šiestich hostí. Tržbu som 
mala spočítanú, už som len dopĺňala soľničky a korenič-
ky a utierala pulty. Chcela som si ísť zabehať. V duchu 
som si vravela, že pôjdem skoro spať. Odrazu som začu-
la, ako sa dolu schodmi rúti Tracina. Masírovala si krk 
a v  tvári bola bledá. Keď teda vyhlásila, že odíde skôr, 
Dell to neprekvapilo.

„Je mi zle. Akoby som sa každú chvíľu mala povracať. 
Will ma poslal domov. Prepáčte, dievčatá. Istý čas to asi 
bude takto, ale v druhom trimestri sa mi vraj uľaví.“

Dell by večernú šichtu určite nezvládla sama. Tvárila 
som sa, že potláčam hnev, v  skutočnosti som tam však 
chcela zostať. Potrebovala som peniaze a na práci som ne-
mala nič lepšie. Navyše existovala šanca – hrozná a boles-
tivá, no zároveň aj úžasná –, že na chvíľu zostanem sama 
s Willom. Hoci som robila všetko pre to, aby som sa to-
mu vyhla, v kútiku duše som po tom túžila. A naozaj, asi 
po hodine, keď väčšina zákazníkov odišla a zhora sa už 
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niekoľko minút ozýval buchot kladiva, som začula Willov 
prosebný hlas.

„Môže sem niekto prísť, prosím? Potrebujem s niečím 
pomôcť. Cassie? Si tam?“

Namiesto toho, aby som sa vybrala na poschodie, ča-
kala som, kým Dell naaranžuje taniere pre posledných 
zákazníkov.

„Prosím! Nezdržím ťa dlho!“
„Počuješ ho? Alebo dávam pozor iba ja?“ zamrmlala 

Dell a podala mi horúce morčacie špeciality.
„Počujem ho.“
„To som rada, lebo mňa určite nevolá.“
„Už budem!“ zvolala som ponad plece. Nechcela som 

to tak povedať, pomyslela som si. Hoci sa mi ešte jatrili 
staré rany, zmysel pre humor zo mňa celkom nevyprchal. 
Odniesla som tácky a vybrala sa k schodisku. Spomenu-
la som si, ako Kit DeMarcová pred šiestimi týždňami 
predstierala pád na dlážku, aby som spolu s  Angelou 
Rejeanovou mohla vystúpiť vo fraške. Netušila som, že 
aj ony sú členky SPOLKU. Ako som teraz hľadela hore 
schodmi, myseľ mi zachvátili ďalšie záblesky minulosti. 
Will leží na mne a vo svetle pouličnej lampy extaticky 
kriví tvár. Chcel som to odo dňa, keď sme sa stretli, za-
šepká. Aj ja som ťa chcela, Will. Ibaže som nevedela ako 
veľmi.

Kedy sa to už skončí? Kedy ma spomienky prestanú 
zraňovať?

Keby ešte raz povedal Musíme sa pozhovárať, Cassie, 
odvetila by som Nie, nemusíme, Will. Vysvetlila som ti, že 
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by sme nemali byť sami, dodala by som. Vzápätí by som 
si vyhrnula košeľu nad hlavu a hodila ju do kúta spolu 
so všetkými neželanými spomienkami, čo zostali v miest-
nosti na poschodí. Will by pokračoval: Máš pravdu, Cas
sie, nemali by sme byť sami. Pristúpila by som k  nemu 
a položila ruku na jeho obnaženú hruď. Dovolila by som 
mu, aby mi siahol za chrbát a rozopol podprsenku. Toto 
je veľmi zlý nápad, vyhlásila by som a pritisla sa k nemu.  
Pobozkala by som ho na ústa a tlačila ho dozadu, kým by  
nás nezastavil parapet. Tam by ma obopol nohami a po- 
ložil by si ruky na moje telo. Nevedel by, kde sa ma má 
dotknúť skôr. Najprv by mi prstami vošiel do vlasov, po-
tom by mi zaklonil hlavu, aby sa vyhladovanými ústami 
dotkol môjho krku. Vidíš? povedala by som. Nemusíme sa 
rozprávať. Stačí, ak budeme stonať a potiť sa. Musíme spo
lu sexovať – poriadne a často. Potom sa budem musieť roz
hodnúť, čo urobím. Nemôžem byť s tebou osamote. Pozri 
sa, čo jeden druhému robíme. Najskôr všetko hralo v náš 
prospech, no náš vzťah je minulosť.

Potom by slová utíchli. Všetko ostatné by sme si po-
vedali rukami, ústami, dotykom, dychom... Následky by 
boli hrozné.

Ako som vystupovala hore schodmi, znova ma zachvá-
tila lahodná, prenikavá bolesť. Rozochvela som sa na 
miestach, ktoré kedysi driemali, no teraz sa prebúdzali  
vždy, keď som sa ocitla v  jeho blízkosti. Na konci scho-
dov som obišla podstavec na pílenie dreva a  prekročila 
prázdnu cievku na kábel. Chodbu lemoval odpad po re-
konštrukčných prácach – prázdne vedrá na sadru, spad-
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nuté klince, zvyšky trámikov s  rozmermi päť krát desať 
centimetrov. Za načrtnutou stenou, na mieste, kam sia-
hali nové toalety, stál na rozkladacom rebríku Will. Za 
ním sa medzi dvoma oknami vynímali obnažené tehly. 
Bol bez košele a  pokrýval ho biely prach. V  miestnosti 
sa nenachádzal nijaký nábytok – žiadna stolička či roz-
hádzaná posteľ. Nič nesvedčilo o tom, že jedného večera 
sa tu na amatérsku frašku pripravoval tucet rozchichota-
ných žien. Will v jednej ruke držal koniec železnej tyče na 
závesy, v druhej nastreľovaciu pištoľ. Tričko mal zastrčené 
za opasok.

„Ďakujem, že si prišla. Povieš mi, či je tyč v správnej 
výške, Cass?“

Cass. Oslovil ma takto už niekedy? Pripadala som si 
ako jeho kamarátka.

„Môže byť?“ spýtal sa, balansujúc.
„Trochu vyššie.“
Vysunul tyč o niekoľko centimetrov. Privysoko.
„Nie, nižšie... nižšie.“
Chvíľu ju držal v dokonalej výške, potom ju nezbedne 

spustil pod úroveň okna, navyše v čudnom uhle.
„A čo takto? Trafil som?“ spýtal sa a ponad plece sa na 

mňa hlúpo usmial.
„Na toto nemám čas. Čakajú na mňa zákazníci.“
Vyrovnal tyč. Keď som mu odobrila výšku, rýchlo vy-

vŕtal dieru, zasunul skrutku a hrmotne zišiel z rebríka.
„Dobre. Budeš sa na mňa hnevať navždy?“ spýtal sa 

a pristúpil ku mne. „Snažím sa urobiť správnu vec, Cassie, 
ale pokiaľ ide o teba, som v rozpakoch.“
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„Ty si v rozpakoch?“ zasyčala som. „Pozhovárajme sa 
o tom, kto prišiel o čo. Ty o nič. Ja? O všetko.“

Matilda by mi bola vylepila facku. Vari si sa nič nena
učila? pustila by sa do mňa. Prečo zo seba robíš porazeného?

„O  nič si neprišla,“ zašepkal Will. Pohľady sa nám 
stretli. Na celé tri sekundy mi prestalo biť srdce. Ty si si 
vybrala mňa a ja teba. „Ešte stále som tu. Sme spolu.“

„Nijaké my neexistuje, Will.“
„Cassie, dlhé roky sme boli dobrí priatelia. Veľmi mi to 

chýba.“
„Aj mne, ale... Teraz som už iba tvoja zamestnankyňa. 

A ňou aj zostanem. Prídem do práce, urobím, čo treba, 
a vrátim sa domov,“ vyhlásila som, vyhýbajúc sa jeho po-
hľadu. „Nemôžem byť tvoja priateľka, Will. Ani žena, čo 
stojí pri mantineli a čaká, kým tvoj vzťah s Tracinou upad-
ne a skončí sa. Nie som sup, čo vám krúži nad hlavami.“

„Bože! Myslíš si, že od teba chcem niečo také?“
Chrbtom ruky sa dotkol čela a zotrel si z neho pot. Na 

tvári sa mi zračili smútok a vyčerpanosť, možno dokon-
ca rezignovanosť. Rozhostilo sa napäté ticho. Rozmýšľala 
som, či môžem naďalej pracovať v Café Rose. Veď ma eš-
te stále drví žiaľ. Uvedomovala som si však, že je to môj 
problém, nie jeho.

„Cassie, je mi to všetko ľúto.“
Pohľady sa nám stretli, možno prvý raz za niekoľko 

týždňov.
„Všetko?“ spýtala som sa.
„Nie, všetko nie,“ priznal. Opatrne položil kladivo na 

podstavec, potom si spod opaska vytiahol tričko a utrel si 
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doň celú tvár. Nad Frenchmen Street začalo zapadať sln-
ko. Nabádalo ma, aby som zišla dolu schodmi a zatvorila 
kaviareň.

„Dobre. Máš veľa práce a ja tiež. Tyč vyzerá v poriad-
ku. Už tu viac nemám čo robiť,“ pokračoval. „Keby si odo 
mňa niečo potrebovala, budem dolu počítať tržbu.“

„Nejde o to, či ťa potrebujem. Vieš, že je to tak.“
Nikdy sa nedozviem, aký výraz som v tej chvíli mala na 

tvári. Možno mi z nej vyčítal, že nádej som ešte celkom 
nepochovala.

Keď som sa vrátila domov, dala som si niekoľko váž-
nych sľubov. Už nijaké smútenie. A žiadne špúlenie pier. 
To bolo včera.

Dnes som mala narodeniny. Čakalo ma stretnutie s Ma-
tildou a rozhovor o mojom ďalšom pôsobení v SPOLKU. 
Keď zrealizujete svoje fantázie, čaká vás zložitý rok. Ešte 
nie ste v Komisii, členstvo si musíte zaslúžiť. Dajú vám však 
na výber z troch funkcií. Nevedela som sa dočkať, kedy sa 
zhostím jednej z nich. Chcela som robiť niečo iné, byť nie-
kde inde, rozmýšľať o komsi inom než o Willovi a sebe.

Jednou z  funkcií bola asistentka pri realizácii fantázií. 
Je to členka SPOLKU, ktorá pomáha uskutočniť fantázie 
iných žien – rezervuje letenky, pôsobí ako človek v pozadí 
alebo sa zúčastňuje na scenároch, ako bola fraška, na ktorú 
prišli Kit s Angelou. Keby Kit vtedy nepredstierala zrane-
nie, nebola by som si zatancovala na javisku. A keby mi 
Angela nepomohla so sexi choreografiou, bola by som tam 
zo seba urobila hlupaňu. Tento rok sa z nich mali stať plno-
hodnotné členky Komisie a ich dve pozície sa mali uvoľniť.
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Mohla som sa stať náborovou pracovníčkou, akou bola 
Pauline. O SPOLKU som sa dozvedela vďaka jej zapatroše-
nému denníku. Bola vydatá, no verbovaním mužov, ktorí 
mali pomáhať pri realizácii fantázií, nemohla manželovi 
nijako uškodiť. Kedysi totiž patril medzi nich. Regrutovať 
mužov do SPOLKU neznamenalo školiť ich. Pauline ich 
do našej organizácie len vábila. Samotný tréning, teda cib-
renie sexuálnych zručností, bol výsadou plnohodnotných 
členiek Komisie. Platilo to aj o účasti na jednotlivých fan-
táziách – niežeby som na čosi také bola pripravená.

Treťou funkciou bola inštruktorka. Povzbudzovala 
a podporovala nové členky SPOLKU. Bez svojej inštruk-
torky Matildy by som tento čudný, šialený a  vzrušujúci 
rok nikdy nebola zvládla. Keďže mi táto funkcia pripa-
dala najmenej náročná, zvolila som si ju. Matilda mi však 
poradila, aby som naďalej myslela liberálne. „Možno na-
razíš na tie najprekvapujúcejšie príležitosti,“ dodala. Zo-
stávalo už len podpísať sľub a priniesť ho na obed.

Ja, Cassie Robichaudová, sľubujem, že jedno funkčné 
obdobie budem slúžiť SPOLKU ako inštruktorka. Vy
viniem maximálne úsilie, aby som zabezpečila, že pri 
všetkých sexuálnych fantáziách pôjde o:
spoľahlivosť
pôžitok
odvahu
lascívnosť
obdiv
katarziu.
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Sľubujem, že zachovám anonymitu všetkých členiek 
a spolupracovníkov SPOLKU a počas svojho funkčného 
obdobia, ako aj navždy po jeho skončení, budem dodr
žiavať zásadu Bez predsudkov. Bez zábran. Bez hanby.

Cassie Robichaudová

Pri podpise som použila ozdôbku. Dixie labkami škria-
bala posteľnú prikrývku, pretože na ňu dopadali odrazy 
mincí na náramku. Nastal čas urobiť krok vpred, preč od 
Willa a minulosti, smerom k novej budúcnosti – nech už 
prinesie čokoľvek.
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