
Pätnásta kapitola
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ez zjavného dôvodu som s trasúcimi sa rukami šmolkom 
vošla na príjazdovú cestu Jima Maddoxa. Cesty pokrývala vrstva 
kašovitého snehu a ľadu. Nemala som dôvod jazdiť, no pri každom 
okruhu som sa čoraz viac blížila k Trentonovi. Svetlá som zhas-
la skôr, než zasvietili do predných okien domu, potom som vypla 
motor a zastavila na voľnobehu.

Zapípal mi mobil. Trenton uvažoval, či na príjazdovej ces-
te stojí môj džíp... akoby tam mohol byť aj iný. Keď som mu 
potvrdila jeho podozrenie, sieťové dvere sa otvorili a  on zišiel 
po schodoch. Mal obuté chlpaté papuče, oblečené tmavomodré 
trenírky, ruky prekrížené na holom trupe. Cez plece a hruď mu 
prechádzalo čierne kmeňové tetovanie široké viac ako dva centi-
metre a po rukách sa mu plazili rôzne farebné tetovania useknuté 
na zápästiach.

Zastal pri okienku a čakal, kým ho stiahnem. Napravil si bielu 
šiltovku, ruky si založil v bok a vyčkával, čo poviem.

Očami som prebehla po jeho vypracovaných hrudných sva-
loch, potom som svoj pohľad sústredila nižšie, aby som ocenila 
všetkých šesť krásne vystupujúcich tehličiek na bruchu.

„Zobudila som ťa?“
Potriasol hlavou. „Práve som vyšiel z vane.“
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Zahryzla som si do pery a snažila som sa niečo si vymyslieť.
„Čo tu robíš, Cami?“
S pohľadom upretým pred seba som potriasla hlavou a pevne 

som stisla pery do tenkej čiaročky. „Nemám poňatia.“
Prestrčil ruky cez otvorené okno a  naklonil sa dovnútra. 

„Mohla by si na to láskavo prísť? Je tu zima ako v psinci.“
„Preboha! Prepáč!“ Naštartovala som Šmolka a  pustila som 

kúrenie. „Nastúp!“
„Presadni si,“ zavelil Trenton.
Preliezla som ponad rýchlostnú páku a ovládací panel, a keď 

som si sadla na sedadlo spolujazdca, odrazila som sa odeň. Trenton 
nastúpil, zabuchol dvere a okienko vytiahol tak, aby ostala otvo-
rená len štrbinka.

„Máš cigarety?“ opýtal sa. Podala som mu škatuľku, vytiahol 
z nej dve cigarety. Obe zapálil, jednu mi podal.

Potiahla som si, vyfúkla som a  sledovala, ako urobil to isté. 
Napätie bolo hustejšie ako dym, ktorý sa plazil okolo nás. Malilin-
ké kúsočky ľadu udierali do okien a kovovej konštrukcie Šmolka, 
potom sa pretrhli mračná a zvuk zosilnel.

„Máš pravdu. Vodil som si domov dievčatá,“ priznal Trenton. 
Hovoril nahlas, aby prehlušil hluk mrznúceho dažďa. „Nielen tie, 
ktoré si videla v Rede.“

„Nemusíš mi to hovoriť!“
„Potreboval som ťa dostať z hlavy.“ Neodpovedala som, a tak 

sa otočil ku mne. „Každý večer som nejakej dovolil, aby ma zbavila 
trápenia, ale aj keď som bol s ňou, myslel som len na teba.“

„To nie je práve... kompliment.“
Dlaňou udrel po volante a vyfúkol dym. „Nesnažím sa ti skla-

dať poklony! Myslel som si, že prídem o rozum pri predstave, že si 
v Kalifornii. Prisahal som si, že ti nezavolám. Po tvojom návrate 
som plánoval prijať tvoje rozhodnutie. Lenže ty si prišla k môjmu 
domu. Si tu. Neviem, čo mám robiť.“
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„Nechcela som, aby si mi viac chýbal.“ Nevedela som, čo mám 
dodať. „Je to sebecké, viem. Nemala by som tu byť.“ Vydýchla som 
z pľúc všetok vzduch a zaborila som sa do ošúchanej sedačky tak 
hlboko, ako sa len dalo. Pri slovách pravdy som sa cítila zraniteľná. 
Nikdy predtým som si to nepriznala ani pred sebou.

„Čo to má, dopekla, znamenať?“
„Neviem!“ zrevala som. „Chcel si niekedy niečo, čo by si nemal 

mať? Čosi, čo bolo zlé z každej stránky, ale vedel si, že to potrebu-
ješ? Páčilo sa mi, čo medzi nami bolo, Trent! Lenže teraz... sa to 
už nedá napraviť.“

„No tak, Cami! Nedokázal som v tom pokračovať.“
„Viem, že to nebolo voči tebe spravodlivé. Vlastne k nikomu 

okrem mňa. Len mi to chýba. Bolo to lepšie ako ostatné mož-
nosti: byť s tebou pod falošnou zámienkou alebo ťa úplne stratiť,“ 
prezradila som, zatiaľ čo som si utierala nos. Otvorila som dvere, 
cigaretu som zahasila o lištu a ohorok som odhodila na palubovku. 
„Prepáč. Toto je odo mňa úbohé. Pôjdem.“ Vykročila som von, ale 
Trenton ma schmatol za ruku.

„Cami, stoj! Som z teba zmätený. Prišla si. A zrazu odchádzaš. 
Keby nebolo... tej veci... čo by si urobila?“

Zasmiala som sa, ale znelo to skôr ako vzlyk. „Na letisku som 
od teba odišla. Ďalšie dva dni som si priala, aby som zostala.“

V očiach mu vzbĺkla iskrička šťastia. „Potom...“
„Nie je to také jednoduché, Trenton. Kiežby som ti to mohla 

povedať, aby to už bolo vonku, ale nemôžem.“
„Nemusíš mi nič hovoriť. Ak potrebuješ počuť, že mi nepreká-

ža to, o čom neviem, nech už je to hocičo, tak dobre. Je mi to úplne 
jedno,“ pokrútil hlavou.

„To nemôžeš povedať. Nevyriekol by si tieto slová, keby...“
„Viem, že mi chceš prezradiť niečo, čo nemôžeš. Ak sa to do-

zviem neskôr, nech už je to čokoľvek, rozhodol som sa pohnúť 
vpred bez toho, aby som to vedel. Beriem vinu na seba.“
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„Keby to bolo hocičo iné, stačilo by mi to.“
Trenton odklepol cez okno popol z cigarety. „Vôbec ti nerozu-

miem. Naozaj nie.“
„Viem. Prepáč,“ potláčala som slzy.
Trenton sa poškrabal na tvári, bol viac než frustrovaný. „Čo 

odo mňa chceš? Stále ti opakujem, že ma to tajomstvo nezaujíma. 
Hovorím ti, že chcem teba. Neviem, čo viac ti mám povedať, aby 
som ťa presvedčil.“

„Mal by si ma poslať preč. Kopnúť ma do riti a  ukončiť to. 
V Skin Deepe dám výpoveď, ty si nájdeš iný bar. Nedokážem to... 
je to na tebe.“

Pokrútil hlavou. „Som pre teba ten pravý. Som pre teba stvo-
rený. Viem to, lebo ty si stvorená pre mňa.“

„Nepomáhaš mi.“
„Skvelé!“
Sledovala som jeho prosebný pohľad. Bolo zvláštne dúfať, že 

vám niekto zlomí srdce. Keď som pochopila, že je rovnako tvrdo-
hlavý, ako som ja slabá, niečo sa vo mne pohlo. „Tak dobre. Poviem 
ti to. Musím. Vždy lepšie, než keby si ma znenávidel neskôr. Vždy 
lepšie, než keby som ťa nechala urobiť niečo nesprávne.“

„Už mám tých tajuplných nezmyslov plné zuby. Vieš, čo si 
myslím o  tom, čo je správne a  čo nie?“ opýtal sa ma, no skôr  
ako som dokázala odpovedať, chytil mi tvár do dlaní a pobozkal 
ma na ústa.

Ihneď som pootvorila pery a nechala som jeho jazyk vkĺznuť 
do mojich úst. Pohladil ma, ruky mal všade, akoby sa ma neve-
del nabažiť. Potom sa načiahol za páčkou na sedadle. Sedadlo 
sa pomaly naklonilo smerom dozadu. Trenton zatiaľ plynulým 
pohybom prešiel ponad prístrojovú dosku. Stále mal pery pri-
tisnuté na mojich. Chytil ma za kolená a zodvihol ich k svojim 
rebrám. Chodidlami som sa oprela o palubnú dosku, bedrá som 
si posunula k nemu. Zastonal. Trenírky už nezakrývali, aký je 
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vzrušený. Tvrdý úd pritlačil presne k miestu, kde som ho už čo 
najskôr chcela mať.

Jeho bedrá sa hýbali a  presúvali na mojich, kým mi bozká-
val krk a zľahka po ňom prechádzal zubami. Okamžite som mala 
mokré nohavičky a práve vtedy, keď som mu prstami vošla pod 
trenírky, jeho bozky spomalili a potom prestali.

Obaja sme ťažko dýchali a uprene sme si hľadeli do očí. Všetky 
okná boli zahmlené.

„Čo je?“ opýtala som sa.
Potriasol hlavou, zvesil pohľad a  skôr než mi pozrel do očí, 

zasmial sa.
„Neskôr sa za to budem nenávidieť, ale nechcem to urobiť 

v aute a už rozhodne nie v chlpatých papučiach.“
„Tak si ich vyzuj,“ navrhla som a vtisla som mu tucet božtekov 

na krk a plece.
Napoly zahmkal, napoly povzdychol. „Bol by som zlý ako 

každý hajzel, ktorý sa nesprával k tebe tak, ako si zaslúžiš.“ Na-
posledy ma letmo pobozkal a odtiahol sa. „Idem pustiť kúrenie 
v intrepide.“

„Prečo?“
„Nechcem, aby si šoférovala v  tomto nečase a  intrepid má 

predný náhon. Lepšie sedí na ceste. Džíp ti doveziem ešte pred-
tým, ako sa ráno zobudíš.“ Potiahol kľučku a vystúpil. Na niekoľko 
minút vbehol do domu, potom z neho vyšiel, teraz už v teniskách, 
mikine a  s  kľúčmi v  ruke. Naštartoval intrepid, potom vystúpil  
a prebehol k Šmolkovi. Poskakoval a trel si ruky. „Doriti!“

„Mrzne,“ prikývla som. 
„To nie preto.“ Smutne sa na mňa pozrel. „Nechcem, aby si 

odišla.“
Usmiala som sa. Načiahol sa ku mne a palcom mi prešiel po 

perách. Po chvíľke sme neochotne vystúpili zo Šmolka a nastúpili 
sme do jeho auta.
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Pred niekoľkými týždňami sa mi v Tídžejovej posteli síce zda-
lo, že som šťastná, no sedieť pri Trentonovi v jeho polorozpadnu-
tom aute bolo stokrát lepšie. Dlaň mal položenú na mojom kolene 
a celou cestou ku mne sa spokojne usmieval.

„Určite nechceš ísť dnu?“ opýtala som sa, keď zaparkoval.
„Nie,“ odvetil, ale zjavne nebol zo svojej odpovede nadšený. 

Nahol sa ku mne a  pobozkal ma tými najjemnejšími perami. 
Najskôr pomaly, potom sme sa znova prilepili jeden na druhého. 
Trentonove šortky stáli v pozore. Prstami ma jemne ťahal za vlasy, 
no nakoniec sa odtiahol. „Dopekla!“ zalapal po dychu. „Najprv ťa 
vezmem na poriadne rande, aj keby ma to malo zabiť.“

Hlavu som si oprela o opierku a frustrovane som zodvihla zrak. 
„Nádhera. Z Redu vezmeš domov neznáme dievča trištvrte hodi-
ny po tom, čo ho stretneš, a mne zabuchneš dvere pred nosom.“

„Nezabuchol som ti dvere pred nosom, miláčik. Ani zďaleka.“
Pozrela som sa naňho a zamračila som sa. Chcela som pred-

stierať, že všetko bude v poriadku a že dokážem zabudnúť na to, 
čo som vedela, musela som ho však znova varovať. „Neviem, čo sa 
deje. Viem však, že keby si poznal celý príbeh, Trenton, odišiel by 
si a už nikdy by si sa ani neobzrel.“

Zaklonil hlavu, potom mi položil dlaň na líce. „Nechcem po-
čuť celý príbeh. Chcem len teba.“

Potriasla som hlavou a  už tretí raz v ten deň hrozilo, že sa 
mi oči zaplavia slzami. „Nie. Zaslúžiš si to vedieť. Niektoré veci 
v živote sú veľmi krehké... a ja a ty, Trent? Všetko môžeme zničiť.“

Pokrútil hlavou. „Počúvaj ma, Cami. Ak mi to bráni byť s te-
bou, viem, čo to je.“

Pozrela som sa naňho. Srdce mi búšilo silnejšie ako mrznúci 
dážď, ktorý udieral o čelné sklo, či hlučný výfuk.

„Vážne? Čo je to?“
„Stojí nám to v  ceste.“ Naklonil sa ku mne a  súčasne sa mi 

dlaňou dotkol líca. Svojimi perami sa dotkol mojich.

sladke zabudnutie zal.indd   191 7/10/15   12:52 PM



192 Jamie McGuireová

„Len si pamätaj, že je mi ľúto hocičoho, čo sa stane neskôr. 
Tiež ma bolí, že keď si odišiel, ako som žiadala, nenechala som ťa 
ísť,“ povedala som mu.

„Mne to ľúto rozhodne nie je a nikdy ani nebude.“ Pokožka 
okolo očí sa mu napla, keď sa uprene pozrel priamo do mojich. 
Naozaj bol presvedčený o  tom, čo hovoril, a  nútil ma, aby som 
tomu tiež uverila.

Prebehla som do svojho bytu, zabuchla som za sebou dvere 
a opierala som sa o ne, až kým som nezačula zvuk odchádzajúceho 
intrepidu. Bolo to odo mňa nezodpovedné a sebecké, no časť zo 
mňa chcela veriť tomu, že Trentonovi nebude záležať na tom, čo 
nevedel.

*  *  *

tesne pred východom slnka a predtým, ako som otvorila 
oči, som vedľa seba pocítila čosi teplé. Prisunula som sa k tomu 
o  kúštiček bližšie, aby som sa uistila, že sa so mnou nezahráva 
moja myseľ.

Zopár ráz som zažmurkala, potom som zaostrila a  zbadala 
som pri sebe nejakého človeka. Hodiny na nočnom stolíku ukazo-
vali šesť. V byte bola tma a ticho, ako vždy o takomto čase. Hneď 
ako sa mi v pamäti vynorili spomienky zo skorého rána, cítila som 
sa inak.

Božemôj, čo som to urobila? Prekročili sme hranicu a bez ná-
sledkov už nebolo cesty späť ani vpred. Odkedy si Trenton prisadol 
ku mne v Rede, verila som, že si dokážem poradiť s hocičím, čo mi 
vojde do cesty. Lenže Trenton pripomínal pohyblivý piesok. Čím 
viac som sa bránila, tým hlbšie som sa ponárala.

Ležala som na krajíčku postele a bezvýsledne som sa pokúšala 
pohnúť sa ďalej.

„Čo robíš v mojej posteli, Ray?“ opýtala som sa.
„Čo?“ vyslovil Trenton hlbokým zastretým hlasom.
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